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Δικοινοτικά βραβεία επιχειρηματικότητας του ιδρύματος Stelios

Τετραπλάσιες αιτήσεις
και τη Λεμεσό σε τρίτο ακίνητο
που βρίσκεται στην οδό Ferah βόρεια
της πράσινης γραμμής και μόνο
10 λεπτά με τα πόδια από την

Τετραπλασιάστηκε φέτος ο

αριθμός των αιτήσεων για συμμετοχή
στον Διαγωνισμό Βραβείων
Δικοινοτικής Συνεργασίας 2015 του
ιδρύματος Stelios του επιχειρηματία
Στέλιου Χατζηιωάννου φτάνοντας
σης 116 0 μεγαλύτερος από
ποτέ αριθμός αιτήσεων οφείλεται
στη λειτουργία του πρώτου Δικοινοτικού
Καφέ στη γωνία Παλιάς
Ηλεκτρικής και Επτανήσου 57 στην
παλιά Λευκωσία αλλά και στο θετικό
πολιτικό κλίμα σύμφωνα με
ανακοίνωση του ιδρύματος λίγο
μετά τη λήξη της προθεσμίας τα
μεσάνυχτα της 15ης Σεπτεμβρίου
Το αξιοσημείωτο ρεκόρ συμμετοχών
των τελευταίων επτά χρόνων

στα Stelios Bi-Communal
Awards 2015 επιβεβαιώνει αναφέρεται
στην ανακοίνωση ότι το
Δικοινοτικό Καφέ κατάφερε να
σημαντικό ρόλο και να
σε
πολλούς Ε/Κ και
επαφή
φέρει
διαδραματίσει

οδό Λήδρας Το κτήριο θα
επίσης ως Δικοινοτικό Καφέ
για την ανάπτυξη επαφών μεταξύ
Ε/Κ και Τ/Κ ενώ ταυτόχρονα
θα προσφέρεται δωρεάν φαγητό
λειτουργεί

Τ/Κ ενισχύοντας το κλίμα
και συνεργασίας Τα βραβεία
στους νικητές θα απονείμει
στις 30 Οκτωβρίου ο σερ Στέλιος
Χατζηιωάννου στο κτήριο του ιδρύματος
στο οποίο υλοποιήθηκε και
το φιλανθρωπικό πρόγραμμα Φαγητό
από Καρδιάς
Φέτος το Stelios Philanthropic
Foundation ανακοίνωσε πως
τη δράση του για στήριξη
συνεργασίας
δικοινοτικής
της
επενδύοντας μετά τη Λευκωσία
εμπιστοσύνης

ενδυναμώνει

σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη
στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού
προγράμματος Φαγητό από Καρδιάς
Το νέο ιδιόκτητο ακίνητο
που βρίσκεται ακριβώς απέναντι
από την εκκλησία του Αποστόλου
Λουκά θα ανακαινιστεί και αναμένεται
να λειτουργήσει το 2016
Το πρώτο σπίτι του φιλανθρωπικού
ιδρύματος το οποίο κληρονόμησε
από τη μητέρα του ο Στέλιος
Χατζηιωάννου βρίσκεται στη
Λεμεσό από όπου ξεκίνησε το 2013
η υλοποίηση του προγράμματος
Φαγητό από Καρδιάς
•

