Έξοδος
Καφενείο στην Πλατεία Φανερωμένης

Παντοπωλείο Καλή Όρεξη

ΙΔΡΥΜΑ ΣΟΦΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

Dino Art Café

Food For Food
Απολαμβάνοντας το
φαγητό, τον καφέ ή το
ποτό σου, έχεις ταυτόχρονα
τη δυνατότητα να βοηθήσεις ουσιαστικά, άπορα και
φτωχά παιδιά της Κύπρου.
Πώς γίνεται αυτό; Μέσα από ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα του Ιδρύματος Σοφία για
τα Παιδιά. Το «Food for Food», θεσπίστηκε από το Sophia Foundation ως ένας τρόπος βοήθειας και ενίσχυσης των παιδιών της Κύπρου που έχουν πραγματική ανάγκη.
Η διαδικασία είναι πολύ εύκολη και χωρίς να το καταλάβεις, με πολύ λίγη προσπάθεια, η βοήθειά σου θα είναι μεγάλη. Το πρόγραμμα Food for Food («Φαγητό για Φαγητό»), συνεργάζεται με συγκεκριμένα εστιατόρια, μπαρ, καφενεία και ξενοδοχεία σε όλη την Κύπρο, τα οποία
στηρίζουν την προσπάθεια του Ιδρύματος Σοφία.
Στο τέλος κάθε γεύματος, ποτού ή διαμονής, χρεώνεται ένα έξτρα ποσό από 0,01 μέχρι 1
ευρώ, το οποίο προστίθεται εθελοντικά στο συνολικό λογαριασμό του πελάτη. Με αυτό τον
τρόπο, κάθε μήνα συγκεντρώνεται ένα σημαντικό ποσό το οποίο βοηθά το Ίδρυμα στη συνέχιση του σημαντικού του έργου, να στηρίξει δηλαδή, άμεσα και ουσιαστικά τα παιδιά που
έχουν ανάγκη. Με λίγα λόγια, με μόλις 1 ευρώ δίνεις ελπίδα για μια καλύτερη ζωή σε παιδιά
που ζουν δίπλα μας και που σίγουρα θα εκτιμήσουν τη βοήθειά σου.
Οι συμμετέχοντες
Στο παρόν στάδιο, στο πρόγραμμα Food for Food συμμετέχουν οι εξής χώροι:
Στη Λευκωσία, η ψαροταβέρνα Πυξίδα (Μενάνδρου 5, 22445636), το εστιατόριο Παντοπωλείο Καλή Όρεξη (Βασιλέως Παύλου 7, 22675151), το Καφενείο στην
Πλατεία Φανερωμένης (22270771), η Οκτάνα (Αριστείδου 6, 22760099), η Στοά
του Δημήτρη (Διγενή Ακρίτα 28Ε, 22343030), το μπαρ εστιατόριο Aperitivo (Κένεντι
1, 22100990), τα café Second Cup και τα frozen yoghurt Yoo Moo, το The Market
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Company (Πύθωνος 8, 22270504),
το μαγειρείο μεζεδοπωλείο Βασιλική
(Διγενή Ακρίτα 28Α, 22349803), το
εστιατόριο Greco’s Nest (Θ. Δέρβη
4-6, 22680608), η Αθηναϊκή Γωνιά
(Κένεντι 4, 22318948), το εστιατόριο Μαγιοπούλα (Γωνία Διαγόρου & Παντελή
Κατελάρη 16Α, 22665577), το εστιατόριο
The Old Powerhouse στο Δημοτικό
Κέντρο Τεχνών (Τεμπών 3, 22432559),
το The C House Lounge Café (Νέας
Έγκωμης 33, 22269600) και το Tubo
Cocktail Wine Bar ( Σοφούλη 32-34,
22666630).
Στη Λεμεσό συμμετέχουν η πιτσαρία Pizza
Mia (Λ. Μακαρίου, 25570200, Λινόπετρα,
25325999) και το Dino Art Café (Ειρήνης, 25762030). Στον Πρωταρά, στο πρόγραμμα Food for Food λαμβάνουν μέρος
η μπιραρία Knights Pub (Λ. Περνέρα,
238314 97) και το ξενοδοχείο Capo Bay
Hotel (www.capobay.com)
Αν θες να βοηθήσεις στο πρόγραμμα Food
for Food του Ιδρύματος Σοφία για τα Παιδιά, μπορείς να πάρεις για περισσότερες
πληροφορίες στο 7000 0787 ή να μπεις
στην ιστοσελίδα www.sophia-foundation.
com και στη σελίδα του Ιδρύματος στο
facebook, www.facebook.com/pages/
Sophia-Foundation-for-Children

