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Η «συνεργασία αγάπης για ένα κουμπαρά»
κέρδισε τον Διαγωνισμό Δημιουργικότητας
Ο κουμπαράς που δημιούργησαν από κοινού, το Στ’ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς
και το Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας, με θέμα «Συνεργασία αγάπης για ένα
κουμπαρά», κέρδισε τον Διαγωνισμό Δημιουργικότητας που οργάνωσε η
Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον Ραδιομαραθώνιο 2016.
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Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 144 δημιουργίες παιδιών δημόσιων δημοτικών
σχολείων και νηπιαγωγείων. Η κριτική επιτροπή που αξιολόγησε τους 15
κουμπαράδες που πέρασαν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, αποτελείτο από
εκπρόσωπο της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, του ΡΙΚ, του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού και του Ιδρύματος Ραδιομαραθώνιος.
Οι κουμπαράδες αξιολογήθηκαν με βάση τη δημιουργικότητα, τα μηνύματα του
Ραδιομαραθωνίου, το σκεπτικό και την εμπλοκή των παιδιών, καθώς επίσης και
για τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών.
Τα παιδιά μέσα από τη συνεργασία τους κατάφεραν όχι μόνο να περάσουν τα
μηνύματα του Ραδιομαραθωνίου, αλλά και να δημιουργήσουν μία νέα δυνατή
φιλία μεταξύ τους και συνεργασία σε διάφορα θέματα. To χρηματικό βραβείο,
ύψους €1.000, θα διατεθεί για κάλυψη αναγκών των σχολείων και για στήριξη
άπορων παιδιών που φοιτούν σε αυτά.
Τις συμμετοχές και τα αποτελέσματα του διαγωνισμού μπορείτε να τα δείτε στον
σύνδεσμο. http://www.ccb.coop.com.cy/radiomarathonios/schools/moneyboxes/

Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1937 και παρέχει ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών και
ασφαλιστικών υπηρεσιών. Εποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Κεντρική Τράπεζα της
Κύπρου. Η Κυπριακή Δημοκρατία κατέχει το 77,34% των μετοχών της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, το
Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης το 21,88% και η Συνεργατική Κεντρική Εταιρεία Συμμετοχών το 0,78%. Συνεργάζεται
με τα συνεργατικά κινήματα πολλών χωρών και εκπροσωπείται στους σημαντικότερους διεθνείς συνεργατικούς
θεσμούς. Διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων και ΑΤΜ στην Κύπρο και είναι η πρώτη τράπεζα σε
καταθέσεις κατοίκων εσωτερικού. Εργοδοτεί συνολικά 2.700 άτομα. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία
(Σεπτέμβριος 2016), ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας βρίσκεται στο 16,50%, τα ίδια κεφάλαια στο €1,33 δις και το
σύνολο ενεργητικού στα €14,13 δις.
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