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Θέμα: Δυνατότητα για συμμετοχή σε αθλητική ημερίδα «Γυναίκα και αθλητισμός» για τον εορτασμό της 

παγκόσμιας ημέρας γυναίκας 2019 

 

Ο οργανισμός PeacePlayers – Cyprus (PP-CY) με τη στήριξη της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και του Δήμου 

Λευκωσίας διοργανώνουν αθλητική ημερίδα για τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας γυναίκας.  

Στις 2 Μαρτίου 2019 από τις 11:00 – 13:00 στο Πολυπροπονητήριο «Ευάγγελος Φλωράκης», ομοσπονδίες και ομάδες 

ανά το Παγκύπριο θα έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν τα αθλήματα τους και να προσελκύσουν νέα άτομα στο χώρο 

τους και συγκεκριμένα γυναίκες.  

 

Ο οργανισμός PeacePlayers - Cyprus (PP – CY) είναι μια κυπριακή μη κερδοσκοπική οργάνωση (αρ. εγγραφής ΗΕ: 

243518) και μέρος ενός διεθνούς δικτύου που ιδρύθηκε με το μότο «τα παιδιά που μαθαίνουν να παίζουν μαζί, μπορούν 

να ζουν μαζί». Μέσα από αυτό το πρόγραμμα προωθούνται δικοινοτικές αθλητικές συναντήσεις μεταξύ 

Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων παιδιών όπου δραστηριοποιούνται   νέοι και νέες, οι οποίοι μαθαίνουν να 

ξεπερνούν κοινωνικά εμπόδια, αποκτώντας ηγετικές και επικοινωνιακές ικανότητες,  βοηθώντας έτσι στον υγιή 

ανταγωνισμό και σωστή ανάπτυξη τους στη κοινωνία. Το άθλημα στο οποίο δραστηριοποιείται η οργάνωση είναι η 

καλαθόσφαιρα, που βασικούς στόχους έχει να γεφυρώσει κοινωνικούς διχασμούς, να εκπαιδεύσει τη νεολαία να ηγείται 

αποτελεσματικά στη ζωή της και να προωθήσει τη δια βίου άσκηση στο άθλημα της καλαθόσφαιρας. 

 

Στοχεύουμε πάντα μέσω των προγραμμάτων μας στην προώθηση του αθλητισμού Παγκύπρια και παράλληλα 

υποστηρίζουμε τη συμμετοχή του γυναικείου φύλου στον αθλητισμό προσκαλώντας σχολεία ανά το Παγκύπριο. 

Μαθητές και μαθήτριες θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν αθλήματα όπως καλαθόσφαιρα, χειροσφαίριση, 

μπάτμιντον, ποδόσφαιρο, χόκεϋ, αναρρίχηση, ράγκμπυ και πολλά άλλα. 

 

Παρακαλούμε όπως δηλώσετε την επιθυμία σας για συμμετοχή στην αθλητική ημερίδα «Γυναίκα και αθλητισμός» 

μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση snicolas@peaceplayersintl.org, στο 22660061 ή το 

99791395.  

 

Τα έξοδα μεταφοράς των παιδιών και ενηλίκων από και προς το χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης παρέχονται δωρεάν. 

Η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη για να γίνουν οι ανάλογες διευθετήσεις μεταφορικών από τη κάθε επαρχία.  

 

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κ. Στέφανη Νικόλα στα τηλέφωνα 22660061 / 

99791395. 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

 

  

Στέφανη Νικόλα 

Συντονίστρια Προγράμματος 

PeacePlayers Κύπρου 

--------------------------------------------------- 

 

Διεύθυνση: Σπίτι της Συνεργασίας, Μάρκου Δράκου 28, 1102 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ: +357 22 660 061 

Κιν: +357 99 791 395 

Fax: +357 22 660 061 

Ηλε. Διεύθυνση: snicolas@peaceplayersintl.org 

Ιστοσελίδα: https://www.peaceplayersintl.org/ 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ PEACEPLAYERS ΚΥΠΡΟΥ 

 

Η οργάνωση ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στη Κύπρο από το 2007 και μέχρι σήμερα κατάφερε να εμπλέξει 

πέραν των 4000 παιδιών με στόχο την ανάπτυξη των νέων του μέλλοντος.  

 

Στο πρόγραμμα των PeacePlayers, τα παιδιά εκπαιδεύονται στην καλαθόσφαιρα αλλά και σε άλλες δεξιότητες 

μετά το σχολείο ή και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Η προπόνηση στην καλαθόσφαιρα είναι 

σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε τα παιδιά να αποκτούν δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικότητας, 

κατανόησης της διαφορετικότητας και αυτοεκτίμησης. Κατά τη διάρκεια της προπόνησης, τα παιδιά 

μαθαίνουν να επικοινωνούν σωστά, είναι έτοιμα να ακούσουν και να συμμετάσχουν. Πιο σημαντικό, τα 

παιδιά μαθαίνουν να κερδίζουν ή να  χάνουν με σεβασμό και να κρατούν σωστές συμπεριφορές μεταξύ τους.  

 

Οι PeacePlayers – Κύπρου επίσης λειτουργούν ετήσια της ακόλουθες δραστηριότητες: 

 

 Ομάδες Καλαθοσφαίρισης:  

Διαθέτουμε 12 ομάδες Παγκύπρια με περισσότερα από 250 παιδιά να συμμετέχουν σε προπονήσεις 

καλαθόσφαιρας δύο φορές την εβδομάδα για 8 μήνες το χρόνο. Στοχεύουμε στην λειτουργία ακόμα 4 

ομάδων μέχρι το τέλος της σεζόν του 2019.  

 

 Διδυμοποιημένες Συναντήσεις: 

Τα παιδιά των PeacePlayers ενώνουν τις δυνάμεις τους και παίζουν μαζί σε κοινές συναντήσεις 

καλαθόσφαιρας υπό την καθοδήγηση εκπαιδευμένων προπονητών. Οι συναντήσεις γίνονται στις 

διάφορες κοινότητες που λειτουργούν ομάδες των PeacePlayers και συμμετέχουν παιδιά από το νότιο και 

το βόρειο τμήμα του νησιού.  

 

 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηγετικών Ικανοτήτων: 

Το πρόγραμμα ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων των PeacePlayers (LDP) χρησιμοποιεί τον αθλητισμό 

και συγκεκριμένα το μπάσκετ, αναπτύσσει τον πολυπολιτισμικό διάλογο, εμπλέκει τη νεολαία στην 

αξιοποίηση του αθλητισμού για θετικές κοινωνικές αλλαγές και την οικοδόμηση της ειρήνης και 

αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πλαισίου των ηγετών των νέων που προωθούν τη θετική αποτελεσματική 

αλλαγή και δημοκρατία μέσα στη δική τους ευρύτερη κοινότητα. Είναι ένα δίκτυο νέων ηγετών ηλικίας 

15-22 ετών που εκπαιδεύονται να χρησιμοποιούν τον αθλητισμό ως εργαλείο κοινωνικού 

μετασχηματισμού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα, συμμετέχοντας σε πολιτιστικά 

συντηρητικές κοινότητες και ενθαρρύνοντας τον τοπικό εθελοντισμό. 

Είναι το όραμά μας να προωθήσουμε τον αθλητισμό για όλους και να εξασφαλίσουμε δομημένες 

βιώσιμες προσπάθειες ώστε οι αθλητές να παραμείνουν ενεργοί στο αθλητισμό όσο το δυνατόν 

περισσότερο. Ο γενικός στόχος του LDP είναι ότι οι συμμετέχοντες θα μάθουν την αξία των δεξιοτήτων 

ηγεσίας, όπως η οικοδόμηση εμπιστοσύνης, η ειρήνη, η πολιτιστική ολοκλήρωση και η επικοινωνία μέσω 

του μπάσκετ. 
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 Τουρνουά Καλαθόσφαιρας: 

Οι PeacePlayers διοργανώνουν τρία μικρά και ένα μεγάλο τουρνουά καλαθόσφαιρας τον χρόνο, τα οποία 

προσφέρουν στα παιδιά την ευκαιρία να αλληλοεπιδράσουν με ομάδες από όλο το νησί, με ένα 

διαφορετικό, εποικοδομητικό, ανταγωνιστικό και διασκεδαστικό τρόπο.  

 

 Καλοκαιρινή Κατασκήνωση:  

Στο τέλος κάθε σεζόν, οι PeacePlayers διοργανώνουν καλοκαιρινή κατασκήνωση, όπου νέοι και νέες από 

Κύπρο και εξωτερικό περνούν έξι μέρες μαζί στον Αγρό. Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν εντατικά 

μαθήματα καλαθόσφαιρας, καθώς και σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης, στα οποία χρησιμοποιούνται 

τόσο τυπικές όσο και μη-τυπικές εκπαιδευτικές μέθοδοί, που εστιάζουν στη συνεργασία, την 

εμπιστοσύνη, την ομαδική δουλειά και τον σεβασμό. Οι κατασκηνώσεις φιλοξενούν πολλούς ειδικούς 

προσκεκλημένους και κατά περιόδους προπονητές και αθλητές από NBA, WNBA, Euroleague και 

NCAA.  

 

 Εκδρομές Erasmus+: 

Στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος Erasmus+, οι PeacePlayers συνεργάζονται με το Nesodden IF 

Basket για τη προώθηση διακρατικών σχέσεων και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων ηγετών που 

ασχολούνται με τον αθλητισμό. Με αυτό το πρόγραμμα έρχονται σε επαφή νέοι και νέες από τη Κύπρο, 

τη Βόρεια Ιρλανδία, τη Νορβηγία και το Ισραήλ, οι οποίοι συμμετέχουν στα διεθνείς προγράμματα τον 

PeacePlayers International και οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί ως μελλοντικοί ηγέτες και πρότυπα στις 

δικές τους κοινότητες. Το έργο στοχεύει να ανταποκριθεί στη προώθηση διακρατικών σχέσεων και στην 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων ηγετών που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Οι συμμετέχοντες 

μαθαίνουν την αξία των δεξιοτήτων ηγεσίας, συμπεριλαμβανομένου της ομαδικότητας και την 

οικοδόμηση εμπιστοσύνης, εκπαίδευση για την ειρήνη, την πολιτιστική ενσωμάτωση και την επικοινωνία 

με τη μεσολάβηση της καλαθόσφαιρας. 

 

 Πρόγραμμα ‘Imagine’:  

Το ‘Imagine’ είναι ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Αντι-ρατσιστική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για μια 

Κουλτούρα Ειρήνης το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβρη του 2017 μετά από προσπάθειες αρκετών μηνών 

και με τη σύμφωνη γνώμη των ηγετών των δύο κοινοτήτων στο νησί. Το πρόγραμμα στοχεύει στην 

αύξηση της επαφής μεταξύ των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο και στην προώθηση της ειρήνης, της 

κατανόησης και του αντι-ρατσισμού στο νησί στα πλαίσια μιας ολιστικής κατανόησης της Κουλτούρας 

Ειρήνης και Μη-Βίας, εμπνευσμένης από έγγραφα, ψηφίσματα και σχέδια δράσης των Ηνωμένων Εθνών. 

Σε πρώτο στάδιο, εκπαιδευτές/ριες επισκέπτονται τάξεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις 

διακοινοτικές δραστηριότητες και δημιουργούν ένα ασφαλή χώρο για συζήτηση αναφορικά με τα 

στερεότυπα, τις διακρίσεις και το ρατσισμό ως κομμάτια της επικρατούσας κουλτούρας της βίας.  

 

Μια σημαντική πτυχή αυτής της δραστηριότητας είναι επίσης η προετοιμασία των μαθητών/ριών για την 

επαφή τους με συμμαθητές/ριές τους από την άλλη κοινότητα. 
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Σε δεύτερο στάδιο, τάξεις και από τις δύο κοινότητες συναντιούνται μαζί και επιλέγουν μια από τις 

παρακάτω δραστηριότητες στην περιοχή του Λήδρα Πάλας: 1. «Επίσκεψη στο Σπίτι της Συνεργασίας και 

Αντι-Ρατσιστικό Εργαστήρι», στο οποίο τα παιδιά σε μικτές ομάδες λαμβάνουν μέρος σε βιωματικές 

δραστηριότητες σχετικές με τον αντι-ρατσισμό κάτω από την ομπρέλα της Εκπαίδευσης για μια 

Κουλτούρα Ειρήνης, ή 2. Αθλητικές δραστηριότητες με τον ΜΚΟ PeacePlayers – Cyprus, στις οποίες τα 

παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες για ομαδική εργασία, ανεκτικότητα και εμπιστοσύνη μέσω αθλητικών 

δραστηριοτήτων. 

Το πρόγραμμα ‘Imagine’ χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής 

Δημοκρατίας της Γερμανίας και υποστηρίζεται από τη Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την 

Εκπαίδευση και την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP). 

 

 

 


