AΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΤΟΡΟΝΤΟ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ»

Aρ. Πρωτ. Εξερχ. 80
Toρόντο, 18 Ιουνίου 2015

Aγαπητοί μας υποστηρικτές
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς για τη γεναιόδωρη αρωγή σας και τη συνεχόμενη υποστήριξη στο πολύπλευρο πολιτιστικό μας
έργο.
Να είστε σίγουροι οτι η προσφορά σας αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στην Αδελφότητα υλοποιείται πολύπλευρο πολιτιστικό
έργο:
1. Δωρεάν συμμετοχή των μελών μας και των οικογενειών τους σε όλα τα χορευτικά τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες, κυρίες
και προσεχώς για ηλικιωμένους. Δωρεάν περιοδικά σεμινάρια εκμάθησης ποντιακής λύρας.
2. Διοργάνωση φιλανθρωπικών εκδηλώσεων για την υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες και συνανθρώπων μας που χρειάζονται
βοήθεια.
3. Δωρεάν σεμινάρια υπολογιστών (windows-word-excel-powerpoint-internet-movie maker- facebook- email για ηλικιωμένους.
4. Δωρεάν συμπλήρωση και υποβολή φορολογικών δηλώσεων για ηλικιωμένους, μονογονεϊκές και οικονομικά αδύνατες οικογένειες.
5. Εκδόθηκε πολυτελής τόμος με τίτλο «ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ» με αντιπροσωπευτικό υλικό της ιστορίας των 50 χρόνων 1963-2013.
ο
6. Εκδόθηκε πολυτελές λεύκωμα για το 8 Φεστιβάλ Παμποντιακής νεολαίας ΗΠΑ- ΚΑΝΑΔΑ που διοργάνωσε η Αδελφότητά μας 19-21
Ιουνίου 2015.
7. Δωρεάν γεύματα αγάπης. Δωρεάν πικ νικ κάθε καλοκαίρι για όλα τα μέλη μας για τη σύσφιξη των σχέσεών μας.
8. Λειτουργία βιβλιοθήκης – αναγνωστηρίου στη λέσχη. Έχει γίνει ήδη η ψηφιοποίηση των τίτλων και έχoυν αναρτηθεί στη σελίδα του
facebook: Βrotherhood Pontion Toronto Panagia Soumela.
9. Διοργάνωση χοροεσπερίδων και τιμητικών εκδηλώσεων για τη διατήρηση της παραδοσιακής ποντιακής και ελληνικής μουσικής.
10. Διοργάνωση ομιλιών εκδηλώσεων και δράσεις για τη διεθνοποίηση και αναγνώριση της ποντιακής Γενοκτονίας.
11. Δωρεάν Χριστουγεννιάτικα και Halloween πάρτυ και διανομή δώρων στα παιδιά μας.
12. Ψηφιοποιείται και αναρτείται στο facebook όλο το φωτογραφικό και τηλεοπτικό υλικό των δράσεων του συλλόγου μας. Η ιστορία
του συλλόγου μας καταγράφεται και δίνεται η δυνατότητα σε όλους να αποκτήσουν αντίγραφα από τις αναμνήσεις τους.
13. Συμμετέχουμε σε φιλανθρωπικές δράσεις και δωρεές συλλόγων και φορέων της παροικίας μας.
14. Υποστηρίζουμε το έργο της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο.
Και συνεχίζουμε το έργο μας στο άμεσο μέλλον με:
-Τη σύσταση σχολής εκμάθησης παραδοσιακής ποντιακής λύρας και νταουλιού σε μόνιμη βάση στην εστία μας.
-Σχολή εκμάθησης ποντιακής διαλέκτου. Ομάδες διαλογισμού και επιστημονικά σεμινάρια. Δίκτυο βοήθειας ηλικιωμένων ατόμων.
Σύσταση και λειτουργία χορωδιακού και θεατρικού τμήματος.
Εκ μέρους του Διοικητικού συμβουλίου
Χρήστος Κοτσαμποϊκίδης
Πρόεδρος

Παναγιώτα Αμμανατίδου
Γενική Γραμματέας
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