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Hope For Children και ΠΑΣΥΞΕ: Συνεργασία για τα δικαιώματα και την ευημερία των παιδιών
Σε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την εξασφάλιση και την προστασία των δικαιωμάτων των
παιδιών προχώρησε το “Hope For Children” CRC Policy Center (HFC) υπογράφοντας Μνημόνιο
Συνεργασίας με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ξενοδόχων στις 13 Μαΐου 2021. Στόχος της
συνεργασίας αυτής είναι η ενίσχυση των δεσμών του Οργανισμού με την τουριστική βιομηχανία
της Κύπρου και η υλοποίηση κοινών δράσεων στο πλαίσιο της προστασίας των δικαιωμάτων
όλων των παιδιών.
Ο συντονισμός και η προώθηση κοινών δράσεων, η πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων για τα
δικαιώματα του παιδιού και η δημιουργία και επένδυση σε κανάλια για τη διοχέτευση
εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού με άξονα την προστασία των παιδιών και την πρόληψη
κάθε είδους βίας εναντίον τους, αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της συνεργασίας.
Εκ μέρους του Hope For Children, ο Γενικός Διευθυντής κος. Joseph Borghese δήλωσε
χαρακτηριστικά, «Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και πολύτιμο το γεγονός ότι ο Οργανισμός μας
συνεργάζεται με ακόμη ένα από τους μεγαλύτερους Συνδέσμους της Κύπρου για να προωθήσει
το έργο του. Η τουριστική βιομηχανία της Κύπρου αποτελεί ένα μεγάλο μηχανισμό. Το γεγονός
ότι ΠΑΣΥΞΕ μας δίνει την ευκαιρία να προσφέρουμε την τεχνογνωσία μας και ταυτόχρονα να
λαμβάνουμε στήριξη και προώθηση των προγραμμάτων μας, ενισχύει την παρουσία μας και το
έργο μας στην Κύπρο».
Αναφερόμενος στην επισημοποίηση της συνεργασίας ο κος. Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, Γενικός
Διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ ανάφερε, «Eίναι με μεγάλη χαρά που μας δίνεται η ευκαιρία να
συμβάλουμε και να ενισχύσουμε το έργο του Οργανισμού για την προστασία των δικαιωμάτων
όλων των παιδιών, μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης του Συνδέσμου μας και της
μακράς ιστορίας του».
Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής πρόκειται να διοργανωθούν στoχευμένες δράσεις
ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαιδεύσεις στα μέλη του Συνδέσμου σε θέματα που
αφορούν στην προστασία των παιδιών στον τομέα του τουρισμού, καθώς και δράσεις
οικονομικής ενίσχυσης των ανθρωπιστικών προγραμμάτων του Hope For Children.

Ο ΠΑΣΥΞΕ είναι ο Σύνδεσμος των ξενοδόχων της χώρας και η ιστορία της ίδρυσής της ανάγεται
στις αρχές της δεκαετίας του 1930. Σήμερα, η συντριπτική πλειονότητα όλων των ξενοδοχειακών
μονάδων και άλλων των αδειοδοτημένων τουριστικών μονάδων σε όλη την Κύπρο, είναι μέλη
του ΠΑΣΥΞΕ.
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