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Δελτίο Τύπου
Όμιλος ΥΓΕΙΑ: Πρόγραμμα αρωγής αστέγων της Αθήνας
Έκτακτο πρόγραμμα αρωγής στους άστεγους της Αθήνας ανακοινώνει ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ. Το
πρόγραμμα, η εκτέλεση του οποίου έχει ήδη ξεκινήσει, περιλαμβάνει σειρά ενεργειών που
στοχεύουν στην κάλυψη βασικών αναγκών αστέγων που βρίσκονται στην περιοχή του Δήμου
Αθηναίων.
Tο πρόγραμμα εντάσσεται στις πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου ΥΓΕΙΑ,
στον οποίο ανήκουν τα νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ, το μαιευτήριο ΛΗΤΩ, το Παίδων
ΜHΤΕΡΑ και τα Διαγνωστικά Κέντρα, Πολυϊατρείο Αθηνών BIO-CHEK και Πολυϊατρείο
Δυτικής Αθήνας.
Οι πρώτες επείγουσες ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ήταν η προσφορά 500
υπνόσακων (sleeping-bags), 35.000 δοχείων μιας χρήσης για διανομή φαγητού, καθώς και η
κάλυψη αναγκών του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ) σε
φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό. Επίσης τοποθετήθηκαν στο Κέντρο δύο επαγγελματικά
ψυγεία, ευγενική προσφορά της Vivartia, του Ομίλου MIG.
Αύριο το απόγευμα παραδίδεται στο ΚΥΑΔΑ, ένα φορτηγό τύπου van, κλειστό. Επιπλέον, θα
διανεμηθούν στους άστεγους που περιθάλπει το Κέντρο περίπου 900 κιλά φρούτα και 2.000 τεμ.
γλυκά. Στα παιδιά άπορων οικογενειών που σιτίζονται καθημερινά, θα μοιραστούν γάλα, χυμοί,
μπλοκ ζωγραφικής, μαρκαδόροι και παιχνίδια.
Παράλληλα, οι τεχνικές υπηρεσίες του Ομίλου προγραμματίζουν την ανέγερση περίφραξης στον
προαύλιο χώρο του Κέντρου Υποδοχής που κρίνεται αναγκαία από τους αρμόδιους, ενώ θα
εκτυπωθεί και ενημερωτικό έντυπο για το ΚΥΑΔΑ.
Σχολιάζοντας το πρόγραμμα αρωγής στους άστεγους τους Δήμου Αθηναίων, η Διευθύνουσα
Σύμβουλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ κα Αρετή Σουβατζόγλου, δήλωσε:
«Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ στέκεται με σεβασμό και ευαισθησία δίπλα στους ανθρώπους που έχουν
ανάγκη. Ιδιαίτερα , στις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε σήμερα, οφείλουμε να συνδράμουμε
τους ανθρώπους που υποφέρουν. Αυτή είναι η δική μας ευθύνη και οφείλω να επισημάνω ότι η
αποστολή αυτή υιοθετήθηκε από όλους όσους εργάζονται στον Όμιλό μας. Η Διοίκηση
υποστηρίζει θερμά την εφαρμογή του προγράμματος αυτού, ενώ οι εργαζόμενοι προσφέρθηκαν
εθελοντικά να συνδράμουν στους άστεγους. Η μεγάλη υποστήριξη, μας ενθαρρύνει να
συνεχίσουμε».

