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ΥΓΕΙΑ: Συνεχίζεται η προσφορά στους άστεγους της Αθήνας
Ο όμιλος ΥΓΕΙΑ συνεχίζει την υλοποίηση του προγράμματος αρωγής στους άστεγους της Αθήνας, έχοντας
στο πλευρό του τις εταιρείες του ομίλου MIG, συνεργαζόμενες εταιρείες καθώς και εθελοντές
εργαζόμενους.
Σήμερα, κλιμάκιο του Ομίλου διανέμει στο Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων
(ΚΥΑΔΑ) 1.000 μερίδες φαγητού, προσφορά των Everest, 1.000 μερίδες φρούτων εποχής, 300 πασχαλινά
σοκολατένια αυγά για τα παιδιά, ευγενική προσφορά του ιδρύματος MARFIN και 500 κρουασάν από την
Chipita.
Τις τελευταίες δύο εβδομάδες διανεμήθηκαν με το συσσίτιο στο ΚΥΑΔΑ 2.000 μερίδες φαγητού, προσφορά
των Everest, 2.000 τεμάχια φρούτα και 1.000 σακουλάκια με ξηρούς καρπούς, προσφορά της Olympic Air
και φαρμακευτικό υλικό από το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ. Επιπλέον, στα παιδιά των άπορων οικογενειών που
σιτίζονται καθημερινά, μοιράστηκαν 300 μπουκάλια γάλα Milko 500ml και 300 παιδικά γιαούρτια,
ευγενική προσφορά της ΔΕΛΤΑ του ομίλου Vivartia.
Από την έναρξη του προγράμματος αρωγής στις 29 Ιανουαρίου έως σήμερα, έχουν μοιραστεί στο Κέντρο
Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, φαρμακευτικό /υγειονομικό υλικό, 500 υπνόσακοι
(sleeping-bags), 80.400 δοχεία μιας χρήσης για διανομή φαγητού, 4.200 μερίδες φαγητού, 500
συσκευασμένα σάντουιτς, 6.200 μερίδες φρούτων εποχής, 1.000 σακουλάκια με ξηρούς καρπούς, 500
κρουασάν, 1.000 χυμοί Life, 2.000 τεμ. γλυκών, ενώ στα παιδιά έχουν μοιραστεί επιπλέον: 200 σακούλες
σοκολατένια γλυκίσματα, 700 μπουκάλια γάλα mmmilk, 300 μπουκάλια γάλα Milko 500ml, 65 κούτες γάλα
Νουνού Kid και Noulac, 500 παιδικά γιαούρτια Be cool, καθώς και μπλοκ ζωγραφικής, μαρκαδόροι και
παιχνίδια.
Ο όμιλος ΥΓΕΙΑ προσέφερε παράλληλα στο ΚΥΑΔΑ ένα κλειστό φορτηγό τύπου van, για ανάγκες
διακομιδής και μετακίνησης, ενώ άμεσα τοποθετήθηκαν στο χώρο του δύο επαγγελματικά ψυγεία.
Κατασκευάστηκε, επιπλέον, στέγαστρο στον εξωτερικό χώρο του Κέντρου Υποδοχής, όπου γίνεται η
διανομή του φαγητού, και μαζί, παραδόθηκαν ξύλινα διαχωριστικά, προκειμένου να περιφράσσεται ο
προαύλιος χώρος για τις δραστηριότητες των παιδιών.
Σχολιάζοντας τις πρωτοβουλίες για την φροντίδα των αστέγων της Αθήνας, η Διευθύνουσα Σύμβουλος
του ομίλου ΥΓΕΙΑ κα Αρετή Σουβατζόγλου, δήλωσε:
«Οι δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει η χώρα μας, είναι στο χέρι όλων μας να μην αποδειχθούν
μοιραίες για κάποιος συνανθρώπους μας. Ακόμη περισσότερο τώρα ενόψει των εορτών του Πάσχα
οφείλουμε να συνδράμουμε στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Η αμείωτη υποστήριξη των εταιρειών
του ομίλου MIG, αλλά και των εργαζομένων του Ομίλου μας, μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε την
κοινωνική μας προσφορά.»

