Η MYTILINEOS στηρίζει ενεργά την πρωτοβουλία
«Ενδιάμεση Δομή Φιλοξενίας Γυναικών σε Επισφάλεια»
των Γιατρών του Κόσμου
Παγκόσμιοι Στόχοι
Βιώσιμης Ανάπτυξης
που συνεισφέρει η
πρωτοβουλία

Πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης
Αθήνα, Ελλάδα – 15 Οκτωβρίου 2019 - Η MYTILINEOS, στο πλαίσιο των
κοινωνικών της επενδύσεων, στηρίζει την πρωτοβουλία της «Ενδιάμεσης Δομής
Φιλοξενίας Γυναικών σε Επισφάλεια» του σωματείου «Γιατροί του Κόσμου».
Η εταιρεία διαχρονικά επιλέγει πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την δημιουργία
μέτρων κοινωνικής προστασίας και οικοδόμησης της ομαλής ένταξης στην
κοινωνία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Η συγκεκριμένη μοναδική δομή
φιλοξενίας, προέκυψε μέσα από την ολοκληρωμένη εκτίμηση αναγκών
γυναικών σε επισφάλεια που πραγματοποίησε το σωματείο. Είναι
χωρητικότητας 24 ατόμων, διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια καθώς και
χώρους δραστηριοτήτων και ψυχαγωγίας οι οποίοι είναι προσβάσιμοι σε ΑμεΑ
μέσω ειδικού αναβατορίου και ανελκυστήρα.
Το προσδοκόμενο αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας είναι η στέγαση, η
ενδυνάμωση, η ένταξη και η μεταπαρακολούθηση, των φιλοξενούμενων
γυναικών και μητέρων με παιδιά ώστε να διασφαλιστεί ομαλά η κοινωνική τους
προσαρμογή και να αποφευχθεί η οποιαδήποτε πιθανότητα υποτροπής στα
προ της αποκατάστασης προβλήματα.
Η MYTILINEOS συμβάλλει στην αρτιότερη υλοποίηση της συγκεκριμένης
πρωτοβουλίας τόσο με την παροχή ειδών ατομικής και βρεφικής υγιεινής όσο
και με την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης και σίτισης των φιλοξενούμενων
γυναικών και των παιδιών τους. Παράλληλα έχει αναλάβει το κόστος όλων των
αναγκαίων εργασιών συντήρησης του κτηρίου που στεγάζεται η δομή.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη αξία για την MYTILINEOS,
καθώς γίνεται αρωγός στην προσπάθεια του σωματείου να καλυφθούν οι
συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες για στέγαση άστεγων γυναικών και μητέρων με
παιδιά που δεν εντάσσονται στις συνήθεις δομές φιλοξενίας (π.χ. άνεργες
μητέρες με παιδιά, ηλικιωμένες υπό έξωση από την κατοικία τους, κ.α.).
Ταυτόχρονα, συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή και στην ανακούφιση
κοινωνικών ομάδων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση.
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Η συνεργασία της MYTILINEOS με τους «Γιατρούς του Κόσμου», υλοποιείται
στο πλαίσιο των στρατηγικών συμπράξεων που αναπτύσσει η εταιρεία με
σημαντικούς κοινωνικούς φορείς για την επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων
Βιώσιμης Ανάπτυξης (Στόχοι 1, 10 και 17), συμβάλλοντας στην πλήρη
αξιοποίηση της αποτελεσματικής οργάνωσης και της πολυετούς εμπειρίας του
σωματείου, μέσω των προγραμμάτων ανθρωπιστικής βοήθειας που προσφέρει
στην ελληνική κοινωνία.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:
κα. Αντιγόνη Φάκου: Γραφείο Τύπου MYTILINEOS Τηλ. 210-6877346 | Fax 210-6877400 |
E-mail: Antigoni.Fakou@mytilineos.gr.
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
H Εταιρεία MYTILINEOS κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας, Ηλεκτρισμού
& Φυσικού Αερίου και Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το
1990, είναι εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών
που ξεπερνά τα 1,5 δισ. ευρώ και απασχολεί περισσότερους από 3.380 άμεσους και
έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.mytilineos.gr | Facebook
| Twitter | YouTube | LinkedIn
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