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Πώς να βοηθήσετε:
Το έργο των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στις
δωρεές που μας προσφέρετε όλοι εσείς που εκτιμάτε και αγαπάτε το έργο μας.
Μπορείτε να προσφέρετε τις χρηματικές σας δωρεές για τη λειτουργία και την
ανάπτυξη των προγραμμάτων μας, κάνοντας κατάθεση σε έναν από τους
παρακάτω Τραπεζικούς λογαριασμούς:

ALPHA BANK:

IBAN GR03 0140 1010 1010 0210 1161 787

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

IBAN GR69 0110 1040 0000 1044 8022 763

EFG EUROBANK:

IBAN GR55 0260 2010 0009 1010 0991 765

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: IBAN GR40 0172 0260 0050 2602 0155 199
HSBC:

IBAN GR76 0710 0400 0000 4004 4448 146

Παρακαλούμε μετά από την κατάθεση της δωρεάς σας στην Τράπεζα, για να σας
αποστείλουμε την απόδειξη δωρεάς, να μας τηλεφωνείτε στα:
210-3313661-3 ή 2310-226644.
Επίσης, μπορείτε να κάνετε τις δωρεές σας με χρέωση της κάρτας σας VISA,
MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS τηλεφωνώντας στα: 210-3313661-3 ή
2310-226644.
Μπορείτε να βοηθήσετε άμεσα καλώντας από σταθερό ΟΤΕ στο
901 11 164 164 (χρέωση 2,99 € + ΦΠΑ) ή από οποιοδήποτε σταθερό ή κινητό
στο 14567(χρέωση
2,00+€ΦΠΑ
+ ΦΠΑ).
(χρέωση 2,00€
και το αναλογούν τέλος σταθερής και κινητής τηλεφωνίας)
Χρόνος39ος
37ος- Τεύχος
- Τεύχος
99--Έκδοση
Έκδοσητριμηνιαία
τριμηνιαία
Χρόνος
108
Ιδιοκτήτης: ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ
Εκδότης: Αν. Βρεττός
Συντάσσεται από Επιτροπή
Κωδικός: 4029
Γραφεία: • Αθήνα: Καρ. Σερβίας 12-14, 105 62 τηλ. 210-3313661
• Θεσσαλονίκη: Γρηγορίου Παλαμά 8, 546 21 τηλ. 2310-226644

Τιμή Τεύχους 0,20 Ευρώ
Μέλος: • Διεθνούς Ένωσης Παιδικών Χωριών SOS (SOS KDI)
• Ηνωμένων Εθνών, κατηγορία ΙΙ (Οικονομικό & Κοινωνικό Συμβούλιο)

ΤΡΙΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ PHARMATHEN
Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος δημιούργησαν
ένα ακόμα Κέντρο Στήριξης Παιδιού και
Οικογένειας στη Θράκη, στην περιοχή Σάπες. Η
λειτουργία του προγράμματος πραγματοποιείται
με την πλήρη οικονομική υποστήριξη της
φαρμακευτικής εταιρείας Pharmathen η οποία
βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των Παιδικών
Χωριών SOS, δηλώνοντας έμπρακτα την
υποστήριξή της στις δράσεις του Σωματείου μας.
Το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας
στις Σάπες, το οποίο λειτουργεί σε χώρο που
παραχωρήθηκε από το Δήμαρχο και το Δημοτικό
Συμβούλιο Μαρωνείας Σαπών, είναι σε άμεση
συνεργασία με τα άλλα δύο Κέντρα Στήριξης
Παιδιού και Οικογένειας ενώ υποστηρίζει κάθε
χρόνο περισσότερες από 200 οικογένειες
και τα παιδιά τους, με την παροχή δωρεάν
ψυχολογικών, μαθησιακών και συμβουλευτικών
υπηρεσιών. Παράλληλα δημιουργεί θέσεις
εργασίας για νέους επιστήμονες στην περιοχή.
Η Pharmathen με την πολύ σημαντική αυτή
χορηγία βάζει ένα ακόμα πολύτιμο λιθαράκι
στη Θράκη, δείχνοντας την ευαισθησία και το
ενδιαφέρον της στην περιοχή όχι μόνο μέσα από
τη δημιουργία δεκάδων θέσεων εργασίας με την
παρουσία του εργοστασίου της, αλλά και μέσω
της κοινωνικής προσφοράς της.
Η λειτουργία του Κέντρου ξεκίνησε την
1η Οκτωβρίου με τα επίσημα εγκαίνια να
πραγματοποιούνται τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος
Μαρωνείας Σαπών, ο Διευθυντής Εταιρικής

Επικοινωνίας της Pharmathen κ. Κωνσταντίνος
Κοτζιάς, η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
των Παιδικών Χωριών SOS στην Κομοτηνή
κα Φελίνα Καζάκου, ο Γεν. Διευθυντής των
Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος κ. Γιώργος
Πρωτόπαπας, η Βοηθός Παιδαγωγικής
Υπηρεσίας του Σωματείου μας κα Κασσιανή
Μαδεμλή, ο Διευθυντής του Παιδικού Χωριού
SOS Θράκης κ. Γιώργος Βαφέας και πλήθος
κόσμου που υποδέχτηκε με χαρά τη λειτουργία
του κέντρου που σκοπό έχει να ενισχύσει και να
προστατεύεσει τον θεσμό της οικογένειας.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για ακόμη
μια φορά τη Pharmathen, η οποία μέσω της
κοινωνικής ευαισθησίας της, βοηθά το Σωματείο
μας να απλώνει την αγκαλιά του, σε όλες τις
περιοχές που το έχουν ανάγκη.
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Τα ευχοστολίδια του ΟΠΑΠ, έκαναν πραγματικότητα
τις χριστουγεννιάτικες ευχές μας
Ο ΟΠΑΠ μοίρασε και φέτος
χαμόγελα σε χιλιάδες παιδιά που
υποστηρίζουν τα Παιδικά Χωριά SOS,
το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας και
το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής
Προστασίας. Μέσω της πρωτοβουλίας
Ευχοστολίδια, 5.112 χριστουγεννιάτικες
ευχές έγιναν πραγματικότητα με τη
συμβολή χιλιάδων πολιτών σε όλη
την Ελλάδα, οι οποίοι έσπευσαν να
προσφέρουν χαρά στα παιδιά.
Μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2017, ο ΟΠΑΠ καλούσε
τον κόσμο στις τέσσερις Χριστουγεννιάτικες
Εκθέσεις Ζωγραφικής που είχε δημιουργήσει στα
εμπορικά πολυκαταστήματα The Mall Athens,
Athens Metro Mall, River West και Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη, για να επιλέξει
τα Ευχοστολίδια και να κάνει πραγματικότητα
τις ζωγραφιές-χριστουγεννιάτικες ευχές
των παιδιών. Όσοι βρέθηκαν στα τέσσερα
πολυκαταστήματα είχαν τη δυνατότητα να
εκπληρώσουν την παιδική ευχή, αγοράζοντας
το δώρο που απεικονίζεται σε κάθε
ζωγραφιά. Με την παράδοση του δώρου στις
χριστουγεννιάτικες εκθέσεις του ΟΠΑΠ σε κάθε
πολυκατάστημα, οι επισκέπτες λάμβαναν ως
αναμνηστικό δώρο τη ζωγραφιά των παιδιών.

πρωτοβουλίας του ΟΠΑΠ, ενώ σχεδόν ένα μήνα
αργότερα, πραγματοποιήθηκε η παράδοση
των δώρων στα παιδιά σε ειδική εορταστική
εκδήλωση στο Μουσείο Γουλανδρή στην
Κηφισιά.

Τα εγκαίνια της Χριστουγεννιάτικης Έκθεσης
Ζωγραφικής στο Athens Metro Mall
πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου
2017, παρουσία πλήθους υποστηρικτών της

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Ντάμιαν
Κόουπ, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι για
τη μεγάλη ανταπόκριση των συμπολιτών μας
σε αυτή την πρωτοβουλία και θα ήθελα να
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ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν
και συνέβαλαν στην υλοποίησή της.
Δέσμευσή μας είναι να χτίσουμε
ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά.
Εφέτος υλοποιούμε τέσσερα νέα έργα
υποδομής στα Παιδικά Χωριά SOS,
το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής
Προστασίας και το Κέντρο Αγάπης
Ελευσίνας, ενισχύοντας στην πράξη τη
σημαντική δουλειά που πραγματοποιείται
στους συγκεκριμένους φορείς».
Ο Chief Customer Officer του ΟΠΑΠ,
Πετρ Ματεγιόφκι, ανέφερε: «Η
πρωτοβουλία Ευχοστολίδια δεν είναι
απλώς μια χριστουγεννιάτικη δράση
ή ένα ακόμα πρόγραμμα Εταιρικής
Υπευθυνότητας. Όλοι όσοι συμμετείχαμε
και βρισκόμαστε σήμερα εδώ είμαστε
μέρος κάτι σπουδαίου. Ειδικά εφέτος,
η πρωτοβουλία ήταν εξαιρετικά
επιτυχημένη, καθώς πραγματοποιήθηκαν
5.112 παιδικές ευχές. Σήμερα έχουμε
τη χαρά να παραδίδουμε στα παιδιά
τα δώρα τους, ξεκινώντας τη χρονιά με
χιλιάδες χαμόγελα».
Από την πλευρά της, η Έλσα
Σταθοπούλου, Διευθύντρια Marketing και
Εύρεσης Πόρων των Παιδικών Χωριών
SOS, σημείωσε: «Για άλλη μια φορά ο
ΟΠΑΠ έκανε πραγματικότητα την υπόσχεσή
του και έφερε ακριβώς τα δώρα που είχαν
ζητήσει τα παιδιά. Αυτό εκτός από χαρά
δίνει και μια μεγάλη αίσθηση ασφάλειας
ότι αυτά που υποσχόμαστε τα τηρούμε.
Είμαστε δίπλα τους και θα συνεχίσουμε να
είμαστε δίπλα τους για όσο και με όποιον
τρόπο το χρειάζονται».
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Γευθήκαμε το συναίσθημα των Χριστουγέννων με την Coca-Cola!
Τα τελευταία 13 χρόνια, τα Παιδικά
Χωριά SOS είναι το πιο πιστό ραντεβού
προσφοράς της Coca-Cola. Την Κυριακή
3 Δεκεμβρίου, η Coca-Cola διοργάνωσε
αποκλειστικά για τα παιδιά των Παιδικών
Χωριών SOS, μια εκδήλωση με σκοπό
να φέρει το πνεύμα των Χριστουγέννων
στις καρδιές τους. Μια ημέρα γεμάτη
παιχνίδια, τραγούδια και πολλά
χαμόγελα να στολίζουν την αίθουσα
και να συναγωνίζονται σε λάμψη τα
Χριστουγεννιάτικα φωτάκια του στολισμού.
Το πιο όμορφο Χριστουγεννιάτικο δέντρο
γέμισε με χρωματιστά χαρούμενα στολίδια
ενώ δεν έλειψαν τα λούτρινα παιχνίδια που
έδωσαν ακόμη πιο έντονα την αίσθηση
ζεστασιάς των Χριστουγέννων.
Στη συνέχεια, μικροί και μεγάλοι,
«ταξίδεψαν» στο μαγικό κόσμο
των Καλικάντζαρων μέσα από ένα
διασκεδαστικό θεατρικό παιχνίδι, ενώ τη
μαγεία των Χριστουγέννων έφερε ο μάγος
ο οποίος καθήλωσε τα παιδιά με τα κόλπα
του!
Από τη γιορτή μας στο Παιδικό Χωριό SOS
της Βάρης δεν θα μπορούσε να λείπει ο Άγιος Βασίλης παρέα με τα ξωτικά του, που ενθουσίασε τα
παιδιά, μοιράζοντας δώρα και σκορπίζοντας χαμόγελα.
Η Coca-Cola προχώρησε και φέτος στην οικονομική ενίσχυση των «Παιδικών Χωριών SOS»
καλύπτοντας μέρος από τις βασικές τους ανάγκες, θέλοντας με αυτό το τρόπο να πει «ευχαριστώ»
σε όλους τους ανθρώπους που συμβάλλουν ώστε οι γιορτές των παιδιών να είναι ακόμα πιο
ξεχωριστές! Η χαρά μας είναι μεγάλη καθώς όλοι μας έχουμε συνδέσει τις πιο δυνατές οικογενειακές
στιγμές με το αγαπημένο μας αναψυκτικό που αποτελεί αναπόσπαστο “καλεσμένο” στα γιορτινά και
όχι μόνο τραπέζια μας.
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Το Bucket των KFC απογειώθηκε χαρίζοντας...φτερούγες
στα Παιδικά Χωριά SOS.
Για κάποιους, τα Χριστούγεννα έχουν άρωμα
κανέλας, μπισκότων και gluhwein. Για εμάς,
φέτος τα Χριστούγεννα είχαν το άρωμα της
αγαπημένης μας KFC λιχουδιάς, αυτής των
φτερούγων κοτόπουλου! Η ενέργεια αγάπης και
προσφοράς των KFC δεν άφησε κανέναν λάτρη
της δημοφιλούς αλυσίδας φαγητού ασυγκίνητο,
αφού με κάθε αγορά Bucket δώριζαν 0,50€ στα
Παιδικά Χωριά SOS.
Λάτρεις των KFC αλλά και νέοι επισκέπτες
έσπευσαν να στηρίξουν τα παιδιά των Παιδικών
Χωριών SOS, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα
την αγαπημένη τους λιχουδιά. Συνδύασαν έτσι
την απόλαυση ενός KFC Bucket με την χαρά να
δείχνεις έμπρακτη αλληλεγγύη.
Οι Έλληνες έδειξαν την ιδιαίτερη προτίμησή
τους στις γευστικές απολαύσεις της ζωής,
συγκεντρώνοντας από την πώληση των
Bucket το ποσό των 16.588€. Το ποσό που
συγκεντρώθηκε μέσα από αυτή τη δράση θα
καλύψει τις ετήσιες ανάγκες μιας οικογένειας
στο Παιδικό Χωριό SOS Βάρης όπως
διατροφή, ένδυση, γενικά έξοδα σπιτιού,
ιατροφαρμακευτικά έξοδα, ψυχολογική
- ψυχοκοινωνική στήριξη, ψυχαγωγικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ΔΕΗ, θέρμανση,
νερό και μισθό Μητέρας SOS.
Ο κ. Γιώργος Πρωτόπαπας, Γενικός Διευθυντής
των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος δήλωσε
σχετικά: «Για εμάς στα Παιδικά Χωριά SOS
δράσεις σα κι αυτή που καλύπτουν τις βασικές
ανάγκες των παιδιών μας και ταυτόχρονα
φέρνουν το κοινό πιο κοντά στο έργο μας είναι

πολύ σημαντικές. Ένα θερμό ευχαριστώ στα
KFC για τη πρωτοβουλία αυτή, καθώς επίσης
στον κόσμο που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα με
τον καλύτερο τρόπο».
Από τα KFC προς όλους αυτούς που αγκάλιασαν
την ενέργεια, ένα μεγάλο «ευχαριστώ», γιατί όλα
τα παιδιά αξίζουν μια οικογένεια, αγάπη, ευτυχία
και... τις πιο γευστικές επιλογές στο μενού τους!
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Ο νεραϊδοακρίδος έβγαλε κόκκινη κάρτα στη βία στα γήπεδα
Τα παιδιά βρίσκουν πάντα
τρόπους να μας εντυπωσιάζουν
με την εφευρετικότητά τους
και τον τρόπο που εκφράζουν
δημιουργικά τις ανησυχίες
τους. Με αφορμή τη βία στα
γήπεδα, τα παιδιά αποφάσισαν
να δημιουργήσουν με τις
ζωγραφιές τους τον κόσμο του
αθλητισμού όπως θα ήθελαν
και θα έπρεπε να είναι. Με την
έμπνευση και καθοδήγηση της
Χριστιάνας Παναγοπούλου
- Κορομάντζου και του
Παναγιώτη Ευθυμίου, παιδιά
του δημοτικού δημιούργησαν
το παραμύθι κατά της
αθλητικής βίας «FairyPlay, ο
Νεραϊδοακρίδος», το οποίο έγινε βιβλίο, από τις
εκδόσεις Μένανδρος. Η εικονογράφιση έγινε από
18 μικρούς καλλιτέχνες οι οποίοι ξεδίπλωσαν
το ταλέντο τους με αφορμή την αγάπη τους για
τον αθλητισμό, αφιερώνοντάς το στα παιδιά που
προστατεύονται από τα Παιδικά Χωριά SOS και
την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Αθηναίων με
όλα τα έσοδα από την πώλησή του να διατίθενται
για την ενίσχυση των δυο οργανισμών. Το
παραμύθι «FairyPlay, ο Νεραϊδοακρίδος»
παρουσιάστηκε σε μια συγκινητική εκδήλωση
που πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα
του «Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός».
Σκοπός των μικρών συγγραφέων ήταν να
περάσουν μέσα από μια όμορφη ιστορία με
χαρούμενες ζωγραφιές, το μήνυμα εξάλειψης
της βίας στα γήπεδα, της ξενοφοβίας και του

σχολικού εκφοβισμού και να προβάλουν το
Δίκαιο Παιχνίδι.
Στην εκδήλωση, την οποία προλόγισε η
Εισαγγελέας Αρείου Πάγου κα Ξένη Δημητρίου
- Βασιλοπούλου, μίλησαν μεταξύ άλλων
ο Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Γεώργιος
Βασιλειάδης, η Εισαγγελέας Ανηλίκων κα Αλεξία
Σταλίδου και ο Πρόεδρος της ΕΠΟ κ. Ευάγγελος
Γραμμένος. Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι
ομιλίες των Ολυμπιονικών κ.κ. Ειρήνης Αϊνδιλή,
Σπύρου Γιαννιώτη και Δημοσθένη Ταμπάκου,
καθώς και των γνωστών παλαιμάχων Ελλήνων
ποδοσφαιριστών κ.κ. Αντώνη Αντωνιάδη,
Πέτρου Μίχου και Λάκη Νικολάου, όπως και των
κ.κ. Αντώνη Βασσάρα και Νέρι Νιανγκουάρα,
που μοιράστηκαν με το κοινό την αξία του ευ
αγωνίζεσθαι και της ευγενούς άμιλλας.
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Στην εκδήλωση βρέθηκε επίσης και
απηύθυνε χαιρετισμό η κα Αικατερίνη
Τζιτζικώστα, Πρόεδρος της Ελληνικής
Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO,
καθώς και η κα Εύη Χασαπογιάννη,
εκπρόσωπος της Τράπεζας Πειραιώς,
που για άλλη μια φορά στήριξε το έργο
των Παιδικών Χωριών SOS έχοντας
αγοράσει μια μεγάλη ποσότητα βιβλίων
για παιδιά των εργαζομένων της. Τη δική
τους ζεστή νότα πρόσθεσαν οι μικροί
συγγραφείς που διάβασαν αποσπάσματα
του παραμυθιού και έκλεισαν τη βραδιά
με ένα ξεχωριστό τραγούδι για τη χαρά
του αθλητισμού και την αξία του ευ αγωνίζεσθαι.
Την εκδήλωση συντόνισαν οι γνωστοί
δημοσιογράφοι κ. Αλέξης Σπυρόπουλος και κα
Κατερίνα Αναστασοπούλου.
Το παραμύθι έχει τεθεί υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της
Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO
και πωλείται από τις εκδόσεις Μένανδρος στην
τιμή των 10€ .
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Tα Παιδικά Χωριά SOS «έπαιξαν μπάλα» με την ΑΕΚ
Τα Παιδικά Χωριά SOS είχαν τη τιμή να
“φιλοξενηθούν» στη φανέλα της ΠΑΕ ΑΕΚ στην
τελευταία Ευρωπαϊκή της αναμέτρηση με τη
Ντιναμό στο Κίεβο. Με την προτροπή του ΟΠΑΠ,
αθλητές της ομάδας της ΠΑΕ ΑΕΚ αγωνίστηκαν
προβάλλοντας το λογότυπό μας στο εμπρόσθιο
μέρος της φανέλας τους. Η ΠΑΕ ΑΕΚ μαζί με τον
ΟΠΑΠ, έδειξαν την κοινωνική τους ευαισθησία με το
λογότυπο των Παιδικών Χωριών SOS να φιγουράρει
περήφανα στη στολή της ομάδας που αγάπησαν και
στηρίζουν γενεές φιλάθλων.
Η πράξη προσφοράς τους προς τα Παιδικά Χωριά
SOS δεν σταμάτησε με το σφύριγμα της λήξης
του αγώνα αλλά συνεχίστηκε και εκτός γηπέδου.
Οι φίλαθλοι της ΠΑΕ ΑΕΚ είχαν τη δυνατότητα να
προμηθευτούν συλλεκτική ρέπλικα της εν λόγω
φανέλας από το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΑΕΚ
στο www.aekfc.gr καθώς και από τις μπουτίκ της
ομάδας (στο ΟΑΚΑ τις ημέρες των αγώνων και
Ολύμπου & Πάτμου στο Μαρούσι) με το 50% των
καθαρών εσόδων να διατίθεται για την κάλυψη των
αναγκών των παιδιών που ζουν και μεγαλώνουν στα
Παιδικά Χωριά SOS σε όλη την Ελλάδα.
Οι φίλοι μας με την κιτρινόμαυρη φανέλα έδειξαν
για ακόμη μια φορά την αγάπη τους για τα Παιδικά
Χωριά SOS και το γαλανό λογότυπό μας «έδεσε» με
πολλή αγάπη με τη στολή των ποδοσφαιριστών της
ΠΑΕ ΑΕΚ, επισφραγίζοντας τη φιλία μας.
Ευχαριστούμε θερμά τον ΟΠΑΠ και την ΠΑΕ ΑΕΚ
που βρίσκουν πάντα τα αποθέματα θετικής διάθεσης
και ιδεών για την ενίσχυση του έργου μας!
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Τσουβαλοδρομίες με την Groupama Ασφαλιστική
()*#&'(+,!
Η Groupama Ασφαλιστική σταθερά δίπλα
στα Παιδικά Χωριά SOS τα τελευταία χρόνια,
στο πλαίσιο των συστηματικών της δράσεων
Κοινωνικής Υπευθυνότητας, διοργάνωσε
εκδήλωση την Κυριακή 8 Οκτωβρίου στα
Παιδικά Χωριά SOS και συγκεκριμένα στις
εγκαταστάσεις της Βάρης, αποδεικνύοντας τη
διαχρονική στήριξή της.

Οι εργαζόμενοι της εταιρίας, μαζί με τις
οικογένειές τους, βρέθηκαν στη Βάρη,
όπου συμμετείχαν εθελοντικά σε διάφορες
δραστηριότητες, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές
χαράς και ψυχαγωγίας στα παιδιά των Παιδικών
Χωριών SOS. Όλοι μαζί είχαν τη δυνατότητα να
διασκεδάσουν, να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους
στις τσουβαλοδρομίες, στα παιχνίδια ευστοχίας,
στον στίβο περιπέτειας, στη διελκυστίνδα,
στο ποδοσφαιράκι και το air hockey, και να
απολαύσουν ένα οικογενειακό μπάρμπεκιου

Η Groupama Ασφαλιστική συνεχίζει να βρίσκεται
κοντά στα Παιδικά Χωριά SOS για ένατη συνεχή
χρονιά, στοχεύοντας πιστά στην πρόληψη και
στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, μιας
και η κοινωνία αποτελεί τη
φυσική προέκταση

!"#$%&'
της δράσης της ίδιας της εταιρίας.
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μετά το τέλος των παιχνιδιών. Όλες οι δράσεις
πραγματοποιήθηκαν υπό την ευγενική φιλοξενία
των παιδιών και της διεύθυνσης του Παιδικού
Χωριού SOS Βάρης, καθώς και με την σταθερή
χορηγία της Groupama Ασφαλιστικής.
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