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Η Παπουτσάνης δίπλα στα Παιδικά Χωριά SOS για τέταρτη χρονιά
Στο πλευρό των Παιδικών Χωριών SOS για τέταρτη συνεχή χρονιά στέκεται η
Παπουτσάνης. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της στήριξης που προσφέρει στο
φιλανθρωπικό σωματείο από το 2017, η Παπουτσάνης αναλαμβάνει να καλύψει
πλήρως τις ετήσιες ανάγκες του συνόλου των δομών του σε είδη προσωπικής
υγιεινής και απολυμαντικά, όπως σαπούνια, αφρόλουτρα, κρεμοσάπουνα και
αντισηπτικά, προσφέροντας περισσότερα από 2.300 τεμάχια σχετικών προϊόντων.
Μέσω του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί, η
Παπουτσάνης εστιάζει στην υποστήριξη οργανώσεων και φορέων της πολιτείας που
έχουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τους τα παιδιά και τους νέους. Ανάμεσα τους
το φιλανθρωπικό σωματείο Οι Φίλοι του Παιδιού που φροντίζει παιδιά άπορων
οικογενειών με κοινωνικοοικονομικά ή ενδοοικογενειακά προβλήματα, το Λύρειο
Παιδικό Ίδρυμα, ο Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο-ΕΛΠΙΔΑ και το Χαμόγελο του
Παιδιού. Σε αυτό το πλαίσιο, η Παπουτσάνης ανακοίνωσε επίσης πως θα παρέχει
δωρεάν αλκοολούχα απολυμαντικά για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του
συνόλου των Ειδικών Σχολείων της χώρας.
Η Ειρήνη Χατζηιωακειμίδου, Marketing Director της Παπουτσάνης, δήλωσε σχετικά:
«Είναι στην καρδιά της φιλοσοφίας της Παπουτσάνης η προσφορά προς τον
συνάνθρωπο και η στήριξη όσων έχουν ανάγκη. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που για
τέταρτη συνεχόμενη χρονιά βρισκόμαστε στο πλευρό των Παιδικών Χωριών SOS.
Έχοντας δει από κοντά το κρίσιμο και ουσιαστικό για τα παιδιά, έργο που
προσφέρουν τις τελευταίες τέσσερις και πλέον δεκαετίες στη χώρα μας, με γεμίζει
χαρά που μπορούμε να συμβάλουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια τους, με
ευθύνη και συνέπεια».
Από την πλευρά της, η Έλσα Σταθοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εύρεσης
Πόρων των Παιδικών Χωριών SOS, τόνισε: «Η απόφαση της Παπουτσάνης να
αγκαλιάσει για άλλη μια φορά το έργο μας, ιδιαίτερα μάλιστα σε μια εξαιρετικά
δύσκολη περίοδο λόγω της οικονομικής δυσπραγίας που έχει δημιουργήσει η
πανδημία του Covid-19, αποτελεί για μας τη μεγαλύτερη βοήθεια που ένας δωρητής
μπορεί να προσφέρει, καθώς έτσι μπορούμε να προγραμματίζουμε το μέλλον των
παιδιών με ασφάλεια και σιγουριά».
Τα Παιδικά Χωριά SOS δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα από το 1975. Στη χώρα
μας λειτουργούν σήμερα τέσσερα Παιδικά Χωριά SOS, στα οποία διαβιούν παιδιά

που δεν μπορούν να μεγαλώσουν με τους βιολογικούς τους γονείς. Παράλληλα,
στην Ελλάδα λειτουργούν εννέα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας και έξι
Κέντρα Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης που βοηθούν οικογένειες να
αντιμετωπίσουν τις καθημερινές προκλήσεις με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός
ασφαλούς περιβάλλοντος φροντίδας για τα παιδιά. Συγχρόνως, λειτουργούν δύο
Στέγες Νέων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και δύο Ξενώνες Βρεφών SOS.
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