Προγράμματα
Κοινωνικής
Ευθύνης

Στην Libra, επιδιώκουμε να μετατρέψουμε
τις οικογενειακές αξίες σε κατευθυντήριες
επιχειρηματικές αρχές. Μία βασική αξία
είναι το ισχυρό αίσθημα σεβασμού και
εμπιστοσύνης στο άτομο. Μια άλλη είναι
η αίσθηση της κοινότητας – η αναγνώριση
ότι μαζί μπορούμε να κάνουμε
περισσότερα. Παρότι η επιχείρηση
είναι μια κοινότητα, πρέπει επίσης
να αναγνωρίζει τις ευθύνες της προς
το ευρύτερο περιβάλλον,
την παγκόσμια κοινότητα.

GEORGE M LOGOTHETIS
Chairman & CEO

C O N S TA N T I N E M L O G O T H E T I S
Executive Vice Chairman
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Επενδύοντας στην
Κοινότητα
“Η εκπαίδευση είναι το
προσάναμμα μίας φλόγας,
όχι το γέμισμα ενός δοχείου”.
Σωκράτης

Το Libra Group ιδρύθηκε με βάση τις θεμελιώδεις αξίες της ακεραιότητας, του σεβασμού και της
εμπιστοσύνης. Αυτές οι αρχές συνεχίζουν να καθοδηγούν και σήμερα τον οργανισμό, τόσο στις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες όσο και σε άλλους τομείς.
Για εμάς, αυτό σημαίνει μετατροπή της πρόθεσης σε δράση, όπου και αν δραστηριοποιούμαστε
– αλλά πάντοτε με ευαισθησία στον αντίκτυπο που έχουμε στις τοπικές κοινότητες. Επιδιώκουμε
να κάνουμε τη διαφορά, αλλά και να διαφυλάξουμε ό,τι είναι καλό.
Μέρος της ευθύνης μας στη διαχείριση μιας διεθνούς επιχείρησης, είναι η ελαχιστοποίηση της
περιβαλλοντικής επίπτωσης του έργου μας. Ένα άλλο μέρος της ευθύνης αυτής αφορά την ενεργή
ανταπόδοση. Αυτό το επιτυγχάνουμε μέσα από μια σειρά 10 διαχειριζόμενων προγραμμάτων και
πρωτοβουλιών που σε μεγάλο βαθμό συνδέονται με την υποστήριξη της κοινότητας και τη βοήθεια
ατόμων που έχουν στερηθεί ή είχαν περιορισμένες ευκαιρίες.
Η Libra πιστεύει ακράδαντα στο δίδυμο αξιών, την ελπίδα και την ευκαιρία. Πολλά από τα
προγράμματά μας έχουν στόχο να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον στο οποίο ευφυείς νέοι
άνθρωποι μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες και γνώση καθώς εργάζονται στενά με ηγέτες που
έχουν αποδείξει την πρακτική τους εφαρμογή στους τομείς που έχουν επιλέξει.
Η επένδυση στην κοινότητα δεν είναι απλώς θέμα ‘ανταπόδοσης’ με τα αποτελέσματα του
εμπορίου· είναι σωστό επιχειρείν αφ’ εαυτού. Επειδή μια κοινότητα που ελπίζει και έχει ευκαιρίες,
είναι καλύτερα εξοπλισμένη να συνεισφέρει στον κόσμο του αύριο.
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Libra Internship
Programme
Ευκαιρίες σε παγκόσμια κλίμακα για περισσότερους από 150 μαθητευόμενους ετησίως
Η πρακτική άσκηση του Libra Group αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για ευφυείς, ταλαντούχους
νέους με αποδεδειγμένες προοπτικές ηγέτη, να αναλάβουν μια μισθωτή θέση για διάστημα διάρκειας
έως και τεσσάρων μηνών με το Libra Group και τις θυγατρικές του σε ολόκληρο τον κόσμο.
Το πρόγραμμά μας αυτό δημιουργήθηκε το 2011, είναι πραγματικά διεθνές και ανοικτό σε
προπτυχιακούς φοιτητές που επί του παρόντος είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο διαπιστευμένο
κολέγιο ή πανεπιστήμιο, σε οποιαδήποτε χώρα, και οι οποίοι δείχνουν ενδιαφέρον να μάθουν
σχετικά με τον κόσμο της εργασίας μέσα από τα μάτια μιας διεθνούς επιχείρησης.
Στόχος μας είναι να παρέχουμε υποτροφίες για περισσότερους από 150 φοιτητές κάθε χρόνο,
ώστε να μάθουν τις επιχειρήσεις μας, τη φιλοσοφία μας σχετικά με τη στρατηγική και τη διαχείριση,
ενώ αναπτύσσουν περαιτέρω τις δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να καθορίσουν το μέλλον
τους. Οι μαθητευόμενοί μας εργάζονται δίπλα σε επαγγελματίες της βιομηχανίας, ενώ τους
ανατίθεται ένας μέντορας και ένας ‘φίλος’.
Το πρόγραμμα έχει αγκαλιάσει πολλούς υποστηρικτές παγκοσμίως, ανάμεσα στους οποίους
περιλαμβάνονται: το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (M.Sc. στις Ναυτιλιακές Σπουδές) στην Αθήνα,
το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος, το Greek America Foundation, το Instituto Griego Atenagoras
I στην Νότιο Αμερική, το Miami Dade College, το Πρόγραμμα Haitian Education & Leadership
Program, το Leadership Enterprise for a Diverse America, και το Hebrew University of Jerusalem.
Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο να κάνουμε τη διαφορά σε ταλαντούχα άτομα, τα οποία μέχρι
στιγμής έχουν αντιμετωπίσει κενά σε ευκαιρίες ή επιδόσεις.
Για πολλά χρόνια η ναυτιλιακή εταιρεία μας, η Lomar, δέχεται ναυτικούς δοκίμους στα πλαίσια
της κατάρτισής τους ως αξιωματικούς, ενώ δέχεται έως και 50 δοκίμους κάθε χρόνο από την
Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Μαζί με τους εταίρους μας στο πρόγραμμα, στοχεύουμε
να παρέχουμε ελπίδα και ευκαιρία σε αυτούς που τα χρειάζονται περισσότερο.
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Βραβεία
Επιχειρηματικότητας
Τόνωση του Επιχειρηματικού Πνεύματος
Το Libra Group χρηματοδοτεί και διαχειρίζεται δύο ετήσια βραβεία επιχειρηματικότητας,
σχεδιασμένα για την τόνωση του επιχειρηματικού πνεύματος μέσω ενός πεδίου εφαρμογής
πρακτικής υποστήριξης και επιχορήγησης νεοφυών επιχειρήσεων (start-up).
Το Hellenic Entrepreneurship Award δημιουργήθηκε από το Libra Group το 2012 εν μέσω της
πρωτόγνωρης οικονομικής ύφεσης στην Ελλάδα. Η Libra έχει δεσμευτεί για 10 εκατομμύρια ευρώ
στο βραβείο, το οποίο διαχειρίζεται εκ μέρους της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (Hellenic Initiative).
Από τη σύστασή του, οι νικητές του βραβείου έχουν ήδη δημιουργήσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας
και συνεισφέρουν ενεργά στην ελληνική οικονομία.
Το 2015, ανακοινώσαμε τη δέσμευση για 500.000 δολάρια στο δεύτερο πρόγραμμα βραβείων
– το American Entrepreneurship Award που θα λειτουργεί με τις ίδιες αρχές που λειτουργεί και το
ΗΕΑ. Το πρόγραμμα στοχεύει στις δύο κοινότητες στις οποίες υπάρχουν ομάδες που αντιμετωπίζουν
δυσανάλογη έλλειψη ευκαιριών σε σύγκριση με τις υπόλοιπες Η.Π.Α.: το Μπρονξ, στη Νέα Υόρκη
και το Μαϊάμι-Ντέιντ της Φλόριντα.
Τα βραβεία επιχειρηματικότητας στοχεύουν στη δημιουργία ευκαιριών τόσο για έμπειρους όσο
για εκκολαπτόμενους επιχειρηματίες. Η αίτηση περιλαμβάνει την κατάθεση ενός επιχειρηματικού
σχεδίου μέσω των ιστοτόπων των βραβείων. Οι νικητές λαμβάνουν επιχορήγηση για τις νεοφυείς
επιχειρήσεις καθώς και πλήρεις υπηρεσίες υποστήριξης και καθοδήγησης – όλες παρέχονται από
έμπειρα επιχειρηματικά στελέχη διορισμένα από το Libra Group και τις θυγατρικές του.
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Concordia
Προώθηση των συνεργασιών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
Το Libra Group είναι ο ιδρυτικός χορηγός του Concordia, ενός μη κυβερνητικού οργανισμού που
επιζητά την προώθηση και τη δημιουργία συνεργασιών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε
επείγοντα, παγκόσμια θέματα. Κάθε χρόνο, το Concordia φιλοξενεί ένα φόρουμ με νυν και πρώην
παγκόσμιους ηγέτες, ανώτατα στελέχη παγκόσμιων εταιρειών και διακεκριμένων μη κυβερνητικών
οργανισμών, ώστε να παρέχει άμεσο διάλογο που θα δώσει τροφή για σκέψη γύρω από σημαντικά
στοιχεία στην οικοδόμηση αποτελεσματικών συνεργασιών μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Κάθε Διάσκεψη Κορυφής της Concordia στοχεύει σε ένα συγκεκριμένο θέμα, από την
καταπολέμηση του παγκόσμιου εξτρεμισμού και την επένδυση στους νέους, έως την ενίσχυση
συνεργασιών που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές. Ανάμεσα στους βασικούς συμμετέχοντες
ομιλητές στη Διάσκεψη της Concordia έχουν υπάρξει οι τέως πρόεδροι των Η.Π.Α., George Bush
και Bill Clinton, ο τέως πρόεδρος της Κολομβίας, Alvaro Uribe, ο τέως πρόεδρος της Πολωνίας
Aleksander Kwasniewski, ο Γερουσιαστής John McCain, ενώ κεντρικός ομιλητής στην πέμπτη
επέτειο της Διάσκεψης Κορυφής ήταν ο αντιπρόεδρος των Η.Π.Α., Joe Biden.
Η Διάσκεψη Κορυφής του 2016 φιλοξένησε περίπου 2.000 συμμετέχοντες και ήταν το μεγαλύτερο
και πιο σημαντικό γεγονός μέχρι σήμερα. Η «Εκστρατεία για την Βιώσιμη Προμήθεια Τροφής
Παγκοσμίως» ξεκίνησε, μαζί με την αναγγελία νέων συνεργασιών για την «Εκστρατεία Ενάντια στην
Εμπορία της Εργασίας».
Η Concordia έχει καταφέρει να προβάλλει τα καλύτερα παραδείγματα συνεργασίας ανάμεσα στο
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και να καταδείξει πώς μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πιο
εύπορο και βιώσιμο μέλλον.
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Seleni Institute
Στήριξη σε Γυναίκες και Οικογένειες
Το Seleni Institute είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε από τη Νίτζια και το
Γιώργο Λογοθέτη το 2011 για τον αποστιγματισμό και τη μεταμόρφωση της ψυχική υγείας και
ευεξίας, αντιμετωπίζοντας πραγματικά ζητήματα που διαταράσσουν τη συναισθηματική υγεία
των γυναικών, των ανδρών και των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένων και προβλημάτων
γονιμότητας, εγκυμοσύνης, αποβολής, θνησιγένειας και απώλειας παιδιού.
Εκατομμύρια γυναίκες μάχονται με τη περιγεννητική κατάθλιψη και τις αγχώδεις διαταραχές,
ωστόσο, η κατάλληλη φροντίδα είναι συχνά απαγορευτικά ακριβή, δύσκολη στο να βρεθεί, και δεν
εδραιώνεται στις τρέχουσες έρευνες. Επιπλέον, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν και άλλα εμπόδια στην
θεραπεία, όπως ο στιγματισμός και η έλλειψη ενημέρωσης για την ψυχική υγεία. Χωρίς θεραπεία,
αυτά τα θέματα ψυχικής υγείας μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη μητέρα, την οικογένεια και τα
παιδιά - συμπεριλαμβανομένης της γνωστικής, συναισθηματικής και κοινωνικής τους ανάπτυξης.
Το Seleni Institute πιστεύει ότι όλες οι γυναίκες δικαιούνται ολοκληρωμένη, τεκμηριωμένη και με
κατανόηση περίθαλψη της μητρικής ψυχικής υγείας. Το ινστιτούτο εξαλείφει το στίγμα αυξάνοντας
τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα στην περίθαλψη ψυχικής υγείας σε όλο τον κόσμο
θεραπεύοντας ασθενείς, καταρτίζοντας επαγγελματίες, χρηματοδοτώντας έρευνες, παρέχοντας
πληροφορίες στο διαδίκτυο και παρέχοντας υποστήριξη σε δημόσιους και ιδιωτικούς τομείς.
Το κέντρο ψυχικής υγείας και ευεξίας Seleni στην πόλη της Νέας Υόρκης έχει περιθάλψει 4.000
ασθενείς από το 2013, το 40% των οποίων λαμβάνουν οικονομική βοήθεια.
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Libra Mentorship
Programme
Επαγγελματικός προσανατολισμός για νέους
Το Libra Mentorship Programme περιλαμβάνει ενός έτους καθοδήγηση για επιλεγμένα
άτομα – κυρίως νέους, πρώτης γενιάς φοιτητές, και φοιτητές που αντιμετωπίζουν
κοινωνικο-οικονομικές δυσκολίες.
Οι μέντορες αποτελούν πρότυπα προς μίμηση στην εξερεύνηση πιθανών κατευθύνσεων
επαγγελματικής σταδιοδρομίας και βοηθούν τους ασκούμενους ώστε να αναπτύξουν τις
δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να αναζητήσουν με επιτυχία θέσεις πρακτικής άσκησης
και εργασίας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με 20 θέσεις πρακτικής άσκησης για νέους από την πόλη
της Νέας Υόρκης και το Μαϊάμι, που εν καιρώ θα αυξηθούν ώστε να περιλαμβάνουν περισσότερες
θέσεις σε τοποθεσίες της Libra σε ολόκληρο τον κόσμο.
Οι μέντορες επιλέγονται από τους βασικούς επαγγελματίες του Libra Group και των θυγατρικών
του. Οι ασκούμενοι προέρχονται από μια σειρά οργανισμών – συνήθως ακαδημαϊκά ιδρύματα και
φιλανθρωπικά ιδρύματα υποστήριξης της κοινότητας και ενώσεων. Η Επιτροπή του προγράμματος
συνεργάζεται στενά με τους εταιρικούς οργανισμούς, ώστε να διευκολύνεται ο συνδυασμός
μέντορα / ασκούμενου και να παρακολουθείται η πρόοδος κάθε ασκούμενου. Οι αρχικοί
οργανισμοί με τους οποίους συνεργαστήκαμε έχουν μεγάλη εκπροσώπηση έγχρωμων νέων
και όσων αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε ευκαιρίες.
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Grace Foundation
Συνεργατική χρηματοδότηση για αξιόλογους σκοπούς
Οι όμιλοι ξενοδοχείων μας αποτελούν παράδειγμα του υπεύθυνου τρόπου με τον οποίο
λειτουργούμε ως προς το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες, εκ μέρους του Libra Group και
όλων των επισκεπτών μας. Προγράμματα περιβαλλοντικής ενημέρωσης και τοπικής συμμετοχής
είναι ενσωματωμένα στις δραστηριότητες κάθε τοποθεσίας. Επιπλέον, μέσω του Grace
Foundation, παρέχουμε πολυάριθμες διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία μας, για φιλανθρωπίες
και αξιόλογους σκοπούς.
Προσκαλούμε επίσης όλους τους επισκέπτες μας να συμβάλλουν στη φιλανθρωπική δράση
μέσω του «Give with Grace», του Grace Foundation, που υποστηρίζει τα Παιδικά Χωριά SOS,
μία παγκόσμια φιλανθρωπική οργάνωση που εστιάζει στα εγκαταλελειμμένα, άπορα και ορφανά
παιδιά που χρειάζονται οικογενειακή φροντίδα. Τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν, συμβάλλουν
δωρίζοντας 1 δολάριο (ή την αντίστοιχη αξία στο τοπικό νόμισμα) για κάθε διανυκτέρευση.
Οι επισκέπτες στη συνέχεια καλούνται να συμβάλλουν με το ίδιο ποσό για κάθε νύχτα που
διαμένουν μαζί μας, διπλασιάζοντας έτσι την συνεισφορά στη φιλανθρωπική οργάνωση.
Επιπρόσθετες δωρεές συγκεντρώνονται από την πώληση επώνυμων ειδών και άλλες
πρωτοβουλίες. Το Grace Foundation έχει επίσης δεσμευθεί να στηρίξει οικονομικά μια σειρά
από κορυφαίες ελληνικές φιλανθρωπικές οργανώσεις: το Χατζηκυριάκειο ίδρυμα, ένα από τα
παλαιότερα ιδρύματα παιδικής μέριμνας στην Ελλάδα, το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας «Πρόληψις»,
που παρέχει ζωτικής σημασίας επισιτιστική βοήθεια στην Ελλάδα, και την ΕΛΕΠΑΠ, που διαθέτει
κέντρα αποκατάστασης και υποστήριξης παιδιών με κινητικές αναπηρίες και αναπτυξιακές
δυσκολίες, στηρίζοντας επίσης τις οικογένειές τους.
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Libra Fellowships
Υποστηρίζοντας τους ηγέτες του αύριο
Τα Libra Group Fellowships επιζητούν να υποστηρίξουν τους ηγέτες του αύριο προσφέροντας
οικονομική στήριξη σε επιλεγμένους φοιτητές για μετεκπαίδευση και ανώτερη εκπαίδευση.
Στις Η.Π.Α., υποστηρίζουμε το Ινστιτούτο McCain προσφέροντας επαγγελματική εμπειρία στους
συμμετέχοντες του προγράμματος Next Generation Leaders Program. Αυτό το πρωτοπόρο κέντρο
στην έρευνα και δράση στην εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική, ιδρύθηκε από τον
γερουσιαστή John McCain και στοχεύει στην μεγιστοποίηση των ικανοτήτων των ηγετών, ώστε
να λαμβάνουν πληροφορημένες αποφάσεις για την επίτευξη αμερικανικών και παγκόσμιων
συμφερόντων.
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ανάπτυξης υψηλού επιπέδου επιχειρηματικών δεξιοτήτων για
τη βελτίωση της εμπορικής ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα, δεσμευτήκαμε να επιχορηγήσουμε
25 φοιτητές ανά έτος για προγράμματα MBA στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχουμε
δεσμευτεί με το Hebrew University of Jerusalem, να υποστηρίξουμε 30 φοιτητές από το Ισραήλ με
χρηματοδότηση υποτροφιών. Είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε φοιτητές σε ένα κέντρο
αριστείας με ισχυρό ιστορικό στην ανάπτυξη επιχειρηματικών ηγετών.
Επίσης, υποστηρίζουμε ένα πρόγραμμα επισκεπτών επιστημόνων στη Σχολή Ιατρικής του
Πανεπιστημίου John Hopkins, ενός από τα πρωτοπόρα πανεπιστήμια ερευνών. Επιχορηγούμε
προσεκτικά επιλεγμένους Έλληνες ιατρούς ή ερευνητές στη βιοϊατρική, ώστε να αναλάβουν
υποτροφίες έρευνας πριν επιστρέψουν στην πρακτική εξάσκηση του ιατρικού επαγγέλματος
ή στον ακαδημαϊκό χώρο στην Ελλάδα.
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My Brother’s Keeper Alliance
Εξάλειψη κενών στις ευκαιρίες και στις επιδόσεις
To Libra Group είναι ιδρυτικός χορηγός του My Brother’s Keeper Alliance στις ΗΠΑ, ενός
ανεξάρτητου, μη κερδοσκοπικού οργανισμού που στοχεύει στην εξάλειψη των κενών στις
ευκαιρίες και στις επιδόσεις για έγχρωμους νέους. Η συμμαχία ενώνει ηγέτες από τον
φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικό και ιδιωτικό τομέα, με στόχο τη βελτίωση της έκβασης της
ζωής αυτής της ομάδας που υφίσταται κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις. Ο Πρόεδρος και Γενικός
Εκτελεστικός Διευθυντής μας, George Logothetis, είναι μέλος τόσο της Εκτελεστικής Επιτροπής
του MBKA, όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ως μέρος της πρωτοβουλίας μας να υποστηρίξουμε το MBKA, έχουμε συνδέσει το δυναμικό
όλης της ομάδας του τμήματος Κοινωνικής Ευθύνης, ώστε να δημιουργήσουμε ένα εύρος
παραμετροποιημένων ευκαιριών που επικεντρώνονται σε αυτή την ευάλωτη ομάδα νεαρών
ανδρών, που χρειάζονται και δικαιούνται στοχευμένη στήριξη ώστε να παραμείνουν στο σωστό
δρόμο. Τους εφοδιάζουμε με βασικές δεξιότητες και παρέχουμε καθοδήγηση και υποστήριξη
που τους προετοιμάζει για τον χώρο εργασίας αλλά και τους προσφέρουμε άμεσες ευκαιρίες
εργασιακής εμπειρίας.
Η πρωτοβουλία My Brother’s Keeper Initiative ξεκίνησε από τον Πρόεδρο Ομπάμα, το
Φεβρουάριο του 2014 για την αντιμετώπιση των σοβαρών κοινωνικών και εκπαιδευτικών
δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι έγχρωμοι νέοι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Libra Group
συνεργάζεται ήδη με τη LEDA (Leadership Enterprise for a Diverse America) και το Miami-Dade
College για να παρέχει θέσεις πρακτικής άσκησης στη Libra και σε θυγατρικές της σε όλον
τον κόσμο.
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Το HOME Project
Ειδικά καταφύγια και υποστήριξη για πρόσφυγες
Το HOME Project δημιουργήθηκε για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας προσφυγικής κρίσης, της
μεγαλύτερης που έχει αντιμετωπίσει ο κόσμος από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Aπό την αρχή του
2015, μόνο στην Ελλάδα έχουν φτάσει περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι που αναζητούν
καταφύγιο και προστασία. Στόχος του HOME Project είναι να παρέχει ασφάλεια, αξιοπρέπεια και
αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στους πλέον ευάλωτους – η Αρωγή (Help), η Υποστήριξη μέχρι να
ξεπεράσουν τη δυσκολία (Overcome), η Κινητοποίηση (Motivate), η Ενδυνάμωση (Empower). Εν μέσω
ανθρωπιστικής κρίσης, επιδιώκουμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους ελπίδα, εκεί που υπάρχει
απόγνωση, και ασφάλεια, εκεί που υπάρχει φόβος.
Η ελάχιστα ειπωμένη ιστορία των ανήλικων προσφύγων που βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της
τραγωδίας, αντιπροσωπεύει το κοινωνικό έργο στο οποίο εστιάζει το HOME Project. Πάνω από
τους μισούς πρόσφυγες είναι παιδιά. Ξεριζώθηκαν από τις πατρίδες τους εν μέσω της βίας και
του πολέμου, και έχουν εγκαταλειφθεί χωρίς βασική υποστήριξη και προστασία. Πολλά από αυτά
τα παιδιά είναι μόνα, αναγκασμένα να φροντίσουν τον εαυτό τους και εκτεθειμένα στον κίνδυνο.
Δραστηριοποιούμαστε στην κατασκευή κατοικιών και συνοδεύουμε αυτά τα ταλαιπωρημένα παιδιά
από τους προσφυγικούς καταυλισμούς, τα αστυνομικά τμήματα και τα κέντρα κράτησης, στην
ασφάλεια των προστατευμένων καταφυγίων όπου θα λάβουν φροντίδα και προσοχή.
Επίσης, βοηθάμε στην κάλυψη των αναγκών σωματικής και ψυχικής υγείας των προσφύγων,
με στόχο την επίτευξη της θεραπείας των τραυμάτων και της απώλειάς τους. Οι ομάδες μας
δραστηριοποιούνται όπου χρειάζεται παρέχοντας προστασία, υποστήριξη και υπηρεσίες
κοινωνικής ένταξης.
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Εταιρική Προσφορά
Επιλεκτική υποστήριξη
Καθώς αλληλεπιδρούμε με την παγκόσμια κοινότητα, συναντάμε πολλούς ανθρώπους
ή ομάδες που χρειάζονται ένα χέρι βοήθειας – από τα θύματα των φυσικών καταστροφών
έως εκείνους που παγιδεύονται σε συνθήκες φτώχειας και όσους αντιμετωπίζουν ασθένειες
που αλλάζουν τη ζωή τους, ή καταληκτικές ασθένειες.
Ως εκ τούτου, παρέχουμε υποστήριξη σε μια σειρά φιλανθρωπικών οργανώσεων, εκδηλώσεων
και πρωτοβουλιών που συχνά δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κύριων προγραμμάτων
κοινωνικής ευθύνης. Καπιταλισμός με κοινωνική συνείδηση σημαίνει συνεχής προσοχή
– να είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε βοήθεια όπου χρειάζεται και να παρέχουμε ευκαιρίες
εκεί όπου δεν υπάρχουν.
Παραδείγματα περιλαμβάνουν την κατασκευή ενός σχολείου στο Περού, σε μια
υπο-εξυπηρετούμενη κοινότητα· την αποκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό αρκετών
ορφανοτροφείων στην Αργεντινή· τη φιλανθρωπική οργάνωση ‘Το Χαμόγελο Του Παιδιού’
για τα δικαιώματα των παιδιών, και τον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος.
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