Η Mytilineos στηρίζει ενεργά την
"Ενδιάμεση Δομή Φιλοξενίας
Γυναικών σε Επισφάλεια" των
Γιατρών του Κόσμου
15/Οκτ/2019 10:30
ΗMYTILINEOS, στο πλαίσιο των κοινωνικών της επενδύσεων, στηρίζει την πρωτοβουλία της
"Ενδιάμεσης Δομής Φιλοξενίας Γυναικών σε Επισφάλεια" του σωματείου "Γιατροί του Κόσμου".
Ηεταιρεία 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.
Τοπροσδοκόμενο 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.
ΗMYTILINEOS 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.
Ησυγκεκριμένη 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.
Ησυνεργασία 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.
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