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Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ στηρίζει την Ένωση «Μαζί για το Παιδί»
Η εταιρία ευαισθητοποιεί και κινητοποιεί μέσα από την πρωτότυπη δράση
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Γυρίζουμε για καλό σκοπό»
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, συνεπής στη δέσμευσή του να δημιουργεί αξία για τα παιδιά και
τους νέους, ενώνει τις δυνάμεις του με την Ένωση «Μαζί για το Παιδί» και
συνεισφέρει ουσιαστικά στο κοινωνικό της έργο. Στο πλαίσιο του πολυσχιδούς
προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Χτίζουμε Μαζί Βιώσιμες Πόλεις» και
ειδικότερα του πυλώνα «Χτίζουμε Μαζί για την Κοινωνία», ο Όμιλος υποστηρίζει
οικονομικά τα Ιδρύματα της Ένωσης, ενώ παράλληλα υλοποιεί την πρωτότυπη
πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης «Γυρίζουμε για καλό σκοπό».
Ειδικότερα, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ κάλεσε τα παιδιά της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» να
ζωγραφίσουν την πόλη των ονείρων τους, συγκεντρώνοντας με αυτό τον τρόπο
περισσότερες από 200 ζωγραφιές γεμάτες χρώμα και φαντασία. Ειδική επιτροπή
καλλιτεχνών και εκπαιδευτικών ανέδειξαν τις 10 ζωγραφιές που «ντύνουν» επιλεγμένα
οχήματα μεταφοράς σκυροδέματος από το στόλο του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ. Έτσι, ο
Όμιλος δεσμεύεται να γίνει το «όχημα» του μηνύματος στήριξης της Ένωσης,
«γυρίζοντας» στις γειτονιές της Αττικής. Τα οχήματα έχουν ήδη ξεκινήσει τις διαδρομές
τους, μεταφέροντας όχι μόνο σκυρόδεμα αλλά κι ένα ηχηρό μήνυμα αγάπης και
ελπίδας.
«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που έχουμε δίπλα μας τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, ο οποίος
έχει αποδείξει έμπρακτα το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης. Η πολυεπίπεδη
συνεργασία μας εγκαινιάζεται με την ξεχωριστή δράση «Γυρίζουμε για καλό σκοπό»,
που δίνει χρώμα στην πόλη μας και ταξιδεύει το μήνυμα υποστήριξης των παιδιών και
των οικογενειών της Ένωσης που έχουν ανάγκη», δήλωσε η κα Αλεξάνδρα
Μαρτίνου, Πρόεδρος της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί».
Η κα Εύη Ιωαννίδου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων του
Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, ανέφερε σχετικά: «Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ αναζητούμε συνεχώς
τρόπους να προσφέρουμε σε παιδιά και νέους που έχουν ανάγκη, καθώς και να
συμβάλουμε στη δημιουργία προοπτικών για ένα καλύτερο αύριο. Μέσα από τη δράση
“Γυρίζουμε για καλό σκοπό” χτίζουμε τα θεμέλια μίας γόνιμης συνεργασίας που
εξυπηρετεί το σκοπό αυτό. Σας καλούμε όλους να σταθείτε αρωγοί στην πρωτοβουλία
αυτή και να αγκαλιάσετε το έργο της Ένωσης «Μαζί για το παιδί», γιατί όλοι μαζί
μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά».
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Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρωτοβουλία «Γυρίζουμε για καλό σκοπό» έρχεται να
προστεθεί σε ένα σύνολο δράσεων που υλοποιεί ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ με έμφαση στη
νέα γενιά, ενώ εντάσσεται στο πλαίσιο μίας ευρύτερης συνεργασίας που έχει αναπτύξει
με την Ένωση «Μαζί για Παιδί».
Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ
Ο Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της LafargeHolcim, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός
τσιμέντου στην Ελλάδα, έχοντας περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας στην αγορά. Με ένα
δίκτυο 33 παραγωγικών και εμπορικών εγκαταστάσεων ανά την Ελλάδα, ο Όμιλος
δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία τσιμέντου, αδρανών υλικών, σκυροδέματος και
βιομηχανικών ορυκτών προσφέροντας στην αγορά προϊόντα και λύσεις που ικανοποιούν τις
διαφοροποιημένες ανάγκες των πελατών και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κατασκευής.
Σχετικά με τη LafargeHolcim
Η LafargeHolcim είναι παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο δομικών υλικών και λύσεων και εξυπηρετεί
τεχνίτες, οικοδόμους, αρχιτέκτονες και μηχανικούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Όμιλος
δραστηριοποιείται στην παραγωγή τσιμέντου, αδρανών και σκυροδέματος που
χρησιμοποιούνται σε οικοδομικά έργα από οικονομικά προσιτή στέγαση και μικρά τοπικού
χαρακτήρα έργα, μέχρι τα μεγαλύτερα και πλέον τεχνικά και αρχιτεκτονικά σύνθετα έργα
υποδομών. Καθώς η αστικοποίηση επηρεάζει ολοένα και περισσότερους ανθρώπους σε
ολόκληρο τον πλανήτη, ο Όμιλος παρέχει καινοτόμα προϊόντα και κατασκευαστικές λύσεις, με
μία ξεκάθαρη δέσμευση προς την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Κατέχοντας
ηγετικές θέσεις σε όλες τις περιοχές, ο Όμιλος LafargeHolcim απασχολεί περίπου 75.000
εργαζόμενους σε περισσότερες από 80 χώρες και διαθέτει ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο
ανάμεσα στις αναπτυσσόμενες και τις ώριμες αγορές.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.lafargeholcim.com
Ακολουθήστε μας στο Twitter @LafargeHolcim
Περισσότερα στο www.lafarge.gr και www.lafargeholcim.com

Ένωση «Μαζί για το Παιδί»
Το «Μαζί για το Παιδί» ξεκίνησε να λειτουργεί στην Ελλάδα το 1996. Πρόκειται για μια ένωση
μη-κερδοσκοπικών σωματείων και ιδρυμάτων, που εργάζονται για την ευημερία περισσότερων
από 30.000 παιδιών κάθε χρόνο εκ των οποίων τα 10.000 σε συστηματική βάση. Κύριος στόχος
της Ένωσης είναι να προσφέρει βοήθεια σε παιδιά και νέους που αντιμετωπίζουν την φτώχεια,
την αναπηρία, την κακοποίηση και την αρρώστια. Το 2016 τιμήθηκε με το Αργυρό Μετάλλιο της
Ακαδημίας Αθηνών για την κοινωνική του προσφορά.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
επικοινωνήστε στο e-mail: info@mazigiatopaidi.gr
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