Δελτίο Τύπου
AstraZeneca Ελλάδας: Πρωτοβουλίες με θετική επίδραση στην Κοινωνία
Στο πλαίσιο της Στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας στήριξε αυτά τα Χριστούγεννα τις
ΜΚΟ «Το Χαμόγελο του Παιδιού», «Κιβωτός του κόσμου», «Make-A-Wish Κάνε-Μια-Ευχή
Ελλάδος» και «Υγεία για όλους»

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2020 – Στο πλευρό των ΜΚΟ «Το Χαμόγελο του Παιδιού», «Κιβωτός του
κόσμου», «Make-A-Wish Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος» και «Υγεία για όλους», βρέθηκε αυτά τα
Χριστούγεννα, η βιοφαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca Ελλάδας. Στο πλαίσιο της Στρατηγικής
Εταιρικής Υπευθυνότητας, η εταιρεία ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να συμβάλλουν στη δημιουργία μίας
πιο δίκαιης και ευημερούσας κοινωνίας. Στο ταξίδι προς τη βιωσιμότητα, που στοχεύει μεταξύ άλλων στη
συνεισφορά για την ενίσχυση της κοινωνίας, η εταιρεία και οι εργαζόμενοί της στήριξαν εθελοντικά για
ακόμη μία φορά το έργο των ΜΚΟ, προσφέροντας έμπρακτα τη βοήθειά τους σε όσους έχουν ανάγκη.
Συγκεκριμένα, η εταιρεία πραγματοποίησε στα κεντρικά γραφεία της, Χριστουγεννιάτικο Bazaar, σε
συνεργασία με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στο οποίο οι εργαζόμενοι ενίσχυσαν το έργο του
Οργανισμού. Επιπλέον, για 7η συνεχή χρονιά, οι εργαζόμενοι της εταιρείας στήριξαν την «Κιβωτό του
Κόσμου», που επιτελεί σημαντικό ανθρωπιστικό και κοινωνικό έργο, συγκεντρώνοντας τρόφιμα για τα
παιδιά και τις οικογένειες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενώ παράλληλα, σε συνεργασία
με το «Make-A-Wish Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος» έγιναν «Ανάδοχοι ευχών».
Ακόμα, η AstraZeneca προσέφερε οικονομική ενίσχυση στο έργο του νέου επιχειρησιακού
προγράμματος δράσης «Υγεία για Όλους». Η Υγεία διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην ευημερία της
Κοινωνίας, γι’ αυτό και η εταιρεία υποστηρίζει προγράμματα, όπως η εν λόγω πρωτοβουλία, που
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των κοινοτήτων, επιτυγχάνοντας βελτίωση της πρόσβασης στην
Υγειονομική Περίθαλψη.
Η Γιώτα Κοτσεκίδου, External Affairs Director, AstraZeneca Ελλάδας, δήλωσε: «Στην AstraZeneca
ηγούμαστε με γνώμονα την Υγεία. Τα καινοτόμα φάρμακα, οι επενδύσεις και οι συνεργασίες μας, «αγγίζουν»
τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Με αυτόν τον τρόπο, μας δίνεται η ευκαιρία να συμβάλουμε στην
ευημερία των ασθενών, των οικογενειών και των κοινοτήτων τους. Μέσα από τη Στρατηγική Εταιρικής
Υπευθυνότητας που ακολουθούμε, ευελπιστούμε να διαδραματίσουμε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία μιας
υγιέστερης κοινωνίας. Η υποστήριξη του σπουδαίου έργου που επιτελούν οι ΜΚΟ «Το Χαμόγελο του
Παιδιού», «Κιβωτός του κόσμου», «Make-A-Wish Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος» και «Υγεία για όλους»,
εντάσσεται στη στρατηγική για τη βιωσιμότητα που ακολουθεί η AstraZeneca και σχετίζεται με τη δυνατότητα
να ασκήσουμε ουσιαστική επίδραση εκεί που η κοινωνία το χρειάζεται - στην Υγεία».
Σχετικά με την AstraZeneca
Η AstraZeneca είναι μία διεθνής, βασισμένη στην επιστήμη, βιο-φαρμακευτική εταιρεία, η οποία εστιάζεται
στην ανακάλυψη, ανάπτυξη και εμπορία συνταγογραφούμενων φαρμάκων, κυρίως για τη θεραπεία νόσων
σε τρεις θεραπευτικές κατηγορίες: Ογκολογικές παθήσεις, Καρδιαγγειακές, Νεφρικές και Μεταβολικές
παθήσεις και Αναπνευστικές παθήσεις. Η εταιρεία δραστηριοποιείται, επίσης, επιλεκτικά στους τομείς
αυτοάνοσων νοσημάτων, των νευροεπιστημών και των λοιμωδών νοσημάτων. Η AstraZeneca ασκεί την
επιχειρηματική της δραστηριότητα σε περισσότερες από 100 χώρες και τα καινοτόμα της φάρμακα
χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως. Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.astrazeneca.com.
Για περισσότερες πληροφορίες:
AstraZeneca: Χριστίνα Γιόγιακα, Corporate Communication Manager: 210 6871500,
Christina.Giogiaka@astrazeneca.com
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