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Για τα νέα του Δικτύου

Κοινωνικής

Αλληλεγγύης και

Αρωγής και αιτήσεις

συμμετοχής στο

www.solidaritynet.gr

Θεσσαλονίκη: «Δίκτυο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Αρωγής» από
επιχειρηματικούς φορείς
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  04/02/2013 17:24

 

Την πρώτη επίσημη παρουσίαση του «Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής»

χαιρέτισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κάρολος Παπούλιας, το Σάββατο 2

Φεβρουαρίου 2013 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Με πρωτοβουλία του Συνδέσμου

Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), οι σημαντικότεροι επιχειρηματικοί φορείς της

Θεσσαλονίκης ένωσαν τις δυνάμεις τους, υπογράφοντας μνημόνιο συνεργασίας τον

Φεβρουάριο του 2012, με σκοπό να δημιουργήσουν μια ευρεία δεξαμενή υποψηφίων

δωρητών.

Μέσα στον ένα αυτό χρόνο, το Δίκτυο έχει ενισχύσει ήδη

20 φορείς και ιδρύματα της Βορείου Ελλάδος. Στην

καθημερινή του λειτουργία κάνει διάγνωση των αναγκών

αυτών των ιδρυμάτων, τις οποίες και κοινοποιεί στην

επιχειρηματική κοινότητα. Εν συνεχεία, συγκεντρώνει

προσφορές και τελικά, συντονίζει και ικανοποιεί τα

αιτήματα, σε όσες περιπτώσεις είναι αυτό δυνατό.

Οποιαδήποτε επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο επιθυμεί μπορεί να συμμετέχει ως χορηγός.

Το «Δίκτυο Κοινωνικής  Αλληλεγγύης και Αρωγής» αποτελεί πρωτοβουλία των ακόλουθων

φορέων: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), Βιοτεχνικό
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Αλληλεγγύη περισσότερες ειδήσεις
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Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ),

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου

Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ).

Στόχο και όραμα του Δικτύου αποτελεί η κινητοποίηση της επιχειρηματικής κοινότητας

της Βορείου Ελλάδος στην κατεύθυνση της ανάληψης δράσεων κοινωνικής ευθύνης,

κυρίως για την υποστήριξη των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη. Στόχος ο οποίος

υλοποιείται με την προσφορά σε φορείς υποστήριξης ατόμων, φιλανθρωπικά σωματεία και

οργανώσεις αρωγής σε υλικά αγαθά και υπηρεσίες.

Οι πρώτοι 20 φορείς με τους οποίους έχει υπογραφεί Μνημόνιο Συναντίληψης είναι οι

εξής:

∙      ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Υποστήριξη Νέων

∙      ΑΡΤΟΣ / ΔΡΑΣΗ Πανελλήνιο Φιλανθρωπικό Σωματείο

∙      ΑΧΤΙΔΑ - Κέντρο διημέρευσης - ημερήσιας φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες

∙      Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης Άγιος Στυλιανός

∙      Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων - ΕΛΕΠΑΠ

∙      Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο

∙      Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

∙      Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

∙      Ιδρυμα Ορφανοτροφείο Θηλέων "Η Μέλισσα"

∙      Ιερός Ναός Παναγίας Δεξιάς - Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο

∙      ΚΕΠΕΠ Αγιος Δημήτριος - Κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης παιδιών με

αναπηρία

∙      Κοινωνικό Κέντρο Σταύρος Χαλιορής - Ξάνθη

∙      Μαζί - Με αλληλεγγύη ζούμε ισότιμα - Κοινωνικό Παντοπωλείο

∙      Μέριμνα Ζωής - Σύλλογος γονέων, κηδεμόνων, φίλων ατόμων με αναπηρία του Δήμου

Παύλου Μελά και Δυτικής Θεσσαλονίκης

∙      Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης

∙      Παιδικό Χωριό SOS Θράκης

∙      Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης

∙      ΣΤΟΡΓΗ - Σύλλογος Φίλων Καρκινοπαθών Παιδιών

∙      Σύλλογος Φίλων - Νοσοκομείο Παπαγεωργίου - Η ΑΝΤΗΡΙΔΑ

∙      Συσσίτιο Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου - Καλαμαριά
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