Εγκαίνια – Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»
8 Μαρτίου

Αποστολικέ Nuncio, Σεβασμιότατε, Σεβαστές Αδελφές, Κυρίες και Κύριοι,
Εκ μέρους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, θα θέλαμε να σας
ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση να συμμετέχουμε στην σημερινή
σας εκδήλωσή και για την τιμή που μας κάνετε.
Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που βρισκόμαστε σήμερα μαζί σας και
νιώθουμε περήφανοι γνωρίζοντας ότι η δωρεά μας για την ανακαίνιση
του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας και Διημέρευσης αλλά και για την
ενίσχυση του Ιδρύματος για το Παιδί «Η Παμμακάριστος», συνέβαλε στις
προσπάθειες του οργανισμού να βελτιώσει και να αναπτύξει τις
προσφερόμενες υπηρεσίες του σε παιδιά και νέους, βοηθώντας έτσι
στην ομαλή ένταξη και συμμετοχή τους στην κοινωνία.
Ως
κοινωφελής
οργανισμός,
επιδιώκουμε
διαρκώς
να
ανταποκρινόμαστε, όσο μπορούμε, στις ανάγκες ευπαθών κοινωνικών
ομάδων, ενισχύοντας οργανισμούς που αναμένεται να επιφέρουν
αισθητά, διαχρονικά και θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία,
επιδεικνύοντας αποτελεσματική διοίκηση και σωστή διαχείριση.
Προσπαθούμε λοιπόν να βρισκόμαστε δίπλα σε αξιόλογες προσπάθειες
που προσφέρουν ανακούφιση/υποστήριξη και παράλληλα να
στεκόμαστε δίπλα σε συνεργάτες όπως το Ίδρυμα για το Παιδί «Η
Παμμακάριστος», των οποίων το έργο εκτιμούμε.
Από το 2012 έως σήμερα, επιπλέον των υπόλοιπων, συνεχιζόμενων
δωρεών του, το Ίδρυμά μας έχει υλοποιήσει τρεις επιμέρους
πρωτοβουλίες δωρεών συνολικού ύψους €300 εκατομμυρίων, με στόχο
την άμεση ανακούφισή της ελληνικής κοινωνίας από τις συνέπειες της
κρίσης. Η συνεργασία μας με το Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»
ξεκίνησε το 2013, όταν η κρίση είχε ήδη εμφανιστεί έντονα στην κοινωνία
μας, με πρωτοφανή, για τα ελληνικά δεδομένα, αντίκτυπο. Εκείνη την
περίοδο μας δόθηκε η ευκαιρία να βοηθήσουμε την Παμμακάριστο να
συνεχίσει το έργο και την απρόσκοπτη λειτουργία της.
Ο χώρος του Ιδρύματος ανακαινίστηκε χάρη σε δωρεά από το Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος αλλά δεν θα γινόταν πραγματικότητα χωρίς την
πολύτιμη υποστήριξη, καθοδήγηση, τον χρόνο και την προσπάθεια
πολλών από εσάς. Η ελπίδα μας είναι ότι ο νέος χώρος θα επιτρέψει να

αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο οι υπηρεσίες που προσφέρονται, μέσα
από μία ολοκληρωμένη δομή, δίνοντας τη δυνατότητα σε μεγαλύτερο
αριθμό ωφελούμενων να συμμετέχουν στις διάφορες δραστηριότητες
ένταξης και κοινωνικοποίησης που υλοποιούνται. Άλλωστε, το ΙΣΝ
διαχρονικά έχει στηρίξει οργανισμούς που στον πυρήνα τους έχουν τις
έννοιες της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της προσβασιμότητας.
Κλείνοντας, θα ήθελα για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω για την
τιμή που μας κάνατε αλλά προπάντων να σας συγχαρώ για το
ανεκτίμητης αξίας έργο που απλόχερα δίνετε σε όλους αυτούς που το
έχουν περισσότερη ανάγκη, με την ευχή ότι όλο και περισσότεροι
συνάνθρωποί μας θα εμπνευστούν και θα ακολουθήσουν το παράδειγμά
σας.
Σας ευχαριστώ

