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Διεθνές Πρόγραμμα Εθελοντισμού

Το Ίδρυμα Bayer Cares υποστηρίζει παγκοσμίως τις εθελοντικές
προσπάθειες των εργαζομένων με κοινωνική ευαισθησία



Χρηματοδότηση 2014: 280.000 ευρώ για 78 κοινωνικά προγράμματα σε 42 χώρες
Συνολική χρηματοδότηση ύψους 1,6 εκατομμυρίων ευρώ έχει προσφερθεί από το
2007για την υποστήριξη 433 έργων σε όλο τον κόσμο

Λεβερκούζεν, Απρίλιος 2015 – Μετά την έναρξη του, κατά τη διάρκεια του έτους
εορτασμού των 150 χρόνων της εταιρείας (2013), το Διεθνές Πρόγραμμα
Εθελοντισμού της Bayer συνεχίζεται και έχει επεκταθεί με επιτυχία. Η επιτροπή
επιλογής του ιδρύματος Bayer Cares χρηματοδοτεί το 2015 με ποσό έως 5.000
ευρώ 78 έργα σε 42 χώρες, κατά τα οποία οι εργαζόμενοι του ομίλου Bayer με
εθελοντική προσφορά και εργασία προσπάθησαν μέσα στο 2014 να βελτιώσουν
τις συνθήκες διαβίωσης στις χώρες όπου εργάζονται.
Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, το ίδρυμα Bayer Cares προσφέρει
συνολική χρηματοδότηση ύψους 280.000 ευρώ. Αυτό διευκολύνει την υλοποίηση
των καινοτόμων ιδεών που αποσκοπούν στη βελτίωση της φροντίδας υγείας, την
καλυτέρευση των προοπτικών εκπαίδευσης και την ανακούφιση κοινωνικών
αναγκών. Από το 2007, το Ίδρυμα έχει ήδη βοηθήσει στην ανάπτυξη 433 έργων
σε 59 χώρες με χρηματοδότηση συνολικού ύψους περίπου 1,6 εκατομμυρίων
ευρώ.
Για το 2014 ανάμεσα στα 78 επιλεγμένα έργα για υποστήριξη, περιλαμβάνεται και
η εθελοντική προσφορά των εργαζομένων της Bayer Ελλάς, με προσφορά
τροφίμων, ειδών προσωπικής υγιεινής, ενδυμάτων, παιχνιδιών και
σχολικών ειδών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών.
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Με την πρωτοβουλία αυτή, οι εργαζόμενοι της εταιρείας συμβάλλουν στο
κοινωνικό έργο του Δήμου Αχαρνών. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου
Αχαρνών εξυπηρετεί πάνω από 150 οικογένειες που χρίζουν βοήθειας και έχουν
πρόσβαση σε αγαθά, τα οποία προέρχονται ως επί το πλείστον από δωρεές. Τα
άτομα που προσέρχονται καθημερινά στο συσσίτιο ξεπερνούν τα 120, ενώ οι
καταγεγραμμένοι δικαιούχοι (τακτικοί και περιοδικοί) των παροχών και
προσφορών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής ξεπερνούν τους 2800.
Ο Δήμαρχος Αχαρνών κύριος Γιάννης Κασσαβός, στη συνάντηση που είχε με
τους εκπροσώπους των εργαζομένων της εταιρείας δήλωσε σχετικά: "Η
διεύρυνση του κοινωνικού χάσματος έχει οδηγήσει μεγάλα τμήματα των δημοτών
μας στο κοινωνικό περιθώριο και τη φτωχοποίηση. Πρακτικές κοινωνικής ευθύνης
όπως αυτή των εργαζομένων της Bayer Ελλάς ενισχύουν το κοινωνικό "ανάχωμα"
και δημιουργούν προϋποθέσεις για μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Ένα ηχηρό και
θερμό "ευχαριστώ" θα πρέπει να φτάσει στην κάθε μια και τον καθένα ξεχωριστά
που συμμετείχαν και συνέβαλαν. Η βοήθεια των εργαζομένων της Bayer Ελλάς
είναι πολύτιμη και εξακολουθεί και είναι απαραίτητη"
«Η εθελοντική δέσμευση των εργαζομένων στην Bayer Ελλάς είναι εντυπωσιακή»,
δήλωσε η Σόνια Μουσαβερέ Communications Manager της εταιρείας και
υπεύθυνη συντονισμού των εθελοντικών δράσεων των εργαζομένων. «Είμαστε
ιδιαίτερα ευχαριστημένοι για την αναγνώριση των προσπαθειών μας από το
ίδρυμα Bayer Cares και για την επιπλέον υποστήριξη που εξασφαλίσαμε για το
Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών. Θα συνεχίσουμε αυτό το έργο μας,
ώστε ακόμα και έξω από τον εργασιακό χρόνο και χώρο, να «ζούμε» την
αποστολή μας «Bayer: Επιστήμη Για Μια Καλύτερη Ζωή» με υποδειγματικό
τρόπο» συμπλήρωσε.

Bayer: Επιστήμη για μία Καλύτερη Ζωή
Η Bayer αποτελεί παγκόσμιο οργανισμό με κύρια δραστηριότητα στους τομείς της
υγείας, της γεωργίας και των υλικών υψηλής τεχνολογίας. Με ιστορία στις
εφευρέσεις, η εταιρεία δημιουργεί τις τάσεις στους ερευνητικούς τομείς. Τα
προϊόντα και οι υπηρεσίες της Bayer σχεδιάζονται με γνώμονα το όφελος των
ανθρώπων και τη βελτίωση της ποιότητα της ζωής τους. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος
στοχεύει στη δημιουργία αξίας μέσω της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της
υψηλής απόδοσης. Η Bayer είναι προσηλωμένη στις αρχές της αειφόρου
ανάπτυξης και δρα ως ένας κοινωνικά και ηθικά υπεύθυνος εταιρικός πολίτης.
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Κατά το οικονομικό έτος 2014, ο Όμιλος απασχόλησε περίπου 118.888 άτομα και
είχε πωλήσεις της τάξεως των 42,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι επενδύσεις
ανήλθαν σε € 2,5 δις ενώ οι δαπάνες για R&D σε € 3,6 δις. Για περισσότερες
πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.bayer.gr.
Επικοινωνία
Σόνια Μουσαβερέ, Τηλ. +30 210 618 75 62
e-mail: sonia.mousavere@bayer.com
Δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον
Το παρόν δελτίο τύπου περιέχει συγκεκριμένες δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον και βασίζονται στις
σημερινές εκτιμήσεις και προβλέψεις της Διεύθυνσης του Ομίλου Bayer. Διάφοροι γνωστοί και άγνωστοι
κίνδυνοι, αβεβαιότητες καθώς και άλλοι παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αποκλίσεις από
την παρεχόμενη με το παρόν εκτίμηση, ως προς τα αποτελέσματα, την οικονομική κατάσταση, την ανάπτυξη
ή την απόδοση της εταιρίας. Οι παράγοντες αυτοί, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά μας
δελτία προς το Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης και την Αμερικάνικη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Εταιρία
δεν αναγνωρίζει καμία υποχρέωσή της για συνέχιση παροχής δηλώσεων που να αναφέρονται στο μέλλον
ούτε για προσαρμογή αυτών σε μελλοντικά γεγονότα και εξελίξεις.
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