Η Angelini Pharma Hellas υποστηρίζει το Χαμόγελο του Παιδιού με Δωρεά
Τεχνολογικού Εξοπλισμού

Aθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2021 - Η Angelini Pharmα Hellas προχώρησε σε δωρεά τεχνολογικού
εξοπλισμού προς «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την ενίσχυση της τηλεκπαίδευσης των
παιδιών, στο πλαίσιο ενεργειών Εταιρικής Υπευθυνότητας που υλοποιεί η εταιρεία. Ο
προσφερόμενος εξοπλισμός που περιλαμβάνει οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών, laptop και
tablet θα αξιοποιηθεί για τις ανάγκες τηλεκπαίδευσης των παιδιών αλλά και την αναβάθμιση
του εξοπλισμού της αίθουσας ενημέρωσης, εκπαιδεύσεων και σεμιναρίων του οργανισμού.
Η Angelini Pharmα Hellas με αφορμή την ανανέωση του εταιρικού τεχνολογικού της εξοπλισμού,
προσέφερε για ακόμα μια φορά τον διαθέσιμο εξοπλισμό της σε δομές που έχουν ανάγκη.
Φέτος για την κάλυψη αναγκών στο “ Χαμόγελο του Παιδιού” ενώ τις προηγούμενες χρονιές
αντίστοιχες δωρεές είχαν γίνει σε σχολεία αλλά και σε άλλες κοινωνικές δομές που είχαν
ανάγκη. Κατά την παράδοση του εξοπλισμού, η Υπεύθυνη Corporate Communications της
Angelini Pharma Hellas, κ. Δήμα Μαριλένα, ανέφερε: «Η Ηθική & Υπευθυνότητα, καθώς και η
Δέσμευση μας απέναντι στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες εντάσσονται στις αξίες του Ομίλου
Angelini και μέρος της κουλτούρας του αποτελεί η υποστήριξη και συμβολή στην ανάπτυξη και
βελτιστοποίηση των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται. Σε μία εποχή δύσκολη και
πρωτόγνωρη για όλους, που τα τεχνολογικά μέσα κατέχουν κυρίαρχο ρόλο στην καθημερινότητα
μας, ήταν ιδιαίτερη χαρά για εμάς να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε στην τηλεκπαίδευση των
παιδιών, ενισχύοντας το χαμόγελο στα πρόσωπα τους».
Ο οργανισμός με ευχαριστήρια επιστολή του προς την εταιρεία, αναφέρει τη σημασία τέτοιου
είδους πρωτοβουλιών για τη λειτουργία των δομών του οργανισμού και την υποστήριξη των
παιδιών που ωφελούνται από αυτές. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμπληρώνει 25 χρόνια από
την ίδρυση του και συνεχίζει το έργο του με συνέπεια, συνέχεια και αξιοπρέπεια και πρωταρχικό
σκοπό κάθε παιδί και οικογένεια να έχει τη φροντίδα που της αξίζει. Ο οργανισμός βασίζεται
εξολοκλήρου στις δωρεές των ιδιωτών και επιχειρήσεων και μέσα από αυτές μπορούν και
συνεχίζουν να βρίσκονται δίπλα σε κάθε παιδί που έχει ανάγκη.
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Σχετικά με την Angelini Pharma
Η Angelini Pharma είναι μια διεθνής φαρμακευτική εταιρεία, μέρος του ιταλικού ιδιωτικού Ομίλου
Angelini. Η Angelini Pharma έχει δεσμευτεί να βοηθήσει ασθενείς στους τομείς της Ψυχικής Υγείας
(συμπεριλαμβανομένου του Πόνου), των Σπάνιων Ασθενειών και στον κλάδο Υγείας των Καταναλωτών.
Τα τελευταία 50 χρόνια, στον τομέα της ψυχικής υγείας, η Angelini Pharma έχει αποκτήσει διεθνή
αναγνώριση για τις σημαντικές προσπάθειές της για τη βελτίωση της διαχείρισης ασθενών με διαταραχές
ψυχικής υγείας χάρη σε σημαντικά, εσωτερικά αναπτυγμένα μόρια (όπως η τραζοδόνη) και τη δέσμευσή
της για καταπολέμηση του στίγματος της ψυχικής υγείας. Η Angelini Pharma δραστηριοποιείται
απευθείας σε 15 χώρες απασχολώντας σχεδόν 3.000 άτομα και τα προϊόντα της κυκλοφορούν σε
περισσότερες από 50 χώρες μέσω στρατηγικών συμμαχιών με κορυφαίους διεθνείς φαρμακευτικούς
ομίλους. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα:
www.angelinipharma.com
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