
Πρόγραμμα κοινωνικής υπευθυνότητας από την International Life 
 

Mία νέα σελίδα στη δράση της, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας το ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας  "Ανταπόδοση Ζωής" ανοίγει η International Life. 
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, το "Ανταπόδοση Ζωής", αντανακλά 
τόσο τη δέσμευση της εταιρείας και τις αξίες της, όσο και την άμεση ανταπόκρισή της στο 
αίτημα των πολιτών για ουσιαστική προσφορά του επιχειρηματικού κόσμου στο κοινωνικό 
σύνολο και στο περιβάλλον. 

Ο βασικός άξονας της κοινωνικής δράσης του προγράμματος ΕΚΕ της International Life, 
αφορά στην ενεργό στήριξη του υπό σύσταση σωματείου "Δεσμός", το οποίο στοχεύει στη 
μέγιστη αξιοποίηση κάθε είδους πλεονάσματος και δωρεάν παροχής υπηρεσιών από 
επιχειρήσεις, ιδιώτες και εργατικό δυναμικό προς οργανισμούς, ιδρύματα και κοινωνικούς 
φορείς, για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών και κοινωνικών αναγκών. 

Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται, η συνεργασία της International Life με το "Δεσμός" έγκειται 
αρχικά στην κάλυψη των εξόδων εγκατάστασης και λειτουργίας του Σωματείου. Επιπλέον, 
προωθώντας τον εθελοντισμό, ενθαρρύνει τους εργαζομένους και τους συνεργάτες της να 
δημιουργήσουν μια μικρή ανθρώπινη αλυσίδα και να συμβάλουν στις προσπάθειες 
ανακούφισης των κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από τις νέες οικονομικές συνθήκες, 
όπως έχουν διαμορφωθεί. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε η "Εβδομάδα 
Προσφοράς" με στόχο τη συγκέντρωση ρούχων και συσκευασμένων τροφίμων από τους 
εργαζόμενους και τους συνεργάτες τους και προσφορά τους σε ιδρύματα και ανθρώπους 
που έχουν πραγματικά ανάγκη. Εντυπωσιακή πραγματικά ήταν η ανταπόκριση των 
εργαζομένων της εταιρείας οι οποίοι ευαισθητοποιήθηκαν άμεσα, προσφέροντας τόσο 
ρουχισμό που ήδη είχαν στην κατοχή τους, όσο και συσκευασμένα τρόφιμα μακράς 
διαρκείας που αγόρασαν ειδικά για τον σκοπό αυτό. Τα αγαθά που συγκεντρώθηκαν θα 
διατεθούν σε διαπιστευμένους οργανισμούς και συσσίτια μέσω του ‘Δεσμός’ σε όλη την 
Αθήνα όπως ενδεικτικά: 

- Τρόφιμα: Στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας στον Πειραιά 
- Ανδρικά Ρούχα: Στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), 
στην Πρότυπη Στέγη Ανηλίκων της Ν. Ιωνίας,  στο Κατάστημα Κράτησης Ανηλίκων στον 
Αυλώνα  
- Γυναικεία & Παιδικά Ρούχα: Στη Στέγη Κακοποιημένων Γυναικών «Φροντίδα» κ.λ.π. 

Ο Γενικός Διευθυντής κ. Γιάννης Μπράβος, επεσήμανε σχετικά: «Η International Life,  ως 
ασφαλιστική εταιρεία που θέτει στο επίκεντρο της δραστηριότητάς της τον άνθρωπο, 
αφουγκράζεται την ανάγκη της κοινωνίας για κοινωνική προσφορά  από την πλευρά των 
επιχειρήσεων, ειδικότερα υπό το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον. Αποφασίσαμε  τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος ‘Ανταπόδοση Ζωής’, ξεκινώντας από τον 
άξονα Κοινωνία, καθώς υπάρχει αυξανόμενος αριθμός συνανθρώπων μας που χρειάζονται 
τη βοήθεια μας. Στο εγχείρημα αυτό επιλέξαμε να συνεργαστούμε  με το ‘Δεσμός’, με στόχο 
Διοίκηση και εργαζόμενοι να στηρίξουμε το έργο τους, ως μία ελάχιστη κίνηση ανταπόδοσης 
στην κοινωνία μέσα στην οποία λειτουργούμε. Είμαστε βέβαιοι ότι η πρωτοβουλία αυτή θα 
στεφθεί με επιτυχία και θα φέρει ανακούφιση και χαρά σε πολλούς ανθρώπους» 
 



Τέλος, σημειώνεται ότι η συνεργασία με το "Δεσμός", στο πλαίσιο του προγράμματος 
‘Ανταπόδοση Ζωής’ θα αναπτυχθεί περαιτέρω, με ενέργειες που θα υλοποιούνται σε όλη 
του διάρκεια του 2012 και την ενεργή συμμετοχή εργαζομένων και συνεργατών της 
International Life. 
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