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Αγαπητoί συνεργάτες,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ &
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, το προσωπικό του Οικοτροφείου ΠΟΡΕΙΑ και οι ένοικοι αυτού, εκφράζουμε τις
θερμές ευχαριστίες μας απέναντι στη GIVMED που σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που διανύει σήμερα η

ανθρωπότητα λόγω της Πανδημίας COVID-19, καθιστά αναγκαία την εξασφάλιση υγειονομικού υλικού (είδη
αποστείρωσης, γάντια, μάσκες προστασίας και ειδικά προστατευτικά γυαλιά) για την σωματική ασφάλεια
των ωφελούμενων των Μονάδων της ΠΟΡΕΙΑ-ΑΜΚΕ στο Χαλάνδρι. Για άλλη μια φορά είσαστε κοντά μας και
ανταποκρίνεστε άμεσα στις ανάγκες μας σε υγειονομικό υλικό.

Επισημαίνουμε ότι χειρονομίες και ενέργειες όπως αυτές, μας δίνουν κουράγιο και αισιοδοξία για να
συνεχίσουμε το δύσκολο έργο μας.

Με εκτίμηση,

Ιωάννης Μακρής
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
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Επιπλέον θα θέλαμε να ενημερώσουμε πως στο πλαίσιο του αγώνα κατά του κορωνοϊού, η GIVMED
1. Συντόνισε την μεγαλύτερη δωρεά από εταιρεία, προσφέροντας 20.240 κουτιά βιταμίνες
σε 44 κοινωφελείς φορείς (εδώ η ανακοίνωση). Συνολικά, μπορείτε να δείτε εδώ όλες τις δράσεις στο
ίδιο πλαίσιο.
2. Ανακοίνωσε με την Διεθνή Αμνηστία τα αποτελέσματα έρευνας σχετικά με τον ρόλο των
κοινωνικών φαρμακείων στα χρόνια της κρίσης. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά εδώ τα
αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής αναδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο των
κοινωνικών φαρμακείων και την μεγάλη ανάγκη να θεμελιωθεί η λειτουργία τους.
3. Ανακοίνωσε την έναρξη δύο πολύ σημαντικών διετών προγραμμάτων τους με σημαντικούς
εταίρους όπως οι Γιατροί του Κόσμου και το ΙΚΠΙ. Δείτε αναλυτικά τα σχετικά δελτία
τύπου: "Υποστήριξη και ενδυνάμωση κοινωνικά ευπαθών ομάδων για δικαιώματα στην υγεία και το
φάρμακο" και " Ανοίγοντας την Πρόσβαση στην Υγεία και το Φάρμακο για Όλους". Μάλιστα στο
πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος, έχει ολοκληρωθεί μια αναλυτική έρευνα για την δωρεά
φαρμάκων στις ΗΠΑ.

