Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ στο πλευρό
των παιδιών του ιδρύματος «Η Θεοτόκος»
Η ενέργεια «Πέτα Χαρταετό» που υλοποίησε ο Μακεδονικός Χαλβάς ολοκληρώθηκε με
επιτυχία και η εταιρεία κάλυψε τα έξοδα σίτισης των παιδιών του ιδρύματος για όλη την
περίοδο της Σαρακοστής!
Ευχαριστήρια πλακέτα απένειμε το Ίδρυμα «Η Θεοτόκος», μέλος της ένωσης «Μαζί για
το Παιδί», στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ για την έμπρακτη στήριξή της στο έργο του
Ιδρύματος, μέσω της κάλυψης των εξόδων σίτισης των παιδιών του Ιδρύματος για όλη
την περίοδο της Σαρακοστής.
Ο Μακεδονικός Χαλβας, μέσω του www.petaxartaeto.gr, κατάφερε να κάνει τον χαρταετό
του site να «πετάξει» ψηλά με τη βοήθεια 15.000 και πλέον χρηστών, οι οποίοι
επισκέφθηκαν το site και μοιράστηκαν στα social media προφίλ τους «τι σημαίνει για
εκείνους Καθαρά Δευτέρα».
Σε αυτό το πλαίσιο, την Πέμπτη 23 Μαρτίου, σε μία ζεστή εκδήλωση στα γραφεία του
Ιδρύματος στο Ίλιον, απονεμήθηκε στην κα Λήδα Παπάζογλου-Βατσάκη, εκπρόσωπο
της εταιρείας, ευχαριστήρια πλακέτα από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, κ. Ερωτόκριτο
Νεόφυτο.
Ο Πρόεδρος, αφού ευχαρίστησε την εταιρεία, χαιρέτισε την κοινωνική ενέργεια και την
προσφορά της και ξενάγησε τους εκπροσώπους της στους χώρους του Ιδρύματος. Η
επίσκεψη έληξε με τον πιο.. γλυκό τρόπο αφού, φροντιστές, παιδιά του Ιδρύματος και
εκπρόσωποι της εταιρείας, έγιναν μία ομάδα και επιδόθηκαν σε δημιουργικά εργαστήρια
ζαχαροπλαστικής!
Η κοινωνική δράση της εταιρείας ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ δεν ξεκινά ούτε σταματά εδώ, αλλά
συνεχίζεται όλο τον χρόνο αποδεικνύοντας έμπρακτα πως στέκεται δίπλα στον
συνάνθρωπο που έχει ανάγκη, προσφέροντας τη βοήθεια και την αλληλεγγύη της.

Πληροφορίες για τον Συντάκτη
Λίγα λόγια την εταιρεία ΑΦΟΙ Χαϊτογλου
Από το 1924 η ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ, συνδυάζοντας τις παραδοσιακές μεθόδους
παραγωγής με τον σύγχρονο εξοπλισμό και την τεχνολογία παράγει παραδοσιακά
προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας με βάση το σουσάμι, απόλυτα ενταγμένα στη
μεσογειακή διατροφή.
Για περισσότερο από 90 χρόνια η ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ απευθύνεται στους καταναλωτές της
με τον ίδιο σεβασμό και αγάπη, αναπτύσσοντας μαζί τους μια σχέση εμπιστοσύνης που
περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα της, αφού παράλληλα με τα προϊόντα σουσαμιού, παράγει
και εμπορεύεται και άλλα προϊόντα διατροφής με γνώμονα πάντα τη σταθερή ποιότητα στο
τελικό αποτέλεσμα.

Λίγα λόγια για την Ένωση «Μαζί για το Παιδί»
Το «Μαζί για το Παιδί» είναι μια Ένωση κοινωφελών σωματείων μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, που ξεκίνησε να λειτουργεί το 1996 με σκοπό να ενώσει ισότιμα τις
προσπάθειές τους για τα παιδιά σε ανάγκη. Συνολικά τα σωματεία της Ένωσης
προσφέρουν συντονισμένες υπηρεσίες σε περισσότερα από 30.000 παιδιά ετησίως εκ των
οποίων τα 10.000 σε συστηματική βάση.
Λίγα λόγια για το Ίδρυμα Προστασίας & Αποκατάστασης Παιδιών & Νέων με
Νοητική Υστέρηση «Η Θεοτόκος»
Το Ίδρυμα «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» είναι Ν.Π.Ι.Δ., κοινωφελές, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Συστάθηκε το 1954 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας. Προσφέρει τις υπηρεσίες του σε παιδιά και νέους με νοητικές αναπτυξιακές
διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, καθώς και στις οικογένειές τους έτσι
ώστε να διασφαλίζονται ίσα δικαιώματα στη ζωή και στην εργασία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ντόρα Μπουγιούκα, V+O
COMMUNICATION, τηλ. 210 7249255, e-mail:db@vando.gr

