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Βόλος, 7 Μαρτίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Χορηγίες προς το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αγριάς Βόλου 

Σημαντική δωρεά από τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου (Ο.Λ.Β.) για τη μερική 
ανακαίνιση των μπάνιων 

Το Φεβρουάριο του 2019, το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αγριάς Βόλου 

αποδέχτηκε την ευγενική δωρεά του Οργανισμού Λιμένος Βόλου που αφορούσε σε είδη 

απαραίτητα για τη μερική ανακαίνιση των μπάνιων των δύο κοιτώνων της δομής.  

Με δική της πρωτοβουλία, η Διοίκηση του Ο.Λ.Β. προσέγγισε τον ΕΕΣ, επιδεικνύοντας μεγάλο 

ανθρωπιστικό ενδιαφέρον για τις ανάγκες του Κέντρου. Ως αποτέλεσμα, σε σύντομο χρονικό 

διάστημα έγινε η καταγραφή των απαιτούμενων ειδών από το συντηρητή της δομής, η 

διασύνδεση με τις τοπικές επιχειρήσεις και η άμεση προμήθειά τους από τον ΟΛΒ, με σκοπό 

την ανακαίνιση των χώρων της δομής.  

Πιο συγκεκριμένα, αγοράστηκαν τα είδη υδραυλικού & ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, τα 

υλικά βαψίματος, καθώς επίσης πραγματοποιήθηκε η παραγγελία - κατασκευή & 

τοποθέτηση  ειδικών κουφωμάτων. 

Η εν λόγω δωρεά συνεισφέρει στη βελτίωση των συνθηκών καθημερινής διαβίωσης των 

φιλοξενούμενων του Κέντρου Φιλοξενίας Ανηλίκων Βόλου και αποδεικνύει έμπρακτα την 

υποστήριξη της Διοίκησης του ΟΛΒ στο κοινωνικό έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 

Σημαντική δωρεά από τον Όμιλο εταιριών «ΦΟΥΡΛΗΣ» (IKEA, ATHLETE’S FOOT, 
INTERSPORT) σε αθλητικά είδη, έπιπλα και εξοπλισμό κουζίνας 

Την Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2019, το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αγριάς 
Βόλου παρέλαβε την ευγενική δωρεά του ομίλου “ΦΟΥΡΛΗΣ” σε αθλητικά είδη, εξοπλισμό 
κουζίνας και έπιπλα εσωτερικού & εξωτερικού χώρου. Ο όμιλος εταιριών ΦΟΥΡΛΗΣ 
περιλαμβάνει τις εταιρίες «Athlete’s foot», «ΙΚΕΑ» και «Intersport» και έχει ως γνώμονα τις 
αξίες Ακεραιότητα, Αλληλοσεβασμός και Αποτελεσματικότητα, δίδοντας βασική 
προτεραιότητα στους τρείς άξονες: «Άνθρωπος, Κοινωνία, Περιβάλλον».  

Από την αρχική μας επικοινωνία, ο όμιλος “ΦΟΥΡΛΗΣ” έδειξε αμέσως την ανθρωπιστική του 

διάθεση, την πλήρη κατανόηση των αυξημένων αναγκών της δομής και την καλή διάθεση να 

συνεισφέρει στην προσπάθεια ικανοποίησής τους. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, η εταιρία 

“Intersport” προέβη στη δωρεά αθλητικών ειδών για τους ανήλικους φιλοξενούμενους του 

Κέντρου (μπάλες ποδοσφαίρου - μπάσκετ - βόλεϊ, σάκος πυγμαχίας με γάντια, ρακέτες του 
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πινγκ-πονγκ). 

Ακολούθησε η πολύτιμη χορηγία της εταιρίας “ΙΚΕΑ” σε οικιακό εξοπλισμό, απαραίτητο για 

τη μερική ανακαίνιση των εγκαταστάσεων της δομής μας. Πιο συγκεκριμένα προέβη στην 

αγορά των κάτωθι ειδών: 

- 4 εξωτερικές τραπεζαρίες  

- 8 ξύλινα τραπέζια  

- 48 ξύλινες καρέκλες εσωτερικού χώρου 

- ηλεκτρικές συσκευές για την κουζίνα  

- ένα φορητό μπάρμπεκιου  

Η συνολική δωρεά του ομίλου εταιριών “ΦΟΥΡΛΗΣ” είναι ταυτόχρονα υψηλής χρηματικής 

αλλά και συναισθηματικής αξίας, διότι αφενός συμβάλλει στη διασφάλιση συνθηκών 

αξιοπρεπούς διαβίωσης των φιλοξενούμενων ανηλίκων και αφετέρου ενισχύει τις 

δυνατότητες ψυχαγωγίας & άθλησής τους, που τόσο έχουν ανάγκη. 


