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Η Generali στέλνει μήνυμα αγάπης στηρίζοντας τη 
δράση της Μέριμνας για τη Γιορτή του Πατέρα 
   
To ποσό που θα συγκεντρωθεί θα διατεθεί για την ψυχολογική στήριξη 
παιδιών και εφήβων που βιώνουν την απώλεια του πατέρα τους.  
 

 

Η Generali, ως ένας παγκόσμιος οργανισμός με μακρά διαδρομή στον απαιτητικό και ευαίσθητο τομέα της ασφάλισης, 

αντιλαμβάνεται σε βάθος την ανθρώπινη ανάγκη για ασφάλεια και προστασία. Η συνεχής ενασχόληση της εταιρείας 

με την πρόβλεψη κινδύνων που απειλούν την ομαλή πορεία της ζωής, ενισχύει το ενδιαφέρον της για τις θεμελιώδεις 

ανθρώπινες αξίες και το μετουσιώνει σε δράσεις που έχουν ως στόχο την στήριξη ευάλωτων ομάδων, κυρίως, παιδιών 

και οικογενειών.  

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού Εταιρικής Υπευθυνότητας του οργανισμού που συνδέεται με τη βελτίωση της ζωής των 

ανθρώπων που βρίσκονται σε δυσχερή θέση ως πυλώνα κοινωνικής συνοχής, η Generali Hellas, με αφορμή τη Γιορτή 

του Πατέρα, συμμετέχει στην επετειακή δράση που υλοποιεί η «Μέριμνα» στηρίζοντας έμπρακτα τα παιδιά που 

βιώνουν την απώλεια του πατέρα τους. 

Η Generali και οι άνθρωποί της συμβάλλουν ενεργά στο έργο της «Μέριμνας» συγκεντρώνοντας χρήματα για την 

παροχή ψυχολογικής στήριξης παιδιών και εφήβων που ζουν με το βάρος της γονικής απουσίας. Στόχος του 

εγχειρήματος είναι μέσα από το θεραπευτικό πλαίσιο του φορέα τα παιδιά να μπορέσουν να αναπτύξουν νέα ψυχικά 

αποθέματα για να αντιμετωπίσουν αυτή τη δομική για την ζωή τους αλλαγή. 

Αναγνωρίζοντας την ευζωΐα και ειδικότερα την ψυχική υγεία ως θεμελιώδη παράγοντα κοινωνικής ισορροπίας και 

προϋπόθεση για την ανάπτυξη του συνόλου, η Generali παραμένοντας συνεπής στη δέσμευσή της για ένα βιώσιμο 

μέλλον επιδιώκει τη συμμετοχή της σε ενέργειες που επιβεβαιώνουν την ανθρωποκεντρική της προσέγγιση στον τρόπο 

με τον οποίο λειτουργεί και ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες της κοινωνίας μέσα στην οποία 

δραστηριοποιείται.  

 

Στείλτε και εσείς τη δική σας e-card αγάπης εδώ: https://merimna.org.gr/giorti-tou-patera-ecard/ 

http://www.generali.gr/
https://www.facebook.com/GeneraliHellas/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UC-TEdBFYpAr0A5C4kham3Jw
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmerimna.org.gr%2Fgiorti-tou-patera-ecard%2F&data=05%7C01%7CEleni.Tsangaraki%40generali.gr%7C84bfa816aa4e450945ab08da4939ee7e%7C699f77e6eff641a9b7e6698fe9445e9a%7C0%7C0%7C637902810593006010%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tj2rdLrz6PlYKD1OP9AKQfsXonMDdsYOLCDZY%2B5Mim8%3D&reserved=0
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Ο ΟΜΙΛΟΣ GENERALI 

 

Η Generali είναι ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους οργανισμούς ασφαλίσεων και 

διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Ιδρύθηκε το 1831, έχει παρουσία σε 50 χώρες και 

συνολικά ασφάλιστρα που ξεπέρασαν τα 75,8 δις ευρώ, το 2021. Με περισσότερους από 

75.000 εργαζόμενους ανά τον κόσμο και 67 εκατομμύρια πελάτες, ο Όμιλος κατέχει ηγετική 

θέση στην Ευρώπη και μια ολοένα και πιο σημαντική παρουσία στις αγορές της Ασίας και της 

Λατινικής Αμερικής. Στο επίκεντρο της στρατηγικής της Generali βρίσκεται η δέσμευσή της να 

αποτελεί τον Lifetime Partner των ασφαλισμένων της, η οποία υλοποιείται επιτυχώς μέσα από 

καινοτόμες και εξατομικευμένες ασφαλιστικές λύσεις, την παροχή της βέλτιστης ασφαλιστικής 

εμπειρίας και τις ψηφιοποιημένες δυνατότητες που αξιοποιεί το παγκόσμιο δίκτυο πωλήσεών 

της. Η Generali έχει ενσωματώσει πλήρως τις αρχές βιωσιμότητας σε όλες τις στρατηγικές της 

επιλογές, με στόχο τη δημιουργία πραγματικής αξίας για όλους τους εταίρους της, θέτοντας τα 

θεμέλια για μια πιο δίκαιη και ανθεκτική κοινωνία. 

 

Τα Δελτία Τύπου είναι αναρτημένα στον ιστότοπο: 
Εταιρικά Νέα | Generali 
Άρθρα σχετικά με τον Όμιλο Generali | Generali 

 Στοιχεία επικοινωνίας  

 

Έλενα Τσαγκαράκη        

Eleni.tsangaraki@generali.gr 

 

Tel. 210 72 68 686  

 
 
 

 
 

 

 

https://www.generali.gr/el/etairika-nea/
https://www.generali.gr/el/etairika-nea/
https://www.generali.gr/el/etairika-nea/
https://www.generali.gr/el/arthra-sxetika-me-ton-omilo-generali/
mailto:Eleni.tsangaraki@generali.gr

