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Η Microsoft μοιράζει κοινωνική κι εταιρική αγάπη και
<p£ros τα Χριστούγεννα
ΚΟΝΤΑ στα παιδιά, τους συ
νανθρώπους μας, τους πρό
σφυγες, την Υγεία, τη Χαρά
και το πνεύμα της ανταπόδο
σης κι αγάπης, στάθηκε και
φέτος περήφανα η Microsoft
Κύπρου. Με εκδηλώσεις
εταιρικής κοινωνικής ευθύ
νης, δράσεις, συμμετοχή
και ηχηρή παρουσία, ο κο
λοσσός συμπαραστάθηκε και
τίμησε εμπράκτως ανθρώ
πους κι αξίες. Δίπλα στον
εθελοντισμό και την εκπλή
ρωση αυξημένης ανάγκης
για αιμοδοσία, ειδικά τούτες
τις γιορτινές μέρες, οι εργα
ζόμενοι στη Microsoft Κύ
πρου έδωσαν αίμα, μια κίνη
ση που σκοπεύει η εταιρεία
να καθιερώσει και να πραγ
ματοποιεί ακόμη πιο συχνά.
Η Microsoft Κύπρου ήταν
όμως χορηγός και μιας ιδιαί
τερης όσο και επίκαιρης εκ
δήλωσης, ενάντια στον Σχολι
κό Εκφοβισμό. Με τίτλο
«Unite Against Bullying» στή
ριξε τα συνολικά 220 παιδιά
που ένωσαν τις φωνές τους
από 5 διαφορετικά σχολεία
για το «Hope for Children»,
CRC Policy Center. Η μουσι
κή εκδήλωση τελέστηκε υπό

την αιγίδα του Γιώργου θεο
φάνους, Πρέσβη Καλής θε
λήσεως του «Hope for Chil

πλευρό των προσφύγων που
φιλοξενούνται στην Κοφίνου,
κατά την ημέρα «Refugee

dren». Κανένα παιδί και κα

Fun Day at Kofinou Camp»
της Global Shapers, προ

μία οικογένεια να μη μείνει
χωρίς τα απαραίτητα, ώστε
να μπορέσουν κι αυτά να χα
ρούν αυθεντικά τις γιορτές.
Υπό το μήνυμα «Υιοθετήστε
μια οικογένεια τα Χριστού
γεννα», διοργανώθηκε εκ
στρατεία από το Παγκύπριο
Συντονιστικό Συμβούλιο Εθε
λοντισμού, με την ενεργή
συμμετοχή και υποστήριξη
της Microsoft Cyprus. Κατά
τη διάρκεια της εκστρατείας
μοιράστηκαν κουπόνια γνω

σφέροντας τετράδια και στυ
λό σε όλους τους συνανθρώ
πους μας που έχουν αναγκα
στεί να εγκαταλείψουν τις πα
τρίδες τους. Η Microsoft Κύ
πρου συνεχίζει δυναμικά, με
ενθουσιασμό και συνέπεια το
έργο συμπαράστασης της
προς ανθρώπους και αξίες,
σεβόμενη τις αρχές που διέ
πουν τη φιλοσοφία της Εται
ρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Μάλιστα, σε αυτό το πλαίσιο,

στής υπεραγοράς για την

είναι υποψήφια στην κατηγο

απόκτηση τροφίμων και ει
δών πρώτης ανάγκης. Η Mi
crosoft βρέθηκε και στο

ρία «Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης» για τα IN Business
Awards 2016.
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