Το Ίδρυμα Wilo δωρίζει 30.000
ευρώ για την έρευνα κατά του
κορωνoϊού
Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε η κοινωνική
αλληλεγγύη είναι πιο σημαντική από ποτέ. Τα ιδρύματα ως
οντότητες άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο στο
οποίο δραστηριοποιούνται, αναλαμβάνουν την ευθύνη για όλους
σχεδόν τους τομείς της κοινωνίας. Οι προσπάθειές τους έχουν
γίνει πιο σημαντικές
κατά την διάρκεια της κρίσης του
κοροναΐου, σε όλους τους κλάδους.
Το Ίδρυμα Wilο, έχει δεσμευθεί για δωρεά 30.000 ευρώ, για
έρευνα που πραγματοποιεί το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα Ιατρικής
του Έσσεν (Stiftung Universitätsmedizin Essen) σχετικά με τον
κοροναϊό.
Τα κονδύλια θα χρησιμοποιηθούν για ερευνητικό πρόγραμμα για
τον κοροναϊό, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Ντούισμπουργκ – Έσσεν. Στο πλαίσιο του σχεδίου αυτού, το
γερμανο-κινεζικό ερευνητικό κέντρο στο Wuhan (Κίνα), το οποίο
λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια και επικεντρώνει επί του
παρόντος όλες τις προσπάθειές του στην έρευνα για τον
κοροναϊό, θα λάβει σχετική χρηματοδότηση. Επιπλέον, θα
παρασχεθεί οικονομική ενίσχυση και για υπηρεσίες περίθαλψης
ασθενών.
Παράδειγμα (π.χ.): Καθώς όλες οι επισκέψεις σε νοσοκομεία
έχουν απαγορευτεί, στους ασθενείς παρέχονται πρόσθετα κινητά
smartphone, ώστε να αποτρέπεται η κοινωνική απομόνωση και να
διευκολύνεται η επαφή τους
με τις οικογένειές τους. Το
Ίδρυμα
Wilo είναι το πρώτο ίδρυμα που συμμετέχει στην
πρωτοβουλία δωρεάς κατά του κοροναϊού.

Ο Oliver Hermes, Πρόεδρος του Συμβουλίου Διαχειριστών
του Ιδρύματος Wilo και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
του Wilo Group, εξηγεί γιατί το Ίδρυμα προέβη σε αυτή
τη σημαντική δωρεά:
“H Wilo, με έδρα το Ντόρτμουντ, είναι ένας σημαντικός
παγκόσμιος “παίκτης” με περίπου 8.000 υπαλλήλους παγκοσμίως
και 800 υπαλλήλους στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένου του Γουχάν
(Wuhan).
Η κοινή γερμανικο-κινεζική ερευνητική πρωτοβουλία Essen και
Wuhan, με την υποστήριξη του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος
Ιατρικής του Έσσεν (Stiftung Universitätsmedizin Essen),
καταδεικνύει ότι οι στενοί δεσμοί με την περιοχή και η
διασυνοριακή συνεργασία πάνε καλά – και είναι ένας συνδυασμός
που εκτιμούμε ιδιαίτερα.
Επιπλέον, το
Ίδρυμα Wilo προωθεί ενεργά τα επιστημονικά
προγράμματα. Αυτός είναι ο λόγος που έχει τόσο μεγάλη σημασία
για εμάς σε αυτή την δύσκολη χρονική στιγμή να αναλάβουμε
πρωτοβουλία, να δείξουμε αλληλεγγύη και να προωθήσουμε την
έρευνα εξάπλωσης και καταπολέμησης του κοροναϊού

Ο καθηγητής Karl-Heinz Jöckel, Πρόεδρος του του
Πανεπιστημιακού Ιδρύματος Ιατρικής του Έσσεν (Stiftung
Universitätsmedizin Essen), εκφράζει την ευγνωμοσύνη
του δηλώνοντας:
“Η συμβολή του Ιδρύματος Wilo, μας βοηθά να παρέχουμε βοήθεια
έκτακτης ανάγκης. Και η παροχή άμεσης βοήθειας στους πληγέντες
είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε τώρα.
Η πρωτοβουλία μας για «δωρεές για την καταπολέμηση και
εξάπλωση του κοροναϊού» καθιστά αυτό δυνατό. Ως εκ τούτου,
καλούμε και
άλλα ιδρύματα – τόσο περιφερειακά όσο και
υπερεθνικά – να ενεργήσουν τώρα και να υποστηρίξουν αυτή την
πρωτοβουλία. Ευχαριστώ πολύ”.

Ο Evi Hoch, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του
Ιδρύματος Wilo και μέλος της Διευθύνουσας Επιτροπής του
Δικτύου του Ιδρύματος Ruhr , μοιράζεται μαζί μας
ορισμένες βασικές πληροφορίες:
“Πολλαπλασιαστές όπως το Δίκτυο του Ιδρύματος Ruhr , αποτελούν
μεγάλη βοήθεια αυτή τη δεδομένη στιγμή καθώς διαδίδουν γρήγορα
πληροφορίες για χρήσιμες πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν τα μέλη
του.
Με αυτό τον τρόπο, λάβαμε αμέσως πληροφορίες για τη σημαντική
έκκληση για δωρεές για την στήριξη έρευνα σχετικά με την
εξάπλωση και καταπολέμηση του κοροναϊού, που ξεκίνησε το
Πανεπιστημιακό Ίδρυμα Ιατρικής του
Έσσεν (Stiftung
Universitätsmedizin Essen)
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την
ηλεκτρονική διεύθυνση: www.spenden-für-corona.de.

