MetLife încheie parteneriate cu Special Olympics și Habitat for
Humanity pentru lansarea Săptâmânii în Folosul Comunității în
Europa, Orientul Mijlociu și Africa
București, 7 iunie 2018 – MetLife, grupul din care face parte Metropolitan Life, anunță reînnoirea
parteneriatelor cu Special Olympics și Habitat for Humanity, pentru a oferi angajaților din piețele
din Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA) posibilitatea de a se oferi voluntari în proiecte
comunitare.
Cei 4.000 de angajați ai MetLife din 26 de țări EMEA au fost invitați să participe la activități alături
de una dintre organizații, în cadrul Community Week (Săptămâna în Folosul Comunității) din
regiune. Angajații vor putea să se ofere voluntari la un eveniment Special Olympics pentru a
desfășura activități sportive alături de tinerii cu dizabilități intelectuale sau să se implice în cadrul
inițiativelor locale Habitat for Humanity, în vederea construirii sau renovării caselor familiilor care
au nevoie de o locuință decentă.
În România, 65 de voluntari, reprezentând aproape 40% dintre angajații Metropolitan Life,
participă la activități alături de Special Olympics și Habitat for Humanity. Acestea au avut loc în
București în luna mai și urmează să aibă loc și în Ploiești în luna iunie.
Inițiativele au fost finanțate de Fundația MetLife, divizia filantropică a MetLife. Fundația MetLife
are o lungă tradiție în a sprijini inițiative în care voluntarii Metropolitan Life se pot implica în
activități ce contribuie la îmbunătățirea calității vieții și la creșterea oportunităților pentru cei
defavorizați.
Carmina Dragomir, CEO Metropolitan Life, a declarat: „Suntem încântați să continuăm și în acest
an parteneriatele cu Habitat for Humanity și Special Olympics. În România există încă un decalaj
semnificativ al nivelului de trai comparativ cu media UE. Considerăm că avem nevoie să ne
implicăm în astfel de inițiative sociale, având în vedere că 39% din populație este expusă riscului
de sărăcie și excluziune socială, conform Eurostat. Organizațiile non-profit internaționale
partenere ne ajută să venim cu soluții de incluziune socială a copiilor și adulților cu nevoi speciale,
precum și a oamenilor din medii defavorizate care au nevoie de o locuință decentă. Este
responsabilitatea noastră să sprijinim comunitățile în care lucrăm.”
Mary Davis, CEO Special Olympics, a adăugat: „Suntem bucuroși că MetLife continuă să
colaboreze cu Special Olympics pentru activitățile din Săptămâna în Folosul Comunității. În
fiecare an, angajații MetLife vin cu pasiune și energie la evenimentele săptămânale de fotbal
Special Olympics din Europa, sprijinind tinerii sportivi să se implice și încurajând atleții cu și fără
dizabilități intelectuale să devină activi. Suntem foarte recunoscători pentru sprijinul continuu oferit
de aceștia."
„Suntem foarte recunoscători pentru angajamentul reînnoit al MetLife față de Habitat for
Humanity.", a spus Torre Nelson, vicepreședinte Habitat for Humanity, zona Europa, Orientul
Mijlociu și Africa. „Împreună cu voluntari generoși, precum angajații MetLife, putem contribui la
transformarea comunităților și la abilitarea familiilor pentru a obține forța, stabilitatea și
independența de care acestea au nevoie pentru a construi o viață mai bună.", a adăugat acesta.

Despre MetLife
MetLife, Inc. (NYSE: MET), prin sucursalele și filialele acesteia („MetLife"), este una dintre cele mai mari companii de
servicii financiare din lume, oferind asigurări de viață, planuri de pensii, beneficii pentru angajați și servicii de
administrare a activelor, pentru a-și ajuta clienții individuali și instituționali să găsească direcția într-o lume în
permanentă schimbare. Înființată în 1868, MetLife acoperă operațiuni în peste 40 de țări și ocupă poziţii de conducere
pe pieţele din Statele Unite, Japonia, America Latină, Asia, Europa şi Orientul Mijlociu. Pentru mai multe informații,
accesați www.metlife.com.
Despre Fundația MetLife
Fundația MetLife a fost înființată în anul 1976 pentru a continua lunga tradiție a MetLife privind finanțările oferite și
implicarea în comunitate. Încă de la înființare, până la sfârșitul anului 2017, Fundația MetLife a furnizat peste 783
milioane de dolari în granturi și 70 milioane de dolari în investiții în organizații, pentru programe ce abordează probleme
cu un impact pozitiv în comunități. În 2013, Fundația a încredințat 200 milioane de dolari pentru incluziune financiară,
și până în prezent a sprijinit peste 3,5 milioane de persoane cu venituri mici din 42 de țări. Pentru a afla mai multe
despre Fundația MetLife, vizitați www.metlife.org.
Despre Special Olympics
Special Olympics este o mișcare de integrare globală care utilizează zilnic programe de sport, sănătate, educație și
leadership în întreaga lume pentru a pune capăt discriminării și pentru a abilita persoanele cu dizabilități intelectuale.
Înființată în 1968 și sărbătorind anul acesta 50 de ani de existență, mișcarea Special Olympics include peste 5 milioane
de sportivi și parteneri unificați, în peste 170 de țări. Cu sprijinul a peste 1 milion de antrenori și voluntari, Special
Olympics oferă 32 de sporturi de tip olimpic și peste 108.000 de jocuri și concursuri pe tot parcursul anului. Special
Olympics este susținută de persoane, fundații și parteneri, printre care Christmas Records Trust, Law Enforcement
Torch Run® for Special Olympics, The Coca-Cola Company, United Airlines, The Walt Disney Company și ESPN,
Microsoft, Lions Clubs International, Bank of America, Essilor Vision Foundation, Golisano Foundation, Safilo Group și
Toyota. Vizitați www.specialolympics.org pentru mai multe informații despre Special Olympics. Urmăriți Special
Olympics Europe Eurasia pe Facebook, Twitter și pe Instagram. Urmăriți blogul Special Olympics pe Medium.
Despre Habitat for Humanity România
Habitat for Humanity este o organizație non-profit prezentă în 70 de țări cu misiunea de a eradica locuirea precară. De
22 de ani în România, Habitat for Humanity România construiește și reabilitează locuințe pentru familii cu venituri mici,
oferă consultanță, suport tehnic și derulează programe de eficiență energetică și de prevenție și răspuns la dezastre
pentru grupuri vulnerabile. Cu sprijinul a peste 34,000 de voluntari internaționali și din companiile românești, Habitat
for Humanity România a ajutat peste 88,500 de oameni să aibă o casă decentă sau să își îmbunătățească condițiile
de locuit. Mai multe informații sunt disponibile pe www.habitat.ro și www.facebook.com/habitat.ro.
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