ข่าวประชาสัมพันธ์

ซาโนฟี่ ประเทศไทย ร่วมสานต่อปณิธานในการสร้างครอบครัวทดแทนถาวร
ให้แก่น้องๆ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ
การมีครอบครัวที่แข็งแรงคือรากฐานที่สาคัญสาหรับเด็กหนึ่งคนที่จะเติบโตไปเป็ นประชาชนที่มีคณ
ุ ภาพ ซาโนฟี่
บริษัทชั้นนาด้านสุขภาพระดับโลก เล็งเห็นความสาคัญ ของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ ชุมชน ผ่านการทา
กิจกรรมเพื่อสังคม โดยในปี นีค้ ณะผูบ้ ริหาร และ จิตอาสาซาโนฟี่ ประเทศไทย ได้รว่ มกันส่งต่อความสุขให้แก่นอ้ งๆ
และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินปู ถัมภ์ (SOS Children’s Villages Thailand)
คุ ณ มารี น คิ น ยาร์ค สตู ย าโนวิ ช ผู้ จั ด การใหญ่ ซาโนฟี่ ประจ าประเทศไทยและมาเลเซี ย กล่าวว่ า
“จากความมุ่งมั่นในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต หรือ Empowering Life ให้กับชุมชนที่ดอ้ ยโอกาส ซาโนฟี่ ได้จัด
กิจกรรม CSR Virtual Run ภายในองค์กร โดยพนักงานได้ร่วมสะสมกิโลเมตรจากการวิ่ง ซึ่งในทุกๆ กิโลเมตรที่
พนักงานทาได้ทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนเป็ นเงินบริจาคให้กบั มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ เพื่อสนับสนุนโครงการ
สร้างครอบครัวทดแทนถาวร ซึ่งในการนีพ้ นักงานซาโนฟี่ ในประเทศไทยร่วมแรงร่วมใจกันสะสมระยะกิโลเมตรได้ถึง
13,883 กิโลเมตร เพื่อส่งมอบสิ่งดีๆ และโอกาสให้กับเด็กที่ดอ้ ยโอกาสในสังคมไทย ซึ่งเป็ นการสะท้อนถึงความ
มุ่งมั่นของซาโนฟี่ อย่างแท้จริง”
และเมื่อเร็วๆ นี ้ ผู้บริหารซาโนฟี่ พร้อมด้วยจิตอาสากว่า 30 คน ร่วมเป็ นตัวแทนส่งมอบทุนการศึกษา สิ่งของ
อุปโภคบริโภค และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่มลู นิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินปู ถัมภ์ บ้านบางปู จังหวัด
สมุทรปราการ โดยมีคณ
ุ จันทิรา สมบุญเกิด ผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาทุนและการสื่อสาร เป็ นตัวแทนรับมอบ
คุณอาภาภรณ์ สมะพันธุ ผู้อานวยการกลุ่มธุรกิจ ซาโนฟี่ Consumer Healthcare ประจาภาคพืน้ เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “ขอขอบคุณมูลนิธิเด็กโสสะฯ ที่เปิ ดโอกาสให้ซาโนฟี่ ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน
คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กๆ และเหนือสิ่งอื่นใดความรักจากครอบครัวทดแทนถาวรจะเป็ นส่วนสาคัญในการผลักดัน
ให้เด็กเติบโตไปเป็ นผูใ้ หญ่ท่มี ีคณ
ุ ภาพได้อย่างสมบูรณ์ และขอขอบคุณจิตอาสาซาโนฟี่ ทุกคนที่ได้มาร่วมกิจกรรม
ในวันนี ้ และส่งต่อพลังบวกให้แก่นอ้ งๆ ในมูลนิธิเด็กโสสะฯ ด้วยกัน”
ปั จจุบนั มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ มีเด็กอยู่ในการดูแลของครอบครัวโสสะประมาณ 700 คน กระจายอยู่ใน
หมู่บา้ นเด็กโสสะฯ ทั้งหมด 5 แห่งในประเทศไทย ได้แก่ บางปู หาดใหญ่ หนองคาย เชียงราย และภูเก็ต โดย
ตลอดเวลาที่ผ่านมา มีเด็กที่ได้รบั การเลีย้ งดูจากครอบครัวโสสะ จนเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่สามารถประกอบอาชีพและ
เลีย้ งดูตวั เองได้กว่า 500 คน

คุณธนา เตรัตนชัย เลขาธิการ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า “ทางมูลนิธิฯ ขอขอบคุณซาโนฟี่
ประเทศไทยในความมุ่งมั่นในการร่วมสานต่อเจตนารมณ์ในการสร้างครอบครัวทดแทนถาวรให้แก่เด็กๆ ในหมู่บา้ น
เด็กโสสะฯ สาหรับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ เราใช้หลักการดาเนินงานเดียวกับหมู่บา้ นเด็ก SOS ทั่วโลก
โดยเราจะรับอุปการะเด็กที่สูญเสียบิดามารดาขาดญาติมิตร หรือ เด็กที่ครอบครัวดั้งเดิมไม่สามารถเลีย้ งดูได้
เพื่อให้พวกเขาได้เติบโตขึน้ และเป็ นส่วนหนึ่งของครอบครัวอีกครัง้ โดยการสร้างครอบครัว ทดแทนถาวรที่ให้การ
เลีย้ งดูเด็กในบรรยากาศของครอบครัวที่อบอุ่นเต็มเปี่ ยมด้วยความรัก สาหรับหมู่บา้ นเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ
มีเด็กรวมทัง้ หมดประมาณ 120 คน โดยจะพักอาศัยอยู่ในบ้าน ซึ่งแบ่งออกเป็ น 12 หลัง แต่ละหลังจะมีคุณแม่
โสสะ 1 คน ที่อทุ ิศตนทาหน้าที่เป็ นคุณแม่คอยเลีย้ งดูเด็กๆ ประมาณ 10 คนต่อหลัง โดยแม่โสสะพร้อมรับลูกทุกคน
ให้เป็ นส่วนหนึ่งของครอบครัวโสสะโดยไม่มีเงื่อนไข ก่อเกิดเป็ นสายสัมพันธ์อนั แนบแน่นและมั่นคงเสมือนแม่และ
ลูก ซึ่งบทบาทหน้าที่ความเป็ นแม่โสสะ ถือว่ามีคณ
ุ ค่าอย่างมากเสมือนการมอบชีวิตใหม่ให้กั บเด็กๆ คุณแม่โสสะ
จะสอนการใช้ชีวิตประจาวัน ในสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับเด็กในครอบครัวที่สมบูรณ์แบบและได้รบั การศึกษา
สูงสุดตามกาลังความสามารถของเด็กๆ เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ สามารถเลีย้ งดูตนเองได้และอยู่ร่วมกับ
สังคมได้อย่างมีความสุข”
กิจกรรม CSR ในครัง้ นี ้ เป็ นการตอกยา้ ถึงความมุ่งมั่นของซาโนฟี่ ในการให้การสนับสนุนชุมชนที่ดอ้ ยโอกาส เพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ของเด็กๆ และเยาวชนในมูลนิธิเด็กโสสะฯ ทัง้ ด้านการศึกษาและการใช้ชีวิตประจ าวัน
ภายใต้หลักการของมูลนิธิฯ ที่สง่ เสริมให้เด็กทุกคนมีแม่ผใู้ ห้การเลีย้ งดูดว้ ยความรักและความอบอุ่น ทาให้พวกเขา
รู ส้ ึกมั่นคงและปลอดภัย ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านีจ้ ะช่วยหล่อหลอมให้พวกเขาสามารถเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ท่ีมีคณ
ุ ภาพใน
สังคมต่อไป ถือเป็ นอีกโมเดลชุมชนที่ช่วยเหลือเกือ้ กูลกันและเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชนท้องถิ่นที่พ่งึ พาอาศัยกัน
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ภาพประกอบ

คุณอาภาภรณ์ สมะพันธุ ผูอ้ านวยการกลุม่ ธุรกิจ ซาโนฟี่
Consumer Healthcare ประจาภาคพืน้ เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

คุณธนา เตรัตนชัย เลขาธิการ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

คุณจันทิรา สมบุญเกิด ผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาทุนและการสื่อสาร มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

คุณอาภาภรณ์ สมะพันธุ ผูอ้ านวยการกลุม่ ธุรกิจ ซาโนฟี่ Consumer Healthcare ประจาภาคพืน้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นาคณะ
ผูบ้ ริหารและทีมจิตอาสาซาโนฟี่ กว่า 30 คน ร่วมเป็ นตัวแทนส่งมอบเงินบริจาค สิ่งของอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่ง
มอบความสุขและสร้างรอยยิม้ ให้กบั น้องๆ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

เด็กๆ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

ของที่ระลึกจากมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

คุณแม่กรองทิพย์ และลูกๆ ครอบครัวโสสะ

การดูแลของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ด้วยหลักการ “ครอบครัวทดแทนถาวร” ในบรรยากาศของครอบครัวที่อบอุ่น
ช่วยเหลือเกือ้ กูลซึ่งกันและกัน

