
  
 
 

METLIFE, ÖZEL OLİMPİYATLAR VE HABITAT FOR HUMANITY 
ORTAKLIĞINDA EMEA TOPLUM HAFTASI’NI GERÇEKLEŞTİRİYOR 

 
 
MetLife bugün, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) pazarlarındaki çalışanlarına toplum 
projelerinde gönüllü olma fırsatı sunmak için Özel Olimpiyatlar ve Habitat for Humanity ile 
yaptığı iş birliğine devam edeceğini duyurdu. 
 
MetLife, 26 EMEA ülkesindeki 4.000 çalışanını, mayıs ayının ortasında başlayan bölgesel 
Toplum Haftası etkinliği boyunca katılım sağlayan kuruluşlardan biriyle yapılan 
çalışmalara dahil olmaya davet ediyor. Çalışanlar, zihinsel engelli gençlerle spor yapmak 
için Özel Olimpiyatlar etkinliğinde gönüllü olabilecek veya dezavantajlı bölgelerde binalar 
inşa etmek ya da restore etmek için yerel Habitat for Humanity girişimlerini 
destekleyebilecekler. 
 
Bu girişim, MetLife’ın hayırseverlik kolu olan MetLife Vakfı tarafından destekleniyor. 
MetLife Vakfı uzun yıllardır, yeterli hizmet görmeyen kesimlerin yaşam kalitelerini 
geliştirmeye ve fırsatlarını artırmaya yönelik faaliyetlere MetLife gönüllülerini dahil eden 
girişimleri destekliyor. 
 
EMEA Başkanı Dirk Ostijn, konu hakkında “Habitat for Humanity ve Özel Olimpiyatlar’la 
uzun yıllardır devam eden güçlü ortaklığımızı devam ettirebildiğimiz için mutluyuz. EMEA 
genelinde 20’yi aşkın pazardaki 750’den fazla çalışan, geçen yılki etkinlikte gönüllü olarak 
rol aldı ve bu yıl daha fazlasını yapmak istediklerini açıkça ifade etti. Toplum Haftası, 
faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz topluma katkı sağlamak için hepimize harika bir fırsat 
sunuyor” dedi. 
 
Özel Olimpiyatlar CEO’su Mary Davis ise şunları ekledi: “Gönüllüler, Özel Olimpiyatlar 
hareketinin bel kemiğini oluşturuyor. Onların coşkusu ve özverili çalışmaları sayesinde 
her bir Özel Olimpiyat sporcusuna hak ettiği değeri verebiliyor ve daha kapsayıcı 
toplumlar inşa edebiliyoruz. Bu yılki Toplum Haftası etkinliklerinde Avrupa ve Orta 
Doğu’daki MetLife çalışanlarını bir kez daha ağırlayacak olmaktan heyecan duyuyoruz.” 
 
Habitat for Humanity International’ın Avrupa, Orta Doğu, Afrika Başkan Yardımcısı 
Torre Nelson şu ifadelere yer verdi: “MetLife’ın her yıl düzenlediği Toplum Haftası 
etkinliği, Avrupa ve Orta Doğu’daki alt gelir grubuna yönelik konut sorunlarına önemli bir 
pencere açıyor. MetLife gönüllüleri, alt gelir grubuna yönelik konutlara ihtiyaç duyan 
aileleri barınma yoluyla güçlendirmek ve yaşamlarına istikrar katmak için çalışıyor.” 
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MetLife hakkında 

1868 yılında kurulmuş olan MetLife Inc. (NYSE: MET), kendisine bağlı ortaklıkları ve iştirakleri (“MetLife”) aracılığıyla 
sigorta, yıllık gelir sigortası, çalışan yan hakları programları ile varlık yönetimi alanlarında hizmet veren dünyanın en 
büyük hayat sigortası şirketlerinden biridir. Yaklaşık 100 milyon müşteriye hizmet veren ve 40’a yakın ülkede faaliyet 
gösteren MetLife; Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Latin Amerika, Asya, Avrupa ve Ortadoğu’da pazar lideri 
konumundadır. Daha fazla bilgi için www.metlife.com adresini ziyaret edin. 
  
MetLife Vakfı hakkında  

MetLife Vakfı olarak finansal sağlığın herkese ait olduğuna inanıyoruz. Yeterli hizmet görmeyen ve daha fazlasını 
isteyen insanların ve toplulukların finansal sağlığını geliştirmek amacıyla cesur çözümleri, finansal konularda 
derinlemesine bilgi birikimini ve uzmanlığı ve anlamlı hibe destek programlarını bir araya getiriyoruz. Finansal sağlık 
çözümleri üretmek ve daha güçlü topluluklar inşa etmek için dünya genelinde farklı kuruluşlarla ortaklıklar kuruyor, 
MetLife çalışanlarının bu etkiyi elde etme yolunda öncülük etmesini sağlıyoruz. Bugüne dek finansal sağlık 
çalışmalarımızla 42 ülkede 6 milyondan fazla düşük gelirli bireye ulaştık. MetLife Vakfı hakkında daha fazla bilgi için 
metlife.org adresini ziyaret edin.  
  
Özel Olimpiyatlar hakkında 

Özel Olimpiyatlar, zihinsel engelli bireylere karşı ayrımcılığa son vermek ve onları güçlendirmek için her gün dünyanın 
dört bir yanında spor, sağlık, eğitim ve liderlik programlarını kullanan bir küresel kapsayıcılık hareketidir. 1968 yılında 
kurulan ve bu yıl 50. yılını kutlayan Özel Olimpiyatlar hareketi, 190’dan fazla ülkede 6 milyondan fazla sporcuya ve 
Kaynaştırma Spor ortağına ulaşmıştır. Özel Olimpiyatlar, 1 milyondan fazla antrenör ve gönüllünün desteğiyle, yıl 
boyunca 32 Olimpiyat sporunu destekliyor ve 100.000’den fazla oyun ve yarışma düzenliyor. Daha fazla bilgi için 
www.SpecialOlympics.org adresini ziyaret edin. 
  
Habitat for Humanity International hakkında 

1976’da Georgia eyaletinin güneyindeki bir toplum çiftliğindeki taban hareketiyle başlayan ve herkesin yaşamak için iyi 
bir yere ihtiyaç duyduğu vizyonundan yola çıkan Habitat for Humanity, ABD genelinde ve 70’ten fazla ülkeye yayılmış 
yaklaşık 1.400 toplumda faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen bir konut örgütüne dönüştü. İnsanlar, ‘evim’ 
diyebilecekleri bir yer inşa etmek veya restore etmek için Habitat for Humanity ile işbirliği yapıyor. Habitat ev sahipleri, 
gönüllülerle birlikte insanlara kendi evlerini inşa etmelerinde ve uygun ev kredileri ödemelerinde yardımcı oluyor. Mali 
destek ve gönüllülük yoluyla veya uygun fiyatlı konutları destekleyerek, herkes ailelerin kendilerine daha iyi bir yaşam 
inşa etmek için ihtiyaç duydukları gücü, istikrarı ve özgüveni kazanmalarına yardımcı olabiliyor. İnsanları bir çatı altında 
güçlendiriyoruz. Daha fazla bilgi için habitat.org adresini ziyaret edin. 
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