ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ COVID-19 ΤΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ (ΙΣΝ)

EΛΛΑΔΑ
ΑΡΣΙΣ, Ελλάδα: Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε ευάλωτους πληθυσμούς,
συμβάλλοντας στην πρόσβαση σε πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, σε υπηρεσίες
ψυχικής υγείας, κ.ά.
Γιατροί Χωρίς Σύνορα / Médecins Sans Frontières (ήμισυ της δωρεάς στο MSF),
Ελλάδα: (η δωρεά προς τον οργανισμό απαρτίζεται από δύο επιμέρους δωρεές, η μία
εκ των οποίων διατίθεται στην Ελλάδα και η δεύτερη στην Αφρική και Μέση
Ανατολή). Παροχή έκτακτης ιατρικής βοήθειας, υποστήριξης για την αντιμετώπιση
της COVID-19 και προσφορά βασικών ειδών πρώτης ανάγκης σε πρόσφυγες στη
Σάμο και τη Λέσβο, συμπεριλαμβανομένων όσων επλήγησαν από τις φωτιές στη δομή
προσφύγων στη Μόρια μετά την έξαρση κρουσμάτων στη δομή.
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ,
Αιγινήτειο Νοσοκομείο), Ελλάδα: Υποστήριξη για τη λειτουργία και την επέκταση
της τηλεφωνικής γραμμής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 10306.
Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), Ελλάδα: Παροχή προμηθειών και εξοπλισμού
για τη σημαντική ενίσχυση των αρμόδιων υγειονομικών φορέων, προκειμένου να
πραγματοποιηθούν μαζικά τεστ για τη διάγνωση της COVID-19 και να συμβάλουμε
στη λήψη αποφάσεων με βάση συγκεκριμένα δεδομένα, με σκοπό τον περιορισμό του
ιού.
Ένωση Ασθενών Ελλάδας, Ελλάδα: Δημιουργία γραμμής υποστήριξης για τη στήριξη
και ενδυνάμωση νέων ανθρώπων που ζουν με χρόνιες παθήσεις, όπως καρκίνο,
διαβήτη και κατεσταλμένο ανοσοποιητικό σύστημα, γεγονός που τους κατατάσσει
στις ευπαθείς ομάδες για COVID-19. Μέσω της γραμμής, η οποία είναι σε θέση να
δεχτεί περίπου 1000 κλήσεις τον μήνα, παρέχεται ολιστική βοήθεια και καθοδήγηση.

Ηλιαχτίδα, Ελλάδα: Αξιοποίηση του δυναμικού του οργανισμού με σκοπό την
ψυχολογική στήριξη παιδιών που μεταβαίνουν στο Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Ηρακλείου για θεραπεία καρκίνου.
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Ελλάδα: Προμήθεια τροφίμων των
Κοινωνικών Παντοπωλείων σε όλους τους δήμους ανά την Ελλάδα για διασφάλιση
άμεσης πρόσβασης σε βασικά επισιτιστικά αγαθά των συνανθρώπων μας που έχουν
πληγεί από τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Η δωρεά θα
υλοποιηθεί με τη συνεργασία και επίβλεψη της Deloitte, προκειμένου να διασφαλιστεί
η άμεση, αποτελεσματική και διαφανής πρόσβαση στα τρόφιμα.
Mπορούμε, Ελλάδα: Εφαρμογή ενός διαφανούς συστήματος παροχής voucher σε
συνεργασία με δήμους ανά την Ελλάδα για την υποστήριξη των οικογενειών που
έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία. Η συγκεκριμένη δράση θα υλοποιηθεί,
από Σεπτέμβριο μέχρι Δεκέμβριο του 2020.
Πνοή Αγάπης, Αθήνα: Παροχή αξιοπρεπούς διαμονής και ψυχολογικής υποστήριξης
σε καρκινοπαθείς με χαμηλό οικονομικό εισόδημα από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι
χρειάζεται να ταξιδέψουν στην Αθήνα για τη θεραπεία τους.
Πρωτοβουλία για το Παιδί, Βέροια: Ενίσχυση της απρόσκοπτης λειτουργίας του
Κέντρου Ημέρας που προσφέρει τις υπηρεσίες του σε εκατοντάδες παιδιά που
αντιμετωπίζουν ενδοοικογενειακή βία και συνθήκες υπερβολικής ανέχειας, δεδομένου
ότι ο αριθμός ανάλογων περιπτώσεων και των συνεπακόλουθων αναγκών έχει
αυξηθεί εξαιτίας της πανδημίας.
Υπουργείο Υγείας, Ελλάδα: Το ΙΣΝ προσέφερε ισάξια τιμητική αμοιβή απευθείας σε
πάνω από 4.700 νοσηλευτές, γιατρούς και προσωπικό καθαριότητας στην πρώτη
γραμμή για την αντιμετώπιση του COVID-19 σε 40 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα.
Υπουργείο Υγείας, Ελλάδα: Tο ΙΣΝ υποστήριξε, σε συνεργασία με το Ελληνικό
Δημόσιο, τη διαμόρφωση και ανακαίνιση χώρων για την προσθήκη συνολικά 175
κλινών εντατικής θεραπείας και κλινών αυξημένης φροντίδας σε 15 νοσοκομεία σε
όλη τη χώρα.
Φάρος, Ελλάδα: Υποστήριξη ασυνόδευτων παιδιών-προσφύγων, για την κάλυψη
βασικών αναγκών, όπως διατροφή και υγιεινή, παροχή ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών,
αθλητικών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
FC Barça Foundation, Ελλάδα: Ενίσχυση των κοινωνικών-αθλητικών προγραμμάτων
που προσφέρουν συναισθηματική και ψυχολογική υποστήριξη στα παιδιά και στους

νέους πρόσφυγες στο νησί της Λέσβου, προκειμένου να αυξήσουν τον αριθμό των
ωφελούμενών τους.
Ithaca Laundry, Ελλάδα: Δωρεάν παροχή υπηρεσιών κινητού πλυντηρίου ρούχων για
αστέγους στην Αθήνα. Ο οργανισμός προσφέρει, επίσης, ευκαιρίες εργασίας και
απασχόλησης σε αστέγους.

SolidarityNow, Αθήνα: Παροχή βασικών υπηρεσιών σε ευάλωτους πληθυσμούς που
πλήττονται σοβαρά από την πανδημία, που περιλαμβάνουν άμεσες κοινωνικές
υπηρεσίες, νομική βοήθεια, βοήθεια απασχολησιμότητας, υπηρεσίες διερμηνείας και
πολλά άλλα
ΕΥΡΩΠΗ
Acción Contra El Hambre, Ισπανία: Σε συνέχεια προηγούμενης δωρεάς του ΙΣΝ στον
οργανισμό, που στήριξε με τρόφιμα και κιτ υγιεινής, συμβουλευτική για την ψυχική
και αναπαραγωγική υγεία, κ.ά., πληθυσμούς στην Κεντρική και Νότια Αμερική, τώρα,
με τη νέα δωρεά στην Ισπανία προσφέρεται απευθείας χρηματική στήριξη σε εκατό
ευάλωτες οικογένειες.
Association Coup de Pouce, Γαλλία: Υποστηρικτική εκπαίδευση μέσω θερινών
προγραμμάτων και προγραμμάτων εκπαίδευσης μετά το σχολείο για περίπου 2.000
μαθητές σε όλη τη Γαλλία.
Associazione CasAmica, Ιταλία: Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και ειδών βασικής
ανάγκης.
Associazione Dynamo Camp, Ιταλία: Στήριξη προγράμματος για παιδιά με σοβαρές
και χρόνιες ασθένειες, που περιλαμβάνει διαδικτυακές, θεραπευτικές δραστηριότητες
ψυχαγωγίας, όπως διαδικτυακά εργαστήρια για νοσοκομεία και ανάδοχες
οικογένειες.
Associazione Italiana Persone Down, Ιταλία: Αύξηση της χωρητικότητας σε κέντρα
ημέρας, που προσφέρουν μαθήματα αυτονομίας και ιδιαίτερα μαθήματα, καθώς και
υποστήριξη για την επιστροφή στα σχολεία ανθρώπων με σύνδρομο Down.
Ayuda en Acción, Ισπανία: Στήριξη του προγράμματος Resilient Digital Schools, με
αποστολή τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και την κάλυψη βασικών αναγκών
για μαθητές.

Barça Foundation, Ισπανία/Καταλονία: Διασφάλιση σίτισης και ψυχολογική
υποστήριξη μέσω του Red Cross Catalonia, ειδικότερα σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας
και αστέγους, καθώς και σε παιδιά, μέσω του κυβερνητικού προγράμματος σίτισης
της Καταλονίας
CRESCER, Πορτογαλία: Παροχή εκατοντάδων γευμάτων που ετοιμάζονται στο
συνεταιριστικό εστιατόριο για ανθρώπους που ζουν στον δρόμο.
Doctors of the World, Ισπανία: Παροχή προληπτικής υποστήριξης, ειδών υγιεινής,
γευμάτων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης, καθώς και διαγνωστικών εξετάσεων για
τον COVID-19, όπου κρίνεται απαραίτητο, σε 39.000 ανθρώπους στην Ισπανία.
Doctors of the World Spain, Ισπανία: Σε συνέχεια προηγούμενης δωρεάς του ΙΣΝ
στον οργανισμό, που στήριξε με τρόφιμα και κιτ υγιεινής, συμβουλευτική για την
ψυχική και αναπαραγωγική υγεία, κ.ά., πληθυσμούς στην Κεντρική και Νότια Αμερική,
τώρα, με τη νέα δωρεά στην Ισπανία προσφέρεται απευθείας χρηματική στήριξη σε
εκατό ευάλωτες οικογένειες.
EMERGENCY, Ιταλία: Μόνιμες και κινητές ιατρικές μονάδες σε εννέα περιοχές της
Ιταλίας, οι οποίες θα συνεχίσουν να προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες σε χιλιάδες
ασθενείς, καθώς και διανομή φαγητού, ειδών υγιεινής και καθαριότητας σε χιλιάδες
νοικοκυριά, σε τέσσερις περιοχές της Ιταλίας.
Enfance et Partage, Γαλλία: Αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης μέσω
ψυχολογικής υποστήριξης.
Fondazione Progetto Arca, Ιταλία: Παροχή γευμάτων, στέγης, και ειδών βασικής
ανάγκης, σε αστέγους, ηλικιωμένους και οικογένειες.
Fundación Tomillo, Ισπανία: Προετοιμασία περίπου 300 εφήβων για την ομαλή
μετάβασή τους σε εξ αποστάσεως δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση μέσω
ενός bootcamp ψηφιακής κατάρτισης, διάρκειας πέντε εβδομάδων.
Grandes Amigos , Ισπανία: Παροχή εξ αποστάσεως ψυχολογικής υποστήριξης σε
περίπου χίλιους ενήλικες ετησίως με τη βοήθεια εθελοντών.
Intersos, Ιταλία: Παροχή στέγης, ψυχολογικής και εκπαιδευτικής υποστήριξης,
κλινική υγείας και άλλες εξίσου απαραίτητες υπηρεσίες σε περισσότερες από 2.700
γυναίκες πρόσφυγες, παιδιά και νέους στη Ρώμη.
Marie Curie, Ηνωμένο Βασίλειο: Η δωρεά στηρίζει τις υπηρεσίες που παρέχει ο
οργανισμός σε άτομα με ανίατες ασθένειες και τις οικογένειές τους στο Ηνωμένο
Βασίλειο, μια γραμμή υποστήριξης μέσω τηλεφώνου και διαδικτυακής συνομιλίας και

την εξατομικευμένη υποστήριξη που παρέχουν εκπαιδευμένοι εθελοντές για τη
διαχείριση πένθους.
Plena Inclusion, Ισπανία: Βοήθεια για την κάλυψη αναγκών έκτακτης ανάγκης που
δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης για άτομα με διανοητικές και
αναπτυξιακές αναπηρίες.
Sant Joan de Déu Barcelona Children’s Hospital, Βαρκελώνη: Δημιουργία μίας
βιοτράπεζας –ανοιχτής σε όλους τους ερευνητές– με σκοπό την κατανόηση του
αντίκτυπου και της συμπεριφοράς του ιού, καθώς και των μοτίβων μετάδοσής του σε
παιδιά και εγκύους, αλλά και δημιουργία ενός πολύγλωσσου ιστότοπου για το ευρύ
κοινό που επεξηγεί τα ευρήματα.
Save the Children Italy, Ιταλία: Παροχή θερινών μαθημάτων, ψυχολογική
υποστήριξη, εργαστήρια για εκπαιδευτικές δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν
οι γονείς με τα παιδιά τους, διάθεση τροφίμων και ειδών σε οικογένειες και
υποστήριξη καθηγητών και σχολείων για να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες,
μέσω ενός προγράμματος με επωφελούμενους περισσότερους από 100.000 νέους
ανθρώπους συνολικά.
Save the Children Spain Ισπανία: Παροχή θερινών υποστηρικτικών μαθημάτων,
γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος, γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης,
προγράμματα άθλησης και πολλά ακόμη σε περισσότερες από 2.000 οικογένειες, 44%
των οποίων είναι μονογονεϊκές.
SOLETERRE, Ιταλία: Ψυχολογική υποστήριξη σε περισσότερους από 500 εργαζόμενους
της πρώτης γραμμής, ασθενείς και οικογένειες στη βόρεια Ιταλία που «χτυπήθηκε»
ιδιαίτερα από την πανδημία.
The French Red Cross, Γαλλία: Διανομή γευμάτων και ψυχολογική υποστήριξη μέσω
δεκάδων χιλιάδων εθελοντών.
The International Network of Street Papers Foundation, Ευρώπη: Παροχή
υποστήριξης σε 40 εφημερίδες δρόμου, σε χώρες όπως η Ελλάδα, Ιταλία, Σερβία και
Ουγγαρία, με σκοπό να τις βοηθήσουν στην προσπάθειά τους να προσαρμοστούν
στις νέες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία, όπως ενδεικτικά στη μετάβασή τους
σε σύστημα πληρωμής με ηλεκτρονική κάρτα.
The Italian Red Cross, Ιταλία: Διανομή γευμάτων και κιτ υγιεινής σε οικογένειες με
οικονομικές δυσκολίες, καθώς και παροχή 24ωρης ψυχολογικής υποστήριξης μέσω
μίας γραμμής βοήθειας που λαμβάνει χιλιάδες τηλεφωνήματα κάθε μέρα.

The Spanish Red Cross, Ισπανία: Διανομή γευμάτων και ειδών ανάγκης σε όλη τη
χώρα.
The Spires Centre, Λονδίνο: Πρόσληψη εργαζομένου για την κάλυψη αναγκών δομής
στο Νότιο Λονδίνο.
Unis Cité, Γαλλία: Διάθεση προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού σε νέους που
συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα απασχόλησης, προσφέροντας στήριξη σε
ηλικιωμένους.

ΗΠΑ
Advocates for Children of New York Inc., Νέα Υόρκη: Παροχή εξατομικευμένης
βοήθειας σε μαθητές που βρίσκονται σε ανάγκη (μαθητές χαμηλού εισοδήματος με
αναπηρία, παιδιά σε αναδοχή, κ.ά.) για να συνεχίσουν ανεμπόδιστα να
παρακολουθούν τα σχολικά μαθήματα.
Alliance of Resident Theatres/New York, Nέα Υόρκη: Παροχή έκτακτης οικονομικής
υποστήριξης σε μικρά θέατρα στη Νέα Υόρκη για τη στήριξη καλλιτεχνών και τη
συνέχιση του καλλιτεχνικού έργου τους.
American Cancer Society, HΠΑ: Παροχή περισσότερων από 1000 καταλυμάτων για
τη φιλοξενία και επίτευξη της κοινωνικής απομόνωσης υγειονομικού προσωπικού.
Artists for Humanity, Βοστώνη: Παροχή ευκαιριών σε νέους ανθρώπους της
Βοστώνης για δημιουργική απασχόληση, καθοδήγηση και έκφραση μέσω της τέχνης.
ArtsPool, Nέα Υόρκη: Ενίσχυση μη κερδοσκοπικών πολιτιστικών οργανισμών της
Νέας Υόρκης, προκειμένου να επικεντρωθούν στα καλλιτεχνικά προγράμματά τους,
μέσω της παροχής συγκεντρωτικής διοικητικής υποστήριξης και καινοτόμων λύσεων.
A Single Bite, Sullivan County, NY: Παροχή γευμάτων σε οικογένειες που έχουν
ανάγκη, σε ολόκληρη την κομητεία
Bangor Region YMCA, Μπάνγκορ : Παροχή φροντίδας και γευμάτων σε παιδιά
εργαζομένων, αγγίζοντας συνολικά περισσότερες από 200 επισκέψεις κάθε εβδομάδα.
Betances Health Center, Nέα Υόρκη: Παροχή τοπικής, υγειονομικής περίθαλψης
πρώτης γραμμής σε κατοίκους στο Lower East Side του Μανχάταν και στις συνοικίες
Bushwick και Bedford-Stuyvesant του Μπρούκλιν.

Big Brothers Big Sisters of America, HΠΑ: Yποστήριξη περισσότερων από 10.000
παιδιών που ζουν στο Σινσινάτι, Μπέρμιγχαμ, Νοτιοανατολική Φλόριντα, Ανατολικό
Τενεσί, Νοτιοδυτικό Μίσιγκαν και αλλού για να παραμείνουν σε εξ αποστάσεως
επαφή με τους μέντορές τους, κατά τη διάρκεια των μέτρων κοινωνικής
αποστασιοποίησης
Books for Kids, ΗΠΑ: Υποστήριξη για την εκμάθηση γραφής και ανάγνωσης σε παιδιά
από μικρή ηλικία και διασφάλιση πρόσβασης σε βιβλιοθήκη και καθοδηγούμενη
ανάγνωση παραμυθιών σε παιδιά από οικογένειες με οικονομικές δυσκολίες και σε
παιδιά που ζουν σε δομές φιλοξενίας αστέγων.
Breakthrough New York, Nέα Υόρκη: Παροχή υποστηρικτικής εκπαίδευσης κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού ή μετά το σχολείο σε μαθητές γυμνασίου από οικογένειες
με χαμηλό οικονομικό εισόδημα.
BRIC, Nέα Υόρκη: Στήριξη της καλλιτεχνικής κοινότητας με έδρα το Μπρούκλιν και
εμπλουτισμός του διαδικτυακού καλλιτεχνικού περιεχόμενού της.

Broad Street Ministry, Φιλαδέλφεια: Παροχή φαγητού και προϊόντων προσωπικής
υγιεινής σε αστέγους. Πρόκειται για έναν από τους λίγους οργανισμούς, στον
συγκεκριμένο τομέα, που εξακολουθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην
πόλη.
Bowery Mission, Nέα Υόρκη: Παροχή υπηρεσιών στήριξης σε εκατοντάδες άστεγους,
σε καθημερινή βάση.
CaringKind, Νέα Υόρκη: Παροχή υποστήριξης σε οικογένειες που επηρεάζονται από
την άνοια, σε κάθε στάδιο της νόσου, μέσω μίας γραμμής βοήθειας, διαδικτυακών
ομάδων υποστήριξης, εξ αποστάσεως συμβουλευτικών συνεδριών, εικονικών (virtual)
προγραμμάτων για την παροχή καθοδήγησης στους φροντιστές, αλλά και μέσω του
προγράμματος MedicAlert Wanderer
Cathedral Church of Saint John the Divine, Nέα Υόρκη: Παροχή θρεπτικών
γευμάτων σε πακέτο και διαφορετικών ειδών τροφίμων, για την κάλυψη αυξημένων
αναγκών, στις συνοικίες West Harlem και Morningside Heights.
Center for Urban Community Services, Nέα Υόρκη: Παροχή ατομικού
προστατευτικού εξοπλισμού για ανθρώπους που εργάζονται στον τομέα της ιατρικής,
ψυχικής και κοινωνικής υγείας, και κατ’ επέκταση για τους χιλιάδες ανθρώπους που
φροντίζουν σε ολόκληρη την πόλη.

Center to Advance Palliative Care, HΠΑ: Υποστήριξη υγειονομικού προσωπικού,
μέσω της παροχής εκπαιδευτικού υλικού για τον COVID-19, το οποίο προσφέρει
καθοδήγηση για τη διαχείριση συμπτωμάτων και τη βελτίωση της επικοινωνίας με
σοβαρά νοσούντες και την οικογένειά τους
City Harvest, Nέα Υόρκη: Διάσωση εκατομμυρίων κιλών φαγητού από παραγωγούς,
σουπερμάρκετ και εστιατόρια και διανομή τους σε κατοίκους της Νέας Υόρκης που
έχουν ανάγκη.
Citymeals on Wheels, Nέα Υόρκη: Διανομή υγιεινών γευμάτων σε δεκάδες χιλιάδες
ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που ζουν στη Νέα Υόρκη, καθώς και έλεγχος της
υγείας τους.
City Parks Foundation, Νέα Υόρκη: Συντήρηση και βελτίωση των πάρκων μέσω του
NYC Green Relief and Recovery Fund, το οποίο παρέχει έκτακτη βοήθεια στους μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς που διαχειρίζονται τους εξωτερικούς δημόσιους
χώρους της πόλης.
Coalition for the Homeless, Nέα Υόρκη: Παροχή γευμάτων και ζεστών ρούχων,
βοήθειας για την πρόληψη εξώσεων καθώς και παροχή κουπονιών για την
προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης σε αστέγους. Η δωρεά επίσης συμβάλλει στην
ανακαίνιση ενός κέντρου υγείας για παιδιά με μολυσματικές ασθένειες, ενισχύοντας
την προστασία τους ενάντια στην πανδημία.
Community Foundation for Southeast Michigandance , Ντιτρόιτ: Ενίσχυση τοπικών
τραπεζών φαγητού για την καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας, οι οποίες
εφαρμόζουν ασφαλή για την κοινότητα συστήματα διανομής.
Dance/NYC, Nέα Υόρκη: Υποστήριξη εκατοντάδων χορευτών και ομάδων χορού στη
Νέα Υόρκη με έκτακτη οικονομική υποστήριξη μέσω του COVID-19 Dance Relief Fund
DonorsChoose, HΠΑ: Διπλασιασμός των δωρεών μέσω της πλατφόρμας του
DonorsChoose για την παροχή απαραίτητου εκπαιδευτικού εξοπλισμού σε τάξεις,
όπου το 75% των μαθητών δικαιούται δωρεάν η οικονομικότερα γεύματα.
DREAM, Νέα Υόρκη και Newark: Ενίσχυση των ακαδημαϊκών και
κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων περισσότερων από 2.500 μαθητών, από το
νηπιαγωγείο μέχρι το κολλέγιο, στο Χάρλεμ, στο South Bronx και στο Newark, μέσω
του μπέιζμπολ και του σόφτμπολ.

Family Caregiver Alliance, ΗΠΑ: Καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας σε
ολόκληρη τη χώρα, μέσα από την κατανομή πόρων σε τοπικούς συνεργαζόμενους
οργανισμούς που έχουν αυξημένη ανάγκη, με μια δωρεά ύψους €2,5 εκατομμυρίων.
FDNY Foundation, Νέα Υόρκη: Παροχή προστατευτικού εξοπλισμού σε ανθρώπους
που εργάζονται στην πρώτη γραμμή, όπως μάσκες για διασώστες.
Feeding America, ΗΠΑ: Καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας σε ολόκληρη
τη χώρα, μέσα από την κατανομή πόρων σε τοπικούς συνεργαζόμενους οργανισμούς
που έχουν αυξημένη ανάγκη, με μια δωρεά ύψους €2,5 εκατομμυρίων.
Figure Skating in Harlem, Νέα Υόρκη και Ντιτρόιτ: Καθοδήγηση και συμβουλευτική
υποστήριξη περίπου 150 νεαρών γυναικών, από το δημοτικό έως το γυμνάσιο, σε
θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας, καθώς και ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων,
μέσω εκπαιδευτικού προγράμματος που συνδυάζει το καλλιτεχνικό πατινάζ με την
ακαδημαϊκή υποστήριξη.
Food with a Focus, Βαλτιμόρη: Καλύπτοντας κενά στη διάθεση τροφίμων στη δυτική
πλευρά της Βαλτιμόρης, με την παροχή φρέσκων τροφίμων διάρκειας δύο
εβδομάδων σε χιλιάδες οικογένειες μέσω 40 εκκλησιών της περιοχής και με τη
βοήθεια προσωπικού από άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και εθελοντές.
Fund for Public Health in NYC, Nέα Υόρκη: Υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών
υγείας σε ηλικιωμένους και ανθρώπους που είναι περιορισμένοι στο σπίτι τους,
εξαιτίας των μέτρων κοινωνικής απομόνωσης.
George Jackson Academy, Νέα Υόρκη: Δωρεά για την προμήθεια φορητών
υπολογιστών, ακουστικών, κιτ ρομποτικής και λογισμικού, για την ενίσχυση της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης για μαθητές Γυμνασίου από οικογένειες χαμηλού
εισοδήματος.
Gibney, ΗΠΑ: Παροχή ολιστικής στήριξης έκτακτης ανάγκης στην κοινότητα του
χορού, μέσω της πρωτοβουλίας Rebuilding Blocks του οργανισμού
God's Love We Deliver, Nέα Υόρκη: Παροχή περίπου 10.000 γευμάτων καθημερινά σε
ανθρώπους με σοβαρές ασθένειες που ζουν στη Νέα Υόρκη.
Grand Street Settlement, Nέα Υόρκη: Λειτουργία ενός λεωφορείου, ειδικά
εξοπλισμένου για την προστασία ενάντια στη COVID-19. Σκοπός της δωρεάς είναι να
διασφαλίσει, σε οικογένειες με χαμηλό εισόδημα και ηλικιωμένους στο Lower East Side,
πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες που δεν παρέχονται εξ αποστάσεως.

Greater New Orleans Foundation, Νέα Ορλεάνη: Υποστήριξη οργανισμών που
προσφέρουν φροντίδα σε ηλικιωμένους που έχουν άμεση ανάγκη, αστέγους,
χαμηλόμισθους που δεν μπορούν να προμηθευτούν βασικά αγαθά, καθώς και σε
κοινότητες Αφροαμερικανών που πλήττονται δυσανάλογα από την πανδημία
GrowNYC, Nέα Υόρκη: Σύνδεση παραγωγών τροφίμων μικρής κλίμακας με ιδιώτες
μέσω μιας σειράς πρωτοβουλιών, όπως για παράδειγμα με 50 αγορές λαχανικών
στην οποία συμμετέχουν 240 παραγωγοί από την πόλη, καθώς και με περισσότερες
από 12 αγορές τροφίμων των οποίων ηγούνται νέοι άνθρωποι αλλά και διάθεση έως
και 60.000 δωρεάν έκτακτων πακέτων τροφίμων από έναν συνεταιρισμό, στον οποίο
συμμετέχουν 22 φάρμες από τη Νέα Υόρκη.
Harlem Academy, Nέα Υόρκη: Παροχή αυξημένης οικονομικής ενίσχυσης σε
οικογένειες μαθητών για την κάλυψη διδάκτρων και για την προμήθεια φορητών
υπολογιστών για τη διευκόλυνση της εξ αποστάσεως μάθησης και υπηρεσίες
εξατομικευμένης εκπαίδευσης και ολιστικής προσωπικής υποστήριξης σε παιδιά.
Harlem Educational Activities Fund, Inc, Nέα Υόρκη: Παροχή ακαδημαϊκής και
κοινωνικοψυχολογικής υποστήριξης, καθώς και ευκαιριών καλλιτεχνικής ανάπτυξης,
σε μαθητές από το δημοτικό μέχρι και το πανεπιστήμιο.
Henry Street Settlement, Nέα Υόρκη: Παροχή 14.000 γευμάτων την εβδομάδα,
άμεσης οικονομικής ενίσχυσης και υπηρεσιών ψυχικής υγείας, καθώς και δημιουργίας
τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας, στην περιοχή του Lower East Side στο Μανχάταν.
Hostos Community College Foundation, Nέα Υόρκη: Προσφορά έκτακτης
οικονομικής υποστήριξης σε 200 μαθητές στο Hostos Community College στην
περιοχή του Mπρονξ.
Hot Bread Kitchen, Νέα Υόρκη: Παροχή δυνατότητας σε αποφοίτους του
προγράμματος ανάπτυξης εργατικού δυναμικού του οργανισμού να καλύψουν τις
ανάγκες τους σε ζητήματα στέγασης, φροντίδας των παιδιών τους και μετακινήσεων,
προκειμένου να τους διευκολύνουν στη διαδικασία ανεύρεσης εργασίας. Στήριξη
πιλοτικής πρωτοβουλίας, η οποία προσφέρει απασχόληση σε επιχειρήσεις
τροφοδοσίας που ανήκουν σε γυναίκες και ανθρώπους από κοινότητες μειονοτήτων,
για την αντιμετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας.
Hudson River Community Sailing, Nέα Υόρκη: Υποστήριξη σχεδόν 250 μαθητών από
δημόσια σχολεία στις συνοικίες Chelsea και Inwood του Μανχάταν, προκειμένου να
καλλιεργήσουν τις ηγετικές και ακαδημαϊκές τους δεξιότητες μέσω της ιστιοπλοΐας.

Hunter College Foundation, Νέα Υόρκη: Οικονομική υποστήριξη για την πρόσληψη
ενός επιπλέον συμβούλου πλήρους απασχόλησης, με αντικείμενο την παροχή
υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε χιλιάδες μαθητές/φοιτητές από οικογένειες χαμηλού
εισοδήματος, που βρίσκονται αντιμέτωποι με πολλαπλά ζητήματα, όπως αυξανόμενη
επισιτιστική, οικονομική και επαγγελματική ανασφάλεια.
Institute of International Education, Ηνωμένες Πολιτείες: Ενίσχυση των διεθνών
φοιτητών σε πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ, οι οποίοι έχουν επηρεαστεί από την
πανδημία, προκειμένου να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, μέσω του ταμείου
Emergency Student Fund
International Studio & Curatorial Program, Nέα Υόρκη: Στήριξη σύγχρονων
καλλιτεχνών μέσα από το Reimagining Residencies, μια ομάδα δεκάδων μη
κερδοσκοπικών οργανισμών στη Νέα Υόρκη, όπως το ISCP, που διαχειρίζεται τη
δωρεά.
Johns Hopkins University, Ηνωμένες Πολιτείες: Η δωρεά υποστηρίζει την
πρωτοβουλία COVID-19 Testing Insights Initiative, η οποία παρέχει σε κυβερνήσεις,
επιχειρήσεις και στο κοινό ολοκληρωμένα δεδομένα γύρω από τα COVID tests, σε
συνδυασμό με εμπεριστατωμένη ανάλυση και καθοδήγηση από ειδικούς.
Kingsbridge Heights Community Center, Nέα Υόρκη: Προσφορά γευμάτων και
δωροεπιταγών για είδη πρώτης ανάγκης, όπως πάνες.
Lenox Hill Neighborhood House, Nέα Υόρκη: Προσφορά βοήθειας σε 10.000 άτομα
μεγαλύτερης ηλικίας, σε δεκάδες ανθρώπους που ζουν σε μια μονάδα ψυχολογικής
υποστήριξης και υποστηρικτικής στέγασης, και σε πολλές οικογένειες χαμηλού
εισοδήματος στο East Side του Μανχάταν.
Lincoln Center for the Performing Arts, Nέα Υόρκη: Ανανέωση και
επαναπροσδιορισμός του χώρου της πανεπιστημιούπολης για το κοινό, συνολικού
εμβαδού 65 στρεμμάτων, σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), στην Αθήνα.
Make the Road New York, Nέα Υόρκη: Παροχή άμεσης οικονομικής βοήθειας,
επισιτιστικής υποστήριξης και ασφαλιστικής κάλυψης σε θέματα υγείας και διάθεση
τροφίμων σε οικογένειες χαμηλού εισοδήματος, καθώς επίσης νομική υποστήριξη σε
ζητήματα που αφορούν στην πανδημία και παροχή μαθημάτων εκπαίδευσης
ενηλίκων.

Montefiore Medical Center, Νέα Υόρκη: Παροχή σταθερών, ποιοτικών υπηρεσιών
πρωτοβάθμιας και εξειδικευμένης υγειονομικής περίθαλψης και ψυχολογικής
υποστήριξης, μέσω του προγράμματος Montefiore School Health, το οποίο
προσεγγίζει δεκάδες χιλιάδες μαθητές, σε περίπου 100 δημόσια σχολεία.
Mosholu-Montefiore Community Center, Nέα Υόρκη: Υλοποίηση προσπαθειών
διασφάλισης σίτισης για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, έως και 500 ατόμων
την ημέρα. Η δωρεά περιλαμβάνει την παροχή επείγουσας βοήθειας σε μετρητά, για
οικογένειες, με σκοπό την κάλυψη των βασικών τους αναγκών, όπως πληρωμή
λογαριασμών κοινής ωφέλειας, προμήθεια ειδών υγιεινής και κάλυψη εξόδων ταφής
για συγγενείς τους.
Mount Sinai Health System, Νέα Υόρκη: Αύξηση των ικανοτήτων του προγράμματος
Mount Sinai Visiting Doctors Program που προσφέρει ιατρικές επισκέψεις εξ
αποστάσεως (τηλε-ιατρικής) σε μη προνομιούχους πληθυσμούς στο Μανχάταν, όπως
ενήλικες που είναι καθηλωμένοι στο σπίτι, ηλικιωμένοι ασθενείς, και άτομα με
ψυχιατρικές και περίπλοκες ασθένειες
National Community Reinvestment Coalition, ΗΠΑ: Υποστήριξη 150 μικρών
επιχειρήσεων σε υποβαθμισμένες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες, ανθρώπους από κοινότητες
μειονοτήτων αλλά και βετεράνους, προκειμένου να προσαρμοστούν στις νέες
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία, μέσω άμεσης
οικονομικής υποστήριξης ή δανείων με χαμηλό επιτόκιο.
Nazareth Housing, Nέα Υόρκη: Προσφορά γευμάτων σε περισσότερες από 200
οικογένειες, μέσω τραπεζών τροφίμων στο Central Bronx και στο Lower East Side του
Μανχάταν, και προσφορά υποστηρικτικής στέγασης και ενός οικογενειακού
καταφυγίου έκτακτης ανάγκης.
Neighbors Together, Nέα Υόρκη: Ενίσχυση υποβαθμισμένων περιοχών στο ευρύτερο
Μπρούκλιν, με την καθημερινή παροχή ζεστών γευμάτων αλλά και μέσα από ένα
πρόγραμμα ενδυνάμωσης που θα βοηθήσει με υπηρεσίες όπως, διασφάλιση
κατοικίας, επαγγελματική κατάρτιση, κ.ά
Neighborhood Trust Financial Partners, ΗΠΑ: Καθοδήγηση για την επίτευξη
οικονομικής σταθερότητας για χιλιάδες ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των
εργαζομένων στους τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο, όπως το λιανεμπόριο και η
εστίαση, καθώς και των αδήλωτων εργαζομένων και όσων δεν διαθέτουν
τραπεζικούς λογαριασμούς.

New Alternatives for Children, Nέα Υόρκη: Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και
ιατρικής φροντίδας σε χιλιάδες παιδιά με αναπηρίες, χρόνια νοσήματα, και
ψυχολογικές παθήσεις.
New Heights, Nέα Υόρκη: Παροχή ενός συνδυασμού ακαδημαϊκής υποστήριξης,
διατροφικών συμβουλών και μαθημάτων ανταγωνιστικής καλαθοσφαίρισης για 250
μαθητές από το δημοτικό μέχρι το λύκειο.
New York Immigration Coalition, Νέα Υόρκη: Σε συνέχεια προηγούμενης δωρεάς
στον οργανισμό, η οποία δημιούργησε εκπαιδευτικά εργαλεία σε πολλές γλώσσες,
βοηθώντας τους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων που δεν έχουν ως πρώτη γλώσσα
τα αγγλικά να έχουν πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την COVID-19,
τώρα δύο νέες δωρεές του ΙΣΝ θα επιτρέψουν στον New York Immigration Coalition
να ενισχύσει με τη σειρά του μικρούς οργανισμούς στο δίκτυό του που λειτουργούν
συσσίτια και άλλα προγράμματα βοήθειας για μετανάστες
NewYork-Presbyterian Hospital, Nέα Υόρκη: Υποστήριξη της καλής ψυχικής και
σωματικής υγείας του προσωπικού του οργανισμού, που αριθμεί δεκάδες χιλιάδες
ανθρώπους, παρέχοντας οικονομική βοήθεια, τρόφιμα, στέγαση, φροντίδα παιδιών,
διευκόλυνση μετακινήσεων και υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης.
New York Public Radio, Νέα Υόρκη: Παροχή ζωτικής υποστήριξης σε καλλιτέχνες, με
τη μορφή προγραμμάτων φιλοξενίας (residencies), ραδιοφωνικού χρόνου, και
προώθησης, μέσω της πρωτοβουλίας Salute to the Arts του WQXR
New York Restoration Project, Nέα Υόρκη: Η δωρεά θα βοηθήσει να αξιοποιηθούν
δημόσιοι χώροι που θα μετατραπούν σε λαχανόκηπους, παράγοντας τρόφιμα που θα
στηρίξουν με τη σειρά τους τις ανάγκες χιλιάδων κατοίκων της Νέας Υόρκης.
Osborne Association, Νέα Υόρκη: Πρόσληψη ενός γιατρού με ειδίκευση στο Τραύμα,
για τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων θεραπείας και mindfulness, για άτομα που
έχουν επηρεαστεί, με οποιονδήποτε τρόπο, από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης,
καθώς και για την παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη θεραπεία του τραύματος, για
το ιατρικό προσωπικό
Pace University, Nέα Υόρκη: Παροχή αμειβόμενων προγραμμάτων πρακτικής
άσκησης, διάρκειας έξι έως οκτώ εβδομάδων, σε 20 ή περισσότερους φοιτητές του
Πανεπιστημίου Pace, σε έναν από τους συνεργαζόμενους, τοπικούς μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην πρώτη γραμμή της
παροχής έκτακτης βοήθειας.

Peconic Bay Medical Center, New York: Piloting an effort to support frontline clinical
staff with “psychological PPE” to help address the trauma and loss of caring for seriously
ill patients
Pioneer Works, Nέα Υόρκη: Η δωρεά υποστηρίζει τη συνέχιση δωρεάν καλλιτεχνικών
και επιστημονικών προγραμμάτων για νέους ανθρώπους στη συνοικία Red Hook του
Μπρούκλιν, μέσα από κοινοτικά και σχολικά προγράμματα.
Playwrights Horizons, Νέα Υόρκη: Προσφορά επιχορηγήσεων έκτακτης ανάγκης,
ύψους $1.000, σε περισσότερους από 130 μεμονωμένους επαγγελματίες θεάτρου,
μέσω του Artists’ Relief Fund.
Playworks, Nέα Υόρκη: Ανάπτυξη και διανομή διαδικτυακών εκπαιδευτικών
εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτικούς και συνεργαζόμενα
σχολεία, τόσο από κοντά όσο και εξ αποστάσεως.
Queens Community House, Νέα Υόρκη: Συνέχιση της απασχόλησης ενός Συντονιστή
Οικογενειακής Υποστήριξης (Family Support Coordinator), για την παροχή διαχείρισης
περιπτώσεων σε νοικοκυριά που χρειάζονται επείγουσα βοήθεια σε θέματα όπως η
στέγαση, η φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων, η σωματική και η ψυχική υγεία, η
εκπαίδευση, η ανεργία, τα επιδόματα, το καθεστώς μετανάστευσης και πολλά άλλα
Raising a Reader Massachusetts, Μασαχουσέτη: Αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών
ανισοτήτων, διασφαλίζοντας πρόσβαση σε βιβλία και διαδικτυακά μαθήματα
ανάγνωσης σε οικονομικά υποβαθμισμένες περιοχές.
Red Hook Initiative, Νέα Υόρκη: Παροχή υπηρεσιών στους κατοίκους της γειτονιάς
του Brooklyn, που περιλαμβάνουν τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες
ψυχικής υγείας, τη διανομή δωρεάν έκτακτων πακέτων τροφίμων, την εξασφάλιση
της πρόσβασης των οικογενειών σε επείγουσα ιατρική βοήθεια και σε υπηρεσίες που
βοηθούν στην ενοικίαση στέγης, και την προσφορά προγραμμάτων εξ αποστάσεως
υποστήριξης για νέους ανθρώπους
Remote Area Medical, ΗΠΑ: Παροχή ποιοτικής, δωρεάν υγειονομικής περίθαλψης σε
άτομα που έχουν ανάγκη, και που διαφορετικά δεν θα είχαν πρόσβαση σε αυτήν,
μέσα από pop-up κλινικές που προσφέρουν ιατρική, οδοντιατρική και οφθαλμολογική
φροντίδα.

Rethink Food, Νέα Υόρκη: Παροχή γευμάτων σε άτομα που αντιμετωπίζουν
επισιτιστική ανασφάλεια, βοηθώντας, παράλληλα, κεντρικά εστιατόρια σε γειτονιές

που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία, να διατηρήσουν το προσωπικό τους
και να παραμείνουν ανοιχτά κατά τη διάρκεια της δύσκολης χρονιάς που ακολουθεί.
RISE (Rockaway Initiative for Sustainability and Equity), Nέα Υόρκη: Παροχή
δωρεάν νωπών προϊόντων από φάρμες σε 100 οικογένειες στη Rockaway Peninsula
της Νέας Υόρκης.
Robin Hood, Νέα Υόρκη: Yποστήριξη οικογενειών με χαμηλό εισόδημα για την
κάλυψη αναγκών, όπως σίτιση, στέγη, φροντίδα παιδιών, υγειονομική περίθαλψη,
εισοδηματική ασφάλεια κ.ά.
Rocking the Boat, Nέα Υόρκη: Η δωρεά προσβλέπει στην ενίσχυση 300 νέων
ανθρώπων από το South Bronx, προκειμένου να θέσουν στόχους και να αναπτύξουν
την αυτοπεποίθησή τους, μέσω μαθημάτων κωπηλασίας και ιστιοπλοΐας, κατασκευής
ξύλινων σκαφών σε ομάδες, και συμβολής τους στην αποκατάσταση αστικών
πλωτών οδών.
Row New York, Nέα Υόρκη: Καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης και του εργασιακού
ήθους για εκατοντάδες μαθητές σε ολόκληρη τη Νέα Υόρκη, μέσω μαθημάτων
ανταγωνιστικής κωπηλασίας και ακαδημαϊκής υποστήριξης.
Safe Horizon, Nέα Υόρκη: Παροχή στέγης, τροφίμων, ρουχισμού και εγκαταστάσεων
υγιεινής σε αστέγους.
San Antonio Food Bank, Σαν Αντόνιο: Κάλυψη της εξαιρετικά μεγάλης ανάγκης σε
τρόφιμα στην ευρύτερη περιοχή του νοτιοδυτικού Τέξας. Ο οργανισμός προσφέρει
γεύματα σε δεκάδες χιλιάδες επιπλέον ανθρώπους κάθε εβδομάδα.
Service Program for Older People, Νέα Υόρκη: Αύξηση προσωπικού και των
τεχνολογικών δυνατοτήτων του οργανισμού, προκειμένου να παρέχει εξ αποστάσεως
υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης σε χιλιάδες ηλικιωμένους στη Νέα Υόρκη.
South Bronx United: Αξιοποίηση του ποδοσφαίρου ως μέσο για την ανάπτυξη
προσωπικών και ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, περίπου 200 μαθητών, καθώς
προετοιμάζονται για το γυμνάσιο ή το κολλέγιο.
Sponsors for Educational Opportunity, Nέα Υόρκη: Παροχή άμεσης βοήθειας για την
κάλυψη ακαδημαϊκών, προσωπικών και τεχνολογικών αναγκών σε οικογένειες που
προσπαθούν να προσαρμοστούν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με
επωφελούμενους περισσότερους από 2000 μαθητές.

St. Joseph Social Service Center, Νιου Τζέρσεϋ: Υποστήριξη 800 οικογενειών στο
Νιου Τζέρσεϋ, μέσω της τράπεζας τροφίμων του οργανισμού. Ο αριθμός των
οικογενειών διπλασιάστηκε εν μέσω της υγειονομικής κρίσης.
Stanley M. Isaacs Neighborhood Center, Nέα Υόρκη: Παροχή τροφίμων σε
ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας ή ανθρώπους με χαμηλό εισόδημα που ζουν στη
Νέα Υόρκη.
StreetSquash, Nέα Υόρκη: Στήριξη μαθητών στο Χάρλεμ με σκοπό να αναπτύξουν και
να αξιοποιήσουν πλήρως τις ακαδημαϊκές, αθλητικές και προσωπικές τους
δεξιότητες, μέσω τους σκουός, ολοκληρωμένης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, καθώς και
συμμετοχής τους στην παροχή κοινωνικής εργασίας.
Success Academy, Νέα Υόρκη: Δημιουργία ενός τυποποιημένου προγράμματος
σπουδών κοινωνικής-συναισθηματικής μάθησης που θα βοηθήσει τους μαθητές να
κατανοήσουν τα συναισθήματά τους, να θέσουν στόχους, να λάβουν υπεύθυνες
αποφάσεις και να οικοδομήσουν θετικές, ουσιαστικές σχέσεις
Summer Search, Nέα Υόρκη: Υποστήριξη εκατοντάδων μαθητών γυμνασίου από
μέντορες πλήρους απασχόλησης, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των
ακαδημαϊκών αλλά και προσωπικών προκλήσεων που έχει δημιουργήσει η
υγειονομική κρίση.
Swiss Institute, Nέα Υόρκη: Στήριξη 15 οργανισμών στη Νέα Υόρκη που
υποστηρίζουν καλλιτέχνες, όπως μεταξύ άλλων του Swiss Institute, μέσω του
συνεργατικoύ fund που έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία του οργανισμού.
The Actors Fund, ΗΠΑ: Παροχή υπηρεσιών έκτακτης βοήθειας και υποστήριξης σε
άτομα που εργάζονται στους κλάδους της ψυχαγωγίας και των παραστατικών
τεχνών.
The Alaska Community Foundation, Αλάσκα: Υποστήριξη του έργου μη
κερδοσκοπικών οργανισμών πρώτης γραμμής που προσφέρουν άμεση υποστήριξη σε
οικογένειες σε ανάγκη.
The Field, Νέα Υόρκη: Παροχή μίας σειράς εργαλείων και υπηρεσιών, με τίτλο «Vision
Plan: Life Preparedness for Artists», η οποία θα βοηθήσει τους καλλιτέχνες να
αποκτήσουν οικονομική σταθερότητα, να αναπτυχθούν επαγγελματικά και
προσωπικά.
The Indie Theater Fund, Νέα Υόρκη: Σε συνέχεια προηγούμενης δωρεάς για την
ενίσχυση του πειραματικού, ανεξάρτητου θεάτρου της πόλης, μία νέα δωρεά του ΙΣΝ

θα προσφέρει μικρό-επιχορηγήσεις έκτακτης ανάγκης σε ευπαθείς ομάδες
εργαζομένων του πολιτιστικού τομέα, μέσω του συνεργατικού ταμείου Cultural
Solidarity Fund που ενισχύεται από το Indie Theater Fund.
The Moth, ΗΠΑ: Αξιοποίηση της αφήγησης σαν ένα μονοπάτι προς τη συλλογική
ψυχική υγεία και την ευημερία της κοινότητας, αναδεικνύοντας τις ιστορίες όσων
επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία.
The New York Community Trust, Νέα Υόρκη: Παροχή πόρων και εργαλείων σε μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών και τεχνών,
προκειμένου να συνεχίσουν να παρέχουν άμεσες υπηρεσίες στους πιο ευάλωτους
πληθυσμούς.
The New York Times Neediest Cases Fund, Nέα Υόρκη: Παροχή άμεσης βοήθειας σε
ευάλωτους πληθυσμούς μέσω δέκα κοινωφελών οργανώσεων (Brooklyn Community
Services, Catholic Charities of the Archdiocese of New York, Children’s Aid, Community
Service Society of New York, Feeding America, First Book, International Rescue
Committee, New York Community Trust’s Emergency Fund, UJA-Federation of New York,
και World Central Kitchen)
The Partnership for the Homeless, Nέα Υόρκη: Ενίσχυση των κατοίκων της Νέας
Υόρκης που κινδυνεύουν να βρεθούν χωρίς στέγη, μέσω χρηματικής βοήθειας,
παραπομπών για παροχές και διαμεσολάβησης με τους ιδιοκτήτες.
The Rockefeller University, Νέα Υόρκη: Δωρεά που υποστηρίζει τις διαρκείς
ερευνητικές προσπάθειες του Πανεπιστημίου Rockefeller για τη θεραπεία της νόσου
COVID-19 και του ιού SARS-CoV-2 που την προκαλεί.
The Trust for Governors Island, Νέα Υόρκη: Εμπλουτισμός του τεράστιου δημόσιου
χώρου του νησιού με καλλιτεχνικές αναθέσεις που ασχολούνται με θέματα όπως η
κλιματική αλλαγή, η βιωσιμότητα, η φυλετική ισότητα και η κοινωνική δικαιοσύνη
Urban Justice Center, Nέα Υόρκη: Παροχή ευκαιριών εργασίας σε μικρής κλίμακας
προμηθευτές γευμάτων, μέσω του προγράμματος Street Vendor Project για τη
διάθεση χιλιάδων δωρεάν γευμάτων σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
United States Artists, HΠΑ: Έκτακτη οικονομική ενίσχυση με δωρεά ύψους $5000 για
την κάλυψη βασικών αναγκών καλλιτεχνών που ζουν στις ΗΠΑ μέσω του Artist Relief
Fund.
United Way for Southeastern Michigan, Ντιτρόιτ: Οικονομική υποστήριξη μη
κερδοσκοπικών οργανισμών για την ενίσχυση της προσπάθειάς τους να καλύψουν

τις αυξανόμενες ανάγκες. Στήριξη οργανισμών που παρέχουν φροντίδα σε παιδιά
εργαζομένων και απασχόληση στους μαθητές στο σπίτι, καθώς και πραγματοποίηση
έκτακτων δωρεών μικρής κλίμακας που προσφέρουν οικονομική ανακούφιση σε
μεμονωμένες οικογένειες.
University Settlement, Nέα Υόρκη: Παράδοση 4.000 γευμάτων την εβδομάδα σε
ηλικιωμένους και παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε 800 νέους και ενήλικες στο
Lower East Side του Μανχάταν.
Women In Need, Nέα Υόρκη: Οικονομική στήριξη για την παροχή τροφίμων σε
εκατοντάδες οικογένειες που αντιμετωπίζουν έλλειψη στέγης, για την εγκατάσταση
συστημάτων καθαρισμού αέρα σε δομές φιλοξενίας που εξυπηρετούν χιλιάδες άτομα,
καθώς και για την παροχή απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού σε προσωπικό, με
σκοπό την εξ αποστάσεως υποστήριξη ωφελούμενων.
Women’s Housing and Economic Development Corporation (WHEDco), Nέα Υόρκη:
Δωρεά για την εγκατάσταση σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο
διαδίκτυο, σε δύο οικονομικά προσιτά οικιστικά συγκροτήματα στο Μπρονξ, καθώς
και για την παροχή βασικής επισιτιστικής υποστήριξης κατοίκων.
World Central Kitchen, Κεντρική Καλιφόρνια: Απασχόληση τοπικών εστιατορίων για
την παροχή περισσότερων από 45.000 γευμάτων σε κοινότητες αγροτών, βοηθώντας
τόσο στην καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας, όσο και στη διασφάλιση
εισοδήματος για τους ιδιοκτήτες και υπαλλήλους μικρών επιχειρήσεων της εστίασης.
YWCA of Queens, Νέα Υόρκη: Πρόσληψη επαγγελματιών ψυχικής υγείας που μιλούν
μανδαρινικά και καντονέζικα, ώστε να παρέχουν υποστήριξη σε ηλικιωμένους
ενήλικες στην κοινότητα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ
Acción contra el Hambre, Γουατεμάλα, Νικαράγουα, Ονδούρα, Ελ Σαλβαδόρ,
Κολομβία, Βενεζουέλα, Περού: Παροχή τρόφιμων, ειδών υγιεινής, καθώς και
συμβουλευτικής υποστήριξης σχετικά με τη διατροφή, την αναπαραγωγική και
ψυχική υγεία, μέσω ενός προγράμματος, που απευθύνεται σε δεκάδες χιλιάδες
ανθρώπους στη Γουατεμάλα, Νικαράγουα, Ονδούρα, Ελ Σαλβαδόρ, Κολομβία,
Βενεζουέλα και το Περού.
Ayuda en Acción, Κεντρική και Νότια Αμερική: Στήριξη της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης και της μετάβασης στην ψηφιακή εκπαίδευση, παροχή γευμάτων, καθώς

και υποστήριξη της εφαρμογής μέτρων για τον περιορισμό της μετάδοσης της
COVID-19 σε 11 χώρες στην Κεντρική και Νότια Αμερική.
Save the Children Spain, Βολιβία, Κολομβία, Περού, Νικαράγουα: Υποστήριξη
ανθρώπων στη Βολιβία, Κολομβία, Περού και τη Νικαράγουα, για τη διασφάλιση
πρόσβασης σε είδη πρώτης ανάγκης και ζωτικές υπηρεσίες, όπως, μεταξύ άλλων,
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, διασφάλιση σίτισης, και πρόσβασης σε υπηρεσίες
προστασίας παιδιών και βασικούς πόρους υγιεινής.
ΑΦΡΙΚΗ & ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ALIMA, Μπουρκίνα Φάσο, Καμερούν, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Τσαντ, Λαϊκή
Δημοκρατία του Κονγκό, Γουινέα, Μάλι, Μαυριτανία, Νίγηρας, Νιγηρία, Νότιο Σουδάν
και Σενεγάλη: Σε συνέχεια προηγούμενης δωρεάς για την ενίσχυση των μέτρων
ελέγχου της μετάδοσης του ιού σε 400 κέντρα υγείας και 35 νοσοκομεία και παροχής,
επιπλέον, 1.000 κλινών για ασθενείς που νοσούν με COVID-19, μία νέα δωρεά θα
βοηθήσει τώρα σε αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας στους χώρους υγείας, την ανάπτυξη
δυνατοτήτων σχετικά με τη διαχείριση κρίσιμων κρουσμάτων, τη μείωση της
μετάδοσης στην κοινότητα ανάμεσα στις ευπαθείς ομάδες, τη διεξαγωγή ιχνηλάτησης
επαφών (contact tracing) και την ενίσχυση των εμβολιασμών.
Amref Health Africa, Ουγκάντα, Κένυα, Μαλάουι και Ζάμπια: Σε συνέχεια
προηγούμενης δωρεάς για τον περιορισμό της συχνότητας εμφάνισης της νόσου
COVID-19 σε περισσότερους από 100.000 πρόσφυγες στη Βόρεια Ουγκάντα και στα
κέντρα υποδοχής, μία νέα δωρεά υποστηρίζει προγράμματα μητρικής και παιδικής
υγείας στην Κένυα, στο Μαλάουι και στη Ζάμπια, την ανάπτυξη δυνατοτήτων για την
πρόληψη και τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 στην κοινότητα, τη διάδοση των
βέλτιστων πρακτικών, καθοδήγηση με σκοπό τη βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων
περίθαλψης στα νοσοκομεία, την εγκατάσταση υποδομών για καθαρό νερό, καθώς
και την προμήθεια ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού.
CAMFED International, Ζάμπια: Συμβολή στην πρόσβαση των κοριτσιών στην
εκπαίδευση, στις αγροτικές περιοχές της Ζάμπια, μέσα από τη βελτίωση του σχολικού
περιβάλλοντος, την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, την προσφορά γευμάτων, την
παροχή άμεσης υποστήριξης για την ενθάρρυνση των παιδιών να παραμείνουν στο
σχολείο, κ.ά.
Drugs for Neglected Diseases initiative, Αφρική: Συντονισμός της πρωτοβουλίας
ANTICOV, μίας κατά κύριο λόγο αφρικανικής κλινικής δοκιμής, με τη συνεργασία
πολλών χωρών, η οποία στοχεύει να εντοπίσει πρώιμες θεραπευτικές επιλογές για

ήπιες έως μέτριες περιπτώσεις COVID-19, καθώς και να επιταχύνει και να διευκολύνει
την έρευνα και την επιστημονική ανταλλαγή σε χώρες χαμηλού και μεσαίου
εισοδήματος, και να προωθήσει την ισότιμη πρόσβαση στις τεχνολογίες υγείας
COVID-19 παγκοσμίως.
mothers2mothers, Αγκόλα, Γκάνα, Κένυα, Λεσόθο, Μαλάουι, Μοζαμβίκη, Νότια
Αφρική, Ουγκάντα, Ζάμπια: Eνδυνάμωση των Mentor Mothers του οργανισμού,
προκειμένου να συνεχίσουν το έργο έγκυρης πληροφόρησης σχετικά με την υγεία
μητέρων, σε 10 χώρες σε ολόκληρη την Αφρική, καθώς και για τη στήριξη γυναικών
που ζουν με HIV για να συνεχίσουν τη θεραπεία τους, με τη βοήθεια μιας online
πλατφόρμας.
Project Healthy Children (Sanku), Τανζανία: Καταπολέμηση του υποσιτισμού και της
ελλιπούς πρόσληψης ιχνοστοιχείων για περίπου δύο εκατομμύρια ανθρώπους στην
Τανζανία, μέσα από τη στήριξη μικρής κλίμακας μύλων αραβοσίτου προκειμένου να
συνεχίσουν να παράγουν εμπλουτισμένο αλεύρι.
Saha Global, Βόρεια Γκάνα: Η δωρεά προσφέρει απασχόληση σε ένα δίκτυο μικρών
επιχειρήσεων που διοικούνται από γυναίκες, με σκοπό την προσφορά καθαρού νερού
σε εκατοντάδες κοινότητες στη Βόρεια Γκάνα.
Save the Children UK:
Μάλι: Προσφορά γευμάτων σε οικογένειες που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση.
Δημοκρατία του Κονγκό: Τοποθέτηση συστημάτων πλυσίματος χεριών και κατασκευή
διαχωρισμένων αποχωρητηρίων (γυναικείων και αντρικών) σε 14 κέντρα
εκπαίδευσης, στήριξη προσπαθειών για τον περιορισμό μετάδοσης της COVID-19 στα
σχολεία και οικονομική υποστήριξη κοριτσιών, καθώς διατρέχουν μεγαλύτερο
κίνδυνο να διακόψουν τη φοίτησή τους στο σχολείο.
Νιγηρία: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και καθοδήγηση σε γονείς για ψυχολογική
υποστήριξη και εκπαίδευση των παιδιών από το σπίτι.
Ουγκάντα: Παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε οικογένειες που βρίσκονται σε
μεγάλη ανάγκη, καθώς και προσφορά εξοπλισμού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Ζάμπια: Εκπαίδευση εκατοντάδων εθελοντών για τη διδασκαλία μαθηματικών και
γραφής και ανάγνωσης και υποστήριξη του Υπουργείου Εκπαίδευσης της Ζάμπια για
τη διανομή υλικών αυτοδιδασκαλίας σε εθνικό επίπεδο.
Κένυα: Διανομή εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών εργαλείων σε παιδιά πρόσφυγες.

Trócaire, Αιθιοπία, Ρουάντα, Ζιμπάμπουε: Έκτακτη μεταφορά χρημάτων σε
οικογένειες, που περιλαμβάνουν συνολικά περίπου 5.000 ανθρώπους, για τη
διασφάλιση προμήθειας τροφίμων. Στο πλαίσιο της δωρεάς προβλέπεται η
υποστήριξη ραδιοφωνικής καμπάνιας για τη πληροφόρηση του κόσμου σχετικά με
την πανδημία και την προστασία από την COVID-19, στην Αιθιοπία, τη Ρουάντα και
τη Ζιμπάμπουε.
Médecins Sans Frontières (ήμισυ της δωρεάς στο ΜSF), Αφρική, Μέση Ανατολή,
Ελλάδα: (η δωρεά προς τον οργανισμό απαρτίζεται από δύο επιμέρους δωρεές, η μία
εκ των οποίων διατίθεται στην Αφρική και Μέση Ανατολή και η δεύτερη στην
Ελλάδα). Έκτακτη ιατρική υποστήριξη σε χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής,
για τον περιορισμό της εξάπλωσης της COVID-19. Στο πλαίσιο της υποστήριξης
περιλαμβάνεται η παροχή θεραπείας και περίθαλψης για ασθενείς,
συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, η αντιμετώπιση της
παραπληροφόρησης σε θέματα υγείας, η παροχή παρηγορητικής φροντίδας και ο
περιορισμός του αντίκτυπου της πανδημίας στις εκάστοτε τοπικές κοινότητες και τα
συστήματα υγείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή περίθαλψης σε ασθενείς
που πάσχουν από άλλες, επικίνδυνες για την υγεία, ιατρικές παθήσεις.
Young 1ove Organization, Νεπάλ και Κένυα: Υλοποίηση προγραμμάτων διδασκαλίας
μαθηματικών μέσω μεθόδων χαμηλών τεχνολογικών απαιτήσεων στην Κένυα και το
Νεπάλ, την ανάπτυξη προγραμμάτων για τη μετάφραση αποδεδειγμένων
επανορθωτικών τεχνικών εκπαίδευσης για απομακρυσμένη διδασκαλία, καθώς και τη
διάδοση γνώσεων που βελτιώνουν τα εκπαιδευτικά συστήματα
ΑΣΙΑ
Malala Fund, Ινδία και Πακιστάν: Η δωρεά δίνει τη δυνατότητα στους έμπιστους
εταίρους του οργανισμού να παραδώσουν προγράμματα στην Ινδία και στο
Πακιστάν με σκοπό τα νεαρά κορίτσια να συνεχίσουν τις σπουδές τους όσο τα
σχολεία παραμένουν κλειστά, να αποφύγουν την εγκατάλειψη του σχολείου, να
παραμείνουν ασφαλή και να βρουν καθοδήγηση και υποστήριξη
United World Schools, Νεπάλ, Μυανμάρ, Καμπότζη: Διευκόλυνση της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης στο Νεπάλ, τη Μυανμάρ και τη Καμπότζη, καθώς τα σχολεία
παραμένουν κλειστά εξαιτίας της πανδημίας. Η δωρεά εντάσσεται στο πλαίσιο μίας
πρωτοβουλίας που απευθύνεται σε 28.000 μαθητές.

Friends Without A Border, Λάος: Κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για ποιοτική,
δωρεάν παιδιατρική ιατρική περίθαλψη, σε οικογένειες από μια ευρεία γεωγραφική
περιοχή γύρω από την πόλη Luang Prabang, στο Λάος.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΗ
Lifebox (σε χώρες στην Αφρική, στην Κεντρική και Νότια Αμερική και στην Ασία):
Παροχή παλμικών οξύμετρων, τα οποία αποτελούν καθοριστικής σημασίας ιατρικά
εργαλεία για την παρακολούθηση της υγείας ασθενών με COVID-19. Διεξαγωγή
εργαστηρίων κατάρτισης, προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε χώρας, καθώς και
παροχή διαδραστικής, διαδικτυακής εκπαίδευσης.
UNICEF: Η δωρεά υποστηρίζει τις παγκόσμιες πρωτοβουλίες αντιμετώπισης του
COVID-19 της UNICEF στους βασικούς τομείς της πρόσβασης στην εκπαίδευση, της
παροχής ψυχολογικών υπηρεσιών και της υποστήριξης αυτών που βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή, με προστατευτικό εξοπλισμό και βασικές προμήθειες έκτακτης
ανάγκης.

