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Πρωτοβουλία Ενάντια στην Κρίση

Αν και το ΙΣΝ είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός, η επιθυμία του αείμνηστου ιδρυτή του, Σταύρου Νιάρχου, ήταν να προσφέρεται τουλάχιστον το 50% της στήριξης του Ιδρύματος στην Ελλάδα καθώς
και σε προγράμματα που προάγουν τον Ελληνισμό, παγκοσμίως.
Η εντολή αυτή έχει παραμείνει αναλλοίωτη καθ’ όλα τα έτη λειτουργίας του Ιδρύματος και, σε συνδυασμό με την επιτακτική ανάγκη άμεσης αντίδρασης και ανταπόκρισης στην κρίση, έπαιξε σημαντικό ρόλο
στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΣΝ, τον Ιανουάριο
του 2012, να προχωρήσει στην ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας Ενάντια στην Κρίση.
Η πρωτοβουλία αυτή για τη διάθεση €100 εκατομμυρίων, η οποία
υλοποιήθηκε επιπλέον των τακτικών δωρεών του Ιδρύματος και έχει
πλέον ολοκληρωθεί, αποσκοπούσε κυρίως στο να συμβάλει στην
ανακούφιση των δυσμενών συνεπειών της οικονομικής κρίσης, βοηθώντας εκείνους που είχαν μεγαλύτερη ανάγκη. Έτσι, στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας υποστηρίξαμε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που
εστίαζαν στην παροχή βοήθειας στα πλέον ευάλωτα άτομα ώστε να
αντιμετωπίσουν την κρίση με τον λιγότερο επώδυνο τρόπο. Εντούτοις,
η κρίση είχε αντίκτυπο σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικών οργανισμών κάθε μορφής και
είδους. Πολλοί από αυτούς τους οργανισμούς αντιμετώπισαν δραστικούς περιορισμούς στον προϋπολογισμό τους, καθώς και στη στήριξη που λάμβαναν, γεγονός που επηρέασε δραματικά τις δυνατότητες
πολλών προγραμμάτων και υπηρεσιών τους.
Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Ενάντια στην Κρίση, υποστηρίξαμε
τόσο μεγάλους οργανισμούς με χρόνια δράσης όσο και νεότερους,
μικρότερης εμβέλειας, οργανισμούς. Κοινός παρονομαστής των δωρεών μας ήταν η υποστήριξη των δράσεων εκείνων που απευθύνονταν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες βοηθώντας στην άμεση ανακούφιση από τις πλέον επώδυνες συνέπειες της κρίσης. Επιπλέον,
υποστηρίξαμε ένα μικρό αριθμό οργανισμών που φαινομενικά δεν
είχαν άμεση συνάφεια με το στενό πλαίσιο του σκοπού της πρωτοβουλίας, καθώς πιστεύαμε ότι οι υπηρεσίες που προσφέρουν έχουν
σημαντικά οφέλη και ότι ένας πιθανός τερματισμός των προγραμμάτων τους τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή θα αποτελούσε απώλεια για
το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Εκτός από δωρεές προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, είχαμε τη
δυνατότητα να συμμετάσχουμε στη σύλληψη και το σχεδιασμό καινοτόμων προγραμμάτων για τα ελληνικά δεδομένα, αξιοποιώντας την
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Η πρωτοβουλία για τη διάθεση €100 εκατομμυρίων, που έχει πλέον ολοκληρωθεί,
αποσκοπούσε να συμβάλει στην ανακούφιση των δυσμενών συνεπειών της οικονομικής κρίσης,
βοηθώντας εκείνους που είχαν περισσότερη ανάγκη.

Πρωτοβουλία
Ενάντια στην Κρίση

Ως ένας από τους μεγαλύτερους φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον
κόσμο, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και του
αθλητισμού και της κοινωνικής πρόνοιας, ενισχύοντας οργανισμούς
που προβλέπεται να προσφέρουν αισθητά, διαχρονικά και θετικά
αποτελέσματα στην κοινωνία και οι οποίοι έχουν αποτελεσματική διοίκηση και σωστή διαχείριση. Από το 1996 μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) έχει διαθέσει συνολικά €1,20 δισεκατομμύρια, μέσω περισσότερων από 2.800 δωρεών σε μη κερδοσκοπικούς
οργανισμούς, σε 111 κράτη ανά τον κόσμο.

Πρωτοβουλία Ενάντια στην Κρίση

τεχνογνωσία και τη γνώση μας από αντίστοιχες δωρεές στο εξωτερικό, προσαρμόζοντας στην εγχώρια πραγματικότητα προγράμματα
υποστήριξης ευάλωτων πληθυσμών και φέρνοντας σε επαφή ελληνικούς οργανισμούς με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού.
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Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα οδήγησε σε μία ξαφνική και δραματική αύξηση των επιπέδων της φτώχειας και της έλλειψης στέγης. Το
ΙΣΝ, σε συνεργασία με την Praksis, σχεδίασαν ένα καινοτόμο πρόγραμμα για την Ελλάδα, το «ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ», ώστε να αντιμετωπιστεί
το πρόβλημα σε δύο βασικούς άξονες, τόσο από πλευράς μεθοδολογίας, όσο και δυνατοτήτων επίδρασης: αφενός, παρέμβαση, με τη λειτουργία τριών Ανοικτών Κέντρων Ημέρας με σκοπό την άμεση ανακούφιση των ήδη άστεγων, και, αφετέρου, πρόληψη, με τη λειτουργία
προγράμματος στήριξης οικογενειών που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο
να μείνουν άστεγες (Κοινωνική Κατοικία). Μόνο το πρόγραμμα της
Κοινωνικής Κατοικίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη υπολογίζεται πως
είχε πάνω από 9.600 επωφελούμενους.
Μια εξίσου σημαντική πρωτοβουλία του ΙΣΝ ήταν ο σχεδιασμός του
Προγράμματος Σίτισης & Προώθησης της Υγιεινής Διατροφής σε
συνεργασία με το Ινστιτούτο Prolepsis. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές που φοιτούν σε δημόσια σχολεία που βρίσκονται σε
κοινωνικοοικονομικά ευπαθείς περιοχές, προσφέροντάς τους καθημερινά ένα δωρεάν, υγιεινό γεύμα και εισάγοντας στα σχολεία νέα
διατροφικά πρότυπα και συνήθειες που προάγουν την υγιεινή ζωή. Το
πρόγραμμα απευθύνθηκε σε περισσότερους από 62.000 μαθητές, σε
πάνω από 400 σχολεία σε 23 νομούς της χώρας ενώ περισσότερα
από 250.000 άτομα επωφελήθηκαν έμμεσα από το πρόγραμμα.
Ένα σημαντικό πρόγραμμα στο χώρο της υγείας ήταν οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες, μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος σε συνεργασία με την
Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού. Στόχος του προγράμματος είναι
να καλύψει σε πέντε χρόνια τις ιατροδιαγνωστικές ανάγκες περίπου
55.000 πολιτών όλων των ηλικιών, σε 35 νησιά και παραμεθόριες περιοχές σε ολόκληρη την επικράτεια, προσφέροντας δωρεάν, αξιόπιστες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας. Η δωρεά του Ιδρύματος
αφορούσε την αγορά δύο ευέλικτων Κινητών Ιατρικών Μονάδων και
ενός σύγχρονου Μαγνητικού Τομογράφου, καθώς και του απαραίτητου ιατρικού εξοπλισμού που, σε συνδυασμό με την ομάδα εθελοντών ιατρών που συνοδεύουν τις Μονάδες στις αποστολές τους, καταστούν τις Κινητές Ιατρικές Μονάδες ικανές να ανταποκριθούν στη
βασική ανάγκη για ανοιχτή πρόσβαση όλων των κατοίκων της χώρας
σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας. Στον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες ολοκλήρωσαν 9 αποστολές
σε απομακρυσμένες περιοχές, προσφέροντας υπηρεσίες υγείας σε
πάνω από 9.000 κατοίκους.
Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Ενάντια στην Κρίση, το ΙΣΝ υποστήριξε πλήθος μικρότερων δράσεων και οργανισμών, πάντα με γνώμονα
τον κεντρικό ρόλο που παίζει ο ανθρώπινος παράγοντας σε όλες μας
τις δράσεις, υποστηρίζοντας εκείνους που με μεράκι, φιλότιμο και αυτοθυσία στέκονται δίπλα σε εκείνους που έχουν ανάγκη.

Πρωτοβουλία Ενάντια στην Κρίση

Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε μέσω της Πρωτοβουλίας Ενάντια στην Κρίση είναι να κάνουμε τη δουλειά των ανθρώπων που εργάζονται για το κοινωνικό σύνολο λίγο ευκολότερη και την καθημερινότητά τους λίγο πιο ανάλαφρη, είτε μέσω της διάθεσης πόρων και
της τεχνογνωσίας μας, είτε δημιουργώντας γέφυρες μεταξύ οργανισμών, όπως μας επιτρέπει η διεθνής δράση μας.
Η μετρήσιμη πλευρά της Πρωτοβουλίας αντιστοιχεί σε πάνω από 220
δωρεές και €100 εκατομμύρια μέσα σε 3 χρόνια. Η «αθέατη» πλευρά
της είναι οι νέες μέθοδοι διαχείρισης των προβλημάτων που προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε, η διεκδίκηση της βιωσιμότητας με νέους
όρους και η προσπάθεια κινητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών.

Το Ίδρυμα δεν ξεκίνησε την δράση του μέσα στην κρίση. Ούτε και η
δράση του θα τελειώσει μόλις η χώρα περάσει αυτόν τον σκόπελο.
Η Πρωτοβουλία Ενάντια στην Κρίση ήταν απλά το πρώτο βήμα ενώ
έχουμε ήδη προχωρήσει στο επόμενο βήμα μας, τη νέα πρωτοβουλία επιπλέον €100 εκατομμυρίων για την Επανεκκίνηση & Ενίσχυση
των Νέων, εστιάζοντας στην υποστήριξη της νέας γενιάς, η οποία
έχει πληγεί έντονα από το ανησυχητικό ποσοστό ανεργίας στη χώρα.
Η πρωτοβουλία αυτή έχει ήδη ξεκινήσει, και συνεργαζόμαστε με οργανισμούς που έχουν ως στόχο, ο καθένας στον τομέα του, να υποστηρίξουν τη νέα γενιά.
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Φυσικά, δεν ξεχνάμε ότι η δράση του Ιδρύματος είναι πάντα συμπληρωματική προς το ρόλο της Πολιτείας και ότι ο ρόλος μας δεν είναι
να αντικαταστήσουμε το Κράτος. Τούτου λεχθέντος, ελπίζουμε πως
η Πρωτοβουλία αφήνει ως παρακαταθήκη καινοτόμα πιλοτικά προγράμματα τα οποία θα παραμείνουν στη διάθεση των δημόσιων αρχών, αλλά και άλλων ιδιωτικών φορέων οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να τα εφαρμόσουν σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Η συμβουλευτική εταιρεία Deloitte συνέταξε έρευνα, για λογαριασμό
του ΙΣΝ, με σκοπό να παρουσιάσει και να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της Πρωτοβουλίας Ενάντια στην Κρίση. Ακολουθεί η περίληψη των
αποτελεσμάτων, όπως συντάχθηκε από την Deloitte:
Η Ελλάδα σε Κρίση
Μετά από μια περίοδο συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης, η παγκόσμια κρίση επηρέασε τις οικονομίες όλων σχεδόν των χωρών, με την
Ελλάδα να βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση. Στο τέλος του 2012,
το μέγεθος της ελληνικής οικονομίας είχε συρρικνωθεί κατά 17% σε
σύγκριση με την αρχή της κρίσης, οδηγώντας την Ελλάδα σε ύφεση,
σημαντικά βαθύτερη από τις υπόλοιπες χώρες της νότιας Ευρώπης.
Η οικονομική κρίση επηρέασε την κοινωνία, μέσω τριών καναλιών –
του Δημόσιου Τομέα, της Αγοράς Εργασίας και των Χρηματοπιστωτικών Αγορών.
Πιο συγκεκριμένα, οι περικοπές στις δημόσιες κοινωνικές δαπάνες
και η παράλληλη αύξηση της φορολογίας αποτέλεσαν τους κύριους
άξονες μιας πολιτικής δημοσιονομικής προσαρμογής, η οποία συντέλεσε στην επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας. Ως αποτέλεσμα, μειώθηκε η ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών, οδηγώντας σε
αύξηση της ανεργίας και σε επιδείνωση των συνθηκών εργασίας. Επιπλέον, η μείωση των οικογενειακών εισοδημάτων και των εσόδων των
εταιρειών συνδυάστηκε με περιορισμό της πρόσβασης σε ρευστότητα
από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα.
Συνολικά, οι κοινωνικές δαπάνες στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά
17,6% ενώ την ίδια περίοδο (2008 -2012) στις χώρες του ΟΟΣΑ οι
αντίστοιχες δαπάνες αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 14% με σκοπό την
αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης.
Κατά την περίοδο της κρίσης, οι δημόσιες δαπάνες υγείας μειώθηκαν
κατά 24% ή € 5,5 δις. Το 2011, η κατά κεφαλήν δαπάνη υγείας στην
Ελλάδα ήταν η χαμηλότερη σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του
Ευρωπαϊκού νότου και περίπου στα 2/3 του μέσου όρου των χωρών
μελών του ΟΟΣΑ.
Ταυτόχρονα, οι δαπάνες για επιδόματα ανεργίας αυξήθηκαν σημαντικά (κατά 64%) ως αποτέλεσμα της ραγδαίας ανόδου της ανεργίας.
Ειδικότερα, από το 2010 η άνοδος της ανεργίας κλιμακώθηκε, αγγίζοντας το 24,5% το 2012 σε σύγκριση με 10,4% που ήταν ο μέσος όρος
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ-28).
Οι επιπτώσεις της κρίσης ήταν μεγαλύτερες στη νεολαία. Ειδικότερα,
στους νέους μέχρι 25 ετών, η ανεργία έφτασε στο 44,7% το 2012,
ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το μέσο όρο των Ευρωπαϊκών
χωρών (ΕΕ-28) που ήταν 23%. Επίσης ως το 2012 είχε διπλασιαστεί
το ποσοστό των νοικοκυριών, όλα τα ενήλικα μέλη των οποίων δεν
είχαν εργασία, φτάνοντας το 20%.
Όλα τα παραπάνω επηρέασαν σημαντικά το εισόδημα των νοικοκυριών, το οποίο συρρικνώθηκε περισσότερο από 17% σε σχέση με την
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Η συμβουλευτική εταιρεία Deloitte συνέταξε έρευνα, για λογαριασμό του ΙΣΝ,
με σκοπό να παρουσιάσει και να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της Πρωτοβουλίας Ενάντια στην Κρίση.

Μελέτη της Deloitte για τα Αποτελέσματα
της Πρωτοβουλίας Ενάντια στην Κρίση

Περίληψη έρευνας της Deloitte

Περίληψη έρευνας της Deloitte

αρχή της κρίσης, ενώ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο καταγράφηκε αύξηση
~5%. Ειδικότερα τα νοικοκυριά με τα χαμηλότερα εισοδήματα εμφανίζονται να έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, καθώς η μείωση
ήταν ακόμη μεγαλύτερη, οδηγώντας σε σταδιακή αύξηση του εισοδηματικού χάσματος μεταξύ πλουσίων και φτωχών, επηρεάζοντας αρνητικά την κοινωνική συνοχή.
Το 2012, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών ήταν κατά 23% μικρότερες από τις αντίστοιχες του 2008, ενώ οι δαπάνες υγείας μειώθηκαν κατά 26% και οι δαπάνες για εκπαίδευση κατά 11%.
Το ποσοστό των ατόμων που δεν μπορούσαν να καλύψουν τα έξοδα
διατροφής αυξήθηκε από 8,9% σε 17,9% μέσα στην κρίση. Επιπροσθέτως, το 51,1% του φτωχού πληθυσμού αδυνατούσε να πληρώσει
τις οφειλές του σε δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
Συνολικά, το 2012, το 35% του πληθυσμού αντιμετώπιζε τον άμεσο
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού σε σχέση με το 28%
πριν την έναρξη της κρίσης.
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Το 2011, το ποσοστό των υπερχρεωμένων νοικοκυριών που αδυνατούσαν να καλύψουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές ενοικίου ή στεγαστικού δανείου άγγιξε το 11%, ποσοστό διπλάσιο από το αντίστοιχο του
2008 (5,5%) και σχεδόν τριπλάσιο του μέσου όρου των Ευρωπαϊκών
χωρών (4%). Ειδικότερα για τις οικογένειες χαμηλού εισοδήματος με
παιδιά, το ποσοστό κυμαινόταν στο 29,7% (από 14,3% το 2008) συγκριτικά με το 12,5% των Ευρωπαϊκών χωρών.
Με βάση στοιχεία του 2014, η παιδική φτώχεια στην Ελλάδα άγγιξε
το 26,9%, ποσοστό από τα μεγαλύτερα ανάμεσα στις αναπτυγμένες
χώρες. Ο πληθυσμός των φτωχών παιδιών άγγιξε τα 512.000, με
363.000 εξ αυτών να βρίσκονται σε σχολική ηλικία (μεταξύ 6 και 17
ετών). Ταυτόχρονα, το ποσοστό των παιδιών που αντιμετωπίζουν τον
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στις Ευρωπαϊκές χώρες
παρέμεινε σχετικά αμετάβλητο μεταξύ του 2008 και του 2012, ενώ
στην Ελλάδα κλιμακώθηκε στο 35,4% έως το 2012.
Η πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
Η Πρωτοβουλία Ενάντια στην Κρίση είναι ένα πρόγραμμα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, συνολικού ύψους € 100 εκ. σε βάθος τριετίας
που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2012. Ο σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας ήταν κυρίως να συμβάλει στην ανακούφιση των δυσμενών
συνεπειών της οικονομικής κρίσης, βοηθώντας εκείνους που είχαν
περισσότερη ανάγκη να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες συγκυρίες με
τον λιγότερα επώδυνο τρόπο.
Η Πρωτοβουλία είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με την αποστολή και
τους στόχους του Ιδρύματος που προβλέπουν δωρεές σχεδιασμένες
έτσι ώστε να έχουν ένα σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και
ικανές να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Η πρωτοβουλία
έχει ένα διττό στόχο: μέσα από τα προγράμματα που υποστηρίζονται,
επιδιώκει αφενός να παράσχει άμεση ανακούφιση για αυτούς που
επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση και αφετέρου, να δημι-

Περίληψη έρευνας της Deloitte

ουργήσει όλες εκείνες τις αναγκαίες συνθήκες που θα διασφαλίσουν
βιώσιμα αποτελέσματα. Σε αυτό το πλαίσιο, μια σειρά από δωρεές
σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με τους δωρεοδόχους με βάση μια
στρατηγική και μακροπρόθεσμη προοπτική.
Συνολικά εγκρίθηκαν πάνω από 220 δωρεές σε μια περίοδο 2 ετών.
Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, επέλεξε τους δωρεοδόχους οργανισμούς μέσα από μια αυστηρή διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης
αιτήσεων με γνώμονα την ικανότητά τους να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα κεφάλαια και να φέρουν αποτελέσματα με σημαντικό
αντίκτυπο. Σε αρκετές περιπτώσεις εφαρμόστηκαν και προγράμματα
παροχής κινήτρων, όπου ο δωρεοδόχος έπρεπε να εκπληρώσει κάποιους ποσοτικούς ή ποιοτικούς στόχους πριν την εκταμίευση πρόσθετων κεφαλαίων.

Η κρίση είχε πολλαπλές επιπτώσεις στην κοινωνία και επηρέασε βαθύτατα τους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας και υγείας. Για το λόγο
αυτό, το 90% περίπου των δωρεών (σε χρηματική αξία) κατευθύνθηκε σε αυτούς τους τομείς ενώ το υπόλοιπο 10% κατευθύνθηκε σε
άλλους τομείς (Τέχνες & Πολιτισμός, Εκπαίδευση), διασφαλίζοντας τη
βιωσιμότητα των οργανισμών με σημαντική επίπτωση στην κοινωνία.
Ο Αντίκτυπος της Πρωτοβουλίας
Η πρωτοβουλία είχε ως στόχο την κάλυψη πολλαπλών αναγκών στοχεύοντας διαφορετικές ευπαθείς ομάδες. Η πλειονότητα των δωρεών (~80%) προωθήθηκε προς την καταπολέμηση της φτώχειας και
του κοινωνικού αποκλεισμού, την υποστήριξη υπερχρεωμένων νοικοκυριών και την παροχή υπηρεσιών σίτισης σε ευπαθείς ομάδες και
γεωγραφικές περιοχές.
Επίσης, βάρος δόθηκε στην καταπολέμηση της ανεργίας μέσω υπηρεσιών απασχόλησης, στην παροχή προσωρινού καταλύματος και
διασφάλισης στέγασης, σε υπηρεσίες υγείας, εκτάκτου ανάγκης και
ανακούφισης καθώς και στην προώθηση της υγιεινής διατροφής.
Όλοι οι παραπάνω τομείς παρέμβασης συνδέονται μεταξύ τους, προωθώντας τη δημιουργία διεπιστημονικών προγραμμάτων που καλύπτουν πολλαπλές ανάγκες, ενισχύοντας τον κοινωνικό αντίκτυπο.
Η Πρωτοβουλία Ενάντια στην Κρίση έτυχε και συνεχίζει να τυγχάνει
ευρείας αποδοχής από την ευρύτερη κοινωνία, καθώς κατάφερε να
δημιουργήσει σημαντικά αποτελέσματα, ευθυγραμμισμένα με τους
στόχους του Ιδρύματος. Ταυτόχρονα, το ΙΣΝ προώθησε την ανάπτυξη μιας βιώσιμης κουλτούρας μεταξύ των δωρεοδόχων οργανισμών,
ενισχύοντας τις μελλοντικές τους δραστηριότητες.
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Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε μέσω τεσσάρων διαφορετικών ειδών στήριξης. Η πλειονότητα των δωρεών δόθηκε για την υποστήριξη
της ανάπτυξης, προσαρμογής ή / και επέκτασης υπαρχόντων κοινωνικών προγραμμάτων και για την υποστήριξη της λειτουργίας δωρεοδόχων οργανισμών με συμβατή με το Ίδρυμα στοχοθεσία. Επιπλέον,
δόθηκαν δωρεές για την αγορά εξοπλισμού ή οχημάτων, αλλά και για
έργα κατασκευής και ανακαίνισης κοινωνικών δομών.
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Η πλειονότητα των δωρεών συγκεντρώνεται στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία λόγω πληθυσμιακής συγκέντρωσης, ενώ συνολικά
το αποτύπωμα της Πρωτοβουλίας κάλυψε σχεδόν όλες τις περιοχές
της Ελλάδας.
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Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προώθησε ένα μηχανισμό αξιολόγησης
αιτήσεων και επιλογής δωρεοδόχων οργανισμών με υψηλό επίπεδο
αξιοπιστίας και αποδεδειγμένο έργο, διασφαλίζοντας τη συνεισφορά
τους στην Πρωτοβουλία. Αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των
οργανισμών, σημειώνεται ότι για τις δωρεές υποστήριξης προγράμματος, περισσότερο από 90% των κεφαλαίων διοχετεύτηκε στους
τελικούς επωφελούμενους, υποδεικνύοντας μια αποτελεσματική διαχείριση των πόρων. Επίσης, το 87% των διανεμηθέντων δωρεών,
συνδέεται με οργανισμούς που εξασφάλισαν κάποια βιώσιμη χρηματοδότηση στη λήξη του προγράμματος. Η πλειονότητα εξ’ αυτών συνδέεται με οργανισμούς που εξασφάλισαν πλήρη κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών τους.
Οι δωρεές για την υποστήριξη λειτουργίας κάλυψαν κατά μέσο όρο
το 50% των λειτουργικών εξόδων των οργανισμών, με σκοπό τη δημιουργία κινήτρων για την αναζήτηση επιπλέον κεφαλαίων και την
επίτευξη μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας. Για το σκοπό αυτό, οι οργανισμοί κλήθηκαν να καταθέσουν και ένα πλάνο βιωσιμότητας για
τα επόμενα χρόνια. Απολογιστικά, το 51% των δωρεοδόχων οργανισμών, φαίνεται να έχει εξασφαλίσει επαρκή κεφάλαια για τη συνέχιση
των δραστηριοτήτων τους (πλήρως ή μερικώς).
Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, το
70% περίπου των δωρεών φάνηκε να έχει σημαντική επίδραση στην
διασφάλιση της βιωσιμότητας των οργανισμών και ειδικά για την υποστήριξη προγράμματος και την υποστήριξη λειτουργίας. Για το 44%
των οργανισμών της έρευνας η οικονομική βιωσιμότητα θα ήταν σε
κίνδυνο χωρίς την Πρωτοβουλία του ΙΣΝ.
Αναλύοντας την ιστορική εξέλιξη της ανεύρεσης κεφαλαίων (fundraising) για τους δωρεοδόχους οργανισμούς, προκύπτει ότι οι δωρεές του ΙΣΝ βοήθησαν τους οργανισμούς, ενισχύοντας την προσπάθεια τους στην ανεύρεση πρόσθετων κεφαλαίων.
Σε κλίμακα από το 1 μέχρι το 10, οι εξεταζόμενοι οργανισμοί βαθμολόγησαν με 7,2 κατά μέσο όρο τη συμβολή της δωρεάς του ΙΣΝ σε
αυτό τον τομέα, κυρίως λόγω της αξιοπιστίας που τους προσδίδεται
μέσω της συμμετοχής τους στην Πρωτοβουλία του Ιδρύματος.
Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αποτέλεσε επίσης τον βασικό δωρητή
για την αγορά εξοπλισμού – οχημάτων, αλλά και για την υλοποίηση
έργων κατασκευής – ανακαίνισης κοινωνικών δομών. Η συμμετοχή
του ΙΣΝ ξεπέρασε το 90% του συνολικού κόστους των έργων, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο και στην εξασφάλιση των υπολειπόμενων κεφαλαίων.
Βάσει των στοιχείων που συλλέχθηκαν από τους δωρεοδόχους, ο
συνολικός αριθμός τελικών ωφελούμενων της Πρωτοβουλίας ανέρ-
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χεται σε περίπου 470.000. Ο πληθυσμός αυτός αντιστοιχεί μόνο στις
δωρεές που αξιολογήθηκαν (~50% του συνόλου), υποδεικνύοντας
ότι ο ωφελούμενος πληθυσμός για το σύνολο της παρέμβασης θα
είναι σαφώς μεγαλύτερος.
Οι τελικοί ωφελούμενοι περιλαμβάνουν άτομα που επωφελήθηκαν
άμεσα από τις υπηρεσίες και τα προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από την Πρωτοβουλία. Περίπου τα 2/3 εξ αυτών συνδέονται
με τους τομείς Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγείας, ενώ το 1/3 με τους
τομείς της Εκπαίδευσης, της Τέχνης & του Πολιτισμού. Οι κυριότερες κατηγορίες τελικών ωφελούμενων αφορούν παιδιά και νέους
(~190.000), ενήλικες (~170.000) και οικογένειες (~23.000), ενώ οι
υπόλοιπες κατηγορίες περιλαμβάνουν άτομα της τρίτης ηλικίας, πρόσφυγες - αλλοδαπούς, άτομα με ειδικές ανάγκες και άτομα με ανίατες ασθένειες ή εθισμό.

Με βάση το προφίλ των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αλληλεπίδραση των διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων εκτιμήθηκε ο
συνολικός αντίκτυπος σε συνδεόμενες επιχειρήσεις, ο οποίος μεταφράζεται σε παραγόμενο προϊόν, μισθούς και θέσεις εργασίας.
Τα συνολικά οφέλη για την οικονομία που προκλήθηκαν λόγω της
Πρωτοβουλίας υπολογίζονται σε περισσότερο από το διπλάσιο του
συνόλου των δωρεών. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε δωρεά ύψους
€100 χιλ., τα οφέλη για την οικονομία εκτιμήθηκαν σε επιπλέον €126
χιλ., υποδεικνύοντας έναν πολλαπλασιαστή της τάξεως του x2,26.
Η παραπάνω οικονομική δραστηριότητα είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ή / και τη διατήρηση θέσεων εργασίας για τις συνδεδεμένες
επιχειρήσεις και οργανισμούς. Υπολογίζεται ότι περίπου 1.700 θέσεις
εργασίας δημιουργήθηκαν ή διατηρήθηκαν ως συνέπεια της οικονομικής δραστηριότητας που προκλήθηκε από την Πρωτοβουλία του ΙΣΝ.
Επιπλέον, μέσω των υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού,
ανάπτυξης δεξιοτήτων και ευρέσεων εργασίας που προσφέρθηκαν
στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας, υπολογίζεται ότι βρήκαν δουλειά περίπου 1.400 άτομα.
Συνολικά, περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν ή διατηρήθηκαν χάρις στην παρέμβαση του ΙΣΝ.
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Εκτός από τα άμεσα οφέλη στην κοινωνία, η λειτουργία των δωρεοδόχων οργανισμών εκτιμάται ότι προκάλεσε μια σειρά από οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με τη διανομή των δωρεών.
Με την παραδοχή ότι οι περισσότερες από τις δαπάνες δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί χωρίς την Πρωτοβουλία, εκτιμήθηκε η έμμεση
και πολλαπλασιαστική συνεισφορά στην ελληνική οικονομία από την
ενεργοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας που συνδέεται με τις δραστηριότητες των οργανισμών.

Το Ίδρυμα γνωρίζει πολύ καλά ότι η αλλαγή της τρέχουσας κατάστασης δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της διάθεσης κεφαλαίων,
όσο σημαντικά και αν είναι αυτά. Η δημιουργία νέων ευκαιριών απαιτεί καινοτομία, καθώς και τη συνεργασία και σύγκλιση διαφόρων
τομέων, συμπεριλαμβανομένων του δημόσιου, του ιδιωτικού και του
κοινωφελούς.
Με την ανακοίνωση της νέας του πρωτοβουλίας, το Ίδρυμα έχει ως
στόχο, όχι μόνο να στηρίξει τους άνεργους νέους της Ελλάδας, αλλά
και να αναπτύξει ένα νέο πρότυπο και έναν διάλογο για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος σε παγκόσμια
κλίμακα.
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Στο πλαίσιο αυτό, τον Απρίλιο του 2014, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Peterson για τη Διεθνή Οικονομία (Peterson Institute for
International Economics), το ΙΣΝ διοργάνωσε στη Νέα Υόρκη Διεθνές
Συνέδριο, το οποίο εστίασε στο παγκόσμιο πρόβλημα της ανεργίας
των νέων και στην επιτακτική ανάγκη για συλλογική δράση.
Το συνέδριο αποτέλεσε διεθνές σημείο συνάντησης και παραγωγικού διαλόγου, μέσα από τον οποίο οι πάνω από 40 συμμετέχοντες
συζήτησαν και ανέλυσαν καινοτόμες πρωτοβουλίες και προγράμματα
ικανά να οδηγήσουν στην ανάπτυξη και να προσφέρουν ευκαιρίες
απασχόλησης σε παγκόσμια κλίμακα. Ειδικότερα, μέλη της διεθνούς
ακαδημαϊκής κοινότητας, φορείς διαμόρφωσης πολιτικής, εκπρόσωποι ελληνικών και διεθνών ερευνητικών ιδρυμάτων, μη κυβερνητικοί
οργανισμοί, καθώς και κυβερνητικά και επιχειρηματικά στελέχη είχαν
την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων για την ενεργό συνεργασία μεταξύ του δημόσιου, ιδιωτικού και κοινωφελούς τομέα, καθώς
και την αντιμετώπιση του παγκόσμιου προβλήματος της ανεργίας των
νέων. Η συζήτηση συνεχίστηκε στην Αθήνα, τον Ιούνιο του 2014, στο
πλαίσιο του 3ου Ετήσιου Διεθνούς Συνεδρίου του Ιδρύματος για την
Κοινωφελή Δράση.
Έκτοτε, το ΙΣΝ έχει ήδη προχωρήσει σε μία σειρά από δωρεές για
προγράμματα που στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, στη δημιουργία δεξιοτήτων και στην εκπαίδευση, ενώ συνεχίζει
να αναπτύσσει και να εξετάζει προγράμματα σε συνεργασία με διάφορους τοπικούς και διεθνείς εταίρους, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να δώσουν μία ώθηση στην απασχόληση των νέων.

Με την ανακοίνωση της νέας πρωτοβουλίας, το Ίδρυμα έχει ως στόχο να στηρίξει τη δημιουργία
νέων ευκαιριών για τους νέους στην Ελλάδα, καθώς και να αναπτύξει έναν διάλογο για την αντιμετώπιση
της ανεργείας των νέων σε παγκόσμια κλίμακα.

Στις 3 Οκτωβρίου 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ανακοίνωσε μια νέα πρωτοβουλία, για την Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων, με σκοπό τη συμβολή στη δημιουργία
νέων ευκαιριών για τη νέα γενιά της Ελλάδας, η οποία έχει πληγεί
έντονα από το ανησυχητικό ποσοστό ανεργίας στη χώρα, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση για τη μακροπρόθεσμη διάθεση €100.000.000,
επιπλέον των τακτικών δωρεών του.

Πρωτοβουλία για την Επανεκκίνηση
και Ενίσχυση των Νέων

Πρωτοβουλία για την Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων

Δήμος Ηλιούπολης – Αττική, Ελλάδα / 2013

Αγάπης Μέλαθρον Άγιος Χαράλαμπος
– Αίγιο, Ελλάδα / 2013

Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού για την Αγία
Μαρίνα, το δεύτερο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της
Ηλιούπολης.

Δωρεά για τη μερική κάλυψη των λειτουργικών εξόδων
της Στέγης Ηλικιωμένων «Άγιος Χαράλαμπος» για
περίοδο δύο ετών.

Αγία Άννα – Αττική, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την κάλυψη της μισθοδοσίας του
εξειδικευμένου προσωπικού που προσφέρει
εκπαιδευτική και ψυχολογική υποστήριξη στα παιδιά,
για δύο χρόνια.

ActionAid Hellas – Αττική, Ελλάδα / 2013
Δωρεά για τη μερική χρηματοδότηση πιλοτικού
προγράμματος διάρκειας ενός έτους, για
την εισαγωγή στην Ελλάδα υπηρεσιών
μικροχρηματοδότησης.

Άλλη Όψη – Θεσσαλονίκη, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την αγορά την αγορά τεσσάρων ειδικών
αναπηρικών πολυθρόνων. Και για την υλοποίηση
εκπαιδευτικού προγράμματος.

Άλμα Ζωής – Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών
με Καρκίνο του Μαστού – Αττική, Ελλάδα /
2012
Δωρεά για τη διοργάνωση του Greece Race for the
Cure, το φθινόπωρο του 2012.

Αμυμώνη – Αττική, Ελλάδα / 2012, 2014
Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων, την
αγορά λεωφορείου και την υποστήριξη και προέκταση
του προγράμματος Πρώιμη Παρέμβαση.

Αναρρωτήριο Πεντέλης – Αττική, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και
ανακαίνισης.

Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» / Σε ολόκληρη την
Ελλάδα / 2012
Δωρεά για ενίσχυση προγράμματος εμβολιασμού, το
οποίο θα βοηθήσει περίπου 1.000 παιδιά Ελλήνων και
μεταναστών που ζουν υπό συνθήκες φτώχειας ή δεν
έχουν ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη.

Ελληνικός Οργανισμός Πρόληψης και
Διάγνωσης Προβλημάτων Όρασης
- Σε ολόκληρη την Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την λειτουργία της Κινητής
Οφθαλμολογικής Μονάδας.

Άρσις – Αθήνα & Θεσσαλονίκη, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την υλοποίηση προγράμματος κατά της
εμπορίας, της εκμετάλλευσης και της αμέλειας
ανηλίκων, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Άρτος Δράση – Αττική, Ελλάδα / 2011, 2013
Δωρεά για τη στήριξη του προγράμματος επισιτιστικής
βοήθειας του οργανισμού.

Γηροκομείο Ζωσιμάδων – Ιωάννινα, Ελλάδα /
2012
Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Δεσμός – Αττική, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Δήμος Θεσσαλονίκης – Άρσις – Θεσσαλονίκη,
Ελλάδα / 2012
Δωρεά για τη δημιουργία του πρώτου κέντρου
διανυκτέρευσης για τους άστεγους στην Ελλάδα, στη
Θεσσαλονίκη με δυνατότητα φιλοξενίας 80 ατόμων.

Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ιωάννης Ρέντης – Αττική,
Ελλάδα / 2012
Δωρεά αγοράς εξοπλισμού για το νεόδμητο
νηπιαγωγείο.

Δήμος Πατρέων – Πάτρα, Ελλάδα / 2013
Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού κουζίνας, με σκοπό
την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας και την
αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης της δομής
της παροχής συσσιτίου.

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού – Αττική,
Ελλάδα / 2012
Δωρεά για τη δημιουργία Εργαστηρίου Πολιτισμού και
της λειτουργίας του για ένα χρόνο.

Διογένης ΜΚΟ – Αττική, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για τη δημιουργία του πρώτου περιοδικού
δρόμου στην Ελλάδα, «Σχεδία».

Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου – Σε ολόκληρη
την Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την υποστήριξη 48 μη κερδοσκοπικών
οργανισμών της επιλογής των μελών της Εθνικής
Ομάδας. Η κάθε δωρεά έγινε απευθείας από το
Ίδρυμα προς τον εκάστοτε MKO, τόσο στο όνομα
του κάθε ποδοσφαιριστή και προπονητή που την
εισηγήθηκε, όσο και της εθνικής ομάδας συνολικά.

Έλιξ – Αττική, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την υλοποίηση δύο εθελοντικών
προγραμμάτων.

Ελληνική Εταιρία Προστασίας και
Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ)
– Αττική, Ελλάδα / 2012, 2014
Δωρεά για την ενίσχυση του «Κέντρου υποστήριξης
των οικογενειών της ΕΛΕΠΑΠ», καθώς και του
προγράμματος «Πρώιμης Εκπαιδευτικής και
Θεραπευτικής Παρέμβασης».

Ελληνική Πρωτοβουλία – Σε ολόκληρη την
Ελλάδα / 2013
Υποστήριξη των δωρεών του φιλανθρωπικού
οργανισμού Ελληνική Πρωτοβουλία προς μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς στην Ελλάδα,
οι οποίοι παρέχουν υποστήριξη σε οικογένειες
που έχουν επηρεαστεί από την κρίση.

Ελληνική Πρωτοβουλία – Σε ολόκληρη την
Ελλάδα / 2013
Υποστήριξη της αρχικής ετήσιας εκδήλωσης της
Ελληνικής Πρωτοβουλίας, της οποίας οι εισφορές
θα διατεθούν για την ενίσχυση των δωρεών του
οργανισμού με σκοπό την ανακούφιση ενάντια
στη κρίση.
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Σύνολο Δωρεών για την Πρωτοβουλία
Ενάντια στην Κρίση

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο –
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες –
Αττική, Ελλάδα / 2012

Δωρεά για την ολοκλήρωση Ξενώνα, ο οποίος θα
φιλοξενεί παιδιά με καρκίνο.

Δωρεά για τη δημιουργία Υπηρεσίας Υποδοχής
Μεταναστών, όπου οι πρόσφυγες θα έχουν πρόσβαση
σε πληροφοριακό υλικό, συμβουλευτική υποστήριξη
και γενική κάλυψη των αναγκών τους.

Ησυχαστήριο «Παναγία της Ελπίδος» - Σύρος,
Ελλάδα / 2012

Ενορία Αγίου Ανδρέα, Πατήσια – Αττική,
Ελλάδα / 2014
Δωρεά για την αγορά χώρου για την μετατροπή σε
πολυχώρο πολιτισμού.

Ενοριακός Ιερός Ναός «Ευαγγελίστριας»
Ναυπλίου – Ναύπλιο, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την αναβάθμιση της κουζίνας και
του πλυσταριού του ναού, τη μερική κάλυψη
των λειτουργικών του εξόδων και την αγορά των
απαραίτητων υλικών συσκευασίας για το πρόγραμμα
Επισιτιστικής Βοήθειας.

Ενοριακός Ναός Αγίου Δημητρίου
Ασπρόπυργου – Αττική, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την ενίσχυση του προγράμματος
επισιτιστικής βοήθειας του Ενοριακού Ναού.

Ένωσις Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων
– Αττική, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.
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Ηλιαχτίδα - Παγκρήτιος Σύλλογος Γονέων
και Φίλων παιδιών με Νεοπλασία – Κρήτη,
Ελλάδα / 2012

Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής Μαργαρίτα
– Αττική, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής
(ΕΣΕΕΠΑ) – Αττική, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την αγορά λεωφορείου και για τη λειτουργία
εργαστηρίου αρτοποιίας για περίοδο ενός έτους.

Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών – Αττική,
Ελλάδα / 2012, 2013, 2014
Δωρεά για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων ενός
ξενώνα βραχυχρόνιας διαμονής, για περίοδο τριών
ετών.

Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού
και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε) – Αττική, Ελλάδα /
2012
Δωρεά για την εφαρμογή εκτεταμένου
διεπιστημονικού προγράμματος παρέμβασης για τον
εκφοβισμό (bullying).

Ζάννειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας και
Αγωγής – Αττική, Ελλάδα / 2013

Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων,
καθώς και την δημιουργία και λειτουργία μονάδας
φυσιοθεραπείας.

Θέατρο Κωφών Ελλάδας – Αττική, Ελλάδα /
2012
Δωρεά για την υλοποίηση εκπαιδευτικού εργαστηρίου,
το οποίο θα οδηγήσει στην παραγωγή θεατρικού
έργου. Το έργο αυτό θα επιτρέψει στους κωφούς
συμμετέχοντες του προγράμματος να εμπλουτίσουν
τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν τo ταλέντο τους
στις δραματικές τέχνες.

Θεόφιλος – Αττική, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την επανέναρξη της υπηρεσίας κοινωνικής
φροντίδας, μέσω της πρόσληψης κοινωνικού
λειτουργού για ένα χρόνο.

Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων
Στοιχειώδους Εκπαίδευσης Βόλου - Βόλος,
Ελλάδα / 2013
Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού.

Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» –
Αττική, Ελλάδα / 2013
Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας – Αττική, Ελλάδα
/ 2012
Δωρεά για τη δημιουργία και την οργάνωση Τράπεζας
Ειδικών Βοηθημάτων για παιδιά με εγκεφαλική
παράλυση και άλλες πρόσθετες δυσκολίες, για την
κάλυψη του κόστους φοίτησης άπορων παιδιών με
εγκεφαλική παράλυση, καθώς και για την υλοποίηση
προγράμματος συμβουλευτικής στήριξης και
ενδυνάμωσης άνεργων γονέων παιδιών που φοιτούν
στο Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών Παιδιών.

Ιερά Μητρόπολις Βέροιας, Ναούσης και
Καμπανιάς – Βέροια, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την ανακαίνιση και την αγορά εξοπλισμού,
για την αναβάθμιση της κουζίνας του ναού για το
Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας.

Ιερά Μητρόπολις Θήρας, Αμοργού και Νήσων
– Σαντορίνη, Ελλάδα / 2012

Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Δωρεά για την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής
νέου νηπιαγωγείου στο Καρτεράδο Σαντορίνης.

Ηθικοθρησκευτικός Σύλλογος «Ο Ευαγγελιστής
Λουκάς» Ορφανοτροφείο Θηλέων – Λαμία,
Ελλάδα / 2012

Ιερά Μητρόπολις Μονεμβασίας & Σπάρτης –
Λακωνία, Ελλάδα / 2012

Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Η Κιβωτός του Κόσμου – Αττική, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την εκτέλεση εργασιών επισκευής/
ανακαίνισης σε κτίριο έξι ορόφων, οι οποίες θα
διευκολύνουν τον οργανισμό να επεκτείνει το
φιλανθρωπικό του έργο.

Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων των
παρακάτω τριών οργανισμών που λειτουργούν
υπό την εποπτεία της Μητρόπολης: το Γηροκομείο
και Άσυλο Ανιάτων Ελίκας «Άγιος Χαράλαμπος»,
το Ίδρυμα για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες «Αγία
Παρασκευή» και το Κέντρο Αποκατάστασης και
Αποθεραπείας.

Δωρεά για την ενίσχυση του προγράμματος
επισιτιστικής βοήθειας.

Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς – Αττική, Ελλάδα /
2013
Δωρεά για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων
παροχής επισιτιστικής βοήθειας σε οκτώ ενοριακούς
ναούς της περιοχή.

Ιερά Μητρόπολη Ύδρας, Σπετσών, Αιγίνης,
Ερμιονίδος και Τροιζηνίας – Ύδρα, Ελλάδα /
2013
Δωρεά για την ενίσχυση του επισιτιστικού
προγράμματος της Εκκλησίας στις Σπέτσες, την Αίγινα
και την Ερμιονίδα.

Ιερές Μητροπόλεις στη Θράκη – Θράκη,
Ελλάδα / 2013
Δωρεά για την υποστήριξη προγράμματος επιδότησης
του τρίτου παιδιού ελληνικών οικογενειών που
κατοικούν μόνιμα στη Θράκη, για ένα χρόνο.

Ιερός Ναός Αγ. Γεωργίου Κυψέλης, Στέγη
Γερόντων – Αττική, Ελλάδα / 2012, 2013
Δωρεά για την εγκατάσταση συστήματος
πυρανίχνευσης και πυροσβεστικών ψεκαστήρων,
καθώς και την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Κάριτας Αθήνας - Προσφυγικό Έργο – Αττική,
Ελλάδα / 2012, 2014
Δωρεά για την κάλυψη γενικών λειτουργικών εξόδων.

Κάριτας Σύρου – Σύρος, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την κάλυψη ιατρικών εξόδων και βασικών
δαπανών διαβίωσης για μη προνομιούχα άτομα που
ζουν στη Σύρο.

ΚΕΘΕΑ - Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων
Ατόμων – Αττική, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για τη δημιουργία και τη λειτουργία Δικτύου
για τη Φροντίδα Άστεγων Εξαρτημένων Ατόμων στην
Αθήνα και στην Θεσσαλονική, για τρία χρόνια.

Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Παιδιών
με Ειδικές Ανάγκες «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» – Αττική,
Ελλάδα / 2012

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης
και Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
«Τα Παιδιά της Άνοιξης» – Αλεξάνδρεια,
Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την αγορά δύο σχολικών λεωφορείων, και
εκτεταμένου προγράμματος κατασκευής το οποίο
θα αντικαταστήσει τις υφιστάμενες προσωρινές
εγκαταστάσεις του Κέντρου.

Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών
(ΚΕ.Θ.Ι.Σ.) – Σέρρες, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την κατασκευή στάβλων για τα άλογα, στις
εγκαταστάσεις του οργανισμού.

Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Κιλκίς – Κιλκίς,
Ελλάδα / 2012
Δωρεά για εργασίες ανακατασκευής στο κτίριο όπου
στεγάζεται το Κέντρο.

Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής
«Η Μητέρα» – Αττική, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για επισκευαστικές εργασίες στο Κέντρο,
καθώς και για την αγορά σχολικού λεωφορείου για τη
μεταφορά των παιδιών.

Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Ηρακλείου
– Κρήτη, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την κάλυψη της μισθοδοσίας ενός
ψυχολόγου, σε βάση ημι-απασχόλησης, για περίοδο
δύο ετών.

Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Λασιθίου
– Κρήτη, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την κάλυψη της μισθοδοσίας ενός
ψυχολόγου, για περίοδο δύο ετών.

Κοσμέτειο Ιδρυμα
«Ο Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη» / 2014
Δωρεά για τη χρηματοδότηση εργασιών ανακαίνισης
του κτιρίου του οργανισμού.

Κόσμος Εν Αρμονία – Αττική Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την παροχή επισιτιστικής βοήθειας και
την αγορά εκπαιδευτικού υλικού για δύο σχολεία,
καθώς και για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος
Υποτροφιών Gina Bachaeure.

Μαζί για το Παιδί – Αττική, Ελλάδα / 2012

Δωρεά για την αναβάθμιση του κεντρικού κτιρίου του
Κέντρου.

Δωρεά για τη λειτουργία της Γραμμής «Μαζί για το
Παιδί», για δύο χρόνια.

Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας «Φιλική Φωλιά» –
Αττική, Ελλάδα / 2012

Μέριμνα – Θεσσαλονίκη, Ελλάδα / 2012

Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης
Παίδων Βούλας – Αττική, Ελλάδα / 2013

Δωρεά για τη δημιουργία νέου Κέντρου Ψυχολογικής
Υποστήριξης στη Θεσσαλονίκη.

ΜΚΟ ΑΜΑΚΑ – Αττική, Ελλάδα / 2013

Δωρεά για την εκτέλεση επισκευαστικών εργασιών στο
Κέντρο.

Δωρεά για την εφαρμογή καινοτόμου προγράμματος
εικαστικής ψυχοθεραπείας, σχεδιασμένο για
φυλακισμένες γυναίκες.

Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης
Παιδιών με Αναπηρία Καρδίτσας – Καρδίτσα,
Ελλάδα / 2012

Μονάδα Φροντίδας Ηλικωμένων
Κωνσταντοπούλειος Οίκος Ευγηρίας &
Χρονίων Παθήσεων – Πάτρα, Ελλάδα / 2012

Δωρεά για την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης σε
μία από τις πτέρυγες του Κέντρου, καθώς και για την
αγορά ειδικά εξοπλισμένου λεωφορείου.

Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Κέντρο Ειδικής Αγωγής – Θεσσαλονίκη,
Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την αγορά δύο μικρών λεωφορείων.

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Σωσσίδειο
Γηροκομείο Βέροιας» – Βέροια, Ελλάδα /
2012, 2014
Δωρεά για την μερική ανακαίνιση και αγορά
εξοπλισμού για το Γηροκομείο.
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Ιερά Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και
Σφακίων – Κρήτη, Ελλάδα / 2012

Μπορούμε – Σε ολόκληρη την Ελλάδα /
2012, 2013
Δωρεά για την κάλυψη γενικών λειτουργικών εξόδων.

Νομαρχιακός Σύλλογος Λέσβου Ατόμων
με Ειδικές Ανάγκες «Η Κυψέλη» – Λέσβος,
Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την κάλυψη γενικών λειτουργικών εξόδων.

Οίκος Ευγηρίας – Μονάδα Φροντίδας
Ηλικιωμένων «Ο Καλός Σαμαρείτης» – Αττική,
Ελλάδα / 2012

Δωρεά για την κάλυψη των εξόδων σχετικά με την
μεταφορά των παιδιών από και προς τον οργανισμό.

Πανελλήνιος Αθλητικός Σύλλογος Κινητικά
Αναπήρων – Αττική, Ελλάδα / 2013
Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων και αγορά
εξοπλισμού.

Δωρεά για εργασίες ανακαίνισης.

«Παραδείγματος Χάριν» – Αττική, Ελλάδα /
2012, 2013

Οικουμενική Ομοσπονδία
Κωνσταντινουπολιτών – Αττική, Ελλάδα / 2014

Δωρεά για την ανακαίνιση παιδικών χαρών, η οποία
αποτελεί μέρος ευρύτερης πρωτοβουλίας για τη
βελτίωση των συνθηκών στις παιδικές χαρές της Αθήνας.

Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος για τη
μείωση της φτώχειας, το οποίο προσφέρει βοήθεια σε
100 οικογένειες με στοχευμένη υποστήριξη, για δύο
χρόνια.

Οι Φίλοι του Παιδιού – Αττική, Ελλάδα /
2012-2014

21

Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων
Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων
(ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ) – Αττική, Ελλάδα / 2012

Πειραϊκή Ένωση Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων
Ατόμων με Αναπηρία – Αττική, Ελλάδα / 2013
Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Praksis – Αττική & Θεσσαλονίκη, Ελλάδα /
2011, 2012, 2013, 2014

Δωρεά για την κάλυψη των εξόδων διαμονής για
μη προνομιούχες οικογένειες, στο πλαίσιο του
προγράμματος στήριξης οικογενειών του Σωματείου.

Δωρεά για το Πρόγραμμα Κοινωνικής Κατοικίας και τη
δημιουργία τριών Κέντρων Ημέρας για τους Άστεγους
στην Αθήνα, τον Πειραιά και την Θεσσαλονίκη.

Ομάδα Αιγαίου – Νησιά Αιγαίου, Ελλάδα /
2012

Πρόγραμμα Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών
Στοιχείων – Σε ολόκληρη την Ελλάδα / 2012

Δωρεά για την αγορά σχολικού υλικοτεχνικού
εξοπλισμού σε απομονωμένα νησιά του Αιγαίου.

Δωρεά για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών σε 18 μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας
– Βέροια, Ελλάδα / 2012

Πρόγραμμα Στήριξης Ατόμων με Προβλήματα
Όρασης – Σε ολόκληρη την Ελλάδα / 2013

Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Ορφανοτροφείο Θηλέων «Μέλισσα»
– Θεσσαλονίκη, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την εκτέλεση επισκευαστικών εργασιών.

Παιδί & Οικογένεια – Αττική, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την αγορά δύο οχημάτων και εξοπλισμού, για
την ενίσχυση του προγράμματος διανομής τροφίμων.

Παιδικά Χωριά SOS – Σε ολόκληρη την
Ελλάδα / 2012, 2014
Δωρεά για την υποστήριξη των επτά Κέντρων Στήριξης
Παιδιού και Οικογένειας του οργανισμού στην Αθήνα,
την Καλαμάτα, την Αλεξανδρούπολη, την Κομοτηνή,
το Ηράκλειο, τον Πειραιά και την Θεσσαλονίκη.

Παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα» – Αττική, Ελλάδα
/ 2012
Δωρεά για την πρόσληψη τριών μελών προσωπικού
για πλήρη απασχόληση και δύο μελών προσωπικού
για ημι-απασχόληση, για περίοδο ενός έτους, καθώς
και για την ανακαίνιση της αίθουσας ανάγνωσης της
μονάδας.

Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας» – Αττική, Ελλάδα
/ 2012
Δωρεά για την πρόσληψη 7 μελών προσωπικού,
για περίοδο ενός έτους, και για την αγορά σχολικού
λεωφορείου.

Πανάκεια – Ρόδος, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την αγορά λεωφορείου, για τη μεταφορά
ασθενών από και προς τα κέντρα του οργανισμού,
για τη συντήρηση του κεντρικού του κτιρίου, και για
τη δημιουργία υπηρεσίας Κατ΄ Οίκον Βοηθείας.

Το Πρόγραμμα Στήριξης Ατόμων με Προβλήματα
Όρασης αναπτύσσεται σε δύο άξονες, με τη συμμετοχή
τριών οργανισμών. Ο πρώτος άξονας αφορά την
εκπαίδευση των ατόμων με προβλήματα όρασης σε
θέματα προσανατολισμού, κινητικότητας και δεξιοτήτων
καθημερινής διαβίωσης, ενώ ο δεύτερος θα εστιάσει
στην παροχή κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης
για τους συμμετέχοντες και τις οικογένειές τους.

Prolepsis – Σε ολόκληρη την Ελλάδα / 2012,
2013, 2014
Δωρεά για το Πρόγραμμα Σίτισης & Προώθησης της
Υγιεινής Διατροφής, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές
που φοιτούν σε δημοσία σχολεία ευάλωτων περιοχών.

Πρωτοβουλία «Κοινόν Δωδεκανησίων» Ρόδος, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού, για
ένα εθελοντικό, κοινωνικό και ιατρικό κέντρο και
φαρμακείο, στη Ρόδο.

Πυξίδα – Αττική, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την αγορά μικρού λεωφορείου για την
κάλυψη των μεταφορικών αναγκών των οικοτρόφων
και του προσωπικού.

Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Τμήμα
Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων – Αττική,
Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την αγορά αθλητικού εξοπλισμού.

Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα &
Φίλων «ΠΕΡΠΑΤΩ» – Κομοτηνή, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του
κτιρίου εκπαίδευσης ημι-αυτόνομης διαβίωσης για άτομα
με αναπηρία.

Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Σύλλογος Γονέων - Κηδεμόνων Σπαστικών
Παιδιών «Ο Καλός Σαμαρείτης» -Αττική,
Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Σύλλογος Εθελοντών Πυροσβεστών Αγίων
Θεοδώρων Σάμου – Σάμος, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για τη μετατροπή πολιτικού φορτηγού παντός
εδάφους σε όχημα Πυρόσβεσης και Διάσωσης ικανού
να κινείται σε ορεινές περιοχές.

Σύλλογος Καρκινοπαθών Βέροιας – Ημαθίας
«Άγιος Παρθένιος» – Βέροια, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων
Ιατρών – Κ.Ε.Φ.Ι – Αττική, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για τη στήριξη του προγράμματος εθελοντών.

Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την
Ψυχική Υγεία Ν. Σερρών – Σέρρες, Ελλάδα /
2013
Δωρεά για την κάλυψη μισθών δύο εξειδικευμένων
μελών του προσωπικού, για δύο χρόνια, με σκοπό την
ανάπτυξη δυνατοτήτων στη διοίκηση, τη λειτουργία
και την εξεύρεση πόρων για τις δραστηριότητες του
Συλλόγου.

Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων – Αττική,
Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης στο
κτίριο του οργανισμού.

Σύλλογος Περίθαλψης και Προστασίας Άγριων
Ζώων «Αλκυόνη» – Πάρος, Ελλάδα / 2013
Δωρεά για την κάλυψη γενικών λειτουργικών εξόδων
του Νοσοκομείου Άγριων Ζώων στην Πάρο.

Σωματείο Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές
Ανάγκες «Η Αργώ» - Αττική, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για τη μερική κάλυψη των λειτουργικών εξόδων
του οργανισμού.

Το Περιβολάκι – Αττική, Ελλάδα / 2013
Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Τράπεζα Τροφίμων – Αττική, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την αγορά ειδικού φορτηγού, για την πιο
αποτελεσματική συλλογή και διαχείριση δωρεών
τροφίμων.

Υποστήριξη Προγραμμάτων Επισιτιστικής
Βοήθειας Ενοριακών Ναών – Σε ολόκληρη την
Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την ενίσχυση 5 Ενοριών, οι οποίες
προσφέρουν επισιτιστική βοήθεια σε ευάλωτες
πληθυσμιακές ομάδες, όπως οικογένειες χαμηλού
εισοδήματος, παιδιά, ηλικιωμένους και μετανάστες.

Υπουργείο Εσωτερικών – Σε ολόκληρη την
Ελλάδα / 2012, 2013
Δωρεά για την κάλυψη των διδάκτρων 5.165 παιδιών,
προκειμένου να εγγραφούν σε βρεφονηπιακούς
σταθμούς, καθώς και σε κέντρα δημιουργικής
απασχόλησης, κατά τα σχολικά έτη 2012-2013
και 2013-2014, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής».

Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου – Λιμενικό
Σώμα – Αττική, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την αγορά περιπολικών σκαφών.

Φιλανθρωπικό Σωματείο «Άγιος Ιωάννης
ο Ελεήμων» – Δράμα, Ελλάδα / 2013, 2014
Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Φιλανθρωπικό Σωματείο «Κοινωνική Μέριμνα
Μοσχάτου» – Αττική, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την εκτέλεση επισκευαστικών εργασιών.

Σύλλογος Παροχής Φροντίδος και Κατ’ Οίκον
Νοσηλείας – Σύρος, Ελλάδα / 2012

Φιλανθρωπικό Σωματείο Προστασίας Παιδιού
«Άγιος Πολύκαρπος» – Αττική, Ελλάδα / 2012

Δωρεά για τη στήριξη του Προγράμματος Κατ’ Οίκον
Φροντίδας και Νοσηλείας μέσω της κάλυψης των
δαπανών για δύο νοσηλευτές για περίοδο δύο ετών,
καθώς και για την αγορά νοσοκομειακού εξοπλισμού.

Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων και την
αγορά εξοπλισμού.

Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας
Ζωής ΑΝΙΜΑ – Αττική, Ελλάδα / 2012

Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Δωρεά για την κάλυψη γενικών λειτουργικών εξόδων
του Σταθμού Πρώτων Βοηθειών και της μονάδας
περίθαλψης του ANIMA στην Αττική.

Σύλλογος Φίλων ΑΡΓΩ - Πρόγραμμα
Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων
Ατόμων – Θεσσαλονίκη, Ελλάδα / 2013
Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού για την ενίσχυση
της ανοιχτής κοινότητας και των προγραμμάτων
επανένταξης του ΑΡΓΩ.

Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας –
Βέροια, Ελλάδα / 2012, 2014
Φλόγα - Σύλλογος Γονιών Παιδιών με
Νεοπλασματική Ασθένεια – Αττική, Ελλάδα /
2012
Δωρεά για την αγορά διαμερίσματος για την επέκταση
του ξενώνα.

Χριστοδούλειο Ίδρυμα Προστασίας Παιδιών –
Αττική, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την εκτέλεση επισκευαστικών εργασιών.

Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά
και Νέους – Σ.Κ.Ε.Π. – Αττική, Ελλάδα / 2012

ΠΑΙΔΕΙΑ

Δωρεά για την έκθεση «Αποτυπώματα», για περίοδο
δύο ετών, και των συμπληρωματικών εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, με έμφαση στην προσβασιμότητα τους
σε παιδιά από υποβαθμισμένες περιοχές της Αττικής.

1ο Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο Φλώρινας
– Φλώρινα, Ελλάδα / 2013
Δωρεά για την αγορά εκπαιδευτικού εξοπλισμού με
σκοπό την αναβάθμιση των εργαστηρίων του Κέντρου.
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Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με
Ειδικές Ανάγκες - Η Ελπίδα – Αττική, Ελλάδα /
2012

Αμερικανική Γεωργική Σχολή – Θεσσαλονίκη,
Ελλάδα / 2012

Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμικής
– Αττική, Ελλάδα / 2012, 2013

Δωρεά για την υλοποίηση εκπαιδευτικού
προγράμματος στο Κέντρο Αγροδιατροφικής
Επιχειρηματικότητας.

Δωρεά για την προσφορά δωρεάν εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και εργαστηρίων κεραμικής για παιδιά
δημοτικού σχολείου, με έμφαση σε μη προνομιούχες
περιοχές και οικογένειες που πλήττονται από την
ανεργία.

Αρκτούρος – Αττική, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την υλοποίηση περιβαλλοντικού
εκπαιδευτικού προγράμματος σε γυμνάσια και
λύκεια υποβαθμισμένων περιοχών, καθώς και σε μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα
Αξιοποίησης Γεωργικών Πόρων & Γεωργικής
Μηχανικής – Αττική, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την παραγωγή βιώσιμης πλαστικής
μεμβράνης, ειδών συσκευασίας τροφίμων και
αρδευτικών συστημάτων στάλαξης με τη χρήση
οικολογικών, βιοδιασπώμενων υλικών.
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Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων – Αττική,
Ελλάδα / 2012

Μεταβάλλον – Αττική, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την ενίσχυση του «Startup Series»,
ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που υλοποιεί ο
οργανισμός, για επίλεκτους φοιτητές και πτυχιούχους.

Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης
– Αττική, Ελλάδα /2012
Δωρεά για τη στήριξη των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων του Μουσείου, με έμφαση στη
δωρεάν είσοδο και τη συμμετοχή σχολείων από
υποβαθμισμένες περιοχές της Αττικής.

Οργάνωση Γη – Αττική, Ελλάδα / 2012

Δωρεά για την αγορά πέντε μονάδων κλιματισμού.

Δωρεά για την υλοποίηση μίας σειράς από
εκπαιδευτικά σεμινάρια για ανέργους, με τίτλο
«Εισαγωγή στη Γεωργία».

Εκπαίδευση στην Κοινωφελή Δράση
– Σε ολόκληρη την Ελλάδα / 2012, 2013

Πρόγραμμα Υποστήριξης Σχολείων
– Σε ολόκληρη την Ελλάδα / 2012

Δωρεά για την υλοποίηση δύο
αλληλοσυμπληρούμενων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, αναφορικά με το ρόλο της
φιλανθρωπίας, των ΜΚΟ και των κοινωφελών
Ιδρυμάτων. Τα προγράμματα πραγματοποιούνται
υπό την αιγίδα του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης
και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών
και του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών
Σχέσεων και του τμήματος Οικονομικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Ελληνική Λέσχη Βιβλίου – Αττική, Ελλάδα /
2012
Δωρεά για την ενίσχυση σχολικών βιβλιοθηκών, με
παιδικά βιβλία, σε 15 σχολεία σε απομακρυσμένες
περιοχές της Ελλάδας.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία – Αττική,
Ελλάδα / 2014
Δωρεά για τη χρηματοδότηση του σχεδιασμού και
της υλοποίησης προγράμματος για την προαγωγή των
δωρεάν χώρων πρασίνου και των δημόσιων πάρκων,
με την παράλληλη εκπαίδευση των παιδιών ως προς τη
σημασία των χώρων αυτών.

Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής
Πολιτικής – Αττική, Ελλάδα / 2012, 2014
Δωρεά για την ίδρυση και λειτουργία του
Παρατηρητηρίου για την Κρίση.

Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγίου Δημητρίου
– Καλλιθέας – Αττική, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την υποστήριξη του εργαστηρίου
Εκπαίδευσης.

Johns Hopkins University – Σε ολόκληρη την
Ελλάδα / 2013
Δωρεά για τη δημιουργία του «Κέντρου για
Χαρισματικά-Ταλαντούχα Παιδιά» στην Ελλάδα, στο
Κολλέγιο Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη.

Δωρεά για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού σε 117
δημόσια σχολεία της Ελλάδας.

Πρόγραμμα Υποστήριξης Σχολείων
– Σε ολόκληρη την Ελλάδα / 2013
Δωρεά για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού σε 102
σχολεία.

Πρωτοδικείο Αθηνών – Αττική, Ελλάδα / 2013
Δωρεά για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού - Πελοπόννησος,
Ελλάδα / 2013
Δωρεά για τη διοργάνωση 10ήμερων θερινών
κατασκηνώσεων σε 12 χωριά της Πελοποννήσου,
με τη συμμετοχή 600 παιδιών και 100 εκπαιδευτικών.

Σωματείο Φίλοι του Μουσείου Ελληνικών
Λαϊκών Οργάνων Φοίβου Ανωγειανάκη –
Κέντρο Εθνομουσικολογίας – Αττική, Ελλάδα /
2012, 2013
Δωρεά για την προσφορά δωρεάν εκπαιδευτικών
προγραμμάτων για παιδιά δημοτικού σχολείου,
με έμφαση σε σχολεία που βρίσκονται σε μη
προνομιούχες περιοχές, καθώς και για εκπαιδευτικές
επισκέψεις σε παιδικά ιδρύματα.

Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους
Πρόσφυγες – Αττική, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την υλοποίηση εκπαιδευτικού
προγράμματος, για την προαγωγή της ανοχής,
του σεβασμού, της ειρήνης και του δημοκρατικού
διαλόγου, καθώς και για την πρόληψη των φυλετικών
προκαταλήψεων.

ΥΓΕΙΑ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αιγινήτειο Νοσοκομείο Α’ Ψυχιατρική Κλινική
– Αττική, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την επέκταση του προγράμματος της
τηλεψυχιατρικής γηριατρικής μονάδας.

Δωρεά για την εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών
και την αγορά εξοπλισμού, για τη δημιουργία τμήματος
Επειγόντων Περιστατικών στο Νοσοκομείο Παίδων
«Αγλαΐα Κυριακού».

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
«Ιπποκράτειο» - Θεσσαλονίκη, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την ανακαίνιση της δεύτερης
Νεογνολογικής Μονάδας του νοσοκομείου, καθώς
και για την αναβάθμιση του ιατρικού εξοπλισμού.

Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος
Παντελεήμων» - Αττική, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης και
την αγορά εξοπλισμού για το Β’ Τμήμα Χειρουργικής
Θώρακος.

Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος – Πάτρα, Ελλάδα
/ 2013
Δωρεά για τη λειτουργία της Ανοιχτής Κλινικής στην
Πάτρα

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας – Αττική,
Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την αγορά 5 πλήρως εξοπλισμένων
ασθενοφόρων και 5 οχημάτων ταχείας ανταπόκρισης

Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά
– Αττική, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την αγορά ειδικού ιατρικού εξοπλισμού για
τον καρκίνο του μαστού.

Ελληνικός Οργανισμός Πρόληψης και
Διάγνωσης Προβλημάτων Όρασης – Σε
ολόκληρη την Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την λειτουργία της Κινητής
Οφθαλμολογικής Μονάδας.

Ίδρυμα «Τζένη Καρέζη» / 2014
Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων για δύο έτη.

Ίδρυμα Ορμύλια – Χαλκιδική, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού με σκοπό τη στήριξη
των ιατρικών προγραμμάτων που υλοποιεί το Ίδρυμα.

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
Νεογνολογική Κλινική – Ιωάννινα, Ελλάδα /
2012
Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού για τη Νεογνολογική
Κλινική.

Πρόγραμμα Κινητών Ιατρικών Μονάδων
– Σε ολόκληρη την Ελλάδα / 2012, 2015
Δωρεά για την αγορά δύο κινητών ιατρικών μονάδων
και ιατρικού εξοπλισμού, καθώς και την υλοποίηση
5-ετούς ιατρικού προγράμματος για την παροχή
πρόσβασης σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών
της χώρας σε δωρεάν ιατρική φροντίδα υψηλής
ποιότητας.

Πρόγραμμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
– Σε ολόκληρη την Ελλάδα / 2014
Δωρεά για την αντικατάσταση παλαιάς τεχνολογίας
γραμμικών επιταχυντών σε επτά δημόσια νοσοκομεία
της χώρας με νέους υπερσύγχρονους και
μεγαλύτερης ακριβείας επιταχυντές.

Σύμμαχοι Υγείας – Αττική, Ελλάδα / 2013
Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού Πνοή
– Αττική, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών
και την αγορά εξοπλισμού, για τη δημιουργία Μονάδας
Αυξημένης Φροντίδας και Νεφρολογικής Κλινικής,
στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη
& Αγλαΐας Κυριακού».

Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ» - Αττική,
Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

ΤΕΧΝΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών
«Ε. Κ. Βενιζέλος» – Κρήτη, Ελλάδα / 2013
Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού και την κάλυψη
λειτουργικών εξόδων.

Εθνική Λυρική Σκηνή – Αττική, Ελλάδα / 2012

Δωρεά για την επέκταση των υπηρεσιών νομικής
υποστήριξης για οροθετικούς και ασθενείς με AIDS.

Δωρεά για παραστάσεις της όπερας Λα Μποέμ, οι
οποίες αποτελούν μέρος του Προγράμματος «Όπερα
της Βαλίτσας».

Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» – Αττική,
Ελλάδα / 2012

Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. – Αττική, Ελλάδα /
2012

Κέντρο Ζωής – Αττική, Ελλάδα / 2013

Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού για την μονάδα
εντατικής θεραπείας παιδιών.

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ,
Α’ Ορθοπεδική Κλινική – Αττική, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την απόκτηση ανθρωπίνων πτωμάτων και
τη χρηματοδότηση ιατρικών σεμιναρίων για περίοδο
5 ετών.

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης Κλινική Θώρακος, Καρδιάς και
Μεγάλων Αγγείων – Θεσσαλονίκη, Ελλάδα /
2012
Δωρεά για τον εκσυγχρονισμό της κλινικής, με
σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της στη
φροντίδα των ασθενών.

Δωρεά για την υποστήριξη δύο παραστάσεων υπό τη
μουσική διεύθυνση του διάσημου συνθέτη Θεόδωρου
Κουρεντζή.

Θέατρο του Νέου Κόσμου – Αττική, Ελλάδα /
2012, 2013
Δωρεά για την πραγματοποίηση θεατρικών
παραστάσεων για παιδιά σε νοσοκομεία και άλλα
ιδρύματα στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
– Θεσσαλονίκη, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για τη στήριξη ειδικού προγράμματος που
απευθύνεται σε ανέργους για δύο χρόνια.

Μουσείο Μπενάκη – Αττική, Ελλάδα / 2013
Δωρεά για τη μερική κάλυψη των λειτουργικών
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Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος – Αττική,
Ελλάδα / 2012

εξόδων, προσφέροντας στους επισκέπτες δωρεάν
είσοδο σε τέσσερα κτίρια του Μουσείου μία ημέρα την
εβδομάδα.

Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη – Κρήτη, Ελλάδα
/ 2012
Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού για το πωλητήριο /
καφέ και την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος.

Νέα Σκηνή – Αττική, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Οι Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της
Θάλασσας – Ικαρία & Λήμνος, Ελλάδα / 2012
Δωρεά για την επέκταση των Μουσικών Εργαστηρίων
στην Ικαρία και τη Λήμνο.

Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης
– Θεσσαλονίκη, Ελλάδα / 2014
Δωρεά για εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με
τους Ολυμπιακούς Αγώνες σε παιδιά που φοιτούν σε
σχολεία ευάλωτων περιοχών της Θεσσαλονίκης.

Πρόγραμμα Υποστήριξης Μουσικών Σχολείων
- Σε ολόκληρη την Ελλάδα / 2015
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Δωρεά για την κατασκευή ελληνικών παραδοσιακών
μουσικών οργάνων και την αγορά ευρωπαϊκών
μουσικών οργάνων για το σύνολο των 43 μουσικών
σχολείων σε όλη την Ελλάδα.

