
Εκπαίδευση & Υποστηρικτικά Δίκτυα Νέων Ανθρώπων  

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.  

Big Brothers Big Sisters of 
America (BBBS)  

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. 

https://www.advocatesforchildren.org/
https://www.advocatesforchildren.org/
http://www.bbbs.org/
http://www.bbbs.org/
http://www.booksforkids.org/
http://www.btny.org/


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. 

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. 

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. 

http://www.donorschoose.org/
http://www.wearedream.org/
http://figureskatinginharlem.org/
https://gjacademy.org/


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. 

Hostos Community College 
Foundation 

Nέα Υόρκη 

Προσφορά έκτακτης 
οικονομικής υποστήριξης σε 
200 μαθητές στο Hostos 
Community College στην 
περιοχή του Mπρονξ. 

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 

http://www.harlemacademy.org/
http://heaf.org/
http://heaf.org/
http://heaf.org/
http://hostos.thankyou4caring.org/hostos-cc-foundation
http://hostos.thankyou4caring.org/hostos-cc-foundation
http://hudsonsailing.org/
http://hudsonsailing.org/
http://hunter.cuny.edu/


πολλαπλά ζητήματα, όπως 
αυξανόμενη επισιτιστική, 
οικονομική και 
επαγγελματική 
ανασφάλεια. 

Institute of International 
Education 

 ΗΠΑ 

 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 

New Heights  Nέα Υόρκη  

Παροχή ενός συνδυασμού 
ακαδημαϊκής υποστήριξης, 
διατροφικών συμβουλών 
και μαθημάτων 
ανταγωνιστικής 
καλαθοσφαίρισης για 250 
μαθητές από το δημοτικό 
μέχρι το λύκειο. 

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. 

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. 

http://www.newheightsnyc.org/
http://www.newheightsnyc.org/
http://www.newheightsnyc.org/
http://www.pace.edu/
http://www.playworks.org/


Raising a Reader 
Massachusetts 

Μασαχουσέτη 

Αντιμετώπιση των 
εκπαιδευτικών ανισοτήτων, 
διασφαλίζοντας πρόσβαση 
σε βιβλία και διαδικτυακά 
μαθήματα ανάγνωσης σε 
οικονομικά υποβαθμισμένες 
περιοχές. 

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. 

South Bronx United Nέα Υόρκη  

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 

http://raisingareaderma.org/
http://raisingareaderma.org/
http://rockingtheboat.org/
https://rownewyork.org/
http://www.southbronxunited.org/
http://www.seo-usa.org/
http://www.seo-usa.org/


προσαρμοστούν στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση, 
με επωφελούμενους 
περισσότερους από 2000 
μαθητές. 

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. 

 

http://streetsquash.org/
https://www.successacademies.org/
http://www.summersearch.org/

