
ΑΦΡΙΚΗ & ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 

ALIMA 

Μπουρκίνα Φάσο, 
Καμερούν, 
Κεντροαφρικανική 
Δημοκρατία, Τσαντ, 
Λαϊκή Δημοκρατία του 
Κονγκό, Γουινέα, Μάλι, 
Μαυριτανία, Νίγηρας, 
Νιγηρία, Νότιο Σουδάν, 
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, 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. 

https://www.snf.org/en/grants/grantees/a/alliance-of-resident-theatresnew-york,-inc/emergency-relief/
https://amref.org/
https://amref.org/


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 

https://camfed.org/
https://camfed.org/
https://dndi.org/
https://dndi.org/
https://dndi.org/
http://m2m.org/
http://projecthealthychildren.com/
http://projecthealthychildren.com/


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, Δημοκρατία του 
Κονγκο, Νιγηρία, 
Ουγκάντα, Ζάμπια, 
Κένυα 

Mάλι: 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 

https://sahaglobal.org/
https://www.savethechildren.org.uk/
https://www.savethechildren.org.uk/


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. 

Γιατροί Χωρίς 
Σύνορα / 
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 

http://www.trocaire.org/
http://www.doctorswithoutborders.org/
http://www.doctorswithoutborders.org/
http://www.doctorswithoutborders.org/
http://www.doctorswithoutborders.org/


ασθενείς που πάσχουν από 
άλλες, επικίνδυνες για την 
υγεία, ιατρικές παθήσεις.  

 


