
Διασφάλιση Σίτισης 

A Single Bite 

Sullivan County, 
NY 

 Παροχή γευμάτων σε οικογένειες 
που έχουν ανάγκη, σε ολόκληρη 
την κομητεία. 

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. 

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. 

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. 

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 
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προστασία τους ενάντια στην 
πανδημία. 

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. 

Food with a Focus 
Baltimore 

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. 

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. 

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 
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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. 

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. 

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. 

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 
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εισοδήματος στο East Side του 
Μανχάταν. 

Make the Road New 
Υork 

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. 

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. 

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.  
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New York Immigration 
Coalition 

Nέα Υόρκη 

Σε συνέχεια προηγούμενης 
δωρεάς στον οργανισμό, η οποία 
δημιούργησε πολύγλωσσα 
εκπαιδευτικά εργαλεία για να 
έχουν πρόσβαση σε χρήσιμες 
πληροφορίες ιδιοκτήτες μικρών 
επιχειρήσεων που δεν έχουν ως 
πρώτη γλώσσα τα αγγλικά, τώρα 
με τη νέα δωρεά του ΙΣΝ θα 
ενισχυθούν μικροί οργανισμοί 
που λειτουργούν συσσίτια και 
άλλα προγράμματα βοήθειας για 
μετανάστες, πρόσφυγες και 
αιτούντες άσυλο. 

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. 

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. 

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 

http://www.nyic.org/
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στέγης, και την προσφορά 
προγραμμάτων εξ αποστάσεως 
υποστήριξης για νέους 
ανθρώπους. 

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. 

Safe Horizon Nέα Υόρκη 
Παροχή στέγης, τροφίμων, 
ρουχισμού και εγκαταστάσεων 
υγιεινής σε αστέγους. 

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. 

The Alaska 
Community 
Foundation 

Αλάσκα 

 Υποστήριξη του έργου μη 
κερδοσκοπικών οργανισμών 
πρώτης γραμμής που 
προσφέρουν άμεση υποστήριξη 
σε οικογένειες σε ανάγκη. 

The New York Times 
Neediest Cases Fund 

 Nέα Υόρκη 

Παροχή άμεσης βοήθειας σε 
ευάλωτους πληθυσμούς μέσω 
δέκα κοινωφελών οργανώσεων 
(Brooklyn Community Services, 
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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.  

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. 

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. 

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. 
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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. 
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