
Υποστήριξη Ψυχικής Yγείας και Παροχής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης 

American Cancer Society  HΠΑ 

Παροχή 
περισσότερων από 
1000 
καταλυμάτων για 
τη φιλοξενία και 
επίτευξη της 
κοινωνικής 
απομόνωσης 
υγειονομικού 
προσωπικού. 

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. 

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 

http://www.cancer.org/
http://www.betances.org/
https://www.caringkindnyc.org/


MedicAlert 
Wanderer 

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. 

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 

http://www.cucs.org/
http://www.cucs.org/
http://www.capc.org/
http://www.caregiver.org/


δωρεά ύψους €2,5 
εκατομμυρίων. 

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. 

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. 

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 

http://fphnyc.org/
http://www.montefiore.org/
https://www.mountsinai.org/


Μανχάταν, όπως 
ενήλικες που είναι 
καθηλωμένοι στο 
σπίτι, ηλικιωμένοι 
ασθενείς, και 
άτομα με 
ψυχιατρικές και 
περίπλοκες 
ασθένειες. 

New Alternatives for Children  Nέα Υόρκη 

Παροχή 
ψυχολογικής 
υποστήριξης και 
ιατρικής 
φροντίδας σε 
χιλιάδες παιδιά με 
αναπηρίες, χρόνια 
νοσήματα, και 
ψυχολογικές 
παθήσεις. 

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. 

Osborne Association   Νέα Υόρκη 

Πρόσληψη ενός 
γιατρού με 
ειδίκευση στο 
Τραύμα, για τη 
διευκόλυνση των 
δραστηριοτήτων 
θεραπείας και 

http://www.nackidscan.org/home/index.php
http://www.nyp.org/
http://www.osborneny.org/


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. 

Peconic Bay Medical Center  Nέα Υόρκη 

Πιλοτική 
προσπάθεια 
υποστήριξης του 
κλινικού 
προσωπικού 
πρώτης γραμμής 
με «ψυχολογικά 
είδη ατομικής 
προστασίας» για 
την αντιμετώπιση 
του τραύματος και 
την απουσία 
περίθαλψης σε 
σοβαρά 
αρρώστους.  

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. 

http://www.peconicbaymedicalcenter.org/
http://www.ramusa.org/


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. 

YWCA of Queens   Νέα Υόρκη 

 Πρόσληψη 
επαγγελματιών 
ψυχικής υγείας 
που μιλούν 
μανδαρινικά και 
καντονέζικα, ώστε 
να παρέχουν 
υποστήριξη σε 
ηλικιωμένους 
ενήλικες στην 
κοινότητα.   

 

http://www.spop.org/
http://ywcaqueens.org/

