
Διασφάλιση Σίτισης, Ψυχολογική Υποστήριξη και  Κάλυψη Άμεσων Αναγκών 

Acción Contra El Hambre  Ισπανία  

Σε συνέχεια προηγούμενης 
δωρεάς του ΙΣΝ στον οργανισμό, 
που στήριξε με τρόφιμα και κιτ 
υγιεινής, συμβουλευτική για την 
ψυχική και αναπαραγωγική 
υγεία, κ.ά., πληθυσμούς στην 
Κεντρική και Νότια Αμερική, 
τώρα, με τη νέα δωρεά στην 
Ισπανία προσφέρεται απευθείας 
χρηματική στήριξη σε εκατό 
ευάλωτες οικογένειες. 

Association Coup de 
Pouce 

 Γαλλία 

 Υποστηρικτική εκπαίδευση 
μέσω θερινών προγραμμάτων 
και προγραμμάτων εκπαίδευσης 
μετά το σχολείο για περίπου 
2.000 μαθητές σε όλη τη Γαλλία. 

Associazione CasAmica  Ιταλία 

Παροχή ψυχολογικής 
υποστήριξης και ειδών βασικής 
ανάγκης. 

Associazione Dynamo 
Camp  

Ιταλία 

Στήριξη προγράμματος για 
παιδιά με σοβαρές και χρόνιες 
ασθένειες, που περιλαμβάνει 
διαδικτυακές, θεραπευτικές 
δραστηριότητες ψυχαγωγίας, 
όπως διαδικτυακά εργαστήρια 
για νοσοκομεία και ανάδοχες 
οικογένειες. 

Associazione Italiana 
Persone Down  

 Ιταλία 

 Αύξηση της χωρητικότητας σε 
κέντρα ημέρας, που προσφέρουν 
μαθήματα αυτονομίας και 
ιδιαίτερα μαθήματα, καθώς και 
υποστήριξη για την επιστροφή 
στα σχολεία ανθρώπων με 
σύνδρομο Down. 

Ayuda en Acción Ισπανία 

Στήριξη του προγράμματος 
Resilient Digital Schools, με 
αποστολή τη γεφύρωση του 
ψηφιακού χάσματος και την 

https://www.accioncontraelhambre.org/en
https://www.coupdepouceassociation.fr/
https://www.coupdepouceassociation.fr/
http://www.casamica.it/
http://www.dynamocamp.org/
http://www.dynamocamp.org/
https://www.aipd.it/site/
https://www.aipd.it/site/
http://www.dynamocamp.org/


κάλυψη βασικών αναγκών για 
μαθητές. 

Barça Foundation 

Ισπανία/Κατα
λονία 

Διασφάλιση σίτισης και 
ψυχολογική υποστήριξη μέσω 
του Red Cross Catalonia, 
ειδικότερα σε ανθρώπους 
μεγάλης ηλικίας και αστέγους, 
καθώς και σε παιδιά, μέσω του 
κυβερνητικού προγράμματος 
σίτισης της Καταλονίας 

CRESCER  Πορτογαλία 

Παροχή εκατοντάδων γευμάτων 
που ετοιμάζονται στο 
συνεταιριστικό εστιατόριο για 
ανθρώπους που ζουν στον 
δρόμο.  

Doctors of the World 
Spain 

Ισπανία 

Σε συνέχεια προηγούμενης 
δωρεάς του ΙΣΝ στον οργανισμό, 
που στήριξε με τρόφιμα και κιτ 
υγιεινής, συμβουλευτική για την 
ψυχική και αναπαραγωγική 
υγεία, κ.ά., πληθυσμούς στην 
Κεντρική και Νότια Αμερική, 
τώρα, με τη νέα δωρεά στην 
Ισπανία προσφέρεται απευθείας 
χρηματική στήριξη σε εκατό 
ευάλωτες οικογένειες. 

EMERGENCY Ιταλία 

Μόνιμες και κινητές ιατρικές 
μονάδες σε εννέα περιοχές της 
Ιταλίας, οι οποίες θα συνεχίσουν 
να προσφέρουν ιατρικές 
υπηρεσίες σε χιλιάδες ασθενείς, 
καθώς και διανομή φαγητού, 
ειδών υγιεινής και καθαριότητας 
σε χιλιάδες νοικοκυριά, σε 
τέσσερις περιοχές της Ιταλίας 

Enfance et Partage Γαλλία 
Αντιμετώπιση της παιδικής 
κακοποίησης μέσω ψυχολογικής 
υποστήριξης 

Fondazione Progetto 
Arca  

Ιταλία 

Παροχή γευμάτων, στέγης, και 
ειδών βασικής ανάγκης, σε 
αστέγους, ηλικιωμένους και 
οικογένειες.  

http://foundation.fcbarcelona.com/
http://crescer.org/en/
http://www.medicosdelmundo.org/
http://www.medicosdelmundo.org/
http://en.emergency.it/projects/covid-19-our-work-at-emergency-clinics-in-italy/
http://enfance-et-partage.org/
http://www.progettoarca.org/
http://www.progettoarca.org/


Fundación Tomillo   Ισπανία 

Προετοιμασία περίπου 300 
εφήβων για την ομαλή μετάβασή 
τους σε εξ αποστάσεως 
δευτεροβάθμια επαγγελματική 
εκπαίδευση μέσω ενός bootcamp 
ψηφιακής κατάρτισης, διάρκειας 
πέντε εβδομάδων. 

Grandes Amigos  Ισπανία 

Παροχή εξ αποστάσεως 
ψυχολογικής υποστήριξης σε 
περίπου χίλιους ενήλικες ετησίως 
με τη βοήθεια εθελοντών. 

Intersos  Ιταλία 

Παροχή στέγης, ψυχολογικής και 
εκπαιδευτικής υποστήριξης, 
κλινική υγείας και άλλες εξίσου 
απαραίτητες υπηρεσίες σε 
περισσότερες από 2.700 γυναίκες 
πρόσφυγες, παιδιά και νέους στη 
Ρώμη. 

Plena Inclusion  Ισπανία 

Βοήθεια για την κάλυψη 
αναγκών έκτακτης ανάγκης που 
δημιουργήθηκαν κατά τη 
διάρκεια της κρίσης για άτομα με 
διανοητικές και αναπτυξιακές 
αναπηρίες. 

Save the Children Italy   Ιταλία 

 Παροχή θερινών μαθημάτων, 
ψυχολογική υποστήριξη, 
εργαστήρια για εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που μπορούν να 
κάνουν οι γονείς με τα παιδιά 
τους, διάθεση τροφίμων και 
ειδών σε οικογένειες και 
υποστήριξη καθηγητών και 
σχολείων για να προσαρμοστούν 
στις νέες συνθήκες, μέσω ενός 
προγράμματος με 
επωφελούμενους περισσότερους 
από 100.000 νέους ανθρώπους 
συνολικά. 

Save the Children Spain   Ισπανία 

 Παροχή θερινών 
υποστηρικτικών μαθημάτων, 
γεφύρωση του ψηφιακού 
χάσματος, γραμμή ψυχολογικής 
υποστήριξης, προγράμματα 

https://tomillo.org/
http://grandesamigos.org/
https://www.intersos.org/en/
http://www.plenainclusion.org/
https://www.savethechildren.it/
https://www.savethechildren.es/


άθλησης και πολλά ακόμη σε 
περισσότερες από 2.000 
οικογένειες, 44% των οποίων 
είναι μονογονεϊκές. 

SOLETERRE   Ιταλία 

Ψυχολογική υποστήριξη σε 
περισσότερους από 500 
εργαζόμενους της πρώτης 
γραμμής, ασθενείς και 
οικογένειες στη βόρεια Ιταλία 
που «χτυπήθηκε» ιδιαίτερα από 
την πανδημία. 

The French Red Cross  Γαλλία 
Διανομή γευμάτων και 
ψυχολογική υποστήριξη μέσω 
δεκάδων χιλιάδων εθελοντών. 

The Italian Red Cross   Ιταλία 

Διανομή γευμάτων και κιτ 
υγιεινής σε οικογένειες με 
οικονομικές δυσκολίες, καθώς 
και παροχή 24ωρης ψυχολογικής 
υποστήριξης μέσω μίας γραμμής 
βοήθειας που λαμβάνει χιλιάδες 
τηλεφωνήματα κάθε μέρα. 

The Spanish Red Cross  Ισπανία 
Διανομή γευμάτων και ειδών 
ανάγκης σε όλη τη χώρα. 

Unis Cité   Γαλλία  

Διάθεση προσωπικού 
προστατευτικού εξοπλισμού σε 
νέους που συμμετέχουν σε ένα 
πρόγραμμα απασχόλησης, 
προσφέροντας στήριξη σε 
ηλικιωμένους. 

 

https://soleterre.org/en/
https://www.croix-rouge.fr/
https://www.cri.it/home
http://www2.cruzroja.es/
http://www.uniscite.fr/

