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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2018 ΑΠΟ ΤΗ GLOBAL SUSTAIN 

 

Η ΜΚΟ «Eθελοντική Διακονία Ασθενών» και η «Ιθάκη ΜΚΟ» οι αποδέκτες της φετινής 

χρηματοδότησης 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΨΗΦΩΝ ΜΚΟ

1 341 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ 

2 300 ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΕΥΧΗ ΕΛΛΑΔΟΣ 

3 278 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

5 233 ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ 

6 224 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 

8 220 ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

9 215 KIDS FAIR COLLECTION 

10 208 50 ΚΑΙ ΕΛΛΑΣ

11 202 Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ N. ΣΕΡΡΩΝ / SOFPSI N.SERRON-GREECE 

12 193 ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

13 192 ΙΘΑΚΗ 

14 175 ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

15 149 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 

16 139 ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ Η ΓΑΛΗΝΗ

17 133 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ 

18 131 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 

19 129 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΨΙΣ 

20 109 ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 

21 104 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ 

22 80 ΚΕ.Π.ΚΑ. – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

Σύνολο Ψήφων 4693

Σύνολο Χρηστών 1347

BEST BUDDIES GREECE                                                 

ΙΑΣΙΣ
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221

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ                                    

ΚΕΘΕΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΟ 2018
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ  

 
 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ 
 

Πρόγραμμα: «Ψυχαγωγία 720 παιδιών που νοσηλεύονται στην «Ογκολογική Μονάδα Παίδων Αθηνών» 

σε 6 μήνες» 
 

Με την ολοκλήρωση του έργου 720 παιδιά τα οποία νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο «Ελπίδα – 

Ογκολογική Μονάδα Παίδων» Αθηνών θα έχουν ψυχαγωγηθεί από εθελοντές ηθοποιούς (κλόουν 

και εμψυχωτές) σε έξι μήνες. 

Ο στόχος μας 

Ο βασικός μας στόχος είναι να διαμορφώσουμε ένα ευχάριστο περιβάλλον στο νοσοκομείο για τα 

παιδιά που πάσχουν από καρκίνο. Δύο μέρες την εβδομάδα εθελοντές ηθοποιοί (κλόουν και 

εμψυχωτές) θα επισκέπτονται τα νοσηλευόμενα παιδιά και θα τα απασχολούν με ατομικές 

θεατρικές παραστάσεις, ταχυδακτυλουργικά και κουκλοθέατρο, ενώ σε τακτά διαστήματα θα 

οργανώνονται εκδηλώσεις στους χώρους παιγνιοθεραπείας του νοσοκομείου. Με την παρουσία 

των εθελοντών, θα βελτιωθεί η ψυχοσυναισθηματική κατάσταση των παιδιών, καθώς με τη 

ψυχαγωγία και το παιχνίδι τα παιδιά θα διασκεδάζουν, θα γίνονται πιο εξωστρεφή και θα 

αποφορτίζονται από την καθημερινότητα του νοσοκομείου. 

 

ΙΘΑΚΗ ΜΚΟ 
 
Πρόγραμμα: «Αξιοπρέπεια για όλους μέσω υπηρεσιών υγιεινής» 
 

Οι στρατηγικοί μας στόχοι για το 2019 είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των σημείων λειτουργίας μας, 

καθώς και η μεγιστοποίηση του κοινωνικού μας αντικτύπου που τελικά θα οδηγήσουν στη 

συνολική ανάπτυξη της οργάνωσης. Το πρόγραμμα για το οποίο αιτούμαστε χρηματοδότηση είναι 

η υποστήριξη μίας ημέρας λειτουργίας στο πεδίο για μία περίοδο τριών μηνών. Κατά τη διάρκεια 

του 2018 ήδη λειτουργήσαμε σε δύο παραπάνω σημεία καταφέρνοντας έτσι να εξυπηρετούμε τον 

ενδιαφερόμενο πληθυσμό 6 ημέρες την εβδομάδα σε 5 διαφορετικά σημεία. Άμεσος στόχος μας 

λοιπόν, είναι να λειτουργήσουμε πλήρως, δηλαδή σε 6 σημεία για 7 ημέρες την εβδομάδα. Μία 

τέτοια δράση θα έχει πολλαπλά οφέλη όχι μόνο για τους ωφελούμενούς μας αλλά και για την 

επίτευξη των στόχων της οργάνωσης. Αρχικά, μέσα στη διάρκεια τριών μηνών θα 

πραγματοποιηθούν 300 πλύσεις παραδίδοντας 1.500 κιλά καθαρών ρούχων σε 

άστεγους, μετανάστες και πρόσφυγες, ενώ οι ώρες λειτουργίας στο πεδίο θα είναι 75. 

Επιπλέον, η παραπάνω δράση θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην αύξηση αλλά και τη συνέχιση της 

κοινωνικής ευαισθητοποίησης των πολιτών. Αυτό θα επιτευχθεί είτε μέσω της ενεργούς τους 

ενασχόλησης στο έργο μας (εθελοντισμός), αλλά και σε επίπεδο θεσμών όπου μέσω της 

ανάδειξης του έργου μας επιτυγχάνεται η αλλαγή ή/ και η βελτίωση των πολιτικών οι οποίες 

επηρεάζουν άμεσα τον άστεγο πληθυσμό. 


