
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2020 ΑΠΟ ΤΗ GLOBAL SUSTAIN

Η ΜΚΟ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» και η «PEOPLE BEHIND» είναι
οι αποδέκτες της φετινής χρηματοδότησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΟ 2020

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ
ΨΗΦΩΝ ΜΚΟ

1 877 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
2 857 ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΕΥΧΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

3 854
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ 
Ν.ΑΧΑΙΑΣ

4 778 ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
631

5 631
Σ.Κ.Ε.Π. – ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ

6 563
ΕΛΕΠΑΠ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ

7 562 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ
8 471 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

9 375 ΔΙΑΔΡΑΣΗ
10 371 ΠΝΟΗ ΕΛΠΙΔΑΣ
11 346 PEOPLE BEHIND
12 306 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
13 297 ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
14 275 Η ΦΥΛΗ ΕΝ ΔΡΑΣΗ
15 259 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΡΟΜΑ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
16 257 ECOCITY

                     17 213 ΕΘΕΛΟΝ
                     18 193 ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
                     19 185 50ΚΑΙ ΕΛΛΑΣ
                     20 180 HUMANAID
                     21 160 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
                     22 112 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
                     23 111 YouBeHero

Σύνολο Ψήφων 9233
Σύνολο Χρηστών 2859
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ

ΜΚΟ «  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ  »  

Πρόγραμμα: «Ενίσχυση των δυνατοτήτων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών σε 
κίνδυνο στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας»

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον εξοπλισμό και την διαμόρφωση ενός χώρου διαχείρισης θυμού,
εκτόνωσης, χαλάρωσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας παιδιών σε
κίνδυνο στη Βέροια.
Τα  ωφελούμενα  παιδιά  του  ΚΗΦ  ζουν  σε  ένα  οικογενειακό  περιβάλλον  δυσλειτουργικό  και
ευμετάβλητο, είναι συχνά μάρτυρες κρίσεων, διενέξεων, βίας και αλλαγών της καθημερινότητάς
τους, που προκαλούν μεγάλη πίεση και ψυχική αναστάτωση. Ως αποτέλεσμα, καθημερινά υπάρχει
μεγάλη ανάγκη για εκτόνωση, αυτορρύθμιση και χαλάρωση των παιδιών είτε σε ομαδικό είτε σε
εξατομικευμένο επίπεδο.
Η  λειτουργία  ενός  χώρου  κατάλληλα  εξοπλισμένου,  προστατευμένου  και  ασφαλούς,  δίνει  τη
δυνατότητα στο παιδί που βρίσκεται σε κρίση:

1. να περιέρχεται σε κατάσταση ασφάλειας για τον εαυτό του και τους άλλους, καθώς ο χώρος
δεν επικοινωνεί απευθείας με το εξωτερικό περιβάλλον (εξώστες, δρόμους) και φέρει στο δάπεδο
και στους τοίχους μαλακά υλικά
2.  να έχει  τη δυνατότητα να εκτονωθεί  σωματικά,  χρησιμοποιώντας  ειδικά  στοιχεία  από  τον
εξοπλισμό (σάκο του μποξ, μπαλάκια, κλπ)
3.  να μπορεί  να ηρεμήσει,  παραμένοντας για λίγο χρονικό διάστημα μόνο του,  σε συνθήκες
κατάλληλου φωτισμού, μουσικής κλπ
4. να εκφράσει τα συναισθήματά του και να αναπτύξει τις λειτουργικές του δεξιότητες

Το παιδί στο δωμάτιο εκτόνωσης θα παρακολουθείται από το επιστημονικό προσωπικό και μετά το
πέρας της κρίσης θα ακολουθεί ατομική συνεδρία με την Ψυχολόγο του Κέντρου.
Παράλληλα,  ο  χώρος  θα  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  και  για  την  διεξαγωγή  ψυχοκοινωνικών
ομάδων (Ομάδα εφήβων, Ομάδα διαχείρισης συναισθημάτων κλπ) και εργαστηρίων δημιουργικής
απασχόλησης (αυτο-σχεδιαστικό θεάτρο, αυτορρύθμισης και αισθητηριακής ολοκλήρωσης) που
συμβάλλουν στην ενεργοποίηση, την αυτονομία και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.

ΜΚΟ   «  PEOPLE BEHIND  »  

Πρόγραμμα: « Ψηφιακό Πανεπιστήμιο τρίτης ηλικίας »

Σύμφωνα με έρευνα της ΔιαΝέοσις (2020), το 75% των ατόμων 65+ -μιας ευπαθούς ομάδας
που,  ούτως  ή  άλλως,  στερείται  διεξόδων  ενεργοποίησης-  εμφανίζει  λιγότερη  κοινωνική
δραστηριοποίηση  μετά  την  πανδημία,  ενώ  το  62,4%  βρίσκεται  σε  χειρότερη  ψυχολογική
κατάσταση, εκφράζοντας φόβο (80%) και αβεβαιότητα (83,7%). Η παγκόσμια Μελέτη COH-FIT
κατέγραψε την επιδείνωση της μοναξιάς των ηλικιωμένων στην Ελλάδα του 2020 κατά 96%, ενώ
η Eurostat  (2019)  έδειχνε  ότι  μόνο  το  20% δραστηριοποιείται  σωματικά περισσότερο  από  3
ώρες/εβδομάδα. Παράλληλα, ενώ πριν τον Covid-19 το 78% δεν είχε καμία γνώση υπολογιστών
(Eurostat,  2019),  πλέον,  το  78,5%  αντιμετωπίζει  θετικότερα  τα  εργαλεία  της  τεχνολογίας,
ανοίγοντας τον δρόμο για προοπτικές ενεργοποίησης μέσω του διαδικτύου.
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Η στροφή των ηλικιωμένων στην τεχνολογία επιβεβαιώνει την επιλογή της People Behind, να
δημιουργήσει την e-learning πλατφόρμα, e-Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας, της μοναδικής ολιστικής
πρωτοβουλίας για την ενεργοποίηση των ατόμων 65+ στην Ελλάδα. Σκοπός είναι να συμβάλλει
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων προωθώντας την Υγιή και Ενεργό Γήρανση,
σε  μία  περίοδο  που  ο  εγκλεισμός  στο  σπίτι  επιφέρει  αρνητικά  αποτελέσματα  στην  ψυχική,
πνευματική και σωματική ευεξία τους.

Μέσω του e-Πανεπιστημίου Τρίτης Ηλικίας, οι ωφελούμενοι συμμετέχουν σε ζωντανά διαδικτυακά
εργαστήρια,  διαβάζουν  σημειώσεις  των  μαθημάτων,  εξασκούνται  μέσω  ασκήσεων/κουίζ  και
παρακολουθούν χρήσιμα ενημερωτικά βίντεο. Επίσης, μέσω του forum μπορούν να ανταλλάξουν
σκέψεις/ιδέες και να αναπτύξουν κοινωνικές/φιλικές σχέσεις.

Μέσα  από  τα  εργαστήρια  του  προγράμματος  210 ωφελούμενοι  ενεργοποιούνται,  κερδίζοντας
γνώσεις και βελτιώνοντας τη σωματική και πνευματική τους κατάσταση.
Το σύνολο των εργαστηρίων είναι 168 και οι θεματικές είναι:

• Ψηφιακή Ενδυνάμωση
• Σωματική Άσκηση
• Ιστορία Τέχνης
• Ψυχική ενδυνάμωση
• Φιλοσοφία
• Ιστορία
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