
 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2017 ΑΠΟ ΤΗ GLOBAL SUSTAIN 

Η ΜΚΟ «Γιατροί του Κόσμου» και η «HOPEgenesis» οι αποδέκτες της φετινής 

χρηματοδότησης 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΟ 2017 

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΨΗΦΩΝ ΜΚΟ 

1824 Γιατροί του Κόσμου 

1748 ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ 

1235 MOm/Εταιρεία Μελέτης και Προστασίας Μεσογειακής Φώκιας 

973 ΑγκαλιάΖΩ - Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου 

888 ΚΕΘΕΑ 

880 Φαιναρέτη 

816 Ένωση «Μαζί για το Παιδί» 

784 HOPEgenesis 

784 Εθελοντική Δράση Κτηνιάτρων Ελλάδος (Ε.Δ.Κ.Ε) 

724 «Η Καρδιά Του Παιδιού» 

710 Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας 

652 Φροντίδα 

637 Ελληνική Ομάδα Διάσωσης 

613 Σύλλογος Δικαίωμα στη Ζωή 

607 Φιλαράκια Ελλάδας 

491 Δεσμός 

477 Σ.Ο.Ψ.Υ. Πάτρας  

421 Εταιρεία Νόσου Αlzheimer και συναφών διαταραχών Ν. Ηρακλείου "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ"  

414 People Behind 

400 Κ.Ε.Φ.Ι. - Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών Αθηνών 

373 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 

339 ΠΛΕΓΜΑ 

339 ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών 

323 ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΥΙΛΩΝ ΑμεΑ 

313 Φάρος του Κόσμου 



 

 
 
 
 

313 Φάρος του Κόσμου 

301 Σύλλογος Εθελοντών Υποστήριξης Ανηλίκων & Νέων - Εντός#Εκτός 

289 Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς και Νήσων 

243 ECOWEEK Εβδομάδα Οικολογίας 

224 ANCE (Δίκτυο για την υποστήριξη των λιγότερο ευνοημένων) 

222 Prolepsis 

216 Κάριτας Αθήνας 

191 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων "ΕΔΡΑ" 

190 Κόμβος Διαδραστικής Μεταφοράς Γνώσης - InterMediaKT 

129 BUSINESS MENTALITY 

    

 
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ: 19.770 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

  

Συνοπτική παρουσίαση των προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν 

 
Γιατροί του Κόσμου 

 

Πρόγραμμα: «Υπνωτήριο Αστέγων και Συνοδευτικές Ιατρικές και 

Ψυχοκοινωνικές Υπηρεσίες με έμφαση στους Νέο-άστεγους»  

 

Λειτουργία κατά τους χειμερινούς μήνες ενός υπνωτηρίου αστέγων χωρητικότητας 

24 ατόμων που θα καλύψει τις αυξημένες – ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης – 

ανάγκες στέγασης στην περιοχή της Αθήνας, ιδιαίτερα σε κατηγορίες του 

πληθυσμού που αποκλείονται από τις «συνήθεις» στεγαστικές δομές αστέγων, 

όπως οι «νέο-άστεγοι», οι γυναίκες και οι οικογένειες. Συνοδευτικά στους 

επωφελούμενους θα παρέχονται ιατρικές υπηρεσίες από την παρακείμενη 

πολυκλινική των Γιατρών του Κόσμου σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης σε πρώτο 

βαθμό των προβλημάτων υγείας που συχνότατα αντιμετωπίζουν οι άστεγοι (π.χ. 

πνευμονολογικά, δερματολογικά κ.α.), αλλά και υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής 

στήριξης (από την συστεγαζόμενη κοινωνική υπηρεσία της οργάνωσής μας) με 

έμφαση στη γρήγορη ανεύρεση βιώσιμων λύσεων, προτού οι συνάνθρωποί μας 

περάσουν από τη νέο-αστεγία στον φαύλο κύκλο της χρονιότητας. Με αυτό τον 

τρόπο επιτυγχάνεται μια σφαιρική αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

ανακύπτουν για τους αστέγους σε οικιστικό/στεγαστικό, ιατρικό και ψυχοκοινωνικό 

επίπεδο.  

 

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε ιδιόκτητο κτίριο των Γιατρών του Κόσμου στο 

κέντρο της Αθήνας, όπου και βρίσκεται ο μεγαλύτερος αριθμός των αστέγων, αλλά 

και ο μεγαλύτερος αριθμός των απαραίτητων για τους επωφελούμενους 

υπηρεσιών. Επίσης, πέραν της χρήσης του βασικού προσωπικού του υπνωτηρίου,  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

θα υπάρξει σύνδεση με όλες τις άλλες εν ενεργεία υπηρεσίες των Γιατρών του 

Κόσμου και στήριξη από τον μεγάλο αριθμό εθελοντών της οργάνωσης, που 

καλύπτουν πληθώρα ιατρικών ειδικοτήτων. Τόσο το κτιριακό καθεστώς, όσο και το 

πλέγμα υπηρεσιών και εθελοντών των Γιατρών του Κόσμου δύνανται να 

εξασφαλίσουν στο μέγιστο βαθμό τη βιωσιμότητα του προγράμματος. 

 

HOPEgenesis 

 

Πρόγραμμα: "Υποστήριξε μία γυναίκα σε ακριτικό νησί της χώρας μας να 

αποκτήσει ένα παιδί" 

 

Το δίκτυο της Hopegenesis αποτελείται από 27 απομακρυσμένα, ακριτικά, νησιά 

(Νοεμ.2017), στα οποία παρατηρούνται από ελάχιστες έως μηδενικές γεννήσεις τα 

τελευταία χρόνια. Η Hopegenesis για το 2017 είχε θέσει ως στόχο την κάλυψη 10 

εγκύων.  

 

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος η ανάγκη ήταν τόσο μεγάλη, οπότε τον 

Μάρτιο του 2017 έγινε αναθεώρηση του στόχου στις 40 έγκυες. Ήδη, 27 έγκυες 

γυναίκες έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα (Νοεμ.2017), και 17 μωρά έχουν 

γεννηθεί ενώ αναμένονται ακόμη 11 μωρά τους επόμενους μήνες. Οι 27 έγκυες 

προέρχονται από τα νησιά: Αλόννησος (6), Ανάφη(1), Θύμαινα(2), Κάσος(1), 

Λειψοί(4), Σκόπελος(2), Σκύρος(1), Τήλος(3), Φούρνοι(7) και Ψαρά (1). 

Αντίστοιχα τα ποσοστά αύξησης γεννήσεων ανά περιοχή είναι: Αλόννησος 

(600%), Ανάφη (100%), Θύμαινα (200%), Κάσος (100%), Λειψοί (200%), 

Σκόπελος (200%), Σκύρος (100%), Τήλος (300%), Φούρνοι (700%), Ψαρά 

(100%). Η κοινωνικο-οικονομική αλλαγή που πραγματοποιείται σε αυτές τις 

περιοχές με τη γέννηση παιδιών είναι ζωτικής σημασίας.  

 

Για το 2018 ο στόχος της Hopegenesis είναι η κάλυψη 50 εγκύων γυναικών από 

ακριτικές περιοχές της χώρας μας. Μια έγκυος γυναίκα επισκέπτεται την Αθήνα 

κατά μ.ο. 5 φορές κατά τη διάρκεια της εκγυμοσύνης της, για την πραγματοποίηση 

των απαραίτητων ιατρικών της εξετάσεων και του τοκετού της. Το κόστος για μια 

έγκυο ανέρχεται στα 10.000€ (μ.ο.) με το 45% αυτού του ποσού να αποτελούν τα 

μεταφορικά κόστη και κόστη διαμονής για την ίδια και το συνοδό της. Όλα τα 

έξοδα καλύπτονται από την Hopegenesis (ιατρικές εξετάσεις, παρακολούθηση από 

εθελοντές μαιευτήρες-γυναικολόγους, τοκετός, μεταφορικά και έξοδα διαμονής). Η 

έγκυος που θέλουμε να εντάξουμε στο συγκεκριμένο διαγωνισμό προέρχεται από 

το νησί της Αλόννησου με προβλεπόμενη ημερομηνία τοκετού 28/2/2018. 
  

 

 

 


