
«Όλοι με σέβονται 
τώρα. Φέρνω την 
αλλαγή! Είμαι τόσο 
περήφανη για όσα 
έχω πετύχει ως τώρα 
και για όλα όσα 
μπορώ να κάνω πλέον.»
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Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
 
 Αν έπρεπε να επιλέξω μια εικόνα που σφράγισε το 2016 και έκανε το γύρο του κόσμου, θα διάλεγα την 
εικόνα του πεντάχρονου Ομράν από το βομβαρδισμένο Χαλέπι. Μια εικόνα που μας έφερε αντιμέτωπους 
με τη φρίκη του πολέμου, αλλά και με τη δική μας ευθύνη -ως διεθνής κοινότητα, κράτη και πολίτες- να 
δείξουμε την αλληλεγγύη μας και να προσφέρουμε ηθικά και νομικά την προστασία μας στους πρόσφυ-
γες. Το ρεκόρ θανάτων στη Μεσόγειο, με 3.800 ανθρώπινες ζωές να έχουν χαθεί στα νερά της, είναι ο 
θλιβερός απολογισμός για το 2016.

 Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα και με χιλιάδες πρόσφυγες εγκλωβισμένους στη χώρα μας συνεχί-
σαμε, ως ActionAid Ελλάς, να παρέχουμε στήριξη, επεκτείνοντας το πρόγραμμά μας σε δύο δομές προ-
σφύγων στην Αττική, στο Σχιστό και στο Σκαραμαγκά, εργαζόμενοι συστηματικά και κατά προτεραιότητα 
με τις γυναίκες και τους πιο ευάλωτους. 

 Το 2016 ήταν για την ActionAid Ελλάς μια μεταβατική χρονιά όπου, μαζί με τους υποστηρικτές μας, 
αξιολογήσαμε το έργο μας και αρχίσαμε να προετοιμάζουμε τα επόμενα βήματά μας. Ήταν μια χρονιά 
προπαρασκευαστική που οδήγησε σε σημαντικές αλλαγές και πρωτοβουλίες, κάποιες από τις οποίες 
πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2017. Η πιο σημαντική, ίσως, ήταν η δημιουργία του Επίκεντρου, ενός 
κέντρου ενδυνάμωσης που βοηθάει τους συμπολίτες μας που πλήττονται από την οικονομική κρίση στην 
Ελλάδα, στο οποίο μεταφέρουμε εμπειρία 45 ετών. Ήταν, επίσης, άλλη μια χρονιά όπου η αλληλεγγύη την 
οποία δείχνουν οι υποστηρικτές μας σε ανθρώπους που ζουν σε 55 κοινότητες 20 μακρινών χωρών, σε 
συνθήκες ακραίας φτώχειας, έμεινε ζωντανή.

 Η στήριξή σας, οι εποικοδομητικές σας ιδέες και η πίστη σας στο έργο της ActionAid μας δίνουν τη 
δυνατότητα να σχεδιάζουμε και να πραγματοποιούμε ένα έργο που αλλάζει ζωές, προτείνοντας τρόπους 
που μπορεί να κάνουν τον κόσμο καλύτερο. Στις σελίδες που ακολουθούν θα διαβάσετε μερικές από τις 
επιτυχίες του 2016, που έγιναν χάρη σε εσάς! Ευχαριστούμε! 

Με εκτίμηση,

 
Γεράσιμος Κουβαράς
Γενικός Διευθυντής ActionAid Ελλάς

Σελ. 3 — Χαιρετισμός
 Γενικού Διευθυντή
 ActionAid Ελλάς

Σελ. 4 — Top Story: Πρόσφυγες

Σελ. 6 — Επιτυχίες και δράσεις
 της ActionAid σε όλο
 τον κόσμο

Σελ. 8 — Επιτυχίες και δράσεις
 στην Ελλάδα 

Σελ. 12 — Επιτυχίες στις χώρες
 δράσης της ActionAid
 Ελλάς

Σελ. 32 — Αναδοχή Παιδιού

Σελ. 34 — Ταξίδια αλληλεγγύης

Σελ. 36 — Άλλα προγράμματα
 και δωρεές

Σελ. 38 — Επικοινωνία και ΜΜΕ

Σελ. 39 — Λογοδοσία

Σελ. 40 — Επιστολή Ορκωτών
 Λογιστών

Σελ. 42 — Οικονομικά
 στοιχεία 2016

Σελ. 44 — Λίγα λόγια
 για το 2017 

Σελ. 45 — Οι εργαζόμενοι
 της ActionAid Ελλάς

Σελ. 46 — Διακυβέρνηση
 της ActionAid Ελλάς

Περιεχόμενα

Οι χώρες δράσης
της ActionAid και
της ActionAid Ελλάς

1. Ελλάδα
2. Αιθιοπία
3. Αφγανιστάν
4. Βιετνάμ
5. Βραζιλία
6. Γκάνα
7. Γουατεμάλα
8. Ζάμπια
9. Ζιμπάμπουε
10. Ινδία
11. Καμπότζη

12. Κένυα
13. Λεσόθο
14. Μπαγκλαντές
15. Νεπάλ
16. Πακιστάν
17. Παλαιστίνη
18. Ρουάντα
19. Σενεγάλη
20. Σιέρα Λεόνε
21. Τανζανία

Οι 21 xώρες
δράσης
της ActionAid
Ελλάς

Όλες
οι χώρες
δράσης
της ActionAid
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Top Story:
Προσφυγικό
―
Εγκλωβισμένοι
στην Ελλάδα 

Τον Μάρτιο 2016, η Ευρώπη αποφάσισε: δεν θέλει να φιλοξενήσει πρόσφυγες 
στο έδαφός της, παρόλο που έχει νομοθεσία για την προστασία των προσφύ-
γων. Πρώτα έκλεισαν τα σύνορα στην Ειδομένη και στη συνέχεια ήρθε η Συμ-
φωνία ΕΕ – Τουρκίας, με το ΝΑΤΟ και τη Frontex να περιπολούν στα σύνορά 
μας. Το «έθνος των εκτοπισμένων», άνθρωποι που αναγκάζονται να φύγουν 
για να ξεφύγουν από πολέμους, βία, πείνα, θα μείνει εκτός του «Φρουρίου» 
και η Μεσόγειος θα παραμείνει η πιο «θανατηφόρα θάλασσα».

Τα νέα δεδομένα μας ανάγκασαν να προσαρμόσουμε τη δράση μας γρήγορα, 
καθώς δεν στηρίζαμε πλέον διερχόμενους πρόσφυγες, αλλά έναν πληθυσμό 
που παραμένει για μεγάλο διάστημα στην Ελλάδα. Έτσι πέρα από τη Λέσβο, 
ξεκινήσαμε να δουλεύουμε στις δομές του Σχιστού και Σκαραμαγκά στην 
Αττική. Στηρίζαμε πλέον ανθρώπους εγκλωβισμένους. Είναι οι άνθρωποι που 
βλέπαμε κάθε μέρα στη Μόρια, το Καρά Τεπέ, το Σχιστό και το Σκαραμαγκά. 
Να, λοιπόν, τι κάναμε γι’ αυτούς το 2016:

Τους μιλήσαμε και τους
ενημερώσαμε στη γλώσσα τους
Οι άνθρωποι που έφταναν στη Λέσβο 
είχαν ως πηγή πληροφόρησης τους 
διακινητές τους, οι οποίοι τους παρα-
πληροφορούσαν συστηματικά. Ήμα-
σταν από τους πρώτους που δημιουρ-
γήσαμε ομάδα πολλών εθνικοτήτων 
και έτσι οι πολιτισμικοί διαμεσολα-
βητές μας ενημέρωσαν στη γλώσσα 
τους και κατατόπισαν έγκυρα περίπου 
60.000 πρόσφυγες για τις διαδικασί-
ες και τα δικαιώματά τους. 

Τους δώσαμε είδη πρώτης
ανάγκης και χειμερινό εξοπλισμό
Σε ένα τόσο μεγάλο και επικίνδυνο 
ταξίδι, πολλές οικογένειες έχαναν τα 
υπάρχοντά τους. Αφού ρωτήσαμε τις 
γυναίκες πρόσφυγες για τις ανάγκες 
τους, τους διανείμαμε 5.916 πακέτα 
με είδη πρώτης ανάγκης (οδοντό-
βουρτσες, οδοντόκρεμες, σαπούνια, 
σερβιέτες, μωρομάντηλα, εσώρουχα 
και πάνες για μωρά). Κατά τη διάρ-
κεια του χειμώνα, η ανάγκη για ζεστά 
ρούχα ήταν μεγάλη κι έτσι, μοιράσα-
με 11.205 είδη για την αντιμετώπιση 
του κρύου (κουβέρτες, σκουφιά, 
γάντια, πανωφόρια).

Τους στηρίξαμε
ψυχολογικά
Οι γυναίκες πρόσφυγες ήταν ιδιαίτε-
ρα ευάλωτες και είχαν μεγάλη ανά-
γκη να νιώσουν ασφάλεια. Ήμασταν 
οι πρώτοι που δημιουργήσαμε Κέντρα 
Ημέρας για γυναίκες στη Λέσβο, στα 
οποία οι πολιτισμικοί διαμεσολαβη-
τές μας δέχτηκαν 6.170 γυναίκες. 
Εκεί βρήκαν ασφάλεια, ένα μέρος να 
θηλάσουν και ανθρώπους που μιλούν 
τη γλώσσα τους για να συζητήσουν 
τις δυσκολίες τους. Όταν έκλεισαν 
τα σύνορα και οι πρόσφυγες άρχι-
σαν να μένουν για μεγάλο διάστημα 
στις δομές, δημιουργήσαμε ομάδες 
από ψυχολόγους και κοινωνικούς 
λειτουργούς, οι οποίοι τους στήριξαν 
σε 3.803 συνεδρίες ψυχοκοινωνικής 
στήριξης για να αντιμετωπίσουν τα 
τραύματα του ταξιδιού και να μπορέ-
σουν να αντέξουν τους πολλούς μή-
νες αναμονής μέχρι να μάθουν αν θα 
συνεχίσουν το ταξίδι τους. Επιπλέον, 
διαχειριστήκαμε 3.400 ευάλωτα πε-
ριστατικά όπως ΑΜεΑ, ανήλικους, οι-
κογένειες με μικρά παιδιά, ασθενείς, 
ανθρώπους που είχαν χάσει τους 
δικούς τους, παραπέμποντάς τους σε 
άλλες οργανώσεις και υπηρεσίες.

«Νιώθω ευγνωμοσύνη στο 
Θεό που μας φροντίζετε. 
Θέλω να σας πω ένα ευχα-
ριστώ για τις πάνες για το 
μωρό και τη βοήθεια για να 
το πάω στο γιατρό.» 
Faima, 25 ετών από το 
Αφγανιστάν για τον γιο 
της, Μόρια, Λέσβο
 
Βρείτε κι άλλες ιστορίες
προσφύγων εδώ:
http://bit.ly/2uegT08 

Πηγές χρηματοδότησής μας ήταν οι 
υποστηρικτές της ActionAid Ελλάς 
και της ActionAid Μ. Βρετανίας, 
το Department for International 
Development (DFID) της αγγλικής 
κυβέρνησης, το ιδιωτικό Ελβετικό 
ίδρυμα Lombard Foundation, το 
United Nations Population Fund 
(UNFPA) των Ηνωμένων Εθνών και 
η Διεθνής Μη Κυβερνητική Οργά-
νωση Oxfam.

Διοργανώσαμε δραστηριότητες
και μαθήματα γλωσσών
Οι μήνες αναμονής στην Ελλάδα 
εγκλώβισαν χιλιάδες ανθρώπους σε 
μια καθημερινότητα γεμάτη αγωνία 
για απαντήσεις από τις αρχές, οι 
οποίες δεν έρχονταν, και ταυτό-
χρονα πολλή ανία. Προσφέραμε 
σε 2.096 γυναίκες μια διέξοδο με 
δραστηριότητες ενδυνάμωσης που 
πραγματοποιούσαμε στα Κέντρα 
Ημέρας, όπως μαθήματα αγγλικών 
και ελληνικών, ραπτικής, πλεξίματος, 
καλλιτεχνικής έκφρασης. Οργανώ-
σαμε, επίσης, για όλους ενημερώ-
σεις για τα δικαιώματα των γυναικών 
και χρήσιμα και χρηστικά ζητήματα 
για τη νέα τους ζωή. 

Πιέσαμε τους αρμόδιους
για τα αιτήματά τους
Πολλοί πρόσφυγες που βρίσκονται 
στην Ελλάδα έχουν κάνει αιτήσεις για 
να συναντήσουν τις οικογένειές τους 
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όμως, 
οι διαδικασίες είναι άδικες και εξαι-
ρετικά χρονοβόρες. Για να πιέσουμε 
την ΕΕ και την ελληνική κυβέρνη-
ση να τις βελτιώσουν, ξεκινήσαμε 
εκστρατεία, την οποία υπέγραψαν 
5.390 άνθρωποι.

Δημοσιεύσαμε, επίσης, 3 έρευνες 
για τις συνθήκες διαβίωσης στις 
δομές φιλοξενίας, για τη διαδικασία 
χορήγησης ασύλου και τα προγράμ-
ματα οικογενειακής επανένωσης 
και επανεγκατάστασης σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. Συνεργαστήκαμε 
με άλλες οργανώσεις και κάναμε 
συγκεκριμένες προτάσεις προς την 
ελληνική κυβέρνηση και την ΕΕ.
Μάθετε για την εκστρατεία μας και
βρείτε τις έρευνές μας εδώ:
http://bit.ly/2vnsqJg 

Δυναμώσαμε
τη φωνή τους
Πιστεύουμε ότι όλοι πρέπει να συνε-
χίσουμε να στηρίζουμε τους πρό-
σφυγες. Δημιουργήσαμε το βίντεο 
«Μια προσφυγική ιστορία που θα σε 
εκπλήξει», το οποίο παρακολούθη-
σαν 104.431 άνθρωποι στο YouTube. 
Σας ζητήσαμε να μας στηρίξετε οι-
κονομικά και 896 άνθρωποι ανταπο-
κρίθηκαν στην έκτακτη έκκληση που 
απευθύναμε τον Μάιο του 2016. 
Δείτε το βίντεο εδώ:
https://youtu.be/JN_TygoVXic

«Η ActionAid είναι η μοναδική 
οργάνωση που μας έβγαλε 
εκτός των χώρων φιλοξενίας 
και κάναμε μαζί εκδρομές 
στο νησί. Ο ρόλος της οργά-
νωσης ήταν πολύ σημαντικός 
για εμάς. Ήταν στο πλευρό 
μας από την πρώτη ημέρα 
μέχρι και τώρα.» 
Kouidad, από τη Συρία,
Caritas Shelter, Λέσβος

Το πρόγραμμά μας στη
Λέσβο ολοκληρώθηκε
τον Δεκέμβριο 2016.

Θα θέλαμε να πούμε
ένα τεράστιο ευχαριστώ 
στους χιλιάδες υποστηρι-
κτές μας και τους φορείς 
που στάθηκαν δίπλα μας 
και κυρίως στο πλευρό
των προσφύγων!
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Παγκόσμιες 
επιτυχίες
Αλλάζοντας ζωές
και κάνοντας τον 
κόσμο καλύτερο
Χάρη σε εσάς έγινε ο κόσμος μας 
λίγο καλύτερος. Ευχαριστούμε! 
Εκατομμύρια άνθρωποι σε 45 
χώρες δουλέψαμε σκληρά το 
2016 κατά της φτώχειας και της 
αδικίας. 460.000 άνθρωποι στή-
ριξαν οικονομικά την ActionAid 
παγκοσμίως μαζί με 28.571 
υποστηρικτές από την Ελλάδα 
και την Κύπρο. Χιλιάδες ακτιβι-
στές στήριξαν τις εκστρατείες 
μας σε όλο τον κόσμο, ενώ οι 
3.064 εργαζόμενοι της ActionAid 
διεθνώς, μαζί με τους συνεργά-
τες μας και εκατομμύρια ανθρώ-
πους που στηρίζονται από την 
ActionAid καταφέραμε πολλά και 
τη χρονιά που πέρασε. 

Ορισμένες από τις επιτυχίες μας
θα θέλαμε να τις μοιραστούμε
μαζί σας.

Δουλεύουμε ώστε 
οι φτωχοί αγρότες 
και κτηνοτρόφοι να 
έχουν τροφή, νερό 
και πρόσβαση σε 
φυσικούς πόρους. 
Χάρη και στη δική 
σας στήριξη,

350.000
αγρότες
σε 25 χώρες χρησιμοποιούν πλέον 
μεθόδους καλλιέργειας που σέβο-
νται το περιβάλλον, προσαρμοσμέ-
νες στις κλιματικές αλλαγές. Έτσι, 
έχουν βελτιώσει την ποιότητα και την 
ποσότητα της τροφής τους.
 

100.000
αγρότισσες
έμαθαν για τα δικαιώματά τους και 
απαίτησαν να μπορούν να έχουν δική 
τους γη και να λαμβάνουν αγροτική 
βοήθεια από το κράτος. 

18.000
αγρότισσες
σε όλη την Αφρική κινητοποιήθηκαν 
από την ActionAid και άλλες οργα-
νώσεις για να διεκδικήσουν από τις 
κυβερνήσεις το δικαίωμα στην ιδιο-
κτησία γης, με κορύφωση τη συγκέ-
ντρωση 500 γυναικών από 22 χώρες 
στο Κιλιμάντζαρο.

Δουλεύουμε για 
ποιοτική εκπαίδευση
για όλα τα παιδιά 
χωρίς διακρίσεις και 
κινητοποιούμε τους 
νέους για έναν κα-
λύτερο κόσμο.
Χάρη και στη δική 
σας στήριξη,

450.000 μαθητές, 
γονείς & εκπαιδευτικοί 
σε 26 χώρες γνωρίζουν σήμερα τα 
δικαιώματα των παιδιών και, χρησι-
μοποιώντας εκπαιδευτικά εργαλεία 
της ActionAid, παρακολουθούν την 
ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης. 
 

4.500 
σχολεία
σε 28 χώρες βελτίωσαν την ποιότητα 
της εκπαίδευσης που παρέχουν και 
σταμάτησαν τις διακρίσεις και τη βία 
κατά των μαθητών. 

29 χώρες
έχουν ομάδες νέων της ActionAid, 
τους λεγόμενους “Activista”, που 
κινητοποιούνται π.χ. για μείωση της 
φοροαποφυγής από μεγάλες εται-
ρείες, για πιο ασφαλείς πόλεις για 
τις γυναίκες και για το δικαίωμα των 
γυναικών στην ιδιοκτησία γης.

Προστατεύουμε από 
φυσικές καταστρο-
φές και συρράξεις 
και δουλεύουμε για 
την αποκατάσταση 
των ζημιών τους. 
Χάρη και στη δική 
σας στήριξη,

550.000 
άνθρωποι 
έλαβαν ανθρωπιστική βοήθεια σε 
30 νέες επείγουσες καταστάσεις σε 
19 χώρες. Τα ακραία καιρικά φαι-
νόμενα του Ελ Νίνιο, που έφεραν 
ξηρασία και πλημμύρες, προκάλε-
σαν τις περισσότερες καταστροφές. 
Συνεχίσαμε, επίσης, να στηρίζουμε 
πρόσφυγες σε Λίβανο, Ιορδανία και 
Ελλάδα, σεισμοπαθείς στο Νεπάλ 
και επιζώντες του Έμπολα στη Δυτική 
Αφρική. 
 

45.000 
άνθρωποι
σε αγροτικές και αστικές περιοχές 
εκπαιδεύτηκαν για να εντοπίζουν πι-
θανούς κινδύνους και να προετοιμά-
σουν την κοινότητά τους σε περίπτω-
ση φυσικής καταστροφής. 

Στηρίζουμε τις γυ-
ναίκες για να απο-
κτήσουν ίσο ρόλο 
στην οικογένεια και 
την κοινωνία, και να 
ζουν χωρίς βία και 
διακρίσεις.
Χάρη και στη δική 
σας στήριξη,

324.000 
γυναίκες 
σε 30 χώρες κινητοποιήθηκαν για να 
σταματήσουν τη βία κατά των γυναικών 
και των κοριτσιών. Σταμάτησαν γάμους 
παιδιών, κλειτοριδεκτομές, ενδοοικο-
γενειακή βία και απαίτησαν δικαιοσύνη 
για βιασμούς και απαγωγές. 
 

55.000 
γυναίκες
σε 20 χώρες απέκτησαν δικό τους ει-
σόδημα και κατάφεραν να έχουν έτσι 
πιο ισότιμη θέση στην κοινότητά τους. 

Στις σελίδες που ακολουθούν θα 
διαβάσετε ενδεικτικές επιτυχίες 
που καταφέραμε όλοι μαζί το 2016 
στην Ελλάδα και τις χώρες που 
στηρίζει η ActionAid Ελλάς. 

Εκπαιδεύουμε τους 
φτωχούς πολίτες να 
πιέζουν τις αρχές 
της περιοχής τους 
προκειμένου να τους 
προσφέρουν υπηρε-
σίες και υποδομές. 
Χάρη και στη δική 
σας στήριξη,

790 τοπικές αρχές
σε 22 χώρες 
βελτίωσαν τις υπηρεσίες τους προς 
τους φτωχούς, έκαναν έργα υποδο-
μής, κατέστησαν τις περιοχές τους 
πιο ασφαλείς για τις γυναίκες και 
έγιναν πιο ανοιχτές στον έλεγχο από 
τους πολίτες. 
 

1 μεγάλη
επιτυχία
στην εκστρατεία μας για τον περιορι-
σμό της φοροαποφυγής των πολυε-
θνικών στη Ζάμπια, καθώς μετά από 
δημοσίευση έρευνάς μας και πιέσεις 
που ασκήσαμε με τους συμμάχους 
μας, η κυβέρνηση αποφάσισε να 
αλλάξει τη νομοθεσία με στόχο τον 
περιορισμό του φαινομένου. 
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Ελλάδα
Το εκπαιδευτικό 
μας έργο

Το 2016 συνεχίσαμε την πολυετή 
δράση μας με πρωτοποριακά εκπαι-
δευτικά προγράμματα για μαθητές 
όλων των ηλικιών και εκπαιδευτι-
κούς, με στόχο να τους ευαισθη-
τοποιήσουμε σε θέματα φτώχειας, 
ανισότητας και διαφορετικότητας. 

Φιλοξενήσαμε
τάξεις στο εκπαιδευ-
τικό μας κέντρο 
4.231 μαθητές όλων των βαθμίδων 
συμμετείχαν σε 174 εκπαιδευτικά 
προγράμματα. Το εκπαιδευτικό μας 
κέντρο «Ένας Κόσμος Άνω Κάτω» 
είναι το μοναδικό στη χώρα που 
προσφέρει διαδραστικά προγράμμα-
τα για τον πολίτη του κόσμου και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. 

Κινητοποιήσαμε
μαθητές σε όλη
την Ελλάδα 
41.259 μαθητές από 787 σχολεία 
συμμετείχαν στην Παγκόσμια Εβδο-
μάδα Δράσης για την Εκπαίδευση 
με θέμα την πρόσβαση των παιδιών 
ΑμεΑ στο σχολείο. Οι μαθητές 
απεικόνισαν με δημιουργικό τρόπο 
τις δυσκολίες που συναντούν τα 
παιδιά ΑμεΑ και πρότειναν τρόπους 
για να γίνει το σχολείο προσβάσιμο 
σε όλους. 

Ο εθελοντισμός αποτελεί βασικό πυ-
λώνα της δομής και της δράσης της 
ActionAid από την πρώτη μέρα λει-
τουργίας της στην Ελλάδα, το 1998. 
Από τότε ο αριθμός των ανθρώπων 
που μας στηρίζουν προσφέροντας 
ανιδιοτελώς το χρόνο τους αυξάνε-
ται, υπενθυμίζοντάς μας τη δύναμη 
και την πολυμορφία της αλληλεγγύης.

Το 2016 περισσότεροι από 50 άν-
θρωποι διαφορετικών ηλικιών μας 
βοήθησαν έμπρακτα, αξιοποιώντας 
και εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους. 
Οι εθελοντές μας ανέλαβαν από 
διοικητικές εργασίες στον οικονομι-
κό τομέα και το τμήμα υποστηρικτών 
έως τεχνική υποστήριξη στο τμήμα 
πληροφορικής, ενώ συμμετείχαν 
επίσης στο εκπαιδευτικό μας κέντρο 
και σε ενέργειες ευαισθητοποίησης, 
συμβάλλοντας στη βελτίωση της 
ποιότητας της δουλειάς μας, αλλά 
και τη διάδοση του έργου μας.

Στείλαμε πρωτοπο-
ριακά εκπαιδευτικά 
εργαλεία σε σχολεία 
2.450 μαθητές νηπιαγωγείου και 
δημοτικού γνώρισαν και έπαιξαν με 
τον 2Π, μια κούκλα που ενσαρκώνει 
τον Παγκόσμιο Πολίτη και χωράει σε 
μια βαλίτσα. 18 βαλίτσες με κούκλες 
και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό ταξί-
δεψαν σε όλη τη χώρα και βοήθησαν 
παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού 
να ανακαλύψουν τι συμβαίνει στον 
κόσμο. 

401 πακέτα εκπαιδευτικού υλικού 
για ζητήματα που σχετίζονται με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, τη φτώχεια 
και την αδικία στείλαμε σε εκπαιδευ-
τικούς σε όλη τη χώρα.

Εκπαιδεύσαμε
τους εκπαιδευτικούς 
8 εργαστήριά μας έδωσαν τη δυνα-
τότητα σε φοιτητές παιδαγωγικών 
σχολών, νηπιαγωγούς και δασκά-
λους, μέσα από βιωματικά εργαστή-
ρια, να εμβαθύνουν σε ζητήματα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Έλληνες και
Κύπριοι μαθητές 
στήριξαν μαθητές 
στην Ουγκάντα 
6.500 μαθητές σε Ελλάδα και Κύπρο 
συμμετείχαν στη δράση «Έχεις τη δύ-
ναμη στο χέρι σου!», βοηθώντας στη 
συγκέντρωση χρημάτων για το χτίσι-
μο δύο σχολικών τάξεων στο χωριό 
Γκαλαγκάλα της βόρειας Ουγκάντας. 

Ελλάδα
Οι εθελοντές μας
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«Αγαπημένε μου κύριε 2Π, 
τώρα πιστεύω το κατάλαβα 
καλά ότι Παγκόσμιος Πολίτης 
πάει να πει να με ενδιαφέ-
ρει ολόκληρη η Γη όσο και η 
μικρή μου αυλή. Όσο νοιάζο-
μαι για το σπίτι μου, να νοιά-
ζομαι για τη γειτονιά μου, για 
την πόλη μου και για τη χώρα 
μου και για τον κόσμο όλο.» 

Γ’ Τάξη δημοτικού σχο-
λείου Καλλιθέας Πατρών

Τον Μάρτιο 2016, με αφορμή την 
αναθεώρηση της 5ετούς στρατη-
γικής μας, μαζί με 70 Αναδόχους 
Παιδιού, που συμμετείχαν σε ταξίδια 
αλληλεγγύης, αξιολογήσαμε, συζη-
τήσαμε και γεννήσαμε ιδέες για τον 
σχεδιασμό της επόμενης στρατηγι-
κής της ActionAid Ελλάς. Η συμβολή 
τους ήταν πολύτιμη, επιτρέποντάς 
μας να κάνουμε έναν αξιόπιστο 
απολογισμό και να οραματιστούμε τη 
συνέχεια της δράσης μας.

Τον Νοέμβριο 2016, το εθελοντικό 
μας πρόγραμμα απέκτησε επίσημα 
διεθνή υπόσταση μέσω του προ-
γράμματος EU Aid Volunteers. Η 
ActionAid κατόρθωσε να αποκτήσει 
ευρωπαϊκή πιστοποίηση, η οποία μας 
επιτρέπει πλέον να στέλνουμε εθελο-
ντές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
να παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια. 
Αυτό μας κάνει ιδιαίτερα περήφα-
νους, καθώς δίνεται η δυνατότητα 

σε έναν σημαντικό αριθμό ανθρώ-
πων να βιώσει μια εμπειρία ζωής, 
προσφέροντας ταυτόχρονα γνώση 
και αλληλεγγύη.

Δεν θα μπορούσαμε να παραλείψου-
με εδώ τα μέλη της Γενικής Συνέλευ-
σης και του Διοικητικού Συμβουλίου 
που, με αφοσίωση, επιμονή και εργα-
τικότητα, διασφαλίζουν τη διαφάνεια 
και την αξιοπιστία της οργάνωσης 
και εξασφαλίζουν το καλύτερο δυνα-
τόν μέλλον της.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους 
εσάς που βρίσκεστε στο πλάι μας με 
ειλικρίνεια, αισιοδοξία και αλτρουι-
σμό και αγωνίζεστε μαζί μας για την 
επίτευξη της αλλαγής που θέλουμε 
στον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα για τον εθελο-
ντισμό στην ActionAid Ελλάς στο: 
www.actionaid.gr/ethelontismos
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45%

55%

1%

24%

75%

Ελλάδα
Ένα παιχνίδι κατά της φτώχειας
δίπλα στην Ακρόπολη
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
κατά της Φτώχειας, το Σαββατοκύ-
ριακο 15-16 Οκτωβρίου διοργανώ-
σαμε ένα υπαίθριο παιχνίδι στον 
πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεο-
παγίτου στην Αθήνα, εμπνευσμένο 
από το γνωστό «φιδάκι». Περισ-
σότεροι από 400 άνθρωποι όλων 
των ηλικιών έπαιξαν, διασκέδασαν 
και ενημερώθηκαν μέσα από το 
πρωτότυπο αυτό παιχνίδι. Η δράση 
τέλεσε υπό την αιγίδα του Δήμου 
Αθηναίων.

Η Action Finance Initiative (AFI), η 
πρωτοβουλία της ActionAid Ελλάς, 
ξεκίνησε το 2015 σε συνεργασία με 
τη γαλλική οργάνωση ADIE ένα διε-
τές πιλοτικό πρόγραμμα για να εφαρ-
μόσει στην Ελλάδα ένα επιτυχημένο 
παγκοσμίως μοντέλο μικροπιστώ-
σεων. Με στόχο την επαγγελματική 
ενδυνάμωση συνανθρώπων μας που 
έχουν πληγεί από την κρίση, η AFI 
εξασφαλίζει πρόσβαση σε εναλ-
λακτική χρηματοδότηση, δωρεάν 
εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη.

Η Μαρίκα Δασκαλάκη είναι μια νεαρή 
μητέρα 2 παιδιών και καθηγήτρια Υοga, 
με γνώσεις για εναλλακτικές θεραπεί-
ες κινέζικης ιατρικής, που θέλησε να 
δημιουργήσει τον δικό της χώρο στην 
περιοχή του Αγίου Δημητρίου, στην 
Αθήνα. Παρόλο που οι υπηρεσίες της 
είχαν μεγάλη ζήτηση, δεν είχε πρό-
σβαση σε χρηματοδότηση. Η ΑFI πα-
ρείχε συμβουλευτική υποστήριξη και 
στοχευμένη οικονομική ανάλυση του 
επιχειρηματικού της πλάνου. Η πρό-
σβαση σε χρηματοδότηση ολοκληρώ-
θηκε και ο νέος χώρος είναι έτοιμος 
να υποδεχτεί τους πελάτες της.©
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 Ελλάδα
AFI – Δημιουργώντας νέες

επιχειρήσεις μέσα στην κρίση

«Μας άρεσε πολύ. Είχε πολύ ενδιαφέρον 
για τα παιδιά και είχαμε πολλά πράγματα να 
κουβεντιάσουμε μετά. Υπήρχαν πράγματα 
που ακούσαμε για πρώτη φορά. Εμένα με 
εντυπωσίασε η ιστορία με τις μάγισσες στην 
Γκάνα και τα παιδιά εντυπωσιάστηκαν με το 
βήμα της Ουγκάντας που χωρίζεται η ομάδα 
και τα κορίτσια πηγαίνουν πίσω διότι δεν μπο-
ρούν να πάνε σχολείο. Επίσης, έκανε εντύπω-
ση στα παιδιά πώς σε μερικά τετράγωνα, η 
μία ομάδα είχε την ευκαιρία να βοηθήσει τις 
άλλες ομάδες, τη δική μας, για παράδειγμα, 
που ήταν τελευταία. Μου άρεσε που μέσα σε 
τόσο λίγο χρόνο πέρασαν τόσα μηνύματα.» 

Ελίζα Παρασκευά, αρχιτέκτονας,
που έπαιξε με τα δύο παιδιά της
και τον άνδρα της

Το 2016, η AFI χρηματοδότησε και 
στήριξε 46 μικρές επιχειρήσεις, δη-
μιουργώντας 91 νέες θέσεις εργα-
σίας σε τομείς όπως ο τουρισμός, 
η εστίαση, η διατροφή, η υγεία, το 
εμπόριο, η αγροτική παραγωγή, η 
μόδα και η χειροτεχνία. Στην AFI 
εργάζονται 3 άτομα, ενώ 25 εθε-
λοντές προσφέρουν αφιλοκερδώς 
χρόνο και γνώσεις, στηρίζοντας 
τους νέους επιχειρηματίες. 

Στόχος μας ήταν να αναδείξουμε με 
διαδραστικό τρόπο πόσο οι συνθήκες 
ζωής του καθενός από εμάς εξαρτώ-
νται από τη χώρα στην οποία έτυχε 
να γεννηθούμε και να δείξουμε πώς 
οι αδικίες του κόσμου κρατούν εκα-
τομμύρια ανθρώπους στη φτώχεια, 
δίνοντάς τους ελάχιστες ευκαιρίες να 
βελτιώσουν τη ζωή τους. Ταυτόχρονα 
δείξαμε τρόπους με τους οποίους η 
δράση της ActionAid αλλάζει τη ζωή 
αυτών των ανθρώπων, κάνοντας τον 
κόσμο μας λίγο καλύτερο.

Το παιχνίδι είχε έκταση 100 τετρα-
γωνικά μέτρα και κάθε βήμα έκρυβε 
μία ιστορία και έναν κόσμο από μία 
διαφορετική χώρα. Έτσι, για παρά-
δειγμα, οι παίκτες έγιναν για λίγο 
ένα κορίτσι από την Ουγκάντα που 
κατάφερε να πάει σχολείο, μια μη-
τέρα που προσπάθησε να προστα-
τέψει τα παιδιά της μετά το σεισμό 
του Νεπάλ, ένας Παλαιστίνιος που 
ξεκίνησε να πάει στη δουλειά του, 
αλλά δεν τον άφησαν.

Μέσα σε μισή ώρα
οι παίκτες κατάλαβαν 
ορισμένες αδικίες που 

βιώνουν άνθρωποι πολύ 
μακριά.

Η AFI αποτελεί ανεξάρτητη μη κερ-
δοσκοπική οργάνωση, συνδιοικού-
μενη από την ActionAid Ελλάς και 
την Adie International. Οι πόροι της 
προέρχονται από ιδιώτες δωρητές, 
στην πλειονότητά τους Έλληνες 
της διασποράς, που επιθυμούν να 
παραμείνουν ανώνυμοι, καθώς και 
από τα ιδρύματα Σταύρος Νιάρχος, 
Trafigura, Μποδοσάκη.

Μάθετε περισσότερα στο: 
www.afi.org.gr

Έσοδα
2016

Έξοδα
2016

Δωρεές 
από ιδιώτες 71.000€ 45%

Δωρεές
από ιδρύματα 86.200€ 55%

ΣΥΝΟΛΟ 157.200€

Ανάλυση εσόδων Fundraising 961€ 1%

Διοικητικά
έξοδα 34.373€  24%

Έξοδα
προγράμματος 108.237€ 75%

ΣΥΝΟΛΟ 143.572€

Ανάλυση εξόδων

10 11



«Είμαι χωρισμένη. Ο άντρας μου ήταν αγρότης. 
Πριν το διαζύγιο εξαρτιόμουν οικονομικά από 
εκείνον. Δεν μου επέτρεπε να συμμετέχω σε εκ-
παιδεύσεις ή συναντήσεις. Έπρεπε να φροντίζω 
τα παιδιά. Όταν χώρισα πριν από 18 χρόνια, ήμουν 
από τις πιο φτωχές γυναίκες του χωριού. Παρόλο 
που είχα γη, ήμουν υποχρεωμένη [από την παρά-
δοσή μας] να τη νοικιάζω σε άνδρες και να παίρνω 
τη μισή σοδιά. Δεν έφτανε για να θρέψω τα παιδιά 
μου. Όταν με προσέγγισε η ActionAid, η κατάστα-
ση ήταν πολύ δύσκολη. Όμως, από τότε τα πράγμα-
τα άλλαξαν προς το καλύτερο. Αρχικά μου έδωσαν 
4 πρόβατα και μετά πήγα στο γυναικείο συνεταιρι-
σμό μικροδανείων Lemlem-Ofla, που τον στηρίζει 
η ActionAid, κι από εκεί δανείστηκα χρήματα για 
να ανοίξω τη δική μου επιχείρηση. Τα τελευταία 2 
χρόνια έχω συμμετάσχει σε 5 εκπαιδεύσεις. Έμαθα 
πολλά και νιώθω αυτοπεποίθηση.»

Meaza Tsegay, 41 ετών, μητέρα 4 παιδιών
και λαμπρό παράδειγμα στην κοινότητά της 

Αιθιοπία Αφγανιστάν

7.479 γυναίκες
& 5.621 άνδρες 
εκπαιδεύτηκαν στη μελισσοκομία, 
τη σωστή κτηνοτροφία, τη γεωργία 
που προστατεύει το περιβάλλον και 
τη χρηστή διαχείριση των συνεταιρι-
σμών. 

2.624 άνθρωποι 
απέκτησαν καθαρό νερό στα χωριά 
Tolata και Sobo με την κατασκευή 6 
βρυσών και 1 δεξαμενής στην κοινό-
τητα Kemba.

61.152 άνθρωποι 
που χτυπήθηκαν από την ξηρασία 
έλαβαν ανθρωπιστική βοήθεια: νερό, 
σπόρους για καλλιέργεια, σχολικά 
γεύματα και εκπαιδευτικό υλικό για 
τους μαθητές σε 5 κοινότητες όπου 
δουλεύουμε.

602 περιπτώσεις
επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών 
(πρόωροι γάμοι, πολυγαμία, κλειτορι-
δεκτομή, απαγωγή και εξαναγκαστι-
κοί γάμοι) σταμάτησαν ή οδηγήθη-
καν στα δικαστήρια από τις ομάδες 
γυναικών που στηρίζουμε.

4.338 γυναίκες
& 3.795 άνδρες

αναφέρουν ότι τώρα έχουν αρκετή 
τροφή χάρη σε δράσεις που περι-

λαμβάνουν σεμινάρια για βελτιωμέ-
νες μεθόδους καλλιέργειας, προ-

στασία του νερού και του εδάφους, 
προγράμματα ύδρευσης και παροχή 

πουλερικών και κατσικιών, καθώς και 
ανθεκτικών στην ξηρασία σπόρων 

λαχανικών και σιταριού.
 

2.202 
παιδιά

άρχισαν να πηγαίνουν στο σχολείο 
χάρη στην κινητοποίηση εκατοντά-
δων νέων που έπεισαν τους γονείς 

τους να τα γράψουν. 

189
 περιπτώσεις

παραβιάσεις δικαιωμάτων γυναικών 
και κοριτσιών (όπως πρόωροι και 

εξαναγκαστικοί γάμοι, προίκα και πα-
ραχώρηση κοριτσιών για εξόφληση 
χρέους) καταγράφηκαν από εκπαι-

δευμένους εθελοντές της ActionAid 
και είτε επιλύθηκαν είτε οδηγήθηκαν 

στη δικαιοσύνη. 

Για να σταματήσουμε βλαβερές 
παραδοσιακές πρακτικές, εμπλέ-
κουμε τους ίδιους τους ανθρώ-

πους που τις εφαρμόζουν.
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«Δεν είχαμε καν κανονική αίθουσα, 
κάναμε μάθημα σε μια σκηνή. Η 
κατάσταση ήταν χάλια. Έκανε πολλή 
ζέστη το καλοκαίρι και πολύ κρύο το 
χειμώνα. Πολλοί μαθητές αρρώσται-
ναν κι έχαναν μαθήματα. Μας αρέσει 
πολύ η καινούργια μας τάξη, γιατί 
τώρα δεν χρειάζεται να καθόμαστε 
στο πάτωμα. Δεν λερώνουμε τα ρού-
χα μας και λίγοι από εμάς χάνουμε 
σχολείο επειδή αρρωστήσαμε.»

Shamsullah, 13 χρονών, 
μαθητής

Η Meaza
(με το γαλάζιο

μαντήλι)
στο χωράφι της.

120 παιδιά 
στην περιοχή 
Dawlatabad 

έχουν θρανία, 
καρέκλες, 
βιβλία και 
τετράδια.

Η ActionAid έχτισε δύο μικρές σχολικές 
αίθουσες και τις εξόπλισε με θρανία και 
καρέκλες. Μοίρασε, επίσης, βιβλία και 
τετράδια. 

Εκπαιδεύουμε συνήθως γυναί-
κες σε νομικά ζητήματα για να 

συμβουλεύουν τους συμπολίτες 
τους για τα δικαιώματά τους.
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Προτρέπουμε τους πολίτες να 
κινητοποιηθούν και να απαι-
τήσουν τα δικαιώματά τους, 

καθώς οι κυβερνήσεις υποχρε-
ούνται να τα προστατεύουν. 

«Πρέπει να δημιουργηθούν ομάδες γυναικών 
και σε άλλα χωριά, ώστε άνθρωποι σαν εμάς 
να καταφέρουν να έχουν μια σταθερότητα 
και ασφάλεια στη ζωή τους. Εύχομαι η νέα 
γενιά να έχει ένα καλύτερο και φωτεινότερο 
μέλλον.»

Vu Thi Thuy, 35 ετών

Βιετνάμ Βραζιλία

16 κοινότητες 
που στηρίζονται από την ActionAid 
έχουν δημιουργήσει ομάδες άσκη-
σης ελέγχου στα οικονομικά της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατόρθω-
σαν, έτσι, να δημοσιοποιούνται τα 
οικονομικά στοιχεία, μειώνοντας τη 
διαφθορά, και οι κάτοικοι να συμμε-
τέχουν σε συναντήσεις στα χωριά 
τους, προτείνοντας πώς να ξοδέψει 
η κοινότητα τα χρήματα. 

9.618 
άνθρωποι 
ζουν με περισσότερη ασφάλεια και 
υγιεινή, καθώς το κράτος φωταγώ-
γησε δημόσιους χώρους και κατα-
σκεύασε περισσότερες και καλύτε-
ρες δημόσιες τουαλέτες, μετά από 
καταγραφή των αναγκών που έκαναν 
οι ομάδες κατοίκων που στηρίζονται 
από την ActionAid. 

95.189 
άνθρωποι 
έλαβαν νερό, δοχεία, παστίλιες 
καθαρισμού νερού, σπόρους, πρώτες 
ύλες και επιδόματα για να αντιμετω-
πίσουν την ξηρασία. 

25.332 
φτωχοί αγρότες

είχαν περισσότερη και υγιεινότε-
ρη τροφή χάρη στις εκπαιδεύσεις 
μας για τη βιολογική γεωργία, την 

προστασία των υδάτινων πόρων, του 
εδάφους και της βιοποικιλότητας και 
τις δράσεις μας για να μπορέσουν να 

πωλούν τα προϊόντα τους.
 

14.893 
γυναίκες

απέκτησαν εισόδημα, καθώς εκπαι-
δεύτηκαν σε εναλλακτικές πηγές 
εισοδήματος, όπως η παραγωγή 

σαπουνιού καρύδας babassu και η 
καλλιέργεια βιολογικών αγροτικών 
προϊόντων, τα οποία παρουσίασαν 

και πούλησαν σε μεγάλες αγρο-οικο-
λογικές εκθέσεις που οργανώσαμε. 

37.951 
 άνθρωποι

είδαν τις υπηρεσίες της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης να βελτιώνονται, αφού 
εκπαιδεύσαμε δημόσιους λειτουρ-

γούς και κατοίκους σε θέματα ασφά-
λειας για τις γυναίκες στις περιοχές 

τους, καθώς και στην εφαρμογή 
προγραμμάτων στέγασης. 

Συχνά, η γη που καλλιεργούν 
φτωχοί για την τροφή τους 

καταπατείται. Παλεύουμε για 
να το σταματήσουμε.
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«Ζω με τη γυναίκα μου Maria στη γη των 
αυτόχθονων Xakriabá, στα βόρεια της πε-
ριφέρειας Μίνας Γκεράις. Οι άνθρωποι της 
ActionAid βοηθούν πολύ τους αυτόχθονες 
στον αγώνα μας να κρατήσουμε τη γη των 
προγόνων μας. Μας βοήθησαν να δημιουρ-
γήσουμε τον «Συνασπισμό Rosalino», από το 
όνομα μάρτυρα του λαού μας, που δολοφο-
νήθηκε συμμετέχοντας στον αγώνα να πά-
ρουμε πίσω τη γη μας, και στηρίζουν τη λει-
τουργία του. Μας προσφέρουν υλικοτεχνική 
υποστήριξη, μας βοηθούν να οργανώνουμε 
τις συναντήσεις μας, κάνουν σεμινάρια πο-
λιτικής αγωγής και μας δικτυώνουν με άλλες 
αυτόχθονες κοινότητες. Επίσης, η ActionAid 
μας προσφέρει δωρεάν νομική βοήθεια, που 
είναι πολύ σημαντικό. Μια μεγάλη μας επιτυ-
χία είναι ότι πρόσφατα καταφέραμε 7 μέλη 
της φυλής μας να εκλεγούν στην Πολιτειακή 
Επιτροπή για τις Αυτόχθονες Κοινότητες! 
Έτσι, θα ακούγεται η φωνή μας!» 

Hilário Correira Franco, 54 ετών,
αυτόχθων Xakriabá

Η Vu
Thi Thuy
είναι πια

οικονομικά
ανεξάρτητη.

Η 35χρονη Vu Thi Thuy έχασε τη γη της το 2015 όταν η 
κυβέρνηση αποφάσισε να χτίσει εκεί. Ο πρώην σύζυγός 
της τη χτυπούσε και δεν τη στήριζε οικονομικά. Όταν την 
προσέγγισε η ActionAid, ζούσε πολύ φτωχικά και δεν 
είχε σταθερό εισόδημα. Άρχισε να συμμετέχει σε εκπαι-
δεύσεις μας για τα δικαιώματά της και τη βία κατά των 
γυναικών και πήρε ένα μικρό δάνειο για να στήσει μια 
μικρή επιχείρηση ως μοδίστρα. Εντάχθηκε στην τοπική 
ομάδα γυναικών που στηρίζει η ActionAid όπου βρήκε 
υποστήριξη. Σήμερα είναι ανεξάρτητη οικονομικά και 
στέλνει την κόρη της στο σχολείο. 

Ο Hilário Correira Franco
ενημερώνει τους ντόπιους

για τα δικαιώματά τους στη γη 
που καταπατείται. 
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Το δικαίωμα των παιδιών,
και ιδίως των κοριτσιών, να
πηγαίνουν σχολείο είναι μία 
από τις προτεραιότητες μας.

«Με λένε Edem Amedjozi, είμαι 16 χρόνων και 
μένω στο Κόρου. Όταν γέννησα, ήμουν μό-
λις 14. Τότε πίστευα ότι δεν υπήρχε περίπτω-
ση να τελειώσω το σχολείο. Κάποια στιγμή η 
ActionAid άρχισε να επισκέπτεται τις οικογέ-
νειες του χωριού και να εξηγεί τη σημασία της 
εκπαίδευσης, ιδίως για κορίτσια σαν εμένα, που 
είχαμε γίνει μητέρες σε μικρή ηλικία. Ζήτησε 
από τους γονείς μας να μας στηρίξουν οικο-
νομικά και να κρατούν κάποιες ώρες τα παιδιά 
μας για να μπορέσουμε να ξαναπάμε σχολείο. 
Λίγες μέρες αργότερα, γύρισα στα θρανία. 
Η ActionAid μου έδωσε τετράδια και κάποια 
σχολικά είδη για να με βοηθήσει. Χαίρομαι που 
ξαναπηγαίνω σχολείο και ελπίζω μια μέρα να 
γίνω νοσοκόμα. Αυτό είναι το όνειρό μου!»

Edem Amedjozi, 16 χρονών, μητέρα

Γκάνα

5.878 
γυναίκες 
έχουν επιτέλους το δικαίωμα να καλ-
λιεργούν γη μετά από παρέμβασή 
μας σε 150 κοινότητες, όπου πείσα-
με τους παραδοσιακούς αρχηγούς 
ότι πρέπει να παραχωρούν και σε 
γυναίκες γη στην επικράτειά τους για 
τουλάχιστον 5 με 8 χρόνια. 

1.372 κορίτσια
& 1.691 αγόρια 
άρχισαν να πηγαίνουν σε επίσημο 
δημοτικό σχολείο χάρη στο πρό-
γραμμά μας για τη μείωση της διακο-
πής φοίτησης που πραγματοποιούμε 
σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Παιδείας της Γκάνας. 

9.288 
νέοι 
από διάφορες περιοχές της χώρας 
κινητοποιήθηκαν κατά της φτώχειας 
και της αδικίας μέσω διαφόρων 
ομάδων, όπως το δίκτυο νέων της 
ActionAid, Activista, και η Βουλή 
Νεαρών Κοριτσιών. 
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Η Edem 
φορώντας
τη στολή

του σχολείου 
με την κόρη 
της Angela, 

2 ετών. 

Γουατεμάλα

686 γυναίκες
ενίσχυσαν το εισόδημά τους μέσω 
της μελισσοκομίας, εκτροφής ψα-
ριών, βιώσιμης γεωργίας και κτη-
νοτροφίας, φύλαξης σπόρων και 

υφαντουργίας. Στηρίξαμε, επίσης, 
την οικιακή οικονομία των οικογε-

νειών με τη δημιουργία συστημάτων 
ύδρευσης, ηλεκτρικές αντλίες νερού, 

προστασία πηγαδιών, μύλους και 
κοτέτσια. 

125 εκπαιδευτικοί
& 161 μαθητές 

εκπαιδεύτηκαν για την αντιμετώπιση 
φυσικών καταστροφών. Επιπλέον, 
εκπαιδεύσαμε 156 κατοίκους σε 11 

κοινότητές μας και εκείνοι με τη 
σειρά τους ενημέρωσαν άλλα 6.000 

περίπου άτομα. 

693 γυναίκες
& 253 άνδρες

έλαβαν σπόρους και μικρά οπω-
ροφόρα δέντρα και εκπαιδεύτη-

καν στην εκτροφή γουρουνιών και 
κοτόπουλων. Έμαθαν, επίσης, πώς 
να φροντίζουν τα δέντρα, πώς να 

ετοιμάζουν προϊόντα κρέατος και να 
παρασκευάζουν προϊόντα σόγιας. 
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«Τον περασμένο Φεβρουάριο πήρα μέρος 
σε εκπαιδευτικά σεμινάρια της ActionAid. 
Στα σεμινάρια αυτά έμαθα πώς πρέπει να 
φροντίζω τα ζώα που εκτρέφουμε και τι 
φάρμακα να τους δίνω ανάλογα με την ηλι-
κία τους και την ασθένεια από την οποία 
πάσχουν. Επίσης, έμαθα να φτιάχνω για τις 
κότες ζωοτροφή από καλαμπόκι, φασόλια, 
τσόφλια από αυγά και αλάτι. Αφού ψήσω τα 
υλικά αυτά, τα αλέθω και η τροφή είναι έτοι-
μη. Τις προμήθειες που χρειαζόμαστε για να 
συνεχίσουμε το πρόγραμμα θα μας τις δώσει 
η ActionAid.» 

Dayli Berali González Pérez, 21 ετών 
από την κοινότητα Las Brisas

Η Dayli εκπαιδεύτηκε 
μαζί με άλλα 22 άτομα 
που έχουν αναλάβει να 

μεταφέρουν τις γνώσεις 
τους στην υπόλοιπη 

κοινότητα. 

Εκπαίδευση μαθητών 
γυμνασίου

Το διεθνές δίκτυο νέων της 
ActionAid, Activista, ξεκίνησε 
νέα ομάδα στο Tamale της βόρει-
ας Γκάνας. 

Εκπαιδεύουμε τους γεωργούς 
ώστε να αυξήσουν το εισόδημά 
τους με διαφορετικούς τρόπους 

πέρα από τις καλλιέργειες. 
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Δουλεύουμε σε διεθνές και 
εθνικό επίπεδο για ένα δίκαιο 
φορολογικό σύστημα, χωρίς 

αδιαφανείς διαδικασίες.

«Έγινα ακτιβίστρια για τη δίκαιη φορολόγηση με 
δύσκολο τρόπο: έχασα μια φίλη. Πέθανε γιατί δεν 
υπήρχε κλινική στην περιοχή της. Ήταν 8 μηνών 
έγκυος, άρχισε να αιμορραγεί και δεν κατάφερε 
να φτάσει στο νοσοκομείο. Τη χάσαμε στο δρό-
μο μέσα σε μια χειράμαξα. Στεναχωρήθηκα πολύ, 
αλλά συνειδητοποίησα τι μπορώ να κάνω, γιατί τα 
χρήματα, με τα οποία θα έχτιζαν κλινική, πήγαιναν 
αλλού. Άρχισα να το ψάχνω και ανακάλυψα ότι 
υπάρχει μεγάλη φοροαποφυγή από πολυεθνικές. 
Θύμωσα πολύ. Τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν 
να έχουν γίνει νοσοκομείο στο Masaiti. Έτσι, τώρα 
πηγαίνω μαζί με άλλους ακτιβιστές και ενημερώνω 
τον κόσμο. Οι καλύτερες μέρες είναι όταν βγαί-
νουμε στο δρόμο, παρόλο που φοβάμαι μήπως 
με συλλάβουν. Αν δουλέψουμε μαζί, μπορούμε να 
νικήσουμε. Εσείς κι εγώ μαζί είμαστε η λύση για τις 
αδικίες στη φορολογία.»

Cecillia Malinga, Chudleigh, Λουσάκα

Ζάμπια
12 κοινότητες 
που στηρίζονται από την ActionAid 
έχουν πλέον καλύτερα σχολεία, 
καθώς χιλιάδες παιδιά και εκπαιδευ-
τικοί γνωρίζουν τα δικαιώματα των 
μαθητών και διαθέτουν σχολικές 
αίθουσες, αλλά και κοιτώνες που 
χτίσαμε για το πρόγραμμα υποτροφι-
ών, δημιουργώντας ένα παράδειγμα 
προς μίμηση. 

1 μεγάλη νίκη 
ήρθε μετά από πίεση της ActionAid 
και άλλων οργανώσεων, όταν η κυ-
βέρνηση υιοθέτησε πιο δίκαιο νόμο 
για τη φορολόγηση των εταιρειών 
εξόρυξης χαλκού. Έτσι, οι εταιρείες 
καλούνται να πληρώνουν φόρο 4 - 
6%, ανάλογα με την πραγματική τιμή 
του ορυκτού στις αγορές και όχι την 
τιμή που δηλώνουν στην εφορία. 

26.552 
άνθρωποι 
υπολογίζεται ότι επωφελούνται από 
την κατασκευή ή ανακαίνιση κλινικών 
και σχολικών μονάδων, καθώς και 
από την εγκατάσταση αντλιών που 
αύξησαν τις ώρες του τρεχούμενου 
νερού. Τα έργα αυτά υπήρξαν αποτέ-
λεσμα πίεσης της ActionAid και των 
συνεργατών μας. 
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Η Cecillia,
στο σπίτι της στη 

Λουσάκα, λίγο 
πριν φύγει για την 
Ευρώπη όπου θα 
συναντούσε ακτι-

βιστές από όλο τον 
κόσμο για τη δίκαιη 

φορολόγηση. 

Ζιμπάμπουε

5.440
μαθητές

δημοτικού
είχαν σχολικά γεύματα σε περιοχές 
που επηρέασε η ξηρασία. Μέλη των 

ομάδων γυναικών που στηρίζει η 
ActionAid μαγείρευαν καλαμποκά-

λευρο και σόγια για να μειώσουν τον 
υποσιτισμό των παιδιών. 

 

106.578
άνθρωποι

έχουν νερό αφότου επισκευάσαμε 
και κατασκευάσαμε νέες βρύσες και 

πηγάδια σε περιοχές χτυπημένες 
από την ξηρασία. 

21.738 
 αγρότες

καλλιεργούν με μεθόδους φιλικές 
προς το περιβάλλον και τη βιο-

ποικιλότητα μέσω της προστασίας 
των σπόρων. Αγρότες από πολλές 

περιοχές συμμετείχαν σε αγροτικές 
εκθέσεις για την προώθηση των βιο-

λογικών προϊόντων. 
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«Θέλω να γίνω πιλότος! Ο θείος μου με 
πήγε στο αεροδρόμιο της Χαράρε. Από 
τότε το όνειρό μου είναι να πιλοτάρω αε-
ροπλάνο. Πριν έχανα μαθήματα, γιατί δεν 
είχαμε φαγητό στο σπίτι. Ένιωθα το στο-
μάχι μου να γουργουρίζει και προσπαθού-
σα να χορτάσω μασώντας matohwe (σ.σ. 
ένα άγριο φρούτο που μασιέται σαν τσί-
χλα). Όμως η πείνα μου δεν σταματούσε. 
Ευτυχώς τώρα πια δεν χάνω μαθήματα, 
γιατί τρώω πόριτζ τρεις φορές την εβδο-
μάδα στο σχολείο.» 

Melody, 11 ετών, Νιάνγκα

Η Melody (στο κέντρο) και οι ξαδέρφες της 
είναι μερικά από τα χιλιάδες παιδιά που 

τρώνε ένα γεύμα στο σχολείο.

Η 11χρονη Melody είναι ένα από τα 377 παιδιά του 
σχολείου της στην περιφέρεια Νιάνγκα που τρώνε 
ζεστό φαγητό στο διάλειμμα, χάρη στο πρόγραμ-
μα της ActionAid και των συνεργατών της για την 
αντιμετώπιση της ξηρασίας. Κάνει μεγάλα όνειρα 
για το μέλλον.

Προωθώντας την κατανάλωση 
τοπικών βιολογικών προϊόντων 
στις χώρες δράσεις μας τονώ-
νουμε την τοπική οικονομία.
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Εκπαιδεύουμε στη χρήση 
ανθεκτικών σπόρων, την προ-
στασία των υδάτινων πόρων 
και τη βιολογική γεωργία και 

κτηνοτροφία. 

Δημιουργούμε ομάδες, στις 
οποίες οι κάτοικοι εντοπίζουν 
τα προβλήματα και δρουν για 

να τα καταπολεμήσουν.

«Ευχαριστώ πολύ για το νερό. Τα τελευταία 
3 χρόνια η κατάσταση με το νερό είναι δύ-
σκολη το καλοκαίρι και η κυβέρνηση προς 
το παρόν δεν κάνει τίποτα.»

Mana Devi, 38 ετών, Balchour

Ινδία

27.165 γυναίκες
& κορίτσια 
πάλεψαν κατά των πρόωρων γάμων, 
της προίκας και του περιορισμού στη 
μετακίνηση των γυναικών. Ομάδες 
κοριτσιών και αγοριών σταμάτησαν 
γάμους συμμαθητριών τους και περι-
στατικά trafficking.  

430.945 νέοι 
κινητοποιήθηκαν για την εκστρατεία 
μας «Beti Zindabad» κατά των επιλε-
κτικών εκτρώσεων, της βίας και της 
παραμέλησης των κοριτσιών. Συμμε-
τείχαν σε εκπαιδευτικά εργαστήρια, 
δρώμενα και προβολές σε σχολεία, 
πανεπιστήμια, στο δρόμο, σε χωριά 
και σε πόλεις. 

17.715 αγρότισσες
& 12.093 αγρότες
χρησιμοποιούν μεθόδους καλλιέρ-
γειας που τους εξασφαλίζουν περισ-
σότερη τροφή. Έτσι, για παράδειγμα, 
μετά από εκπαίδευσή μας λειτουρ-
γούν τράπεζες σπόρων, έχουν 
μικρούς κήπους για να εμπλουτίσουν 
τη διατροφή τους και καλλιεργούν 
βιολογικά προϊόντα.

49.770
άνθρωποι 
έλαβαν επείγουσα βοήθεια είτε για την αντιμετώπιση 
της ξηρασίας είτε για την αντιμετώπιση πλημμυρών 
στην περιοχή τους. Ένας από αυτούς είναι η 38χρονη 
Mana Devi, που έχει 3 γιους. Δεν έχουν δική τους γη 
κι έτσι ο άντρας της και οι δύο μεγαλύτεροι γιοι της 
είναι εργάτες στο Δελχί. Η ίδια δεν γνωρίζει γρα-
φή και ανάγνωση. Ζει με τον μικρότερο γιο της, που 
πάει ακόμα σχολείο, στο χωριό Balchour, που το 2016 
χτυπήθηκε και πάλι από την ξηρασία. Το χωριό έχει 6 
χειροκίνητες αντλίες, αλλά λειτουργεί μόνο η μία. Η 
ActionAid και οι συνεργάτες της μοίρασαν νερό με 5 
βυτία στο χωριό της.
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Η Mana Devi 
κουβαλάει πό-
σιμο νερό για 
την οικογένειά 

της.

Καμπότζη

1.330 
γυναίκες

αύξησαν το εισόδημά τους, αφού 
έχουν πλέον το δικαίωμα να δια-

χειρίζονται το φυσικό πλούτο της 
περιοχής τους. Τις στηρίξαμε να ορ-
γανωθούν σε συνεταιρισμούς και να 

επεξεργαστούν τα προϊόντα τους. 
 

4.536 
αγρότες

& ψαράδες
έχουν περισσότερη τροφή καθώς, 

μετά από εκπαίδευσή μας, καλλιερ-
γούν και ψαρεύουν με σεβασμό στο 

περιβάλλον. Οι νέες μέθοδοι οδή-
γησαν σε μεγαλύτερες σοδιές και 

περισσότερα ψάρια και οστρακοειδή, 
καθώς το περιβάλλον έχει ανακάμψει. 

1 μεγάλη νίκη
για τους εκπαιδευτικούς, όταν η 

κυβέρνηση αύξησε το μισθό τους 
μετά από πίεση των ενώσεών τους 

και οργανώσεων όπως η ActionAid. 
Η αύξηση σημαίνει ότι περισσότεροι 
εκπαιδευτικοί θα πηγαίνουν σε απο-
μακρυσμένα χωριά για να διδάξουν. 
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«Τώρα έχουμε βιβλιοθήκη, ομάδα ανάγνωσης 
και τουαλέτες που λειτουργούν. Είμαι πολύ 
χαρούμενη που μπορώ να υπηρετώ το σχο-
λείο του χωριού μου. Σας ευχαριστώ για τις 
συμβουλές και την υποστήριξη.» 

Nop Sokha, αντιπρόεδρος της τοπικής 
Επιτροπής Υποστήριξης Σχολείων

Παιδιά στην
καινούργια παιδική
χαρά στο δημοτικό
του χωριού Chroy. 

H 64χρονη Nop Sokha είναι πρώην εκπαιδευτικός και 
αντιπρόεδρος της τοπικής Επιτροπής Υποστήριξης Σχο-
λείων. Μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής βελτίω-
σε το δημοτικό σχολείο στο Chroy Svay, το οποίο ήταν 
βρώμικο, χωρίς φράκτη και με τουαλέτες που δεν λει-
τουργούσαν. Επιπλέον, οι δάσκαλοι έλειπαν συχνά και 
χρησιμοποιούσαν βία, ενώ οι γονείς δεν εκτιμούσαν την 
αξία της εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα πολλά παιδιά να 
εγκαταλείπουν το σχολείο. Η ActionAid και οι συνεργά-
τες της βοήθησαν να γίνουν συναντήσεις με τοπικούς 
αξιωματούχους, εκπαιδευτικούς και γονείς ώστε όλοι 
μαζί να βελτιώσουν το δημοτικό. Η κυβέρνηση έστειλε 
4 επιπλέον εκπαιδευτικούς και οι γονείς άρχισαν να 
στέλνουν τα παιδιά τους σχολείο. 
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Προτρέπουμε τους ανθρώπους 
να αυτοοργανωθούν ενδυνα-
μώνοντας και εκπαιδεύοντάς 
τους για να αγωνιστούν για 

μια καλύτερη ζωή.

Κένυα
14 τοπικές
αυτοδιοικήσεις 
βελτίωσαν τις υπηρεσίες τους επειδή 
ομάδες πολιτών που δημιουργήσαμε 
παρακολουθούν πλέον την ποιότητα 
των υπηρεσιών τους. Μετά από εκ-
παίδευσή μας, συμμετέχουν, επίσης, 
στις συζητήσεις για τη σύνταξη του 
προϋπολογισμού, επηρεάζοντας τες 
υπέρ των φτωχών. 

851 τοπικοί ηγέτες 
στηρίχθηκαν από την ActionAid και 
ετοίμασαν σχέδια για την αντιμετώπιση 
καταστροφών στις κοινότητές τους. 

200 άνθρωποι
χωρίς γη 
απέκτησαν τίτλο ιδιοκτησίας χάρη 
στη συνεργασία μας με τις κοινότη-
τες για την εφαρμογή του νόμου για 
την κοινοτική γη.

108 νοικοκυριά 
κράτησαν τη γη τους μετά από 
προσφυγή μας στη δικαιοσύνη, σε 
συνεργασία με άλλες οργανώσεις 
και την κοινότητα Marereni, κατά 
εταιρειών εξόρυξης αλατιού. 
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«Έχω 6 παιδιά, 3 κορίτσια και 3 αγόρια. 
Έγινα μέλος της ομάδας το 2013 και από 
τότε η ζωή μας έχει αλλάξει. Πριν τα φέρ-
ναμε πέρα πολύ δύσκολα. Δεν είχαμε κάθε 
μέρα αρκετό φαγητό και τα παιδιά μου 
δεν πήγαιναν σχολείο. Η ομάδα με βοήθη-
σε να στείλω την κόρη μου, την Rehema, 
στο σχολείο. Πήρα ένα δάνειο 15.000 Ksh 
(122 ευρώ) και την έγραψα σε ένα οικοτρο-
φείο που έχει πολύ καλές εγκαταστάσεις. 
Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ 
στην ActionAid που δημιούργησε αυτή την 
ομάδα! Είναι μια μεγάλη βοήθεια για τις 
φτωχές γυναίκες, όπως εγώ.» 

Margaret Furaha,
μέλος της ομάδας γυναικών SILC

Η ActionAid ενθαρρύνει τις γυναίκες να ανα-
πτύσσουν βιοποριστικές δραστηριότητες που 
ενισχύουν το οικογενειακό εισόδημα, συγκρο-
τώντας γυναικείες ομάδες μικροαποταμίευσης 
και μικροπίστωσης από όπου δανείζονται από το 
κοινό κεφάλαιο μικρά ποσά με χαμηλό τόκο.

Η Margaret είναι ένα 
από τα 26 μέλη της ομά-
δας μικροπίστωσης και 
μικροαποταμίευσης.

Δουλεύουμε για να
προλάβουμε τις επιπτώσεις 

μιας επείγουσας κατάστασης, 
αλλά και για να αντιμετωπί-

σουμε την καταστροφή.

Λεσόθο

4.300 
 αγρότες 

εκπαιδεύτηκαν ώστε να καλλιεργούν 
τη γη πιο αποτελεσματικά και με 

τρόπο που σέβεται το περιβάλλον. 
Επικεντρωθήκαμε στα σχολεία, δημι-
ουργώντας σχολικούς λαχανόκηπους 
ώστε τα παιδιά να τρέφονται σωστά, 

και σε φτωχούς αγρότες.
 

3.220 μαθητές
& εκπαιδευτικοί

γνωρίζουν πλέον τα δικαιώματα των 
παιδιών σχετικά με την εκπαίδευση. 
Εστιάσαμε ιδιαίτερα στην εξάλειψη 

των διακρίσεων, στο δικαίωμα το 
σχολείο να είναι ασφαλές και χωρίς 

βία, καθώς και στο δικαίωμα για 
επαρκείς εγκαταστάσεις. Έτσι, χτί-

στηκαν επιπλέον τάξεις και μειώθηκε 
η βία κατά των κοριτσιών. 

530
οικογένειες

έλαβαν τρία είδη σπόρων για την 
αντιμετώπιση της ξηρασίας. Η κα-

τάσταση ήταν τόσο δύσκολη που ο 
Πρωθυπουργός κήρυξε τη χώρα σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

©
 S

es
h

o
p

h
e 

R
am

ak
o

ro
/A

ct
io

n
A

id

«Πριν μας βοηθήσει η ActionAid δίνοντάς 
μας σπόρους, νοικιάζαμε ένα χωράφι που 
μας άφησαν οι γονείς μας, όμως τα χρήματα 
που παίρναμε ήταν ελάχιστα. Σήμερα καλ-
λιεργώ λαχανικά. Για λίπασμα χρησιμοποιώ 
κοπριά από ζώα της κοινότητας, όπως μου 
έμαθαν οι άνθρωποι της ActionAid. Με την 
κοπριά έχω αρκετή παραγωγή, ώστε και το 
καθημερινό μας φαγητό να εξασφαλίζουμε 
και να μας μένει μια ποσότητα για να πουλά-
με στην αγορά. Αυτή τη στιγμή έχω αρκετούς 
σπόρους για να σπείρω άλλη μια φορά μέσα 
στον χρόνο.» 

Tebello Sakoane, 23 ετών, Κουμπελού

Ο Sakoane (με την κόκκινη ζακέτα) και οι 
συγχωριανοί του κρατούν τους σπόρους 

που έλαβαν από την ΑctionAid.

O Tebello Sakoane, 23 χρόνων, και τα τρία αδέρφια του 
(δύο αγόρια και ένα κορίτσι), έχασαν τους γονείς τους 
πριν από πέντε χρόνια. Έτσι ο Sakoane ξεκίνησε να 
παράγει λαχανικά.
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Μπανγκλαντές 1 μεγάλη
νίκη 
για τους μαθητές και φοιτητές του 
Μπανγκλαντές, καθώς η κυβέρνηση 
αύξησε το ποσοστό του προϋπο-
λογισμού για την Παιδεία από 3,7% 
σε 14,4%! Η ActionAid στήριξε την 
Ένωση Εκπαιδευτικών στη διαπραγ-
μάτευσή τους, παρέχοντας τεχνική 
βοήθεια για την ανάλυση του προ-
ϋπολογισμού, και πίεσε την κυβέρ-
νηση, συμμετέχοντας στο δίκτυο 
CAMPE.

14.571 
γυναίκες 
εκπαιδεύτηκαν ώστε να μπορέσουν 
να ανοίξουν δικές τους μικρές επι-
χειρήσεις. Τους μάθαμε πώς να ανοί-
γουν τραπεζικούς λογαριασμούς, 
πώς να ερευνούν την αγορά για να 
καλύψουν ανάγκες και πώς να μετα-
τρέπουν πρώτες ύλες σε προϊόντα 
προς πώληση.©
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Η Taniya Akter 
ζει σε ένα από τα 

καταφύγια εδώ και 
5 χρόνια. 

Από το 2006, η ActionAid λειτουρ-
γεί 5 καταφύγια για κορίτσια στην 
πρωτεύουσα Ντάκα. Υπολογίζεται ότι 
2 εκατομμύρια παιδιά ζουν στο δρόμο 
με ή χωρίς την οικογένειά τους. Τα 
κορίτσια είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. Σε 
διάστημα 4 μόνο μηνών καταγγέλθη-
καν στις αρχές 138 βιασμοί κοριτσιών, 
6 από τα οποία πέθαναν. Περισσότε-
ρα από 17.000 κορίτσια έχουν επισκε-
φτεί, βρει ασφάλεια, φάει και πλυθεί 
τα τελευταία 10 χρόνια στα Happy 
Homes κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ενημερώνουμε γυναίκες
και άνδρες για τα δικαιώματα 
των γυναικών και εκπαιδεύου-

με ομάδες γυναικών για
να τα προστατεύουν.

Νεπάλ

80% των παιδιών
σχολικής ηλικίας

πηγαίνουν πλέον σχολείο και μόνο 
το 3,35% το διακόπτουν στην Ου-
νταϊαπούρ, όπου ολοκληρώσαμε 

το πρόγραμμά μας. Τα κρούσματα 
ενδοοικογενειακής βίας μειώθηκαν 

στο 5% και το έθιμο της προίκας έχει 
σχεδόν εξαλειφθεί. Οι γυναίκες έμα-

θαν γραφή και ανάγνωση, οργανώ-
θηκαν σε ομάδες μικροπίστωσης και 

συνεταιρισμούς και έχουν πια δικό 
τους εισόδημα.

 

10.187 
άνθρωποι

σε όλες τις κοινότητές μας, με τη 
στήριξή μας, ελέγχουν την ποιότη-
τα των κοινωνικών υπηρεσιών του 

κράτους.
 

6.458 
γυναίκες

κατάφεραν να μειώσουν πρακτικές 
όπως οι πρόωροι γάμοι, οι κατηγορί-

ες για μαγεία και η απομόνωση των 
γυναικών όταν έχουν περίοδο και 

ορισμένες τοπικές αρχές αποφάσι-
σαν να τις σταματήσουν τελείως. 
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«Στον τόπο μας τα κορίτσια παντρεύονται σε πολύ 
μικρή ηλικία. Παραλίγο να έχω κι εγώ την ίδια τύχη. 
Όταν ήμουν μόλις 14 χρόνων, ο πατέρας μου απο-
φάσισε να με παντρέψει. Στενοχωρήθηκα πολύ, 
γιατί ήθελα να τελειώσω το σχολείο. Ούτε η μη-
τέρα μου συμφωνούσε. Είχε ενημερωθεί για τις 
συνέπειες των γάμων στην παιδική ηλικία μέσα από 
τον Κύκλο Reflect του χωριού μας [που δημιούρ-
γησε η ActionAid]. Η αδελφή μου παραλίγο να χάσει 
τη ζωή της στην πρώτη της γέννα. Η μητέρα μου 
προσπάθησε να μεταπείσει τον πατέρα μου και με 
πολλές συζητήσεις τα κατάφερε. Είμαι ευτυχισμένη 
που τώρα πηγαίνω σχολείο. Μάλιστα, είμαι μέλος της 
Ομάδας Κοριτσιών Jana Jagaran, που δημιούργησε η 
ActionAid. Καταφέραμε να ανακηρυχθεί η κοινότητά 
μας «ελεύθερη από παιδικούς γάμους», καθώς κανέ-
νας τέτοιος γάμος δεν έχει γίνει εδώ και τρία χρόνια!»

Salma, 16 ετών, Μπάνκε

Η Salma, στο 
κέντρο, με τις συμ-
μαθήτριές της στο 

σχολείο. 

Happy Homes:
Καταφύγια για κορίτσια που ξαναβρήκαν το χαμόγελό τους

Το 2016, 150 κορίτσια ζούσαν μόνιμα 
στα Happy Homes αφού προσεγγίστη-
καν από τους εργαζόμενους. Τα κορί-
τσια ζουν σε έναν χώρο γεμάτο αγάπη, 
ασφάλεια και ελπίδα για ένα καλύτερο 
μέλλον. Τους παρέχεται μεταξύ άλλων:
•	 Ιατρική	φροντίδα,	όταν	χρειάζεται.	
•	 Ψυχολογική	στήριξη	και	χώρος	για	
 συζήτηση κάθε Τετάρτη. 
•	 Ενημέρωση	για	ζητήματα	όπως	τα	
 δικαιώματά τους, ασφάλεια και 
 προσωπική υγιεινή κάθε Πέμπτη. 
•	 Εκπαίδευση	για	την	παραγωγή	
 προϊόντων προς πώληση, μαθήμα-
 τα ραπτικής και υπολογιστών. 

Επιπλέον, τα κορίτσια συνεχίζουν 
το σχολείο και η ζωή τους είναι 
γεμάτη παιχνίδι, χαρά και εξωσχο-
λικές δραστηριότητες: μαθαίνουν 
να χορεύουν και να τραγουδούν, 
διαβάζουν, βλέπουν τηλεόραση και 
συμμετέχουν σε αθλητικές και άλλες 
εκδηλώσεις.
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Στηρίζουμε τις αγρότισσες,
οι οποίες σε πολλές χώρες

παραδοσιακά δεν έχουν 
δικαίωμα να διαθέτουν γη

στο όνομά τους.

«Η ActionAid έχτισε μια καινούργια αίθουσα 
στο σχολείο που τη λένε CLRC (Κέντρο Δη-
μιουργικής Απασχόλησης). Πηγαίνω μετά το 
σχολείο και κάνουμε πολύ ωραία πράγματα, 
όπως να βλέπουμε βίντεο που μας μαθαίνουν 
για τη φύση. Επίσης, πήγαμε και φυτέψαμε 
τα δικά μας δέντρα έξω. Πριν, στον ελεύθερό 
μου χρόνο βοηθούσα τους γονείς μου με τα 
ζώα, αλλά τώρα που πηγαίνω στο CLRC περ-
νάω καλύτερα. Και πολλοί φίλοι μου έχουν 
επιστρέψει στο σχολείο από τότε που άνοιξε.»

Naheeda, 7 χρονών, Τσάτσρο

Πακιστάν

2.396 αγρότισσες
& 3.331 αγρότες 
έμαθαν πώς να καλλιεργούν με βιο-
λογικές μεθόδους, να χρησιμοποιούν 
φυσικά λιπάσματα, να διαφυλάσσουν 
το νερό και το χώμα, να φτιάχνουν κο-
μπόστ και φυσικά εντομοαπωθητικά 
για να προστατεύουν τις καλλιέργειές 
τους. Έτσι, με τη στήριξή μας, εξα-
σφάλισαν περισσότερη και καλύτερη 
τροφή για τις οικογένειές τους. 

19.525 μαθητές 
& εκπαιδευτικοί 
γνωρίζουν τα 10 βασικά δικαιώματα 
των παιδιών για την εκπαίδευση. 
Ενισχύοντας ομάδες νέων, παιδιών, 
γυναικών και Συλλόγους Γονέων και 
Εκπαιδευτικών, μεταφέραμε την αξία 
της δωρεάν, υποχρεωτικής εκπαίδευ-
σης χωρίς διακρίσεις. 

8.908 
γυναίκες 
κινητοποιήθηκαν για να σταματή-
σουν οι γάμοι παιδιών, πρακτική που 
επικρατεί στο Πακιστάν. 
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Η Naheeda 
περνάει 

πολύ ωραία 
στο Κέντρο 

Δημιουργικής 
Απασχόλησης 
της ActionAid.

Η Naheeda είναι ένα από τα 53 παιδιά που πηγαίνουν 
στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης του χωριού 
της. Η ActionAid έχει δημιουργήσει 11 κέντρα στην
περιοχή Τσάτσρο.

Παλαιστίνη
16 τοπικές

αυτοδιοικήσεις
βελτίωσαν τις υπηρεσίες τους, και 
μαζί τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων, 
μέσα από κινητοποίηση των ομά-
δων μας: προσέλαβαν γιατρό και 

σχολικούς συμβούλους και έβαλαν 
σχολικό ώστε να μειωθεί η σχολική 

διαρροή. Επίσης, πιέσαμε για καλύτε-
ρη διαχείριση των απορριμμάτων. 

 

318 γυναίκες 
συμμετείχαν σε ομάδες μας, μέσα 

από τις οποίες ενδυναμώθηκαν και 
ανέλαβαν πιο ενεργό ρόλο στις οι-

κογένειες και τις κοινότητές τους. Οι 
γυναίκες στην Παλαιστίνη έχουν να 

αντιμετωπίσουν μια κοινωνία που τις 
περιορίζει και ταυτόχρονα την ισρα-
ηλινή κατοχή που στέκεται εμπόδιο 

σε οποιαδήποτε ανάπτυξη.
 

204 γυναίκες
εκπαιδεύτηκαν σε δραστηριότητες 

που τους αποφέρουν κάποιο εισόδη-
μα, όπως η επεξεργασία τροφίμων 
και τα χειροτεχνήματα. Η επιτυχία 

μιας μικρής επιχείρησης είναι ιδιαίτε-
ρα δύσκολη στην Παλαιστίνη, όπου 
η ισραηλινή κατοχή περιορίζει τόσο 
τις μετακινήσεις που οι αγορές δεν 

λειτουργούν φυσιολογικά. 

440 άνθρωποι
συμμετείχαν σε σεμινάριά μας για 

νομική βοήθεια για γυναίκες που 
έχουν υποστεί βία ή σε εκπαιδεύσεις 

για τα δικαιώματα των γυναικών και 
την ενδοοικογενειακή βία. 
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«Όταν τελείωσα το σχολείο, δεν πήγα στο Πανεπι-
στήμιο, όπως έκαναν οι φίλοι μου που δεν έχουν 
κινητικά προβλήματα. Τις περισσότερες μέρες έμενα 
σπίτι και διάβαζα. Το όνειρό μου ήταν να σπουδάσω 
για να είμαι ανεξάρτητος. Όμως, οι Ισραηλινοί στρατι-
ώτες κλείνουν συνέχεια τις εισόδους στο χωριό μας 
και είναι ακόμα πιο δύσκολο να μετακινηθώ. Έτσι, δεν 
μπορούσα να πάω σε κέντρο επαγγελματικής κα-
τάρτισης. Είχα και να παλέψω με το κοινωνικό στίγμα 
που υπάρχει στον τόπο μας κατά της αναπηρίας. 
Όλα αυτά μου είχαν δημιουργήσει κατάθλιψη. Με τις 
δραστηριότητες που οργανώνει η ActionAid, ελπίζω 
να τα καταφέρω να έχω μια φυσιολογική ζωή.»

Marwan, 22 χρόνων, από το χωριό Karma

Ο Marwan συμμετέχει 
σε δραστηριότητες που 

οργανώσαμε για τα άτομα 
με ειδικές ανάγκες.

Σε συνεργασία με την «Ένωση Ατόμων με Αναπηρίες», στηρίξα-
με ψυχολογικά 15 γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες και παρεί-
χαμε ειδικό εξοπλισμό (π.χ. αναπηρικά αμαξίδια). Πραγματοποι-
ήσαμε, επίσης, ψυχαγωγικές δραστηριότητες σε σχολεία για τα 
παιδιά με αναπηρία και σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης.

Στην Παλαιστί-
νη, μια χώρα 
ίση περίπου 

σε μέγεθος με 
την Πελοπόν-
νησο και με 
κόστος ζωής 

αντίστοιχο της 
Ελλάδας, η 

κατοχή και ο 
αποκλεισμός 

από το Ισραήλ 
είναι οι βασι-
κές αιτίες για 
την έλλειψη 
ανάπτυξης. 
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Εκπαιδεύουμε ομάδες κατοί-
κων για να ελέγχουν τα οικο-
νομικά της κοινότητας και των 

σχολείων τους.

«Πριν αποκτήσουμε χώρο για κορίτσια στο σχολείο 
μας, έχανα 3 με 5 μέρες σχολείου κάθε φορά που 
είχα περίοδο. Χρησιμοποιούσα πανί και λερωνό-
ταν η ποδιά μου. Με τις σερβιέτες είναι πολύ κα-
λύτερα. Τώρα πια εμείς τα κορίτσια δεν χάνουμε 
σχολείο. Όταν είμαστε αδιάθετες ερχόμαστε εδώ, 
κάνουμε μπάνιο και χρησιμοποιούμε σερβιέτες και 
μετά απλά επιστρέφουμε στην τάξη. Στα σχολεία 
που δεν έχουν τέτοιους ειδικούς χώρους, τα κορί-
τσια χάνουν πολλά μαθήματα ή και σταματάνε το 
σχολείο, γιατί τα αγόρια τα κοροϊδεύουν.»

Jeanne, 15 ετών, Ρουάντα

Ρουάντα

24.442
αγρότες 
αναφέρουν ότι έχουν περισσότερη 
και καλύτερη ποιότητα τροφής, χάρη 
στις εκπαιδεύσεις μας σε πρακτικές 
βιολογικής και βιώσιμης γεωργίας 
και κτηνοτροφίας, με έμφαση στην 
παραγωγή βιολογικού λιπάσματος.

52 σχολεία 
παρέχουν καλύτερη εκπαίδευση, με 
βελτιωμένο πρόγραμμα μαθημάτων 
σε όλες τις κοινότητές μας. Συμβά-
λαμε στην αναβάθμιση του προγράμ-
ματος σπουδών με προτάσεις στο 
Υπουργείο Παιδείας και ενισχύσαμε 
τους Συλλόγους Γονέων και Εκπαι-
δευτικών προκειμένου τα σχολεία να 
αποκτήσουν μεγαλύτερη διαφάνεια 
και λογοδοσία. 

4.757  
γυναίκες 
αναφέρουν ότι η φωνή τους ακού-
γεται περισσότερο στην οικογένειά 
τους, καθώς διαθέτουν πλέον δικό 
τους εισόδημα, αλλά και επειδή 
ευαισθητοποιήσαμε τους άνδρες για 
την ισότητα στην οικογένεια και την 
κοινωνία. 
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H Jeanne 
πηγαίνει 

στο σχολείο 
χωρίς να 
ντρέπεται 

πια. 

Τα τελευταία χρόνια η ActionAid βελτιώνει τα σχολεία με 
έναν ακόμη τρόπο: δημιουργεί ασφαλείς χώρους για τα 
κορίτσια και τους προμηθεύει με σερβιέτες, σαπούνι και 
πετσέτες.

Ενδυναμώνουμε τις γυναίκες 
για να διεκδικήσουν να ακούγε-
ται η φωνή τους μέσα στο σπίτι 
τους και στις κοινωνίες τους. 

Σενεγάλη

1.500   
γυναίκες

ζήτησαν από τις αρχές να αποκτή-
σουν δική τους γη, αφού τους μιλή-

σαμε για τα δικαιώματα τους.
Το αποτέλεσμα ήταν 9 δήμαρχοι

να συμφωνήσουν να δώσουν στις 
γυναίκες πρόσβαση στη γη.

6.760
άνθρωποι

και κυρίως γυναίκες μπορούν
να επηρεάσουν πλέον τις τοπικές 

αρχές. Πριν τις εκπαιδεύσεις μας, οι 
γυναίκες δεν μπορούσαν να συμμε-

τάσχουν στα κοινά. Τώρα, πολλές 
γυναίκες έχουν γίνει κοινοτικοί σύμ-

βουλοι, δυναμώνοντας έτσι
τη φωνή τους. 

18.428 μαθητές
& εκπαιδευτικοί

γνωρίζουν τα δικαιώματα των παι-
διών στην εκπαίδευση σε 41 σχολεία, 

μετά από ενημερώσεις μας. Εκπαι-
δεύσαμε, επίσης, 25 μέλη σχολικών 
επιτροπών ώστε να βελτιώσουν την 

ποιότητα της εκπαίδευσης
στα σχολεία τους.  
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«Όλες έχουμε τα δικά μας χωράφια όπου καλλι-
εργούμε σιτηρά και φιστίκια. Όμως, δουλεύοντας 
μαζί στον κοινοτικό λαχανόκηπο, καλλιεργούμε 
πολλά περισσότερα λαχανικά και μαθαίνουμε νέες 
τεχνικές που τις εφαρμόζουμε στα χωράφια μας. 
Τώρα αντί να αγοράζουμε χημικά, φτιάχνουμε 
κομποστοποιημένο λίπασμα και φυσικά εντομο-
κτόνα κι έτσι ξοδεύουμε πιο λίγα χρήματα. Φέτος, 
παρόλο που οι βροχές ήταν λιγότερες, χάρη στο 
λίπασμα το χώμα έμεινε υγρό και πλούσιο και τα 
φυτά επέζησαν.»   

Coumba Cisse, Αντιπρόεδρος
της ομάδας γυναικών στο χωριό Baby

H Coumba Cisse ήταν 
φοβισμένη πριν ενταχτεί 
στην ομάδα γυναικών της 

ActionAid. Τώρα είναι 
αντιπρόεδρος. 

Οι γυναίκες του χωριού Baby στην κεντρική Σενεγάλη έμα-
θαν νέες τεχνικές καλλιέργειας, που είναι φιλικές προς το 
περιβάλλον και προσαρμοσμένες στις επιπτώσεις της κλιμα-
τικής αλλαγής. Οι ομάδες γυναικών της ActionAid έχουν κοι-
νοτικούς λαχανόκηπους, όπου εφαρμόζουν όσα μαθαίνουν.
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«Το καλύτερο όλων στην ομάδα είναι όταν μιλάμε 
για διάφορα πράγματα, όπως για τη βία. Υπάρ-
χει και ένα κουτί για προτάσεις και μπορούμε να 
γράψουμε ό,τι νιώθουμε ή ό,τι έχουμε περάσει. 
Αυτό βοηθάει πολύ. Μάθαμε για τα δικαιώματα 
των παιδιών, ότι όλα τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν 
σχολείο και οι μεγάλοι να ακούν τη γνώμη μας.»  

Zeinab, 10 ετών, Ζανζιβάρη

Οι παρεμβάσεις μας στις επεί-
γουσες καταστάσεις διαρκούν 
χρόνια, εστιάζοντας σε δεύτε-

ρη φάση στην ανάπτυξη.

«Πριν, το σχολείο μας δεν πήγαινε καθό-
λου καλά, αφού ήμασταν πολλά παιδιά 
μέσα σε μία τάξη και δεν μπορούσαμε να 
παρακολουθήσουμε το μάθημα. Τώρα που 
μας έφτιαξαν καινούριο σχολείο με ωραία 
θρανία και καρέκλες, μας αρέσει πιο πολύ 
και προσέχουμε στο μάθημα. Ευχαριστού-
με ActionAid!»

Sarah, 7 χρονών, μαθήτρια
της Β’ τάξης του νηπιαγωγείου

Σιέρα Λεόνε

2.052
γυναίκες 
εκπαιδεύτηκαν για να βελτιώσουν την 
αγροτική τους παραγωγή. Τους μοιράσαμε, 
επίσης, σπόρους και εργαλεία, και τις ενη-
μερώσαμε ώστε να πάρουν βοήθεια από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 

2.372
μαθητές,
εκπαιδευτικοί
& γονείς 
βελτίωσαν την ποιότητα της εκπαίδευσης. 
Έτσι, για παράδειγμα, μειώθηκαν οι απου-
σίες εκπαιδευτικών και οι περιπτώσεις 
που εκπαιδευτικοί στέλνουν τα παιδιά να 
δουλέψουν στα χωράφια τους. Επιπλέον, 
αυξήθηκε ο αριθμός των μαθητών, καθώς 
ομάδες μητέρων πείθουν άλλους γονείς για 
την αξία της εκπαίδευσης. 

15.337
άνθρωποι 
έλαβαν κατσίκες και κότες για να ορθοπο-
δήσουν μετά την καταστροφή του Έμπολα. 
Επίσης, εκπαιδεύσαμε τους κατοίκους στην 
παρασκευή σαπουνιού, ενώ ομάδες γυναι-
κών πήραν μικροδάνεια και εκπαιδεύτηκαν 
για να δημιουργήσουν μικρές επιχειρήσεις.  
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Στην περιοχή Bumpeh στο Κόνο, υπάρχει μεγά-
λος αριθμός παιδιών προσχολικής ηλικίας. Το 
νηπιαγωγείο που λειτουργεί εκεί δεν διέθετε αρ-
κετές αίθουσες για να καλύψει όλες τις ανάγκες. 
Έτσι, μόνο 200 παιδιά πήγαιναν στο νηπιαγωγείο 
και τα υπόλοιπα έμεναν σπίτι. Για να βελτιώσει 
την κατάσταση, η ActionAid έχτισε 3 επιπλέον αί-
θουσες και τουαλέτες, με αποτέλεσμα τα παιδιά 
του σχολείου να αυξηθούν σε 350. 

Εστιάζουμε στην ασφάλεια 
των γυναικών στις πόλεις πι-
έζοντας τις τοπικές αρχές να 

πάρουν μέτρα, όπως ο καλύτε-
ρος δημόσιος φωτισμός.

Τανζανία

146
επιτροπές

δημιουργήθηκαν για να επεμβαίνουν 
σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής 
βίας και 3.290 γυναίκες κινητοποιή-

θηκαν ως μέλη των επιτροπών για να 
προστατεύσουν γυναίκες και παιδιά 
και να αντιταχθούν σε πατριαρχικές 

παραδόσεις.
 

90 γυναίκες
εκπαιδεύτηκαν για να δημιουργήσουν 

τη δική τους μικρή επιχείρηση και 
ενέπνευσαν άλλες 600 γυναίκες να 

κάνουν το ίδιο, με παραγωγή σαπου-
νιού, λαχανικών και κτηνοτροφικών 

προϊόντων.  

8.994
γυναίκες

παλεύουν για τα δικαιώματά τους 
στη γη και τους φυσικούς πόρους, 

μέσω της πρωτοβουλίας του Κιλιμά-
ντζαρο. Toν Οκτώβριο, Αφρικανές 

αγρότισσες από 20 χώρες έφτασαν 
στην Τανζανία για να δημοσιοποιή-

σουν τα αιτήματά τους. Η ActionAid 
συμμετείχε με απεσταλμένες από 

πολλές κοινότητές μας. 
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«Πριν να μπει στην ομάδα, η Zeinab ήταν ντρο-
παλή. Τώρα είναι ζωηρή και άρχισε να παίζει με 
άλλα παιδιά και να είναι χαρούμενη. Η κοινότητά 
μας [πριν την ActionAid] δεν είχε νοσοκομείο και 
το σχολείο είχε προβλήματα. Τώρα επισκευάστηκε 
και τα παιδιά έχουν ένα μέρος να πάνε.»  

Maryam, 35 ετών, μητέρα της Zeinab

Η Maryam
δεν ανησυχεί

για την ασφάλεια
της Zeinab. 

Στα περίχωρα της Stonetown δημιουργήσαμε ομάδες κορι-
τσιών όπου τα παιδιά αποκτούν αυτοπεποίθηση και μαθαί-
νουν να προστατεύουν τον εαυτό τους.

H Sarah είναι ένα 
από τα 350 παιδιά 
που πηγαίνουν πια σε 
ένα νηπιαγωγείο με 
αρκετές αίθουσες και 
τουαλέτες.
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Αναδοχή
Παιδιού

Η Αναδοχή Παιδιού ήταν και το 2016 το πιο αγαπημένο 
πρόγραμμα της ActionAid Ελλάς. Ευχαριστούμε θερμά 
όλους και κάθε έναν από τους υποστηρικτές μας που 
έκαναν τον κόσμο μας λίγο καλύτερο. Συγκεκριμένα, το 
73% των πόρων της ActionAid Ελλάς, δηλαδή 6.510.275 
ευρώ, προήλθε από το πρόγραμμα Αναδοχής Παιδιού, 
καθώς είχαμε κοντά μας 24.455 ανθρώπους από Ελλάδα 
και Κύπρο που στήριξαν 55 από τις πιο φτωχές και απο-
μονωμένες κοινότητες σε 20 χώρες. 

Κατά τη διάρκεια του έτους ολοκληρώσαμε το έργο 
μας σε 4 κοινότητες. Οι κάτοικοι του Ουνταϊαπούρ στο 
Νεπάλ, μετά από 9 χρόνια, κατάφεραν να αλλάξουν 
σημαντικά τη ζωή τους. Ενδεικτικά, πάνω από 80% των 
κοριτσιών και αγοριών σχολικής ηλικίας πηγαίνουν 
πλέον σχολείο. Παιδιά, γονείς, οικογένειες και ολόκληρη 
η κοινότητα, με τη στήριξη των Αναδόχων Παιδιού και με 
τη δική τους δύναμη, βλέπουν το μέλλον με περισσότερη 
αισιοδοξία. 

Μετά από 9 χρόνια ολοκληρώσαμε, επίσης, το πρό-
γραμμά μας στο Λάι Τσάου στο Βιετνάμ. Μαζί με τους 
Αναδόχους Παιδιού της κοινότητας καταφέραμε να 
βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής και ενδυναμώσαμε 
τους κατοίκους 24 χωριών. Ενδεικτικά, 6.455 αγρότες 
και 2.160 κτηνοτρόφοι κατάφεραν να εξασφαλίσουν 
αρκετή τροφή και πρόσθετο εισόδημα, εφαρμόζοντας 
τεχνικές που έμαθαν στα σεμινάριά μας, όπως η παρα-
γωγή βιολογικού λιπάσματος και η προστασία των ζώων 
από ασθένειες. 

Η ActionAid Ελλάς ξεκίνησε να στηρίζει την κοινότητα 
Ρατανακίρι στην Καμπότζη το 2008 και αποχώρησε το 
2016. Το έργο μας όλα αυτά τα χρόνια εστιάστηκε στην 
εκπαίδευση, στη βιώσιμη γεωργία, στις εναλλακτικές 
πηγές εισοδήματος και στα δικαιώματα των γυναικών. 
Έτσι, ενδεικτικά, δημιουργήσαμε 3 ομάδες υγείας, με 
μέλη 64 γυναίκες, οι οποίες εκπαιδεύτηκαν ως επιμορ-
φωτές για θέματα αναπαραγωγικής και σεξουαλικής 
υγείας, και υλοποιήσαμε ενημερώσεις και κινητοποιήσεις 
για την ισότητα των δύο φύλων, τις πρακτικές υγιεινής, 
το δικαίωμα στην υγειονομική περίθαλψη, καθώς και την 
καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας.

Τέλος, το 2016 μετά από 8 χρόνια, ολοκληρώσαμε το 
έργο μας και σε μια δεύτερη κοινότητα της Καμπότζης, 
τη Σιέμ Ρίιπ. Όπως σε όλες τις κοινότητές μας, η προ-
σέγγισή μας για την καταπολέμηση της φτώχειας και της 
αδικίας ήταν σφαιρική. Ενδεικτικά, χάρη στη στήριξη των 
Αναδόχων Παιδιού, συγκροτήσαμε ομάδες αποταμίευ-
σης και πίστωσης που βοήθησαν φτωχές οικογένειες να 
αναπτύξουν εναλλακτικές βιοποριστικές δραστηριότη-
τες, όπως καλλιέργειες μανιταριών, ιχθυοκαλλιέργειες, 
εκτροφή πουλερικών, επεξεργασία τροφίμων και κατα-
σκευή παραδοσιακών καλαθιών.

Ωστόσο, καθώς οι ανάγκες είναι πολλές και μεγάλες, ο 
αγώνας μας για έναν κόσμο με λιγότερη φτώχεια και αδι-
κία δεν σταματά. Το 2016, η ActionAid Ελλάς ξεκίνησε να 
στηρίζει 3 νέες κοινότητες: την Ιλφέτα στην Αιθιοπία, τη 
Γάζα στην Παλαιστίνη και τη Σολολά στη Γουατεμάλα. 

Ως Ανάδοχοι Παιδιού στηρίζετε κοινότητες σε πολύ 
φτωχές περιοχές του κόσμου ώστε να αλλάξουν τη ζωή 
τους, αλλά στηρίζετε και εμάς για να εξασφαλίσουμε τη 
βιωσιμότητα των προγραμμάτων μας, που διαρκούν πολλά 
χρόνια. Αξιοποιούμε τα χρήματά σας με τον καλύτερο δυ-
νατό τρόπο: 72% του ποσού πηγαίνει στις χώρες που ζουν 
τα παιδιά για να κάνουμε αναπτυξιακά έργα, εκπαιδεύσεις 
και κινητοποιήσεις των κατοίκων, ενώ το 28% χρηματο-
δοτεί την ActionAid Ελλάς, καθώς και τις δράσεις και το 
εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα στην Ελλάδα και τις επικοι-
νωνιακές καμπάνιες μας για την εύρεση νέων υποστηρι-
κτών. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουμε ότι θα εξακολου-
θήσουμε να αλλάζουμε ζωές σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Στην ActionAid πιστεύουμε πολύ στο «μαζί». Όλοι μαζί 
οι Ανάδοχοι Παιδιού στηρίζετε παιδιά, οικογένειες και 
ολόκληρες φτωχές κοινότητες, σε όλο τον κόσμο. Όλοι 
μαζί οι κάτοικοι στις κοινότητες που στηρίζετε κινητοποι-
ούνται για να αλλάξουν τη ζωή τους: να φτιάξουν ομάδες 
και να συμμετέχουν στις εκπαιδεύσεις μας, να στηρίξει η 
μία γυναίκα την άλλη στις γυναικείες ομάδες, να καλλι-
εργήσουν κήπους και χωράφια και όλοι μαζί οι κάτοικοι 
να διεκδικήσουν από τις τοπικές αρχές ένα καλύτερο 
μέλλον για τα παιδιά τους. Όλοι μαζί ήδη κάνουμε τον 
κόσμο μας καλύτερο.©
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Ταξίδι
αλληλεγγύης
στην Ουγκάντα

Ταξίδι
αλληλεγγύης
στην Ινδία©
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Τον Ιούνιο 2016, 47 Ανάδοχοι Παιδιού, προσωπικό και 
συνεργάτες της ActionAid από την Ελλάδα και την Κύ-
προ ταξίδεψαν μέχρι την επαρχία Παντέρ και το χωριό 
Γκαλαγκάλα, στα βόρεια της Ουγκάντας, μια περιοχή 
πανέμορφη, αλλά εξαιρετικά φτωχή. Ο εικοσαετής 
εμφύλιος πόλεμος, που τελείωσε το 2006, άφησε πίσω 
του εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και 1,2 εκατομμύ-
ρια εσωτερικά εκτοπισμένους ανθρώπους. Ο πόλεμος 
ισοπέδωσε τις όποιες υποδομές υπήρχαν. Σχολεία, 
κλινικές, ακόμα και δρόμοι καταστράφηκαν.

Δέκα χρόνια μετά, η ζωή συνεχίζει να είναι δύσκολη, οι 
δρόμοι χωματένιοι και τα σχολεία λίγα και με ανεπαρκή 
κτήρια. Τα περισσότερα παιδιά κάνουν μάθημα κάτω 
από τα δέντρα και σε ένα κτήριο με δύο μόνο αίθουσες, 
το οποίο ολοκληρώθηκε το 2014 με χρηματοδότηση 
ενός δωρητή της ActionAid. Το σχολείο ήταν κοινοτικό, 
δηλαδή δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία των κατοίκων, 
χωρίς κρατική αναγνώριση ή διορισμένους δασκάλους. 
Μέσα από την πίεση της ActionAid προς την κυβέρνηση 
της Ουγκάντας, αναγνωρίστηκε τελικά ως κρατικό και 
διορίστηκε ο διευθυντής του σχολείου. 

Η ομάδα βοήθησε στο χτίσιμο δύο αιθουσών για τους 
δασκάλους και μιας αποθήκης για εκπαιδευτικό υλικό. 
Στην αποχαιρετιστήρια γιορτή συμμετείχαν και εκπρό-
σωποι της κυβέρνησης, οι οποίοι, βλέποντας τους Έλ-
ληνες και Κύπριους να έχουν αφήσει πίσω οικογένειες 
και δουλειές για να χτίσουν τις αίθουσες, δεσμεύτηκαν 
ότι θα αναλάβουν την κατασκευή 3 ακόμα αιθουσών 
για το δημοτικό σχολείο.

Τον Νοέμβριο 2016, 37 εθελοντές από την 
Ελλάδα και την Κύπρο ταξίδεψαν μέχρι την 
περιοχή Λαλιτπούρ της Ινδίας, σε χωριά όπου 
μένουν μέλη της φυλής Σαχαρίγια. Το ταξίδι 
αυτό άλλαξε τις ζωές τόσο των συμμετεχό-
ντων, όσο και των κατοίκων των χωριών στη 
Βόρεια Ινδία, που είδαν ανθρώπους να τους 
δείχνουν πραγματικά την αλληλεγγύη τους, 
χωρίς διακρίσεις. 

Τα μέλη της φυλής Σαχαρίγια είναι από τους 
πιο φτωχούς και περιθωριοποιημένους κατοί-
κους της Ινδίας. Βρίσκονταν πάντα στη χαμη-
λότερη θέση της ινδικής κοινωνίας, η οποία 
ήταν ούτως ή άλλως χωρισμένη πολύ αυστη-
ρά σε κάστες. Οι Σαχαρίγια και όλες οι άλλες 
φυλές βρίσκονταν τόσο χαμηλά κοινωνικά, 
που ήταν εκτός συστήματος καστών. Παρόλο 
που μετά την ανεξαρτησία της Ινδίας οι νόμοι 
της χώρας τους προστατεύουν, καταργώντας 
τις θεσμοθετημένες διακρίσεις και στηρίζο-
ντάς τους, στην πράξη λίγα έχουν αλλάξει 
στη ζωή τους.

Στόχος των Ελλήνων και Κύπριων ήταν να δεί-
ξουν την αλληλεγγύη τους και το κατάφεραν. 
Οι Σαχαρίγια τους υποδέχτηκαν με γιορτή, τους 
αγκάλιασαν και τους δέχτηκαν στη ζωή τους, 
δούλεψαν δίπλα – δίπλα σε γεωργικές εργα-
σίες, έφαγαν παρέα και οι διακρίσεις με τις 
οποίες ζουν κάθε μέρα, σταμάτησαν για λίγο.

«Πρέπει όλοι να ευαισθητοποιηθούμε 
για τους διπλανούς μας, για όλους 
τους κατοίκους της γης. Η Αναδοχή εί-
ναι ό,τι πιο καλό μπορεί να κάνει ένας 
άνθρωπος για έναν άνθρωπο. Νομίζω 
πως ζω μέσα σε ένα ντοκιμαντέρ. 
Απίστευτο συναίσθημα. Μακάρι να 
μπορέσουν να ζήσουν όλοι κάτι αντί-
στοιχο. Είναι μια μοναδική εμπειρία.»

Αναστάσιος Κώστας, 
Ανάδοχος Παιδιού, Αθήνα

«Καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού της 
ActionAid, είδα το γνωστό ρητό ‘Δώσε σε 
κάποιον ένα ψάρι, και θα τον ταΐσεις για 
μια μέρα. Μάθε τον πώς να ψαρεύει και 
θα τρώει για μια ζωή’ να παίρνει σάρκα και 
οστά. Είδα πως τα 22 ευρώ που δίνω κάθε 
μήνα, ως Ανάδοχος Παιδιού, δεν πάνε 
μόνο στο παιδί, αλλά και στην κοινότητά 
του, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών 
της ζωής όλων των κατοίκων. Αυτό, όμως, 
που κάνει πραγματικά την ActionAid να 
διαφέρει είναι η σημασία που δίνει στην 
παροχή γνώσης και εκπαίδευσης στους 
ανθρώπους αυτούς για να διεκδικούν, 
μόνοι τους, εκείνα που δικαιούνται από την 
κυβέρνηση και την κοινωνία.»

Κατερίνα Βάσου, Ανάδοχος
Παιδιού, Λάτσια Λευκωσία
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Άλλα
προγράμματα
και δωρεές

Πολίτες, εταιρείες και φορείς στήριξαν την ActionAid Ελλάς με διάφορους 
τρόπους, ορισμένες φορές παράλληλα με το πρόγραμμα Αναδοχής Παιδιού. 
Σας ευχαριστούμε θερμά! 

Το 2016 συγκεντρώσαμε
τους εξής πόρους: 
•	Εισφορές	από	Έλληνες	και	Βρετανούς	πολίτες	για	το	πρόγραμμά	μας	
 για τους πρόσφυγες: 691.494€

•	Δωρεές	για	το	πρόγραμμα	«Υποστηρικτής	Χώρας»:	107.712€

•	Δωρεές	μέσω	αγοράς	προϊόντων	ActionAid	Ελλάς:	57.816€

•	Δωρεές	αντί	δώρου	γενεθλίων,	βάπτισης,	γάμου,	καθώς	και	εισφορές
 εις μνήμην και κληροδοτήματα: 16.362€

•	Δωρεές	για	τα	προγράμματα	«Πολίτης	του	Κόσμου»	και «Υποστηρικτής 
ζωής»: 13.198€

•	Συμμετοχή	των	σχολείων	στα	εκπαιδευτικά	μας	προγράμματα:	12.676€

•	Εισφορές	για	το	πρόγραμμα	Happy	Homes	στο	Μπανγκλαντές:	5.679€

Κάν’ το για εμάς 
Το 2016 συνεχίσατε να μας στηρίζετε μέσω της ηλεκτρονικής μας πλατφόρ-
μας crowdfunding «Κάν’ το για εμάς». Συνολικά 16 υποστηρικτές μας πήραν 
την πρωτοβουλία να μας στηρίξουν δημιουργώντας την καμπάνια τους και 
315 άνθρωποι ανταποκρίθηκαν. Έτσι συγκεντρώσαμε 26.929€ (περιλαμβάνο-
νται και οι καμπάνιες του Μαραθωνίου). 
 
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο: 
www.actionaid.gr/crowdfunding

Οι δρομείς της ActionAid
Τον Νοέμβριο 2016, 161 δρομείς έτρεξαν με την ομάδα της ActionAid στον 
34ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Συγκεντρώσαμε συνολικά 9.061€ 
από τις συμμετοχές, από την πώληση προϊόντων της ActionAid στο περίπτερό 
μας στο Χωριό των Χορηγών, από την καμπάνια crowdfunding των εργαζο-
μένων της ΝΟΚΙΑ και άλλων δρομέων που έγιναν με αφορμή τον Αυθεντικό 
Μαραθώνιο Αθηνών, από ενέργειες της εταιρείας FrieslandCampina στο 
Facebook και από καμπάνια στήριξης μέσω sms.

Ευχαριστούμε θερμά
για τη σημαντική στήριξή τους
τις εταιρείες:
•	Όμιλος	ACHMEA	–	Interamerican	για	τη	δωρεά	44.616€ μέσω του προγράμματος Αναδοχής Παιδιού.

•	Εκπαιδευτήρια	ΔΟΥΚΑ	για	τη	δωρεά	9.051€ μέσω του προγράμματος Αναδοχής Παιδιού και δικών τους πρωτοβουλιών. 

•	Β.Σ.	Καρούλιας	ΑΒΕΕΠ	για	τη	δωρεά	5.280€ μέσω του προγράμματος Αναδοχής Παιδιού.

•	DAMCO	Energy	για	τη	δωρεά	4.528€ μέσω του προγράμματος Αναδοχής Παιδιού και του προγράμματος 
 για σχολικές αίθουσες στο Γκαλαγκάλα. 

•	YUBOTO	για	τη	δωρεά	4.312€ μέσω του προγράμματος Αναδοχής Παιδιού. 

•	Πλαστικά	Θράκης	ΑΒΕΕ	για	τη	δωρεά	4.224€ μέσω του προγράμματος Αναδοχής Παιδιού.

•	Chillbox	για	τη	δωρεά	3.214€ μέσω του προγράμματος για τη στήριξη των Happy Homes στο Μπανγκλαντές.

•	ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ	Α.Β.Ε.Ε.	για	τη	δωρεά	3.000€ μέσω του προγράμματος Αντί Δώρου.

•	BIGSOLAR	Α.Ε.	για	τη	δωρεά	2.640€ μέσω του προγράμματος Αναδοχής Παιδιού.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για συνεργασίες με εταιρείες στο: 
www.actionaid.gr/company

Και επίσης: 
Το Ίδρυμα Lombard Odier για τη δωρεά 18.334€ για την υποστήριξη του προγράμματος για τους πρόσφυγες. 
To Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη για τη δωρεά 12.000€ για τη χρηματοδότηση του Επίκεντρου. 

Οι θεσμικές χρηματοδοτήσεις
για το 2016 ήταν: 
•	Χρηματοδότηση	του	προγράμματός	μας	για	τους	πρόσφυγες	από	το	Τμήμα	για	τη	Διεθνή	Ανάπτυξη	
 (Department for International Development) της Μ. Βρετανίας: 938.419€

•	Χρηματοδότηση	του	προγράμματός	μας	για	τους	πρόσφυγες	από	το	Ταμείο	των	Ηνωμένων	Εθνών
 για τον Πληθυσμό (UNFPA): 65.164€

•	Ευρωπαϊκό	πρόγραμμα	για	το	εκπαιδευτικό	μας	έργο: 14.715€

•	Ευρωπαϊκό	πρόγραμμα	για	EU	Aid	Volunteers:	43.402€

•	Πρόγραμμα	συνεργασίας	με	την	Oxfam	για	την	άσκηση	θεσμικής	πίεσης	για	τους	πρόσφυγες:	35.935€ 

•	Πρόγραμμα	της	Ευρωπαϊκής	Προεδρίας	για	εκστρατεία	ευαισθητοποίησης	κατά	του	ρατσισμού
 και της ξενοφοβίας: 14.121€
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Ενημέρωση
και ΜΜΕ

Διαφάνεια
και ΛογοδοσίαΔιακρίσεις 

Το 2016 η ActionAid Ελλάς απέσπασε την ανώτερη διάκριση στα διαφημιστικά 
βραβεία Effie (αποτελούν τα πιο σημαντικά βραβεία στον χώρο του μάρκετινγκ και 
της επικοινωνίας) και βραβεύτηκε ως Brand of The Year! Στον ίδιο θεσμό, μαζί με 
τη McCann Athens διακρίθηκαν με 3 ακόμα βραβεία Effie, μεταξύ των οποίων το 
Grand Effie 2016 για το βίντεο «Κοινωνικό Πείραμα κατά του Ρατσισμού», που δη-
μοσιεύθηκε τον Μάρτιο 2015. Πρόκειται για ένα βίντεο που καταγράφει αυθεντικές 
αντιδράσεις του κοινού σε μια στάση λεωφορείου μπροστά σε φραστική ρατσιστική 
επίθεση. Η καμπάνια βραβεύτηκε για την αποτελεσματικότητά της σε συνδυασμό, 
μάλιστα, με τον χαμηλό προϋπολογισμό της. Επιπλέον, η ιστοσελίδα μας www.
actionaid.gr βραβεύτηκε με το βραβείο WebX Gold Αward. 

Online Επικοινωνία
Στο τέλος του 2016, οι fans στο Facebook ξεπέρασαν τους 164.000, 
οι followers στο Τwitter έφτασαν τους 10.500 και στο Instagram τους 6.700, 
ενώ στο YouTube, οι προβολές στο κανάλι μας ξεπέρασαν τις 700.000!
 
Επίσης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας δημιουργήσαμε 
ένα βίντεο με θέμα το κουράγιο των γυναικών, που είχε 60.100 προβολές 
στο YouTube και 140 δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ. 
Δείτε το βίντεο εδώ: https://youtu.be/L-C_BgM34tM 

Τα social media είχαν πολύτιμη συμβολή στη διάδοση των δράσεων μας 
και συνέβαλαν δραστικά ώστε να φθάσει ο αριθμός των επισκεπτών 
στο www.actionaid.gr τους 250.000! 

ΜΜΕ
Το 2016 είχαμε 1.688 δημοσιεύσεις/αναφορές σε τηλεόραση, ραδιόφωνα, έντυ-
πα και online μέσα. Επίσης, δημοσιογράφος και φωτογράφος από το δημοφιλές 
website newsbeast.gr συνόδεψαν τους συμμετέχοντες στο ταξίδι αλληλεγγύης
στην Ουγκάντα, κάνοντας μεγάλα αφιερώματα για τη δράση μας εκεί. 

Μαζί μας
Ευχαριστούμε θερμά τους επώνυμους φίλους και υποστηρικτές της ActionAid που 
το	2016	στήριξαν	το	έργο	μας	διαδίδοντας	το	μήνυμά	μας:	Φωτεινή	Αθερίδη,	Θοδωρής	
Αθερίδης, Κώστα Βαξεβάνης, Ναταλία Γερμανού, Ναταλία Δραγούμη, Ελεωνόρα
Ζουγανέλη, Περικλής Ιακωβάκης, Άλεξ Κάβδας, Αντώνης Κανάκης, Κατερίνα Καραβάτου,
Σμαράγδα Καρύδη, Κρατερός Κατσούλης, Κατερίνα Λέχου, Παναγιώτης Μπουγιούρης, 
Σωκράτης Παπασταθόπουλος, Φίλιππος Πλιάτσικας, Δημήτρης Σκαρμούτσος, Stavento, 
Μαίρη Συνατσάκη, Δήμητρα Τσόλκα, Μαρίνος Χατζηβασιλείου, Μαρία Χούκλη.

Διαφάνεια
στη διαχείριση
των οικονομικών μας 
Λογοδοτούμε συστηματικά για κάθε έργο που πραγμα-
τοποιούμε και για κάθε ποσό που εισπράττουμε, ακολου-
θώντας πάντοτε τους πολύ αυστηρούς κανονισμούς της 
ActionAid International και τις εσωτερικές διαδικασίες 
ελέγχου που επιβάλλει σε όλα τα γραφεία παγκοσμίως. 
Επιπλέον, έχουμε επιλέξει να ελεγχόμαστε κάθε χρόνο 
από ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών λογιστών, η έκθεση 
της οποίας δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας.

Ανοιχτή 
πληροφόρηση
Ακούμε τις ανάγκες των ανθρώπων με τους οποίους 
δουλεύουμε, σχεδιάζουμε προγράμματα τα οποία οι ίδιοι 
χρειάζονται πραγματικά και τα υλοποιούμε μαζί τους. 
Λογοδοτούμε στις κοινότητες όπου δραστηριοποιούμα-
στε και στο όνομα των οποίων έχουμε συλλέξει χρήματα 
σεβόμενοι την αξιοπρέπειά τους. Ζητάμε συστηματικά την 
αξιολόγησή τους για τις ενέργειές μας και δημοσιοποιού-
με στις περιοχές δράσης μας κατανοητούς πίνακες με τα 
εκάστοτε οικονομικά στοιχεία.

Αποτελεσματικότητα 
Στόχος μας είναι το ουσιαστικό και μακροχρόνιο όφελος 
για τους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύουμε. Δεν 
υλοποιούμε προγράμματα που καθιστούν τους ανθρώ-
πους εξαρτημένους από τη δική μας βοήθεια. Αντιθέτως, 
κάνουμε έργα που τους ενδυναμώνουν ώστε να διεκδι-
κούν όσα δικαιούνται, να μπορούν μόνοι τους να ζουν με 
αξιοπρέπεια και η παρουσία μας μετά την ολοκλήρωση 
των προγραμμάτων μας να καθίσταται περιττή.

Δίκτυα 
λογοδοσίας
Συμμετέχουμε στα δίκτυα για τη λογοδοσία 
των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων:
 

Διεθνής Χάρτα Βασικές Αρχές Διεθνής
για τη Λογοδοσία  Ανθρωπιστικού Πρωτοβουλία για
των ΜΚΟ  Έργου  για τη Διαφάνεια
     στην Οικονομική 
     Διαχείριση

Ελληνική Πλατφόρμα των ΜΚΟ:

H ActionAid Ελλάς είναι μέλος της Ελληνικής Πλατφόρ-
μας για την Ανάπτυξη, ενός δικτύου 14 ελληνικών ΜΚΟ 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αναπτυξιακής 
και ανθρωπιστικής βοήθειας. 

Η Πλατφόρμα αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα την 
CONCORD, το δίκτυο 2.600 ευρωπαϊκών οργανώσεων 
και επίσημο συνομιλητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον 
σχεδιασμό ευρωπαϊκών πολιτικών που επηρεάζουν τη 
ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.
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Κάτοικοι
στις Φιλιππίνες
διαβάζουν τους

πίνακες διαφάνειας
που έχουμε αναρτήσει

στο χωριό τους. 
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Γράμμα
Ορκωτών
Λογιστών 

Η διαφάνεια στη διαχείρι-
ση των οικονομικών μας 
πόρων αποτελεί πρώτη 
προτεραιότητά μας. Για το 
λόγο αυτό, έχουμε επιλέ-
ξει να ελεγχόμαστε κάθε 
χρόνο από ανεξάρτητη 
εταιρεία ορκωτών λογι-
στών, η έκθεση των οποίων 
παρουσιάζεται εδώ.
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Οικονομικά
στοιχεία

Έσοδα
2016

Έσοδα
από ιδιώτες

Έσοδα
από φορείς

Χρηματοοικο-
νομικά έσοδα

ΣΥΝΟΛΟ

Έσοδα από το πρόγραμμα Αναδοχής Παιδιού

Έσοδα από έκτακτη έκκληση για τους πρόσφυγες

Έσοδα από δωρεές για τα προγράμματα 
«Πολίτης του Κόσμου», «Γυναίκες του Κόσμου», 
«Υποστηρικτής Ζωής» και «Υποστηρικτής Χώρας»

Έσοδα από δωρεές για λοιπά προγράμματα

Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων ActionAid Ελλάς

Έσοδα από το πρόγραμμα
«Υποστηρικτής της ActionAid»

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ

Ανάλυση εσόδων

Ανάλυση εσόδων
από ιδιώτες

7.504.959€

1.399.277€

2.991€

8.907.227€

6.510.275€

691.494€

120.910€
               
97.540€

                                           
57.816€

26.924€

  7.504.959€

84%

16%

0%

16%

84%

86%

9%

2%

1%

1%

1%

Έξοδα
2016

Δεσμευμένα κονδύλια για αναπτυξιακά
προγράμματα στις χώρες που στηρίζουμε

Κονδύλια για το πρόγραμμα υποστήριξης
προσφύγων στην Ελλάδα 

Έξοδα προώθησης έργου & προσέλκυσης υποστηρικτών  

Λοιπά διοικητικά έξοδα & δαπάνες λειτουργίας γραφείου 

Έξοδα εκπαιδευτικού έργου & ευαισθητοποίησης πολιτών 

Αποσβέσεις 

Χρηματοοικονομικά έξοδα

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία

ΣΥΝΟΛΟ

4.673.949€

1.356.916€

864.738€

549.960€

483.982€

297.315€

51.328€

39.842€

8.318.030€

56%

16%

10%

7%

6%

4%

1%

0%

Ανάλυση εξόδων

1%

4%

6%

7%

10%

16%

56%

1%

1%

1%

2%

9%

86%

Το ποσό της διαφοράς εσόδων – 
εξόδων καλύπτεται από το αποθεμα-
τικό της ActionAid Ελλάς. Σύμφωνα 
με την πολιτική της ActionAid, το 
αποθεματικό κρατείται για τη δια-
σφάλιση της συνεχούς και αδιάλει-
πτης λειτουργίας της οργάνωσης και 
αναλώνεται σε περίπτωση ελλειμμα-
τικών οικονομικών χρήσεων.
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Λίγα
λόγια για
το 2017

Οι εργαζόμενοι 
της ActionAid Ελλάς

Το 2016 ήταν μια προπαρασκευαστι-
κή χρονιά για μια πολύ σημαντική 
στροφή στη δράση της ActionAid 
Ελλάς, καθώς αποφασίσαμε να δη-
μιουργήσουμε πρόγραμμα στήριξης 
και ενδυνάμωσης στην Ελλάδα. 
Έτσι, το Μάιο 2017 δημιουργήσαμε το 
Επίκεντρο, που βρίσκεται στον Κολω-
νό, μια γειτονιά της Αθήνας ιδιαίτερα 
χτυπημένη από την οικονομική κρίση. 

Το Επίκεντρο είναι ένα κέντρο 
ενδυνάμωσης που δημιούργησε 
η ActionAid στο Δήμο Αθηναίων 
και προσφέρει δωρεάν καινοτόμα 
προγράμματα και υπηρεσίες στους 
συμπολίτες μας που έχουν πληγεί 
από την κρίση. Στεγάζει ένα πολυδιά-
στατο πρόγραμμα που δημιουργήσα-
με σε συνεργασία με εξειδικευμένες 
οργανώσεις κι επαγγελματίες και 
αντιμετωπίζει ολιστικά το σύνολο 
των αναγκών ενδυνάμωσης του 
τοπικού πληθυσμού. Το μεγαλύτερο 
μέρος της χρηματοδότησης του Επί-
κεντρου καλύπτεται από δωρεά του 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Βρείτε περισσότερες
πληροφορίες στο: 
http://epikentro.actionaid.gr

Το 2017 ήταν, επίσης, η χρονιά που 
ολοκληρώθηκαν τα προγράμματά 
μας για τους πρόσφυγες στην Αττι-
κή, στις δομές του Σκαραμαγκά και 
του Σχιστού, λόγω ελλιπούς χρημα-
τοδότησης. Πρώτο μέλημά μας ήταν 
οι άνθρωποι στα κέντρα φιλοξενίας 
να συνεχίσουν να λαμβάνουν τη στή-
ριξη που προσφέραμε. Φροντίσαμε, 
λοιπόν, η οργάνωση Κάριτας Ελλάς 
να αναλάβει ένα μεγάλο μέρος του 
προγράμματός μας. Η δράση μας για 
τους πρόσφυγες θα συνεχιστεί μέσω 
της άσκησης θεσμικής πίεσης και 
της συμμετοχής μας, ταυτόχρονα, 
στο Κέντρο Συντονισμού του Δήμου 
Αθηναίων για θέματα Μεταναστών 
και Προσφύγων. 

Βρείτε περισσότερες
πληροφορίες στο: 
http://bit.ly/2tLZttt

Στις 10 Ιούνιου 2017 εξελέγη νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο από τη Γενική 
Συνέλευση της ActionAid Ελλάς. 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβου-
λίου της ActionAid Ελλάς αναλαμ-
βάνει πλέον ο Ηλίας Γαληνός. Ο κ. 
Γαληνός είναι μέλος του Δ.Σ. από το 
2013 και ενεργό μέλος της Επιτροπής 
Ανάπτυξης του Δ.Σ. και της Γ.Σ. της 
ActionAid Ελλάς από το 2011. Είναι, 
επίσης, μέλος της Επιτροπής για τη 
διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 
και οργανωσιακής ανάπτυξης της 
ActionAid International.

Βρείτε περισσότερες
πληροφορίες στο:
http://bit.ly/2u1Y1yc
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Τον Ιούλιο 2017 η ActionAid Ελλάς 
απασχολούσε 47 εργαζόμενους. 

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες 
για την ActionAid Ελλάς στο: 

www.actionaid.gr/hellas
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Γενική 
Συνέλευση
Έχει 25 μέλη και αποτελεί το ανώτε-
ρο όργανο για τη λήψη αποφάσεων 
στρατηγικού περιεχομένου, ενώ 
παράλληλα ελέγχει και εποπτεύει τα 
υπόλοιπα όργανα της οργάνωσης. 
Τον Ιούλιο 2017 τα μέλη της ήταν 
(αλφαβητικά):

Μέλη:

Adwoa Adoma Kluvitse
Svetoslav Danchev
Ελένη Ασβεστά
Κώστας Βαξεβάνης
Ηρώ Βαρσαμή
Κατερίνα Βίγκου
Ηλίας Γαληνός 
Λυδία Γιαννακοπούλου 
Μπιάνκα (Λευκή) Γκλαβάνη 
Γιώργος Διαμαντόπουλος 
Σπύρος Καπνιάς 
Χριστίνα Καράμπελα
Αμβρόσιος Κάρδαρης 
Κατερίνα Κυρίλη 
Βασίλης Μακράκης 
Παναγιώτης Μαμαλής 
Κωνσταντίνος Μαχαίρας 
Αλεξάνδρα Μητσοτάκη 
Χρήστος Μιχαηλίδης 
Κυριάκος Πίσσαρης 
Νεφέλη Στεφοπούλου
Νικόλαος Τραυλός 
Αυγούστα Τσόντου 
Μαρία Χούκλη 
Δήμητρα Χριστοδούλου

Διοικητικό
Συμβούλιο
Έχει επτά μέλη, εκ των οποίων έξι 
εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση 
και ένα ορίζεται από την ActionAid 
International. Επικεντρώνεται στη 
χάραξη στρατηγικής με βάση τις απο-
φάσεις της Γενικής Συνέλευσης και δι-
ασφαλίζει την υλοποίηση του στρατη-
γικού προγράμματος της οργάνωσης. 
Τον Ιούλιο 2017 τα μέλη του ήταν:

Μέλη:

Ηλίας Γαληνός
Πρόεδρος

Adwoa Adoma Kluvitse
Αντιπρόεδρος

Λευκή (Μπιάνκα) Γκλαβάνη
Ταμίας

Σπύρος Καπνιάς
Μέλος

Χριστίνα Καράμπελα
Μέλος

Κωνσταντίνος Μαχαίρας
Μέλος

Chris Kinyanjui
Μέλος (ActionAid International)

Η ActionAid 
International
 
Το διεθνές μοντέλο διακυβέρνησης 
ακολουθεί τις θεμελιώδεις αρχές 
της οργάνωσης για ουσιαστική 
αποκέντρωση, συμμετοχική λήψη 
αποφάσεων και διαρκή ενίσχυση της 
λογοδοσίας. Η έδρα της διεθνούς 
οργάνωσης βρίσκεται στο Γιοχάνε-
σμπουργκ της Νότιας Αφρικής. 

H ActionAid International διοικείται από 
διεθνή Γενική Συνέλευση, στην οποία 
εκπροσωπούνται 27 χώρες από όλο 
τον κόσμο, και από διεθνές Διοικητικό 
Συμβούλιο, που εκλέγεται από αυτήν. 

Μέλη του διεθνούς
Διοικητικού Συμβουλίου: 

Nyaradzayi Gumbonzvanda 
- Πρόεδρος (Ζιμπάμπουε)

Chiara Somajni - Αντιπρόεδρος (Ιταλία)

Michael Lynch-Bell - Ταμίας (Ην. Βασίλειο)

Andrew Purkis - Μέλος (Ην. Βασίλειο)

Aruna Rao - Μέλος (Μπανγκλαντές)

Emira Woods - Μέλος (ΗΠΑ)

Janet Salleh-Njie – Μέλος (Γκάμπια)

Roberto Kishanami – Μέλος (Βραζιλία)

Trine Pertou-Mach – Μέλος (Δανία)

Vijay Shunglu – Μέλος (Ινδία) 

Azaveli Lwaitama – Μέλος (Τανζανία)

Elizabeth Wakilo – Μέλος (Κένυα)

Showvik Das – Μέλος (Μπανγκλαντές)

Ευχαριστώ!

Διακυβέρνηση

«Πώς γεννιέται μια ιδέα; Δεν είμαι σίγουρη. 
Αυτό που ξέρω είναι ότι πριν από 20 χρόνια 
γεννήθηκε μέσα μου η ιδέα να δημιουργή-
σω μία οργάνωση ‘Αναδοχής Παιδιού’ σαν 
την ActionAid, στην Ελλάδα. Άρχισα να ρω-
τάω γύρω μου φίλους και γνωστούς: ‘Εσύ 
θα το έκανες;’

Τα 20 χρόνια που πέρασαν, απέδειξαν ότι 
όντως ήσασταν πολλοί αυτοί που είπατε «ναι» 
σε αυτό το κάλεσμα. Πολλοί που απλώσατε 
το χέρι σας στην άκρη του κόσμου, που δεν 
κλείσατε τα μάτια μπροστά στην απίστευτη 
αδικία που καταδικάζει ένα παιδί, πριν ακόμα 
έχει την ευκαιρία να σταθεί στα πόδια του, 
το στηρίξατε να πάρει τη ζωή του στα χέρια 
του, να γίνει υπεύθυνος και ενεργοποιημέ-
νος πολίτης. Γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο 
μάθημα που μας διδάσκει η προσέγγιση της 
ActionAid: μπορούμε τελικά, μπορούμε κάτι 
πολύ καλύτερο από αυτό που συχνά πιστεύουμε. 
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Η ActionAid Ελλάς ιδρύθηκε το 1998 και έχει νομική μορφή Αστικής Μη Κερ-
δοσκοπικής Εταιρείας, με αριθμό καταστατικού 6442/98. Διοικείται από τη 
Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζονται αυστηρά και 
αποκλειστικά από εθελοντές.

Στις εκλογές για Δ.Σ. του Ιουνίου 2017, η έως τώρα Πρόεδρος 
της ActionAid Ελλάς, Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, αποφάσισε να 
μη θέσει ξανά υποψηφιότητα για το Δ.Σ. της οργάνωσης. Ήταν 
μια απόφαση που είχε λάβει εδώ και καιρό, γνωρίζοντας ότι 
η ActionAid θα συνεχίσει αδιάκοπα το έργο της. 

Αλλάζουμε ζωές, αλλά αλλάζουμε συγχρό-
νως και τη δική μας ζωή. 

Η δική μου ζωή, πάντως, άλλαξε μέσα σε 
αυτά τα 20 χρόνια, γιατί η δύναμη, η ενέρ-
γεια, η έμπνευση που εισέπραξα από όλους 
εσάς που κινητοποιηθήκατε εδώ, αλλά και 
από όλους τους ανθρώπους που στηρίξαμε 
εκεί, ήταν για μένα το μεγαλύτερο δώρο. Γι’ 
αυτό, τώρα που αφήνω την Προεδρία και το 
Δ.Σ. της ActionAid, θέλω μόνο να πω ‘ευχα-
ριστώ’ σε όλους εσάς στους οποίους παρέ-
δωσα τη σκυτάλη, σε εσάς που ταξιδέψατε 
πλέον οι ίδιοι σε κάθε γωνιά της γης, που 
πήρατε στα χέρια σας αυτή την προσπάθεια, 
που δώσατε χρόνο, ενέργεια και χρήματα, 
που εδώ και χρόνια με πείσατε ότι μπορώ να 
συνεχίσω τη δική μου πορεία, γνωρίζοντας 
ότι η ActionAid είναι σε καλά χέρια.»
 

Αλεξάνδρα Μητσοτάκη
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H ActionAid είναι μια ανεξάρτητη, διεθνής οργάνωση που 
από το 1972 αλλάζει για πάντα τις ζωές των φτωχότερων 
και πιο αδικημένων ανθρώπων. Σήμερα, δουλεύουμε με 
περισσότερους από 15 εκατομμύρια ανθρώπους σε 45 
χώρες για έναν καλύτερο, δικαιότερο κόσμο για όλους. 
Δεν αρκούμαστε στην παροχή βοήθειας, δίνουμε προο-
πτική δημιουργώντας έργα, προγράμματα ενδυνάμωσης κι 
εκστρατείες που φέρνουν οριστικές αλλαγές σε υποδομές, 
νοοτροπία και νόμους.

Στην Ελλάδα η ActionAid ξεκίνησε το 1998 και έκτοτε δημι-
ουργεί ενεργούς πολίτες και γέφυρες αλληλεγγύης μεταξύ 
των υποστηρικτών της και των πιο περιθωριοποιημένων 
συνανθρώπων μας. Στηρίζει τους συμπολίτες μας που βιώ-
νουν κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό με το Επίκεντρο, 
ένα Κέντρο Ενδυνάμωσης στο Δήμο Αθηναίων, αλλά και 57 
περιθωριοποιημένες κοινότητες στον κόσμο χάρη στους 
Έλληνες και Κύπριους Αναδόχους Παιδιού. Επίσης, υλοποιεί 
εκπαιδευτικά προγράμματα με την συμμετοχή χιλιάδων μα-
θητών ετησίως, πραγματοποιεί εκστρατείες ευαισθητοποίη-
σης κι ενημέρωσης για θέματα κοινωνικού αποκλεισμού και 
ανταποκρίνεται στην προσφυγική κρίση.

Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 200.000 Έλληνες και 
Κύπριοι έχουν στηρίξει το έργο μας.
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Ελλάδα:
Φαλήρου 52, 11741, Αθήνα
Τ. 210.92.12.321 ― F. 210.92.12.376
info.hellas@actionaid.org
www.actionaid.gr
              /ActionAidHellas

Κύπρος:
Τ. 22100399
    /ActionAidCyprus


