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Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

Το 2017 ήταν ένας χρόνος ορόσημο στην πορεία της ActionAid Ελλάς. Ήταν η
χρονιά που άνοιξε τις πόρτες και την αγκαλιά του το Επίκεντρο, για να ξαναχτίσει ζωές
και να δώσει ελπίδα σε οικογένειες που υπέφεραν μέσα στην οικονομική κρίση και
βιώνουν τις πρακτικές και ψυχολογικές επιπτώσεις της. Ό,τι για δεκαετίες έχουμε δοκιμάσει με επιτυχία στις πιο απομακρυσμένες γειτονιές του πλανήτη, χάρη στη δική σας
εμπιστοσύνη και υποστήριξη, το πραγματοποιούμε τώρα και στη δική μας γειτονιά.
Από το 1998 που ιδρύθηκε η ActionAid Ελλάς, περισσότεροι από 100.000 Έλληνες
και Κύπριοι Ανάδοχοι έχετε στηρίξει 83 κοινότητες σε όλο τον κόσμο, αλλάζοντας τις
ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Μέσα στο 2017, γιορτάσαμε μαζί την αποχώρησή μας
από τρεις ακόμη κοινότητες, την Κέμπα της Αιθιοπίας, τη Ναβάντα της Ινδίας και το
Κούζνταρ του Πακιστάν, καθώς καταφέραμε να μη μας χρειάζονται πια.
Τον περασμένο χρόνο ολοκληρώσαμε και άλλη μια δράση μας, την παρέμβαση στις δομές προσφύγων στο Σχιστό και το Σκαραμαγκά και προσανατολιστήκαμε στην ένταξη των γυναικών προσφύγων στο αστικό περιβάλλον, αναλαμβάνοντας ένα στρατηγικότερο ρόλο μέσω του Κέντρου Συντονισμού για θέματα
μεταναστών και προσφύγων του Δήμου Αθηναίων.
Το 2017 ήταν, επίσης, μια χρονιά διεθνούς αναγνώρισης του εκπαιδευτικού
μας έργου, καθώς λάβαμε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Εκπαιδευτικής Καινοτομίας
για την Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης που κινητοποίησε 40.000 μαθητές σε
ολόκληρη την Ελλάδα, οι οποίοι με μέσο τη μουσική έστειλαν μηνύματα φιλίας
και αλληλεγγύης στα προσφυγόπουλα.
Όλα αυτά και όσα ακόμη θα θυμηθούμε στις σελίδες αυτής της Ετήσιας Έκθεσης του 2017, τα πετύχαμε μαζί σε μια πολύ δύσκολη χρονιά για τον κόσμο. Μια
χρονιά ανερχόμενου φόβου, τοξικών διακρίσεων και πρωτοφανών ανισοτήτων.
Μια χρονιά όπου η εσωστρέφεια, ο εθνικισμός και ο λαϊκισμός κυριάρχησε στις
νέες ηγεσίες και είδαμε το χώρο της κοινωνίας των πολιτών να συμπιέζεται ή
ακόμη και να κινδυνεύει σε χώρες όπως η Ουγκάντα ή το Νεπάλ.
Είμαστε υπερήφανοι για όλους εσάς που επιλέξατε την ελπίδα και την αλληλεγγύη και συμπορεύεστε με εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο,
για να σπάσουμε όλοι μαζί τον κύκλο της φτώχειας και να δημιουργήσουμε ένα
δικαιότερο κόσμο για όλους.
Με εκτίμηση,

Γεράσιμος Κουβαράς
Γενικός Διευθυντής ActionAid Ελλάς
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Πώς
αλλάζουμε
ζωές
Η ActionAid δραστηριοποιείται σε 45
χώρες, για να βελτιώσει τις ζωές των
φτωχών και περιθωριοποιημένων, βελτιώνοντας κατ’ επέκταση κι ολόκληρο
τον κόσμο. Καθώς, η πείρα μας έχει
δείξει ότι είναι πιο αποτελεσματικό οι
ίδιοι οι άνθρωποι να αλλάζουν μέσω
της εκπαίδευσης και της ενδυνάμωσης
και μετά να αλλάζουν τον κόσμο τους,
γνώμονας της δουλειάς μας είναι η
αλλαγή για τους πολίτες από τους
πολίτες. Έτσι, κάθε δράση μας διαμορφώνεται με βάση τις ανάγκες, τα προβλήματα και τις συνθήκες της κάθε
περιοχής και είναι οι ίδιοι οι κάτοικοι
που μας υπαγορεύουν την εκάστοτε
πορεία, ώστε να γίνονται εκείνοι οι
φορείς της αλλαγής, με απώτερο
στόχο να μπορούν να προχωρούν

ανεξάρτητοι και αυτάρκεις. Εμείς
από την πλευρά μας τους παρέχουμε
γνώσεις, εργαλεία και υλικά για να το
πετύχουν.
Με αφετηρία ότι ενωμένοι πετυχαίνουμε πολλά, συσπειρώνουμε τους
κατοίκους των περιοχών όπου δουλεύουμε σε ομάδες, οι οποίες διεκδικούν
μαζικά τη βελτίωση των συνθηκών της
ζωής τους. Έτσι, για παράδειγμα, συγκροτούμε ομάδες γυναικών που στηρίζουν η μια την άλλη, ανταλλάζουν
απόψεις κι εμπειρίες, εκπαιδεύονται
αναπτύσσοντας ποικίλες δεξιότητες
για να στήσουν τις δικές τους μικρο-επιχειρήσεις, συγκροτούν αγροτικούς
αποταμιευτικούς συνεταιρισμούς,
αποκτούν δικό τους εισόδημα.
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Οι φτωχοί αγρότες, αντίστοιχα,
δημιουργούν συνεταιρισμούς και
η εκπαίδευσή τους εστιάζεται σε
μεθόδους βιώσιμης γεωργίας, ενώ
ομαδικά διεκδικούν από τις αρχές,
έργα υποδομής όπως αρδευτικά έργα,
σεβασμό των δικαιωμάτων τους, αλλά
και νόμιμη μερίδα γης. Όλοι μαζί, επίσης, δημιουργούν τράπεζες σπόρων
και αντιστέκονται σε πρακτικές όπως
η αρπαγή γης, ακόμα και από μεγάλες
πολυεθνικές εταιρείες.
Οι νέοι βρίσκονται, επίσης, στο επίκεντρο των δράσεών μας. Οι ομάδες
νέων ενημερώνονται για τα ανθρώπινα
δικαιώματα, οργανώνουν εκστρατείες
διεκδικώντας ποιοτική εκπαίδευση
προσβάσιμη σε όλους, αποκτούν
πολιτική συνείδηση, εμπλέκονται στα
δρώμενα της κοινότητάς τους και κατ’
επέκταση της ευρύτερης κοινωνίας,
ενστερνίζονται καινοτόμες ιδέες για
την ανάπτυξη του τόπου τους, αντιτάσσονται σε επώδυνες πρακτικές και
παρωχημένες πεποιθήσεις του παρελθόντος, όπως η κλειτοριδεκτομή ή οι
προκαταλήψεις για την εκπαίδευση
των κοριτσιών και οι παιδικοί γάμοι.
Είναι για μας η ενσάρκωση της αλλαγής η γυναίκα που υπέμενε για χρόνια
τη βία πιστεύοντας ότι την αξίζει, που
δεν γνώριζε γραφή και ανάγνωση,
που προσέφερε εκατοντάδες ώρες
απλήρωτης εργασίας και συστήνεται
ξανά στον κόσμο με αποφασιστική
φωνή από ηγετική θέση στις ομάδες
κινητοποίησης, προτρέποντας και
διδάσκοντας και άλλες γυναίκες να
ακολουθήσουν το παράδειγμά της.
Είναι η προσωποποίηση της ελπίδας
ο νέος που διεκδικεί να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του και γίνεται
μπροστάρης των αλλαγών για έναν
δικαιότερο κόσμο.

Επενδύοντας στους πολίτες του αύριο,
σε Ελλάδα και Κύπρο πραγματοποιούμε εκπαιδευτικά προγράμματα που
παροτρύνουν τους μαθητές να υιοθετήσουν από πολύ νωρίς μια στάση
ζωής που θα σέβεται το μέλλον του
κόσμου μέσα από το μέλλον του κάθε
ανθρώπου ξεχωριστά. Επιπλέον, με τα
προγράμματα ενδυνάμωσης των πιο
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στο
Επίκεντρο αλλάζουμε πέρα από τις
ζωές των ομάδων αυτών καθαυτών, τη
δομή και τη δυναμική της κοινωνίας
προς το δικαιότερο. Τέλος, μέσω των
εκστρατειών μας ενημερώνουμε και
κινητοποιούμε τους πολίτες να δράσουν ενάντια σε κάθε μορφής αδικία.
Αλλά οι αλλαγές που επιδιώκουμε
για τον κόσμο, δεν περιορίζονται στα
πεδία δράσης των προγραμμάτων
μας. Οι υποστηρικτές μας αποτελούν
ταυτόχρονα φορείς και κοινωνούς
της αλλαγής. Ο καθένας ξεχωριστά
με τη συμβολή του αλλάζει ζωές στον
κόσμο, αλλά μαζί και τη ζωή του. Οι
υποστηρικτές μας γίνονται οι ενεργοί
πολίτες, οι οποίοι δεν επαναπαύονται
στη μοιρολατρική διάθεση του «ο
κόσμος δεν αλλάζει», αλλά γνωρίζουν
ότι μια ενέργεια, μια δράση μπορεί
να κάνει τη διαφορά. Και αυτό, πέρα
από την ευθύνη που σου αναθέτει, σε
κάνει να βλέπεις το μέλλον με πείσμα
και αισιοδοξία.
Από το πνεύμα των αλλαγών δεν θα
μπορούσε να εξαιρεθεί και η ίδια η
οργάνωση. Μέσα στην πολυετή δράση
μας μαθαίνουμε, αξιολογούμε, αναθεωρούμε, αναπροσαρμόζουμε, επιδιώκοντας πάντα να συμπορευόμαστε
με τις απαιτήσεις της κάθε συγκυρίας
για έναν δικαιότερο κόσμο. Όλοι μαζί
λοιπόν, αλλάζουμε τις ζωές μας, αλλάζουμε τον κόσμο μας!
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Επίκεντρο:
Δίπλα στους
συμπολίτες
μας με την
πείρα μας
στον κόσμο
Το 2017 αποτελεί σταθμό στην πορεία
της ActionAid Ελλάς. Είναι η χρονιά
που ανοίγει τις πόρτες και την αγκαλιά
του το Επίκεντρο, ένα πολυδύναμο κέντρο στήριξης για τους συνανθρώπους
μας που αντιμετωπίζουν οικονομικά
προβλήματα και κοινωνικό αποκλεισμό. Για πρώτη φορά η ActionAid,
μεταφέροντας και στην Ελλάδα την
εμπειρία από τη δράση της για την
καταπολέμηση της φτώχειας σε όλο
τον κόσμο, στοχεύει σε μακροχρόνιες
και ουσιαστικές αλλαγές στη ζωή των
ανθρώπων μέσω της ενδυνάμωσης των
ικανοτήτων τους. Γνώμονας της δουλειάς μας παραμένει πάντα η ενίσχυση
των δεξιοτήτων των ωφελούμενων,
ώστε να μπορούν να πάρουν το μέλλον
στα χέρια τους.

Top
story

Τον Μάιο του 2017, στον Κολωνό, στην
Αθήνα, βάλαμε τα θεμέλια για να
χτίσουμε μια σχέση αλληλεγγύης με
το συμπολίτη μας, ανταποκρινόμενοι
στο έντονο αίτημα της κοινωνίας,
μέσα στα δεδομένα της κρίσης. Μέσα
από ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών και
προγραμμάτων που προσφέρονται
δωρεάν, ενήλικες και παιδιά έχουν τη
δυνατότητα να αποκτήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες, αλλά και τη δύναμη να αλλάξουν τη ζωή τους, επενδύοντας σε ένα καλύτερο αύριο. Μέχρι
το τέλος του χρόνου, 629 συμπολίτες
μας, εκ των οποίων 441 ενήλικες και
188 παιδιά, συμπολίτες μας με πολύ
χαμηλό ή μηδενικό εισόδημα, άνεργοι
ή και άστεγοι, οικογένειες που δεν
μπορούν να αντεπεξέλθουν στις
υποχρεώσεις τους και να προσφέρουν στα παιδιά τους τα απαραίτητα
εφόδια για το μέλλον τους, βρήκαν
στο Επίκεντρο το χώρο που θα αποτελέσει την αφετηρία και το εφαλτήριο
για μια νέα ζωή.
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Στους τέσσερις ορόφους του Επίκεντρου παιδιά, γυναίκες και άνδρες:
Έλαβαν υποστήριξη σε θέματα
ψυχοκοινωνικής φύσης.
Με τη συνδρομή ενός συμβούλου
ψυχικής υγείας και δυο κοινωνικών
λειτουργών πραγματοποιήσαμε 884
ατομικές συναντήσεις, στις οποίες
επεξεργαστήκαμε θέματα αυξημένου
στρες, ενδοοικογενειακής βίας, αδυναμίας διαχείρισης επαγγελματικών, προσωπικών κι επαγγελματικών κρίσεων,
αδυναμίας ανταπόκρισης στο γονικό
ρόλο, καθώς και διαδικαστικά θέματα
και υποστήριξη, για ζητήματα επαγγελματικής φύσης, ανεργίας, επιδοματικής
πολιτικής και κοινωνικής μέριμνας. Παράλληλα, κατόπιν περεταίρω καταγραφής των ζητημάτων που απασχολούν
τους ανθρώπους που επισκέπτονται
το Επίκεντρο, οργανώθηκαν 4 εργαστήρια, τα οποία παρακολούθησαν 30
άτομα, με στόχο να αναπτύξουν τις
επικοινωνιακές τους δεξιότητες και να
μπορούν να εκφράζουν τις σκέψεις και
τα συναισθήματά τους σε μια ομάδα.
Βοηθήθηκαν ακόμη, στην επίλυση
λογιστικών και νομικών θεμάτων. Η
υπηρεσία της λογιστικής συμβουλευτικής, εξυπηρέτησε 265 ωφελούμενους
με ατομικές συναντήσεις με το λογιστή
μας, που τους βοήθησε να απαντήσουν
ερωτήματά τους για τα φορολογικά

τους ή άλλα σχετικά ζητήματα. Ακόμα,
μέσω των συναντήσεων με τη δικηγόρο
μας, 122 άτομα έλαβαν νομική στήριξη
για να επιλύσουν καίρια προβλήματα
και να μπορέσουν να σταθούν στα
πόδια τους.
Συμβουλεύτηκαν την Υπηρεσία
Εύρεσης Εργασίας.
Η ειδική σύμβουλος της εργασιακής
ψυχολογίας πραγματοποίησε 178
ατομικές και ομαδικές συνεδρίες με
74 άτομα στηρίζοντάς τους σε κάθε
βήμα στην ανεύρεση εργασίας. Έτσι, 13
βρήκαν ήδη δουλειά. Επίσης, παραπέμφθηκαν 11 ενδιαφερόμενοι στην AFI
για την έναρξη νέας επιχειρηματικής
δραστηριότητας. Τέλος, ξεκινήσαμε
συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας
της ΓΣΕΕ, για την δωρεάν παροχή
σεμιναρίων soft-skills και πραγματοποιήσαμε το πρώτο σεμινάριο, με τη
συμμετοχή 12 ατόμων.
Συμμετείχαν σε συνεδρίες
συμβουλευτικής για την εκπαίδευση.
Από τα μέσα Σεπτεμβρίου, 20 γονείς
και 5 παιδιά έλαβαν μέρος σε 30 συναντήσεις για ζητήματα εκπαίδευσης
και ειδικής αγωγής, όπως η επίδοση
των παιδιών στο σχολείο, ζητήματα
συμπεριφοράς στο σπίτι και το σχολείο
ή ζητήματα που σχετίζονται με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες.
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Από τις 2 Οκτωβρίου, ξεκινήσαμε τα
εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά
και εφήβους, με στόχο την:

τεχνικές, με την ιστορία της τέχνης και
ανέπτυξαν τη φαντασία και την παρατηρητικότητά τους.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω
της τεχνολογίας και της επιστήμης
Μέσα από μια σειρά προγραμμάτων τα
παιδιά έφτιαξαν κατασκευές, έκαναν
πειράματα κι εφάρμοσαν στην πράξη
τις θετικές επιστήμες, εξοικειώθηκαν
με τη γλώσσα του προγραμματισμού
και τη σωστή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η ομαδοσυνεργατική
μέθοδος που ακολουθήθηκε, προώθησε τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση των παιδιών.

Ενισχυτική διδασκαλία
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Στόχος του προγράμματος δεν αποτελεί η προετοιμασία των παιδιών για
την επόμενη μέρα του σχολείου, αλλά
η ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους
για την εν γένει βελτίωση της σχολικής τους επίδοσης. Η επικοινωνία
με τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία
τους είναι ανοιχτή και η συνεργασία
διαρκής.

Ενδυνάμωση
μέσω της τέχνης
Μέσα από θεατρικά εργαστήρια τα
παιδιά ασκήθηκαν στη λεκτική επικοινωνία, τη σωματική έκφραση, τη φαντασία. Καλλιέργησαν τη συνεργασία,
την εμπιστοσύνη, την αποδοχή της
διαφορετικότητας. Η θεατρική ομάδα
ενδυνάμωσης γυναικών, παράλληλα με
την ψυχολογική τους στήριξη από την
ειδικό, ενίσχυσε την ενσυναίσθηση και
αυτοπεποίθησή τους και τις βοήθησε
ώστε να θέτουν τα όρια σε ζητήματα
που τις απασχολούν, όπως η σχέση
με τους συντρόφους τους. Στα εργαστήρια σύγχρονης τέχνης, τα παιδιά
ήρθαν σε επαφή με υλικά, χρώματα και

Ενδυνάμωση μέσω
εκμάθησης Η/Υ και αγγλικών
Το τμήμα εκμάθησης της αγγλικής
ξεκίνησε βασιζόμενο στη μεθοδολογία
αρχών μη τυπικής εκπαίδευσης, καθώς
δεν στοχεύαμε στη σύσταση φροντιστηριακού τύπου μαθήματος.
Παράλληλα με τα παιδικά και εφηβικά
προγράμματα, 34 άτομα συμμετείχαν στο τμήμα διδασκαλίας αγγλικών
ενηλίκων, που λειτούργησε με τη
μέθοδο της αυτομάθησης, παρέχοντας
στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα
χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών
του Επίκεντρου. Τέλος, 82 άνθρωποι
παρακολούθησαν τα προγράμματα
εκμάθησης Η/Υ.
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Το Επίκεντρο αγκαλιάστηκε από την
πρώτη στιγμή από την τοπική κοινωνία,
αποδεικνύοντας πόσο ανάγκη υπήρχε
για μια τέτοια δομή. Συνεχίζουμε με
ακόμη μεγαλύτερο ενθουσιασμό και
αφοσίωση με νέα προγράμματα που
διαμορφώνονται, αφού αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες και τις επιθυμίες της
κοινότητας και μελετάμε τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων. Κύριο μέλημά μας, η διαρκής ανατροφοδότηση
και αλληλεπίδραση με τους συμπολίτες
μας, προκειμένου να συμβάλλουμε
αποφασιστικά στην εξέλιξή τους με
σεβασμό και αξιοπρέπεια.
«Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν
άνθρωποι που έχουν τη θέληση να σε
ακούσουν, χωρίς να νιώθεις στα μάτια
τους τη λύπηση - την απαξίωσή τους.
Αντιθέτως, να εισπράττεις τον σεβασμό.
Ευχαριστώ πολύ για την στήριξή σας.»
Ωφελούμενος της Ψυχοκοινωνικής
Υπηρεσίας
«Έμαθα πολλά πράγματα, όπως να
εκφράζομαι και να είμαι ελεύθερη.
Κάνουμε πολλές παραστάσεις και μαθαίνω πράγματα, όπως ότι στο θέατρο
δεν υπάρχει σωστό ή λάθος.»
Παιδί που συμμετέχει στο πρόγραμμα
«Με τα Φτερά του Θεάτρου»

Το Επίκεντρο λειτουργεί από τον Μάιο
του 2017 χάρη στην υποστήριξη του
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, των
ιδρυμάτων Vodafone, ΤΙΜΑ, Ιωάννη
Σ. Λάτση, Α.Γ. Λεβέντη, αλλά και υποστηρικτών του προγράμματος «Φίλος
της ActionAid» και άλλων πόρων της
ActionAid Ελλάς.
Μάθετε περισσότερα για
το Επίκεντρο στο:
epikentro.actionaid.gr

Προμηθεύσαμε τα σχολεία με
εκπαιδευτικό υλικό προετοιμάζοντας τους πολίτες του κόσμου
1.175 μαθητές νηπιαγωγείου και δημοτικού σε 47 σχολεία από όλη την
Ελλάδα υποδέχτηκαν τον Παγκόσμιο
Πολίτη, 2Π, στην τάξη τους, έπαιξαν
μαζί του και πραγματοποίησαν δραστηριότητες που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη φτώχεια και την
αδικία, προσαρμοσμένες στο αναλυτικό πρόγραμμα της κάθε τάξης.

ίο Μπατσί, Άνδρου
χολε

Φιλοξενήσαμε μαθητές
στο εκπαιδευτικό μας κέντρο
3.230 μαθητές όλων των βαθμίδων
έλαβαν μέρος στα εκπαιδευτικά μας
προγράμματα στο εκπαιδευτικό μας
κέντρο «Ένας κόσμος άνω κάτω», το
οποίο έχει καθιερωθεί πλέον ως σημείο αναφοράς στην εκπαιδευτική κοινότητα. Μέσα από μια σειρά διαδραστικά προγράμματα προσαρμοσμένα
στην κάθε ηλικία, οι μαθητές έρχονται
σε επαφή με την εκπαίδευση για τα
παγκόσμια ζητήματα και τα ανθρώπινα
δικαιώματα.

όσ
τικ
μο

Η εκπαίδευση αποτελεί βασικό πυλώνα
της δουλειάς μας στην Ελλάδα και
έτσι οι εκπαιδευτικές μας δράσεις συνεχίστηκαν δυναμικά και το 2017. Μέσα
από μια σειρά προγραμμάτων με αποδέκτες τους εμπλεκόμενους σε όλες
τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, μαθητές
και εκπαιδευτικούς, στοχεύουμε στην
ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση
των πολιτών του αύριο σε θέματα
ισότητας, δικαιοσύνης, αλληλεγγύης
και αποδοχής, προσβλέποντας σε έναν
δικαιότερο κόσμο.

Συντονίσαμε την Εβδομάδα
Δράσης για την Εκπαίδευση
στην Ελλάδα για 14η συνεχή χρονιά
36.164 μαθητές από 700 σχολεία όλων
των βαθμίδων έλαβαν μέρος στην
Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την
Εκπαίδευση τον Μάρτιο. Η εκστρατεία
επικεντρώθηκε στο θέμα της εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων, καθώς
3,7 εκατομμύρια παιδιά πρόσφυγες σε
όλο τον κόσμο δεν πηγαίνουν σχολείο.
Η δράση στηρίχτηκε και από δυο
φορείς που συνέβαλαν αποφασιστικά στην επιτυχία της, την El Sistema
Greece και τα Ελληνικά Σχολεία της
Γενεύης και της Λοζάνης. Σύμβολο της
εκστρατείας ήταν ο χαρταετός και τα
παιδιά συμμετείχαν με εντυπωσιακό τρόπο: έγραψαν μηνύματα στους
χαρταετούς, διοργάνωσαν ανοιχτές
εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, συμμετείχαν σε ραδιοφωνική εκπομπή, επισκέφτηκαν το δημαρχείο και παρέδωσαν έκκληση στον Δήμαρχο, έγραψαν
ποιήματα, επισκέφτηκαν σχολεία όπου
φοιτούν παιδιά πρόσφυγες, έγραψαν
και έπαιξαν σε θεατρικά έργα.

Δη

Εκπαιδεύοντας
το μέλλον

Εκπαιδευτικό
Παγκόσμιες
επιτυχίες
έργο

©
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Βραβευτήκαμε από
τον ευρωπαϊκό φορέα GENE
(Global Education Network Europe)
Η δουλειά μας για την Παγκόσμια
Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση
με το τραγούδι «Ένα τραγούδι, πολλά
σχολεία, ένας κόσμος» ξεχώρισε και διακρίθηκε με το βραβείο Global Education
Innovation. Το βραβείο απονέμεται ως
αναγνώριση της καινοτομίας της δράσης
μας, που προωθεί τη θετική αλλαγή και
ανοίγει τα μάτια και το μυαλό στον κόσμο, σε τοπικό και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Μαθητές από Ελλάδα και
Κύπρο συνέχισαν τη δράση
«Η δύναμη είναι στο χέρι σου»
6.069 μαθητές από 63 σχολεία συμμετείχαν στην εκστρατεία για τη χρηματοδότηση ενός σχολείου στην Ουγκάντα
και ενός κέντρου απασχόλησης για τα
παιδιά στο Μπαγκλαντές. Οι μαθητές παρήγγειλαν ειδικά σχεδιασμένα βραχιολάκια και εκδήλωσαν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους σε λιγότερο προνομιούχους
μαθητές στον κόσμο, βιώνοντας έτσι την
οικουμενικότητα της εκπαίδευσης.
Εκπαιδεύσαμε τους μελλοντικούς
εκπαιδευτικούς
127 φοιτητές έλαβαν μέρος σε 4 εργαστήρια που οργανώσαμε για τους φοιτητές
των παιδαγωγικών τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα. Μέσα από βιωματικά εργαστήρια, οι
συμμετέχοντες δούλεψαν για τα ζητήματα
ανθρώπινων δικαιωμάτων και εκπαίδευσης
που προωθεί τις αξίες της αλληλεγγύης.
Οργανώσαμε τα πρώτα summer
camps στο Επίκεντρο
37 μαθητές συμμετείχαν στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του Επίκεντρου για έξι
εβδομάδες. Στόχος ήταν να δώσουμε
στα παιδιά την ευκαιρία να συμμετέχουν
καθημερινά σε δραστηριότητες που θα
τα βοηθήσουν να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, να εκτονωθούν περνώντας ευχάριστες, δημιουργικές στιγμές
μετά την πίεση της σχολικής περιόδου.

Το πρώτο βιβλίο του εκπαιδευτι- 11
κού τομέα μας κυκλοφόρησε!
Ένας ακόμη στόχος μας έγινε πραγματικότητα με την κυκλοφορία του πρώτου
βιβλίου του εκπαιδευτικού τομέα «Ενεργός πολίτης μέσα κι έξω από την τάξη,
ένας οδηγός έμπνευσης και δράσης
για την εκπαιδευτική κοινότητα» από τις
εκδόσεις Πατάκη. Πρόκειται για το αποτέλεσμα της πολυετούς πείρας μας στο
χώρο της μη τυπικής εκπαίδευσης και
στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, βασισμένη στην πεποίθησή
μας ότι η βάση για έναν πιο δίκαιο κόσμο
είναι η εκπαίδευση του ενεργού πολίτη.
«Από την συγκεκριμένη επίσκεψη κατάλαβα ότι όλοι οφείλουμε να πάψουμε
να είμαστε απλοί «θεατές» απέναντι όχι
μόνο στο προσφυγικό ζήτημα, αλλά σε
όλα τα προβλήματα και να έχουμε ενεργό
ρόλο και να συνεισφέρουμε στην επίλυσή
τους. Ακόμη δεν πρέπει να αδιαφορούμε
και να περιφρονούμε, αλλά αντιθέτως να
σκεφτόμαστε ότι μπορεί κάποια στιγμή να
έρθουμε στην θέση αυτών των ανθρώπων και να κατανοήσουμε τις επιπτώσεις.
Τέλος, αν όλοι μαζί συνεργαστούμε,
μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά και
να αλλάξουμε τον κόσμο με επιτυχία.»
Μαρία, Β΄ Γυμνασίου
«Αυτό που θα πάρω μαζί μου από αυτή
τη δράση είναι να μη μένω θεατής.»
Μαριλένα, Β΄ Γυμνασίου
«Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, αλλά στα δικαιώματα πρέπει να είμαστε ίσοι.»
Βασίλης, Στ΄ Δημοτικού
«Αυτό που κάνουμε εμείς τώρα σαν παιχνίδι, κάποιοι το ζουν στα αλήθεια.»
Μαρία, Γ΄ Δημοτικού
Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα
χρηματοδοτήθηκαν από πόρους
της ActionAid Ελλάς.
Μάθε περισσότερα για το
εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα στο:
education.actionaid.gr
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«Το ταξίδι
συνεχίζεται»

Προσφυγικό
Παγκόσμιες
επιτυχίες

Μπορεί το θέμα των προσφύγων
να μην αποτελεί πια πρώτη είδηση
για τον κόσμο, τα προβλήματα, όμως
και οι ανάγκες παραμένουν αμείωτα
και η δουλειά μας συνεχίστηκε και
τη χρονιά που πέρασε, προσφέροντας
τις υπηρεσίες μας σε 534 συνανθρώπους μας που είχαν ανάγκη.
io
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Οργανώσαμε κατ’ ιδίαν και ομαδικές
συζητήσεις, για να αξιολογήσουμε
τους κινδύνους, τα προβλήματα και τις
δυνατότητες των γυναικών μέσα στις
δομές. Παρείχαμε ψυχολογική στήριξη
και ενημέρωση για το πού μπορούν
να παραπεμφθούν οι ενδιαφερόμενοι
για τα εκάστοτε ζητήματα που τους
απασχολούν. Σε στενή συνεργασία
με τον UNFPA, δώσαμε έμφαση στο
θέμα της βίας κατά των γυναικών και
της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής
υγείας και οργανώσαμε συζητήσεις και
συμβουλευτική για το θέμα.

Ενισχύσαμε τους ασφαλείς χώρους
για τις γυναίκες και ασκήσαμε πίεση
στους φορείς, ώστε να αναλάβουν τις
ευθύνες που τους αναλογούν για τη
διευθέτηση των εκάστοτε ζητημάτων.
Πραγματοποιήσαμε μέσω εξωτερικών
συνεργατών δραστηριότητες ανάπτυξης
δεξιοτήτων και τόνωσης της αυτοπεποίθησης, όπως μαθήματα γλωσσών, αθλητικές δραστηριότητες και χειροτεχνίες.
Επίσης, προκειμένου να βοηθήσουμε την
ένταξη στην κοινότητα, διοργανώσαμε
εκδρομές, προσφέροντας έτσι μια διέξοδο από τους ασφυκτικούς καταυλισμούς,
πραγματοποιήσαμε βραδιές ταινιών.
Έτσι, οι γυναίκες σταδιακά απέκτησαν τη
δύναμη να μπορούν να βρίσκουν τις λύσεις για τα προβλήματα που προκύπτουν.
Στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης και της
δημιουργικής αποτύπωσης συναισθημάτων και προβλημάτων, παρουσιάσαμε
στο κοινό σε δυο μέρη το έργο με
τίτλους «Το ταξίδι συνεχίζεται» και
«Φωνές χωρίς φωνή» στο Δημοτικό
Θέατρο Κερατσινίου «Αντώνης Σαμαράκης». Η ομάδα, απαρτιζόμενη από
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Συνεχίσαμε τη δράση μας
στις δομές μέχρι και τον Ιούνιο
Mε κύρια μέριμνα την προστασία κι
ενδυνάμωση των γυναικών στις δομές
του Σχιστού και του Σκαραμαγκά, συνεχίσαμε τη δουλειά μας, φροντίζοντας
να είναι ενήμερες και καταρτισμένες οι
γυναίκες για το πώς μπορούν να έχουν
πρόσβαση στις αναγκαίες υπηρεσίες,
πώς να έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες, για να παίρνουν σημαντικές
αποφάσεις και πώς να αποκτήσουν
χρήσιμες δεξιότητες:

«Εσείς οι θεατές ακούσατε την ιστορία
μιας Αφγανής, την οποία υποδύθηκε και
εξιστόρησε η ίδια. Αυτή η ιστορία δεν
είναι ούτε φαντασίας, ούτε τρόμου. Δεν
έχει σκοπό να προκαλέσει τη λύπη σας. Είναι μια αληθινά πικρή ιστορία. Μιλάει για
τη δύναμη και όχι για την αδυναμία, μιλάει
για την αξία του σκοπού να φτάσουμε σε
αυτό για το οποίο κοπιάσαμε, κουραστήκαμε και κινδυνεύσαμε. Αυτό για το οποίο
δεν θα σταματήσουμε να προσπαθούμε:
ένα πιο φωτεινό μέλλον.»
Από το θεατρικό
«Το ταξίδι
συνεχίζεται»

πρόσφυγες από το Αφγανιστάν και το
Ιράν, μίλησε με το σώμα και την ψυχή
για το ταξίδι των ίδιων και των συμπατριωτών τους από την πατρίδα τους
μέχρι τα camps, καθώς και για τη ζωή
εκεί, που τους ανάγκασε να φύγουν.
Τέλος, συνεργαστήκαμε με την
εταιρεία “Taxi Beat” και με τους μεταφραστές μας της αραβικής γλώσσας,
μεταφράσαμε τη δωρεάν εφαρμογή
για κλήση ταξί και δημιουργήσαμε μια
αφίσα που περιγράφει τη διαδικασία
χρήσης της, ιδίως για τις γυναίκες
πρόσφυγες, προκειμένου να μεταβαίνουν σε ραντεβού με γιατρούς ή
κοινωνικές υπηρεσίες με ασφάλεια.
Εξαιτίας της έλλειψης χρηματοδότησης, τα προγράμματά μας στις δομές
του Σχιστού και του Σκαραμαγκά
ολοκληρώθηκαν στις 30 Ιουνίου 2017,
μετά από 13 μήνες λειτουργίας.
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Συμμετείχαμε στο Κέντρο
Συντονισμού για θέματα μεταναστών και προσφύγων του Δήμου
Αθηναίων από τον Ιούλιο 2017
Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων μας στις δομές, η δουλειά μας
επικεντρώθηκε στην ενδυνάμωση των
γυναικών για την ένταξη στις συνθήκες
της πόλης. Η ομάδα μας διαδραμάτισε
καθοριστικό ρόλο στην κινητοποίηση
και τον συντονισμό των οργανώσεων
για το θέμα των προσφύγων. Σε συνεργασία με ΜΚΟ και άτυπες ομάδες, δουλέψαμε σε πέντε διαφορετικές επιτροπές (υγείας, αστικοποίησης, νομικών
δικαιωμάτων, μάθησης κι εκπαίδευσης,
εισοδηματικής πολιτικής), για να εντοπίσουμε τις ανάγκες των προσφύγων
και να προωθήσουμε πρωτοβουλίες για
την ενσωμάτωσή τους στην κοινότητα.
Τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο
συντονίσαμε μια σειρά συζητήσεων,
προκειμένου να εφαρμόσουμε ένα
πρόγραμμα που θα βοηθήσει τις γυναίκες πρόσφυγες της αστικής περιοχής.
Τους τελευταίους μήνες του 2017 συνεχίσαμε να δουλεύουμε σε ομάδες
και να ασκούμε πίεση, ολοκληρώσαμε
την αποτίμηση των αναγκών, προκειμένου να συστήσουμε μια ομάδα από
γυναίκες επαγγελματίες (ψυχολόγους,
κοινωνικούς λειτουργούς, πολιτισμικούς διαμεσολαβητές), για να
ξεκινήσουμε τα προγράμματά μας για
την ενδυνάμωση γυναικών στο αστικό
περιβάλλον από τις αρχές του 2018.

Το πρόγραμμά μας για τη στήριξη των προσφύγων χρηματοδοτήθηκε
από την ActionAid UK και την ActionAid Ελλάς.
Μάθε περισσότερα για το πρόγραμμά μας για τους πρόσφυγες στο:
actionaid.gr/ti-kanoume/ellada-1
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Για τρίτη χρονιά
κοντά στον νέο
επιχειρηματία
Το 2017 η Action Finance Initiative (AFI)
έκλεισε ήδη τρία χρόνια παρουσίας
στον ελληνικό χώρο και μέτρησε πολλές
επιτυχίες. Οι επιτυχίες και οι ανάγκες
των επωφελούμενων καθοδηγούν κάθε
χρόνο τις αποφάσεις και τον τρόπο
δουλειάς της στο χώρο των μικροπιστώσεων. Στήριξε ανθρώπους με όραμα και
πάθος που τόλμησαν να επιχειρήσουν
σε ένα μεγάλο εύρος τομέων, όπως
τουρισμός, διασκέδαση, κτηνοτροφία,
γεωργία, υγεία, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, εκπαίδευση, τέχνες, υπηρεσίες.
Έτσι, το 2017 μέσω της AFI εκταμιεύτηκαν 61 δάνεια για νέες επιχειρήσεις με
το συνολικό ποσό 476.750€, δημιουργήθηκαν 141 νέες θέσεις εργασίας κι
εκπαιδεύτηκαν 169 άτομα.
Επιδιώκοντας να εξυπηρετήσει περισσότερο κόσμο, τον Οκτώβριο του 2017
η ΑFI εγκαινίασε το πρώτο της παράρτημα στη Θεσσαλονίκη, ενώ τον Ιούλιο

Παγκόσμιες
AFI
επιτυχίες

προηγήθηκε διερευνητική επίσκεψη
στο Ηράκλειο Κρήτης και ξεκίνησε
πιλοτική επέκταση στο νησί, προωθώντας τις πρώτες μικροπιστώσεις
στους ντόπιους νέους επιχειρηματίες.
Στην AFI εργάζονται αυτή τη στιγμή 4
άτομα στην Αθήνα και 2 στη Θεσσαλονίκη, ενώ τις υπηρεσίες τους παρέχουν
αφιλοκερδώς 40 εθελοντές.
Το 2017 η AFI μέτρησε μια ακόμη
επιτυχία: είναι ο μοναδικός φορέας
μικροπιστώσεων στην Ελλάδα που
βραβεύεται και αναγνωρίζεται ότι
ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές αντίστοιχων
φορέων από τον ευρωπαϊκό κώδικα
σωστής διαχείρισης παροχής μικροχρηματοδότησης (European code of good
conduct for microcredit provision of
the European Commission). Μέχρι τώρα
μόνο 7 οργανισμοί στην Ευρώπη έχουν
κατοχυρώσει αυτήν την αναγνώριση.

Ο Αργύρης είναι από τους νεότερους πελάτες της
AFI. Φιλοδοξία του, να δημιουργήσει την πρώτη εμπορική καλλιέργεια σφουγγαριών στην Ελλάδα και μια
από τις πρώτες στον κόσμο. Το όραμα του “Cleopatra’s
Sponges” είναι να συμβάλει στην αναβίωση του
εμπορίου των φυσικών σφουγγαριών με σεβασμό
στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Πρόσφατα, διακρίθηκε
για την πρωτοποριακή επιχειρηματική του ιδέα στον
ελληνικό τελικό των παγκόσμιων βραβείων φοιτητικής
επιχειρηματικότητας κι εκπροσώπησε την Ελλάδα
στον παγκόσμιο τελικό στο Τορόντο.
Η ActionAid Ελλάς είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της AFI.
Μάθετε περισσότερα στο: afi.org.gr

Εκστρατείες
Παγκόσμιες
επιτυχίες

Εκστρατείες
κατά της
αδικίας
Αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς μας
αποτελούν οι εκστρατείες, προκειμένου
να ενημερώσουμε να ευαισθητοποιήσουμε και να κινητοποιήσουμε τους
συμπολίτες μας. To 2017, παλέψαμε για
την προστασία των δικαιωμάτων των
προσφύγων και των Παλαιστινίων.
Αγωνιστήκαμε για να σταματήσει
το εμπόριο με τους παράνομους
ισραηλινούς εποικισμούς
Το 2017 συμπληρώθηκαν 50 χρόνια
ισραηλινής κατοχής στην Παλαιστίνη,
50 χρόνια παραβιάσεων και εξάπλωσης
των εποικισμών. Σύμφωνα με το διεθνές
δίκαιο, οι ισραηλινοί εποικισμοί θεωρούνται παράνομοι και επομένως τα υπόλοιπα κράτη, όπως και η Ελλάδα, έχουν
υποχρέωση να μη συνεργάζονται με
κανέναν τρόπο μαζί τους. Αποτέλεσμα
έρευνας που διεξαγάγαμε σχετικά με
τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται
στους εποικισμούς και κερδοσκοπούν
από την κατοχή της Παλαιστίνης ήταν η
έκθεση «Χρηματοδοτώντας την κατοχή
της Παλαιστίνης», στην οποία αποδείξαμε ότι η Ελλάδα εισάγει προϊόντα
που προέρχονται από τους παράνομους
ισραηλινούς εποικισμούς, στηρίζοντας
έτσι την οικονομία μιας παράνομης κατοχής. Ζητήσαμε, λοιπόν, από τις ελληνικές αρχές να απαγορεύσουν επειγόντως την εισαγωγή των προϊόντων από
τους εποικισμούς και να τερματίσουν
κάθε οικονομική σχέση με αυτούς.
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Ζητήσαμε από την PayPal
να σταματήσει τις διακρίσεις
κατά των Παλαιστινίων
Στο ίδιο πνεύμα, κινητοποιηθήκαμε για
να σταματήσει η πολυεθνική εταιρεία
PayPal να εμποδίζει τις παλαιστινιακές
επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες
να χρησιμοποιούν έναν από τους πιο
κοινούς τρόπους πληρωμής παγκοσμίως, περιορίζοντας έτσι την ανάπτυξή
τους. Να σημειώσουμε ότι δε συμβαίνει το ίδιο με τους Ισραηλινούς που
διαμένουν στο Κατεχόμενο Παλαιστινιακό Έδαφος. Στις δυο εκκλήσεις που
απευθύναμε, στην ελληνική κυβέρνηση και στην PayPal για τον τερματισμό
κάθε παράνομης κατάστασης που
υπονομεύει τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, συνολικά 2.738 υποστηρικτές
μας ανταποκρίθηκαν, στέλνοντας το
μήνυμά τους κατά της αδικίας.
Συνεχίσαμε να διεκδικούμε
ανθρώπινες συνθήκες για όλους
εκείνους που ξέφυγαν από τον
πόλεμο και τις κακουχίες για να
βρουν μία καλύτερη ζωή
Σε διαφορετικές στιγμές ενώσαμε
τη φωνή μας με άλλες οργανώσεις
στέλνοντας στην Ελληνική Κυβέρνηση
και στην ΕΕ συγκεκριμένες προτάσεις
για πρακτικές και πολιτικές που θα σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των
προσφύγων. Έχοντας αποκτήσει τη
σχετική εμπειρία μετά από δύο χρόνια
ενεργού δράσης στο πεδίο, δημοσιεύσαμε με άλλες 14 οργανώσεις έκθεση
προτάσεων προς την πλήρη ανάληψη
της ανθρωπιστικής δράσης για τους
μετανάστες και τους πρόσφυγες από
το ελληνικό κράτος.
Οι εκστρατείες μας στην Ελλάδα
χρηματοδοτούνται από πόρους της
ActionAid Ελλάς.
Μάθε περισσότερα για τις εκστρατείες μας στο: actionaid.gr/ti-kanoume/
gine-campaigner

Οι εθελοντές
μας: ο ενεργός
πολίτης στην
πράξη

Εθελοντισμός
Παγκόσμιες
επιτυχίες

Aid
tion
Ac

Η προώθηση και η διαχείριση του εθελοντικού έργου δεν αποτελεί για μας
έναν τρόπο να εξυπηρετούμε λειτουργικές ανάγκες, αλλά τη μύηση του κόσμου
σε μια στάση ζωής και μια νοοτροπία
που θα συμβάλει στη διαμόρφωση του
αλληλέγγυου, ενεργού πολίτη, φορέα
της ευρύτερης αλλαγής στον κόσμο.
Στο πλαίσιο αυτό, 58 άνθρωποι από 18
έως 83 ετών συμμετείχαν δυναμικά
στη διενέργεια του έργου μας μέσα
στο 2017, αφιερώνοντας το χρόνο τους,
αξιοποιώντας τις δυνατότητες και δεξιότητές τους, εμπλουτίζοντας παράλληλα
τις γνώσεις τους, τις εμπειρίες τους, τα
συναισθήματα προσφοράς και αλληλεγγύης. Σε διάφορες θέσεις διοικητικής
φύσης στα γραφεία μας, στη διεξαγωγή
των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων,
αλλά και εξ αποστάσεως, οι εθελοντές
μας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι
του ανθρώπινου δυναμικού μας.
Η συμβολή των εθελοντών στον πρώτο
χρόνο λειτουργίας του Επίκεντρου
υπήρξε καθοριστική για τη διεκπεραίωση και τη διεύρυνση των προγραμμάτων
μας και για τη διασφάλιση της εύρυθμης

λειτουργίας του χώρου από το ξεκίνημά
του. Με ενθουσιασμό, θέρμη κι εργατικότητα στελέχωσαν ένα ευρύ φάσμα
θέσεων στο Επίκεντρο, από τις υπηρεσίες των ενηλίκων μέχρι τα εκπαιδευτικά
προγράμματα, συνάπτοντας προσωπικές σχέσεις με τους ωφελούμενους,
σχέσεις που πηγάζουν από το γνήσιο
ενδιαφέρον για το συνάνθρωπο και συντέλεσαν σημαντικά στη διαμόρφωση
του χαρακτήρα του χώρου.
Πέρα από τους τακτικούς εθελοντές,
συνοδοιπόρους στο έργο μας έχουμε
τους συμμετέχοντες στα ταξίδια
αλληλεγγύης. Το 2017 δυο ομάδες εθελοντών ταξίδεψαν μαζί μας στην Ουγκάντα και στη Γκάνα, αποδεικνύοντας
έμπρακτα με την παρουσία τους εκεί
την αλληλεγγύη τους και συμμετέχοντας στην κατασκευή έργων ανάπτυξης
σε κοινότητες που στηρίζονται από την
ActionAid και το πρόγραμμα Αναδοχής.
Επιστρέφοντας, συνεχίζουν τη στήριξη
του έργου μας, ως πρεσβευτές πλέον
της ActionAid.
Σε αυτό το πνεύμα κινήθηκαν και οι
εθελοντές που είχαν λάβει μέρος

©
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στο ταξίδι στην Ινδία το 2016. Το
Μάρτιο του 2017 τέσσερις Κύπριοι
υποστηρικτές που είχαν συμμετάσχει
στο ταξίδι ανέλαβαν την πρωτοβουλία και οργάνωσαν εκδήλωση στη
Λεμεσό, στην οποία διηγήθηκαν όλα
αυτά που τόσα χρόνια διάβαζαν, όλα
αυτά που είδαν κι έζησαν για μια
εβδομάδα στην Ινδία. Οι στιγμές που
βιώνουν όσοι συμμετέχουν στα ταξίδια αλληλεγγύης είναι πάντα πολύ
δυνατές, γι’ αυτό και η κοινοποίησή
τους αποτελεί την πιο δυνατή μαρτυρία του έργου μας.
Τον Οκτώβριο του 2017 οι πρώτοι εθελοντές μας του προγράμματος EU Aid
Volunteers έφυγαν για την Κολομβία, τη
Σενεγάλη και το Εκουαδόρ. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε έναν μεγάλο
αριθμό εθελοντών από την Ευρώπη,
αφού εκπαιδευτούν, να υποστηρίξουν
κοινότητες αναπτυσσόμενων χωρών,
για να αντεπεξέλθουν σε πιθανούς κινδύνους ή να ανακτήσουν τις δυνάμεις
τους μετά από φυσικές καταστροφές.
Στην ActionAid είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι και περήφανοι που συμμετείχαμε ενεργά με ευρωπαϊκή πιστοποίηση

στην πρώτη χρονιά υλοποίησης του προγράμματος EU Aid Volunteers, όχι μόνο
γιατί θεωρούμε τον εθελοντισμό βασικό
πυλώνα της ταυτότητάς μας, αλλά και
γιατί διευρύνουμε παράλληλα τη δράση
και τις συνεργασίες μας σε ευρωπαϊκό
και παγκόσμιο επίπεδο.
Αναπόσπαστο μέρος της διακυβέρνησης της οργάνωσης αποτελεί η Γενική
Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο,
που απαρτίζονται αυστηρά και αποκλειστικά από εθελοντές, οι οποίοι
δουλεύουν με αφοσίωση και σθένος
για την εφαρμογή των αρχών και αξιών,
τη διάδοση του έργου, τη δημοκρατική
διαχείριση και τη διασφάλιση της διαφάνειας στη λειτουργία της ActionAid.
Και το 2017 λοιπόν, σημαντικός φορέας
του έργου μας, πηγή έμπνευσης για
εμάς να συνεχίζουμε και για τους υπόλοιπους να ακολουθήσουν το δρόμο
της ευαισθητοποίησης και της προσφοράς αποτελείτε εσείς, οι ενεργοί
και δραστήριοι υποστηρικτές μας, που
ενσαρκώνετε την εικόνα του κόσμου
που ονειρευόμαστε και για τον οποίο
δουλεύουμε. Ευχαριστούμε!
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Οι επιτυχίες μας
στον κόσμο

Παγκόσμιες
επιτυχίες

Μαζί πετυχαίνουμε πολλά
Με τη στήριξή σας και τη
χρονιά που πέρασε ήρθαμε λίγο πιο κοντά σε έναν
δικαιότερο κόσμο. Περισσότεροι από 400.000
υποστηρικτές παγκοσμίως,
ανάμεσα στους οποίους
24.951 Έλληνες και Κύπριοι, έγιναν μέρος της λύσης
συμβάλλοντας οικονομικά
στα προγράμματά μας σε
45 χώρες. Με στόχο την
ευαισθητοποίηση και την
κινητοποίηση του ενεργού
πολίτη, προωθήσαμε μια
σειρά εκστρατειών στις
οποίες έλαβαν μέρος
1.750.000 άτομα. Οι 2.898
εργαζόμενοι της ActionAid
διεθνώς εργάστηκαν
ακούραστα, υλοποιώντας
τα προγράμματά μας
στις κοινότητες όπου
δουλεύουμε. Όλοι μαζί
καταφέραμε και το 2017
πολλά. Μέσα σε έναν κόσμο ανερχόμενου φόβου,
επιλέξαμε την ελπίδα∙
μέσα σε έναν κόσμο τοξικών διακρίσεων, επιλέξαμε
την αλληλεγγύη∙ μέσα σε
έναν κόσμο πρωτοφανούς
ανισότητας, επιλέξαμε να
αναλάβουμε δράση κατά
της φτώχειας και της αδικίας. Μαζί μπορούμε ακόμα
περισσότερα! Ας δούμε
μερικά από αυτά που έχουμε ήδη καταφέρει:

Δουλεύουμε ώστε οι
φτωχοί αγρότες και
κυρίως οι γυναίκες να
έχουν πρόσβαση στη
γη και στους φυσικούς
πόρους και να μπορούν να αντεπεξέλθουν στην κλιματική
αλλαγή.
Μαζί με εσάς,
• 330.000 αγρότες σε
23 χώρες εφάρμοσαν
μεθόδους καλλιέργειας
προσαρμοσμένες στην
κλιματική αλλαγή, ώστε
να μπορούν να έχουν
όλο το χρόνο αρκετή
τροφή, χωρίς να επηρεάζονται δραματικά από
τις καιρικές συνθήκες.
• 90.000 αγρότισσες σε
23 χώρες απέκτησαν
δικαίωμα στην κατοχή
γης και πρόσβαση και
σε άλλους φυσικούς
πόρους, υψώνοντας το
ανάστημά τους στις πατριαρχικές παραδόσεις
στις χώρες τους.
• 2.393 ομάδες γυναικών
σε 16 χώρες ενισχύθηκαν, ώστε να οργανωθούν και να αναλάβουν
δράση για την προάσπιση και τη διεκδίκηση
των δικαιωμάτων τους.

Εκπαιδεύουμε τους
πολίτες να ασκούν
πίεση στις αρχές, ώστε
να τους παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες και
υποδομές με διαφάνεια.
Μαζί με εσάς,
• 1.600 τοπικές αρχές σε
20 χώρες ανέβασαν το
επίπεδο των υπηρεσιών
τους, καθώς ελέγχονται πλέον από τους
πολίτες, που γνωρίζουν
τα δικαιώματά τους.
• 50 συνεργάτες σε 16
χώρες δούλεψαν με
την ActionAid σε εκστρατείες ενημέρωσης
για τη φορολόγηση,
προκειμένου να διασφαλιστεί η επιβολή
φόρων στις μεγάλες
εταιρείες και να αποτραπεί η δυσβάσταχτη
φορολόγηση των αδυνάτων.
• 187 πρωτοβουλίες σε 11
χώρες υποστηρίχθηκαν
για να καθιερώσουν
μηχανισμούς λογοδοσίας κι ελέγχου κατά
των πρακτικών άδικης
φορολόγησης.
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Δουλεύουμε για τη
βελτίωση της ποιότητας της δημόσιας
εκπαίδευσης, προσβάσιμης σε όλα τα παιδιά
και κινητοποιούμε
τους νέους για τη
διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.
Μαζί με εσάς,
• 386.000 μαθητές,
γονείς κι εκπαιδευτικοί σε 25 χώρες
ενημερώθηκαν για τα
δικαιώματά τους στην
εκπαίδευση και για το
πώς να ασκούν πίεση
με στόχο την καλύτερη
δημόσια εκπαίδευση.
• 4.813 σχολεία σε 25
χώρες ανέβασαν την
ποιότητά τους, παρέχοντας δωρεάν, ασφαλή
και ποιοτική εκπαίδευση για όλους.
• 37 χώρες διαθέτουν
δραστήριες ομάδες
νέων, τους Activista
της ActionAid, οι
οποίες κινητοποιούνται
με σκοπό την ενεργοποίηση των κοινοτήτων
για τη διεκδίκηση των
δικαιωμάτων τους.

Ανταποκρινόμαστε σε
φυσικές καταστροφές
και συρράξεις και δουλεύουμε για να προστατεύσουμε από μελλοντικούς κινδύνους.
Μαζί με εσάς,
• Περισσότεροι από
530.000 άνθρωποι
σε 22 επείγουσες
καταστάσεις έλαβαν
ανθρωπιστική βοήθεια με σεβασμό στα
δικαιώματα και τις
ανάγκες τους. Ήμασταν
εκεί στην ξηρασία της
ανατολικής Αφρικής,
συνεχίσαμε τη στήριξη
των κατοίκων του Νεπάλ
μετά το φονικό σεισμό,
ανταποκριθήκαμε στην
προσφυγική κρίση των
Rohingya στη Μυανμάρ,
για να θυμηθούμε
μερικές από τις καταστάσεις, στις οποίες
δώσαμε το παρών.
• 22 νέες επείγουσες καταστάσεις σε 14 χώρες
μας βρήκαν αρωγούς
τη χρονιά που πέρασε.
• 33.500 άνθρωποι εκπαιδεύτηκαν, ώστε να
είναι σε θέση να εντοπίζουν τους κινδύνους,
να αναλαμβάνουν δράση και να οργανώνουν
την αντιμετώπισή τους
στην κοινότητά τους.

Υπερασπιζόμαστε τα
δικαιώματα των γυναικών, ενισχύοντας το
ρόλο τους στην κοινωνία και στην οικογένεια
και στηρίζοντάς τες για
σταματήσουν η βία και οι
διακρίσεις εναντίον τους.
Μαζί με εσάς,
• 400.000 γυναίκες σε
27 χώρες κινητοποιήθηκαν αντιδρώντας στη
βία κατά των γυναικών
και των κοριτσιών.
• 30.000 γυναίκες σε 16
χώρες απέκτησαν δικό
τους εισόδημα και είδαν
τη θέση τους στην οικογένεια και την κοινότητα
να αντιμετωπίζεται με
μεγαλύτερο σεβασμό.
• 600 δράσεις στο πλαίσιο των κοινοτήτων σε
17 χώρες πραγματοποιήθηκαν για την προστασία
των κοριτσιών και των
γυναικών από τις επικίνδυνες και τις βίαιες παραδοσιακές πρακτικές,
όπως η κλειτοριδεκτομή.
Στις σελίδες που
ακολουθούν μπορείτε
να διαβάσετε πιο
αναλυτικά αυτά που καταφέραμε μαζί στις 20
χώρες που στηρίζουμε
ως ActionAid Ελλάς.
Ευχαριστούμε!
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Αιθιοπία
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Η Derartu
λύνει μια άσκηση
στον πίνακα.

71.721 άνθρωποι

απέκτησαν περισσότερη τροφή,
καθώς, χάρη στις εκπαιδεύσεις μας,
αύξησαν την αγροτική τους παραγωγή.
Τους στηρίξαμε, ώστε να βελτιώσουν
την άρδευση των χωραφιών τους, τις
μεθόδους καλλιέργειας και εκτροφής
ζώων. Επιπλέον, μέσω των συνεταιρισμών τούς βοηθήσαμε, ώστε να δημιουργήσουν μικρές επιχειρήσεις.

50.558 άνθρωποι

έλαβαν ανθρωπιστική βοήθεια, όπως
τροφή, νερό, χρήματα, πακέτα υγιεινής, ζώα και ζωοτροφή, για να αντιμετωπίσουν την έντονη ξηρασία που
έπληξε μέρος της χώρας.

2.061
περιπτώσεις

βίας και διακρίσεων κατά των γυναικών
κατάφεραν να σταματήσουν οι ομάδες
γυναικών που στηρίζουμε σε 14 περιοχές
δράσης μας. Πρόκειται, μεταξύ άλλων,
για περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας,
πρόωρων γάμων και κλειτοριδεκτομής,
ενώ περιπτώσεις όπως βιασμοί, σεξουαλικές παρενοχλήσεις και trafficking
καταγγέλθηκαν στην αστυνομία.

Η Derartu είναι 17 ετών, έχει 6 αδέρφια
και πηγαίνει στην 10η τάξη. Αναγκάστηκε να επαναλάβει την 9η, καθώς είναι το μεγαλύτερο παιδί και οι ευθύνες
της είναι πολλές. Όλα, όμως, άλλαξαν
όταν η ActionAid ξεκίνησε μαθήματα
ενισχυτικής διδασκαλίας.
«Χάρη στην ActionAid και τα ιδιαίτερα
μαθήματα παρέμεινα στο σχολείο και
μπόρεσα να βελτιώσω την απόδοσή
μου. Είχα στεναχωρηθεί πολύ όταν δεν
πέρασα τις εξετάσεις, αλλά δεν είχα
καθόλου χρόνο να διαβάσω τα μαθήματά μου με όλες τις δουλειές που
χρειαζόταν να κάνω. Πλέον, έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση και είμαι σίγουρη ότι θα μπορέσω να περάσω στο
πανεπιστήμιο. Θέλω να γίνω γιατρός
και να βοηθήσω την κοινότητά μου.
Οι γονείς μου είναι πολύ χαρούμενοι
για μένα και ένα από τα μικρότερα
αδέρφια μου υποσχέθηκε ότι θα είναι
ο καλύτερος μαθητής στην τάξη.»
Εκπαιδεύουμε γυναίκες
σε νομικά ζητήματα, ώστε
να μπορούν να σταματούν τη βία
και τις διακρίσεις εναντίον τους.
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Αφγανιστάν
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Η Hanifa
με την κόρη της
αγκαλιά.
Ο άνδρας της και
η πεθερά της,
πλέον,
την εκτιμούν.

39.382
γυναίκες
& άνδρες

συμμετείχαν σε εκπαιδεύσεις για την
πρόληψη και την προστασία από τις
φυσικές καταστροφές. Έμαθαν για τις
πρώτες βοήθειες, για την έρευνα και
διάσωση, για τις διόδους διαφυγής
στην περιοχή τους και κατάρτισαν και
δοκίμασαν σχέδια εκκένωσης των
περιοχών τους.

3.075
γυναίκες

έμαθαν γραφή, ανάγνωση και αριθμητική. Τώρα φροντίζουν, ώστε τα
παιδιά τους να πηγαίνουν στο σχολείο,
μπορούν να κινούνται πιο άνετα στις
αγορές και γενικότερα μπορούν να
βγαίνουν περισσότερο από το σπίτι.

3.266
άνδρες

συμμετείχαν στις νέες ομάδες μας για
άνδρες, το δίκτυο των πατεράδων. Οι
ομάδες αυτές συνεργάζονται με τις
υπάρχουσες ομάδες γυναικών και έτσι
μαζί αγωνίζονται για την ισότητα.

Η 23χρονη Hanifa έχει μια κόρη και
είναι παντρεμένη με έναν βοσκό.
«Ήμουν μαθήτρια στην 7η τάξη, ήμουν
ευτυχισμένη και είχα πολλά όνειρα.
Όμως, η οικογένειά μου με ανάγκασε
να παντρευτώ. Έκλαψα πάρα πολύ,
ικέτευσα να με αφήσουν να συνεχίσω
το σχολείο, αλλά κανείς δεν με άκουγε.
Μια μέρα οι γείτονες ενημέρωσαν την
πεθερά μου για τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Έτσι, συμμετείχαμε
σε ένα εγώ και η πεθερά μου. Από εκείνο το βράδυ άλλαξε η ζωή μου τελείως!
Σε εκείνη τη συνάντηση η πεθερά μου
ενημερώθηκε για τα δικαιώματα των
γυναικών και τι είναι η ενδοοικογενειακή βία. Ύστερα από κάποια σεμινάρια,
άλλαξε και τη συμπεριφορά της απέναντί μου. Μάλιστα, έπεισε και τον άντρα
μου ότι η βία κατά των γυναικών είναι
παράνομη. Πέρασα πολύ δύσκολες
στιγμές προσβολής και βίας. Τώρα μπορώ να πω, ότι ζω πραγματικά.»
Για να σταματήσει η ενδοοικογενειακή βία, εμπλέκουμε τους άνδρες και
τους εκπαιδεύουμε για να σταματήσουν τη βίαιη συμπεριφορά τους.
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Βιετνάμ
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Η Thu Em Thi
μιλάει στις γυναίκες
της περιοχής της
για το οικογενειακό
δίκαιο.

11.102
άνθρωποι

κινητοποιήθηκαν τόσο στις κοινότητες
που στηρίζουμε, όσο και σε εθνικό
επίπεδο, για να διεκδικήσουν ισότητα
και να σταματήσουν τη βία κατά των
γυναικών και των κοριτσιών. Αναγνώρισαν την αξία τους στην οικογένεια
και στην κοινωνία και πίεσαν για τη
βελτίωση της ασφάλειας στην περιοχή
τους και στα σπίτια τους.

51 ομάδες
δράσης

δημιουργήθηκαν στην περιοχή του
δέλτα του Μεκόνγκ για την πρόληψη
των φυσικών καταστροφών και ιδιαίτερα των πλημμυρών. Η εκπαίδευσή τους
βοηθά τις κοινότητές τους να αντιμετωπίσουν τις κλιματικές αλλαγές.

15.088
αγρότες

έχουν περισσότερη και καλύτερη τροφή για την οικογένειά τους χάρη στις
εκπαιδεύσεις για καλλιέργειες φιλικές
προς το περιβάλλον, παραγωγή βιολογικών λιπασμάτων, σωστή φροντίδα
των ζώων κλπ.

«Πέντε χρόνια πριν, που ζούσα με τον
άντρα μου, είχα πολλή πίεση. Έπρεπε
να φροντίζω την οικογένειά μου και
έκανα όλες δουλειές του σπιτιού, ενώ
παράλληλα δούλευα. Η κόρη μου ήταν
και αυτή υποχρεωμένη από τα 7 της να
με βοηθά. Διαφωνούσα με τον άντρα
μου σε αυτό, αλλά αυτός επέμενε ότι οι
γυναίκες είναι υπεύθυνες για όλα αυτά.
Αρκετές φορές όταν καυγαδίζαμε με
είχε χαστουκίσει. Έτσι, όταν άρχισα να
παρακολουθώ τα σεμινάρια για τη βία
κατά των γυναικών, για τα δικαιώματά
μας και για τις διακρίσεις εναντίον μας,
αποφάσισα ότι πρέπει να βοηθήσω τις
γυναίκες. Όσα έμαθα τα μοιράστηκα
με την κόρη και τη νύφη μου. Μίλησα
στον γιο, τον γαμπρό και τον εγγονό
μου και τους ζήτησα να μοιράζονται τις
δουλειές του σπιτιού. Στην αρχή βοηθούσαν απρόθυμα, αλλά άλλαξαν και
τώρα βοηθούν περισσότερο.»
Thu Em Thi, 63 ετών,
συνταξιούχος δασκάλα
Καταστρώνουμε με τους
κατοίκους των κοινοτήτων μας
σχέδια για την αντιμετώπιση
των φυσικών καταστροφών.
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Βραζιλία

156.536
αγρότες

χρησιμοποιούν μεθόδους καλλιέργειας που σέβονται το περιβάλλον και
είναι προσαρμοσμένες στις συνθήκες
των περιοχών τους, κάνοντας οικονομία στο νερό, προστατεύοντας το
έδαφος και τις τοπικές ποικιλίες. Έτσι,
έχουν πιο υγιεινή τροφή και προϊόντα
υψηλής ποιότητας προς πώληση.

29.541
κάτοικοι

σε περιοχές δράσης μας είδαν τη
ζωή τους να βελτιώνεται χάρη στις
πιέσεις τους προς τις αρχές. Έτσι, για
παράδειγμα, κάτοικοι της Mirandiba
έλαβαν το επίδομα στέγης που δικαιούνταν χάρη στις πιέσεις μας.

15.405
νέοι

διεκδίκησαν τα δικαιώματά τους σε
διάφορες περιοχές δράσης μας. Για
παράδειγμα, κορίτσια κινητοποιήθηκαν για την ισότητα και νέοι αγροτικών περιοχών για τη στήριξη των
περιοχών τους από το κράτος.

© Juliana Ribeiro/ActionAid

«Έχουμε καταλάβει
ως κοινότητα ότι μόνο
όλοι μαζί μπορούμε
να διεκδικούμε και να
πετυχαίνουμε τους
στόχους μας.»

«Έμαθα την ActionAid και τον
συνεργάτη της, ETAPAS, μέσα από
τη δουλειά μου στην κοινότητα. Παρακολούθησα κάποια σεμινάρια και
τώρα είμαι μέλος του δικτύου IJF και
εκπροσωπώ το περιβαλλοντικό συμβούλιο του δήμου μας. Τα σκουπίδια
αποτελούν τεράστιο πρόβλημα, αν και
κάποια βελτίωση έχει ήδη σημειωθεί.
Πλέον, υπάρχει απορριμματοφόρο
που μαζεύει τα σκουπίδια καθημερινά,
ενώ πριν ερχόταν μόνο δυο φορές τη
βδομάδα. Ενώσαμε, όμως, τις φωνές
μας και διεκδικήσαμε να έρχεται κάθε
μέρα. Αυτό οφείλεται στην ActionAid
και στην ETAPAS και τις ευχαριστούμε
πολύ. Το άλλο μεγάλο μας όνειρο είναι
να έχουμε ένα κανονικό αποχετευτικό σύστημα. Οι πολιτικοί μας λένε ότι
στοιχίζει πάρα πολύ και είναι δύσκολο.
Εμείς, όμως, θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε και να διεκδικούμε.»
Sebastiana Maria dos Prazeres,
54 ετών, Ρεσίφε
Συμμετέχουμε
σε δίκτυα οργανώσεων,
ώστε να πιέζουμε όλοι μαζί
για αλλαγές.
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Γκάνα
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H Helen
ενημερώνει
άλλες γυναίκες
για τα δικαιώματά
τους.

1 μεγάλη
νίκη

πετύχαμε για τους φτωχούς αγρότες,
με την κινητοποίηση των ανθρώπων
και της κοινωνίας των πολιτών, καθώς
η κυβέρνηση αύξησε τον αριθμό των
αγροτών που δικαιούνται επίδομα για
τις καλλιέργειές τους από 200.000 το
2017 σε 500.000 το 2018.

36.786
φτωχοί αγρότες

στις κοινότητές μας έχουν περισσότερη και καλύτερης ποιότητας τροφή,
χάρη στη στήριξή μας με εκπαιδεύσεις για αποδοτικότερες μεθόδους
γεωργίας, που αντιμετωπίζουν τις
κλιματικές αλλαγές και σέβονται το
περιβάλλον, όπως η εναλλαγή των
καλλιεργειών και η παραγωγή βιολογικού λιπάσματος.

84.000 μαθητές,
γονείς & εκπαιδευτικοί

γνωρίζουν για τα δικαιώματα των
παιδιών στην εκπαίδευση, ενώ τα
σχολεία έχουν πάρει μέτρα για να παρακολουθούν και να βελτιώνουν την
απόδοσή τους.

«Ήμουν γύρω στα 17 τότε. Δούλευα σε
ένα μαγαζί τα απογεύματα μετά το σχολείο και ο ιδιοκτήτης ήταν άντρας. Ένα
βράδυ μετά τη δουλειά, μου ζήτησε να
μείνω να τον βοηθήσω να τακτοποιήσει.
Τότε ήταν, που προσπάθησε να με βιάσει.
Έβαλα τις φωνές κι έφυγα τρέχοντας.
Μήνες μετά δεν έλεγα να το ξεχάσω.
Έβλεπα άντρα μπροστά μου και τον
θεωρούσα απειλή. Και βέβαια δεν είχα πει
κουβέντα σε κανέναν, μέχρι που μέσω της
ActionAid συνειδητοποίησα ότι υπήρχαν
κι άλλες κοπέλες με αντίστοιχες ή ακόμα
χειρότερες εμπειρίες. Σήμερα είμαι 26
χρονών κι έχω έναν γιο που έκλεισε
πρόσφατα τα 2. Χαίρομαι που συμμετείχα
στην ομάδα της ActionAid, αφού έτσι
ξαναβρήκα την αυτοπεποίθησή μου. Εκεί
έμαθα να φτιάχνω ψωμί που το πουλάω
στην αγορά τις μέρες που δεν εργάζομαι στο κομμωτήριο. Είμαι ενεργό μέλος
της κοινότητάς μου κι έχω αναλάβει να
βοηθήσω κι άλλες γυναίκες στην Γκα.»
Helen Quansah, 26 ετών, κοινότητα Ga
Αποτελούν βασική μας
προτεραιότητα τα σχολεία
που σέβονται τα δικαιώματα
των παιδιών.
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Γουατεμάλα
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H Matilde και
άλλες γυναίκες
συμμετέχουν
σε εκπαίδευση
για τη βία
στο σπίτι.

1.825
αγρότες

φροντίζουν το χώμα, συλλέγουν
νερό, εναλλάσσουν τις καλλιέργειές τους, χρησιμοποιούν τοπικές
ποικιλίες ώστε να προστατεύεται το
περιβάλλον, να αυξηθεί η τροφή τους
και να βελτιωθεί η διατροφή τους.
Επίσης, τους εκπαιδεύουμε για τη
δημιουργία βιολογικών λιπασμάτων
και φυτοφαρμάκων.

488
ηγέτες

εκπαιδεύτηκαν για να μπορούν να
αντιμετωπίσουν πλημμύρες ή ξηρασίες που επηρεάζουν τις καλλιέργειες.
Στηρίζουμε τις κοινότητες αυτές και με
υποδομές και κατασκευή καταφυγίων.

1.682 γυναίκες
& κορίτσια

κινητοποιήθηκαν για να μειωθεί η βία
εναντίον τους, σε μια χώρα όπου η βία
κατά των γυναικών είναι εξαιρετικά
υψηλή. Στηρίζουμε, επίσης, τοπικά
συμβούλια ώστε να προστατεύουν τις
γυναίκες, ενώ μιλάμε κατά της βίας σε
ραδιοφωνικές εκπομπές.

«Πριν από 4 χρόνια άρχισα να συμμετέχω στις δραστηριότητες και στα
σεμινάρια της ActionAid και εκεί
έμαθα για τα δικαιώματα που έχουν οι
γυναίκες, για τις μορφές βίας, τα οικονομικά δικαιώματα. Κατάλαβα ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την υπάρχουσα
κατάσταση και να έχουμε το δικό μας
εισόδημα. Αυτό που μου αρέσει πολύ
είναι ότι τώρα έχω μάθει πολλά και
μπορώ να βοηθήσω και άλλες γυναίκες
στην κοινότητά μου, περισσότερες από
300. Μου αρέσει να μοιράζομαι μαζί
τους ότι υπάρχουν τρόποι για να ξεφύγουν από τη βία και ότι δεν είναι μόνες
τους, αλλά υπάρχουν και άλλες γυναίκες που τις υποστηρίζουν. Η αλλαγή
ξεκινά από το σπίτι και πολλές γυναίκες έχουν το θάρρος να καταπολεμήσουν τη βία των συζύγων τους. Μαζί
μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα
γιατί όλοι, άντρες και γυναίκες, έχουμε
τα ίδια δικαιώματα.»
Matilde Choc Choc, 26 ετών, Solola
Στηρίζουμε τους φτωχούς
και αυτόχθονες αγρότες,
όταν απειλείται η γη τους
από μεγάλες εταιρείες.
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Ζάμπια
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250 παιδιά
σαν τον Darious
μπορούν
να πηγαίνουν
σχολείο.

20.621
κάτοικοι

σε δύο περιοχές δράσης μας είδαν
τα κέντρα υγείας να βελτιώνονται με
αύξηση του αριθμού των κρεβατιών
και κατασκευή μαιευτικής πτέρυγας,
συστηματική χρηματοδότηση και αποστολή φαρμάκων, χάρη στις πιέσεις
μας προς την κυβέρνηση.

1.528
μαθητές

κάνουν μάθημα σε καλύτερες συνθήκες, καθώς βελτιώσαμε τα σχολεία τους
με παροχή επίπλωσης ή υπολογιστών
και άλλων υλικών ή με την ανακαίνιση
και την κατασκευή αιθουσών. Μετά τις
βελτιώσεις αυτές, οι κάτοικοι απαίτησαν
και πέτυχαν να διοριστούν περισσότεροι εκπαιδευτικοί στις περιοχές τους.

2.626 γυναίκες
& 657 άνδρες

διεκδίκησαν την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και ισότητα,
όπως να μπορούν να έχουν δικό τους
εισόδημα, να μην τις παντρεύουν σε
μικρή ηλικία και να τις αφήνουν να
τελειώσουν το σχολείο.

«Η ActionAid διάλεξε 82 παιδιά σαν
εμένα και μάς έδειξε πώς να εκτρέφουμε κότες. Είναι πολύ εύκολο. Ακόμα κι ένα παιδί 7 χρονών μπορεί να τα
καταφέρει. Εγώ κάποια στιγμή έφτασα
να έχω 30 κότες! Μετά πούλησα τις 5
και με τα χρήματα πήρα παπούτσια,
βιβλία, μολύβια και μερικά μπισκότα.
Φέτος πούλησα άλλες 4 κότες και
πήρα τη σχολική στολή που φοράω.
Τώρα πια είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν χρήματα για να τελειώσω το
σχολείο. Επίσης, μιλώντας με τους ανθρώπους της ActionAid, καταλάβαμε
ότι πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι και
να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε την κοινότητά μας. Γι’ αυτό
δίνουμε κότες και σε άλλα παιδιά - για
να συνεχιστεί το πρόγραμμα. Επίσης,
όταν η γιαγιά μου είχε πρόβλημα με
τα πόδια της, πούλησα μερικές από τις
κότες μου και τη βοήθησα να αγοράσει τα φάρμακά της.»
Darious, 10 ετών, Mpika
Πιέζουμε τις κυβερνήσεις
για να προστατεύουν
τα δικαιώματα των πιο
ευάλωτων.
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Ζιμπάμπουε
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Ο Mahamba
προσπαθεί να
πείσει και άλλους
συγχωριανούς του
να ακολουθήσουν
τα βήματά του.

158.965
άνθρωποι

σε διάφορες περιοχές δράσης μας
απολαμβάνουν καλύτερες υπηρεσίες
υγείας μετά από πίεση προς τις αρχές, οι οποίες μείωσαν το κόστος των
υπηρεσιών τους και ανακαίνισαν τα
κτίριά τους.

5 κοινότητες

που στηρίζουμε δημιούργησαν ομάδες προστασίας των γυναικών κατά
της βίαςκαι έτσι καταγράφονται οι
περιπτώσεις ενδοοικογενειακής
βίας, πρόωρων γάμων και βιασμών
και γίνονται καταγγελίες στην αστυνομία. Έτσι, οι περιπτώσεις βίας
μειώθηκαν.

17.435 μαθητές
& 5.400 φροντιστές

εκπαιδεύτηκαν από την ActionAid
σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις
για τη σημασία του πλυσίματος των
χεριών με σαπούνι, ώστε να προλαμβάνεται η διάδοση μεταδοτικών
ασθενειών.

«Ήμουν αγρότης και πίστευα ότι τα προγράμματα της ActionAid ήταν χάσιμο
χρόνου, αφού η μοίρα μας εξαρτάται
από το Θεό. Η ζωή μου περιστρεφόταν
γύρω από τους «μάγους» του χωριού,
που έπαιρναν μια αγελάδα για αμοιβή.
Η ζωή μου είχε γίνει εφιάλτης. Εκεί
που είχα 30 αγελάδες, κάποια στιγμή
μου έμειναν μόνο 3! Την ίδια εποχή με
πλησίασε η ActionAid και με έπεισε να
εφαρμόσω κάποιες τεχνικές που μου
έδειξαν. Αυτά που μου είπαν φάνηκε να
δουλεύουν κι έτσι άρχισα να ακολουθώ
κατά γράμμα τις συμβουλές τους. Έφτιαχνα κομπόστ και πουλούσα την κοπριά,
βγάζοντας έτσι αρκετά χρήματα. Είναι
απίστευτο, αλλά εφαρμόζοντας όσα μου
έμαθε η ActionAid, απέκτησα 9 ακόμα
αγελάδες και τα 3 αυτά χρόνια δεν μου
έχει ψοφήσει κανένα ζώο! Με την κοπριά που πουλάω κάθε χρόνο, αγόρασα
κατσίκες, τις οποίες μετά πουλάω και
αγοράζω αγελάδες.»
Mahamba Nkomo, 73 ετών, Nkayi
Εστιάζουμε στην πρόληψη
των ασθενειών και την καλή προετοιμασία για την αντιμετώπιση
των φυσικών καταστροφών.
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Ινδία

© NCVK/ActionAid

Η Simpy,
όρθια στο κέντρο
της φωτογραφίας,
είναι η αρχηγός
της ομάδας παιδιών
στο χωριό της.

31.500 φτωχοί
αγρότες

με τη στήριξή μας, κατέγραψαν γη
ώστε να μπει στο κρατικό πρόγραμμα
διανομής, έκαναν αίτηση για να αποκτήσουν τίτλους ιδιοκτησίας σε γη και
πήγαν στο δικαστήριο για να προστατεύσουν τη γη τους από καταπατητές,
ενώ περίπου 100 οικογένειες απέκτησαν τίτλους στο όνομά τους.

20.498
παιδιά

που θα έπρεπε να είναι μαθητές,
γράφτηκαν στο σχολείο, ενώ καταγράψαμε 28.062 παιδιά που είτε δεν
πήγαν ποτέ σχολείο είτε το είχαν
εγκαταλείψει, ώστε να πάρουμε τα
απαραίτητα μέτρα.

«Στο χωριό μου τώρα όλα τα παιδιά
πηγαίνουν σχολείο! Όταν ήρθε η
ActionAid στο χωριό εγώ πήγαινα
ήδη σχολείο, αλλά παρόλα αυτά, στις
συναντήσεις της ActionAid με τα παιδιά, καθόμουν και εγώ μαζί τους και
άκουγα το πόσο σημαντικό είναι για
τα παιδιά να πηγαίνουν σχολείο. Αυτό
μου έδινε ακόμα περισσότερο κίνητρο
να διαβάζω. Τελείωσα το δημοτικό
και τώρα πηγαίνω γυμνάσιο. Χάρη
στην ActionAid, έχω λάβει σχολικά
είδη και βιβλία και με έχουν βοηθήσει
πολύ. Οι γονείς μου είναι φτωχοί και
δουλεύουν στα χωράφια όλη μέρα. Ευτυχώς, ήμουν τυχερή που έμαθα τόσα
πράγματα από την ActionAid και όταν
μεγαλώσω, θέλω να γίνω δασκάλα ή
δημοσιογράφος.»
Simpy, 14 ετών, Navanda

11.568 νέοι
& 9.896 νέες

εκπαιδεύτηκαν ώστε να βελτιώσουν
την κατάσταση στις κοινότητές τους.
Σταμάτησαν παιδικούς γάμους, προστάτευσαν το περιβάλλον, μίλησαν
για τα δικαιώματα των γυναικών και
πίεσαν για καλύτερες υπηρεσίες από
το κράτος.

Συχνά οι πιο φτωχοί
αγρότες δεν έχουν τίτλους
ιδιοκτησίας γης. Δουλεύουμε
για να τους αποκτήσουν.
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Καμπότζη

10.449 μαθητές,
εκπαιδευτικοί & γονείς

γνωρίζουν τα βασικά δικαιώματα
των παιδιών στην εκπαίδευση και
κινητοποιούνται για τη βελτίωση της
εκπαίδευσης. Μετά από την πίεση των
επιτροπών γονέων και εκπαιδευτικών,
οι υποδομές βελτιώθηκαν με τουαλέτες, φράκτες, αίθουσες, προαύλια,
βρύσες, αλλά και με την παρακολούθηση των απουσιών των παιδιών.

2.382 κάτοικοι

προστατεύουν καλύτερα τη γη τους,
το δάσος ή την περιοχή όπου ψαρεύουν από την παράνομη αλιεία και υλοτομία και τον υπερβολικό τουρισμό,
αυξάνοντας έτσι την παραγωγή τους.

7.308 αγρότες & ψαράδες

και οι οικογένειές τους έχουν δύο κυρίως γεύματα κάθε μέρα για ολόκληρο
τον χρόνο, χάρη στις βελτιωμένες μεθόδους καλλιέργειας και αλιείας που
σέβονται το περιβάλλον.

© Sabin Shrestha/ActionAid

Μετά
την κινητοποίηση
των κατοίκων,
521 εκτάρια
δάσους τώρα
προστατεύονται.

«Είμαι μέλος της επιτροπής από το 2015
και υπεύθυνος για την περιπολία και την
αναφορά παράνομης αλιείας και υλοτομίας στην προστατευόμενη περιοχή.
Όταν κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι
αυτό για την κοινότητά μας, ήθελα να
συνεισφέρω και εγώ. Στο παρελθόν,
ο αριθμός των καβουριών μειωνόταν
καθημερινά εξαιτίας της παράνομης
υλοτομίας του δάσους μαγκρόβιων,
κυρίως από μια ιδιωτική εταιρεία που
προσπαθούσε να ξεγελάσει τον κόσμο
και να πάρει τη γη μας. Η ActionAid με
τον τοπικό συνεργάτη CHADA μάς βοήθησαν να κινητοποιηθούμε. 16 οικογένειες εκπαιδευθήκαμε για τη σημασία των
δέντρων στην περιοχή, την προστασία
των φυσικών πόρων και τη διαδικασία
αναγνώρισης της γης από το κράτος. Στη
συνέχεια, ενημερώσαμε άλλες 65 οικογένειες, ώστε να κινητοποιηθούν και αυτές.
Έτσι, καταφέραμε να σταματήσουμε αυτή
την ‘ιδιωτική εισβολή’ και να αναγνωριστεί το δάσος των μαγκρόβιων δέντρων
ως προστατευόμενη περιοχή.»
Ngaet Chhe, 25 ετών, Sre Ambel

Δίνουμε στους κατοίκους τις γνώσεις και την αυτοπεποίθηση
για να πιέζουν τις αρχές για καλύτερες υπηρεσίες.
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Κένυα

© Alice Oldenburg/ActionAid

Η Eunice και
η Irene είναι δύο
από τα χιλιάδες
παιδιά που έλαβαν
ανθρωπιστική
βοήθεια.

7.777
κάτοικοι

των κοινοτήτων που στηρίζουμε
ενεπλάκησαν σε συζητήσεις για να
καθορίσουν τις αναπτυξιακές προτεραιότητες τους κράτους στις περιοχές τους, ενώ σε άλλες κοινότητες
έλεγξαν τους προϋπολογισμούς των
δήμων τους και τη σωστή διαχείριση
των χρημάτων.

111.700
άνθρωποι

έλαβαν τροφή, νερό και είδη πρώτης
ανάγκης, για να αντιμετωπίσουν την
ξηρασία που έπληξε μεγάλες περιοχές
της Κένυας. Οι γυναίκες έπαιξαν
σημαντικό ρόλο εξασφαλίζοντας τη
δίκαιη διανομή.

35.175
γυναίκες

εναντιώθηκαν στη βία εναντίον
τους, όπως οι κλειτοριδεκτομές, ενώ
γυναίκες που τις πραγματοποιούσαν,
γονείς, γέροντες της κοινότητας και
θρησκευτικοί ηγέτες τώρα εργάζονται
για να τις σταματήσουν, χάρη στις
εκστρατείες και εκπαιδεύσεις μας.

Η Ntamanyua μεγαλώνει μόνη της τις
δύο κόρες της, την 8χρονη Eunice και
την 5χρονη Irene με τη βοήθεια της
μητέρας της. Η ζωή τους ήταν πολύ
δύσκολη ακόμα και πριν από την ξηρασία που έπληξε την Ανατολική Αφρική
το 2017. Όμως, η ξηρασία τις έφερε
στα όριά τους. Τα χωράφια ξεράθηκαν, ζώα ψόφησαν και οι άνθρωποι
άρχισαν να τρώνε άγριους καρπούς.
Η ActionAid στήριξε τις οικογένειες
με διανομή σιτηρών, νερού, φυτικού
λαδιού και ειδών πρώτης ανάγκης, τη
διανομή γευμάτων στα σχολεία και την
επισκευή πηγαδιών και βρυσών.
«Πάντα ήταν δύσκολα τα πράγματα
γιατί δεν έβρισκα εύκολα δουλειά.
Όμως, τώρα χωρίς τις βροχές είναι
ακόμη πιο δύσκολα. Δεν ξέρω τι θα
έκανα χωρίς της βοήθεια της ActionAid.
Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι.»
Ntamanyua, μητέρα 2 κοριτσιών,
Isiolo
Δουλεύουμε συστηματικά ώστε
να σταματήσουμε απαράδεκτα
έθιμα, όπως η κλειτοριδεκτομή,
στις χώρες που στηρίζουμε.
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Λεσόθο

© ActionAid

Τα παιδιά
που συμμετέχουν
στο πρόγραμμα
Αναδοχής
ζωγραφίζουν για
τους μακρινούς τους
φίλους δύο φορές
τον χρόνο.

3.532 αγρότες
& κάτοικοι

των αγροτικών περιοχών που στηρίζουμε εργάστηκαν, ώστε οι κοινότητες να φροντίσουν το χώμα και οι
αγρότες να καλλιεργούν με αποτελεσματικές μεθόδους που προστατεύουν το περιβάλλον.

33.500
άνθρωποι

που χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική
βοήθεια εξαιτίας της ξηρασίας, έλαβαν
επίδομα για την αγορά τροφίμων σε
συνεργασία με άλλες οργανώσεις και
με τη χρηματοδότηση της ΕΕ. Εστιάσαμε στις πιο ευάλωτες περιπτώσεις οικογενειών στις κοινότητες δράσης μας.

400 γυναίκες
& νέοι

εναντιώθηκαν σε παραδόσεις, όπως ο
γάμος στην παιδική ηλικία και οι διακρίσεις εναντίον των ορφανών παιδιών και
των χηρών. Οι γυναίκες και οι νέοι συμμετείχαν σε συζητήσεις στις κοινότητές
τους και σε πορεία, κατά τη διάρκεια
της οποίας παρέδωσαν στον Υπουργό
Νεολαίας και Φύλου τα αιτήματά τους.

«Το όνομά μου είναι Puleng και
είμαι 8 χρονών. Μένω στο χωριό Ha
Maotoana και έχω 5 αδέρφια. Είμαι
πολύ χαρούμενος γιατί τώρα μπορώ
να διαβάζω καλύτερα χάρη στα σχολικά είδη που μας έδωσαν. Επίσης,
μπορώ να βοηθάω τους φίλους μου
που δεν πηγαίνουν σχολείο, επειδή
φροντίζουν τις αγελάδες και τα
πρόβατα. Μπορώ να τους βοηθήσω
να διαβάζουν ή μπορώ να τους
πω τι σημαίνουν οι λέξεις. Επίσης,
η ActionAid μας έδωσε χρωματιστά μολύβια και έτσι μπορούμε να
ζωγραφίζουμε και να παίζουμε με
τους φίλους μας. Η μαμά μου είναι
χαρούμενη γιατί τώρα δεν παίζουμε
στο ποτάμι που είναι επικίνδυνο,
αλλά κοντά στο σπίτι που μπορεί να
μας βλέπει.»
Puleng, 8 ετών, Khubelu

Οι ομάδες γυναικών που δημιουργούμε και στηρίζουμε αποτελούν
έναν βασικό φορέα αλλαγής
στις κοινότητές μας.
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Μπαγκλαντές

© Md. Sariful Islam/ActionAid

64.116
πρόσφυγες
από τη Μυανμάρ
στηρίξαμε
το 2017.

270.700
νέοι

κινητοποιήθηκαν σε ολόκληρη τη
χώρα σε μια εκστρατεία μας κατά
των πρόωρων γάμων. Συναντήθηκαν,
συζήτησαν το ζήτημα, μίλησαν με
επισήμους και δημοσιογράφους και
συμμετείχαν σε κινητοποίηση στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

176.920
άνθρωποι

έλαβαν στήριξη κατά τη διάρκεια
εκτάκτων καταστάσεων. Ήταν πρόσφυγες Rohingya από τη γειτονική
Μυανμάρ, που κατέφυγαν στο
Μπανγκλαντές για να σωθούν από
τη βία, πλημμυροπαθείς και άνθρωποι που γλίτωσαν από κατολισθήσεις και από το ψύχος που έπληξε
τα βόρεια της χώρας.

47 τοπικές
αυτοδιοικήσεις

εφαρμόζουν τις αρχές της διαφάνειας
και λογοδοσίας στους προϋπολογισμούς τους μετά από συστηματικούς
ελέγχους που κάνουν ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες κατοίκων.

«Οι γονείς μου και δύο από τα
αδέρφια μου σκοτώθηκαν στο δρόμο για το Μπανγκλαντές. Είδα να
πυροβολούν ανθρώπους με τα ίδια
μου τα μάτια. Μας πήρε 7 μέρες να
φτάσουμε εδώ. Σήμερα έλαβα κάτι
μοναδικό στο κέντρο διανομής στο
Balukhali-2. Ο κουβάς έχει μέσα ρούχα, σερβιέτες, σαπούνι, σαγιονάρες,
φακό και μια κουβέρτα. Είναι πολύ
σημαντικά για μένα. Ευχαριστώ τους
ανθρώπους χάρη στους οποίους τα
πήρα. Φοβάμαι το βράδυ γιατί δεν
έχουμε φως στη σκηνή. Ο φακός
θα με βοηθήσει πολύ το βράδυ. Θα
μπορώ να φάω και να πάω στην τουαλέτα. Και με τον κουβά θα μπορώ
να πλύνω τα ρούχα και να μεταφέρω
νερό στη σκηνή. Και τώρα που χειμωνιάζει η κουβέρτα θα μας φανεί
πολύ χρήσιμη.»
Rubina, 16 ετών, Rohingya πρόσφυγας,
Cox’s Bazar που μένει σε παράγκα μαζί
με τα δύο αδέρφια της
Οι ομάδες ελέγχου προϋπολογισμού που δημιουργούμε εξασφαλίζουν ότι τα χρήματα από τη φορολογία χρησιμοποιούνται σωστά.
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Νεπάλ

160
σχολεία

σέβονται περισσότερο τα δικαιώματα
των παιδιών. Οι μαθητικές ομάδες που
στηρίζουμε βοηθούν, ώστε να μειωθεί
η σωματική βία, οι παιδικοί γάμοι και οι
διακρίσεις λόγω φύλου ή της κάστας
μέσα στο σχολείο.

1.859
κάτοικοι

παραγκουπόλεων εγγράφηκαν με
τη στήριξή μας στους εκλογικούς
καταλόγους και έτσι ψήφισαν στις
εκλογές. Επίσης 386 μέλη των κοινοτήτων μας εκλέχθηκαν σε τοπικά
συμβούλια.

1.303 γυναίκες
& 318 άνδρες

ξεκίνησαν τις δικές τους επιχειρήσεις.
Πρόκειται για γεωργούς και κτηνοτρόφους που πουλούν τα προϊόντα
τους, παραγωγούς χαλιών, μοδίστρες,
ξυλουργούς, χτίστες κλπ. Οι γυναίκες
είναι τώρα οικονομικά ανεξάρτητες
και έτσι διεκδικούν μια καλύτερη θέση
στην κοινωνία τους.

© Ram Lal Chaudhary/ActionAid

Η κλινική
τοκετού έχει
μειώσει δραστικά
τους θανάτους
των γυναικών
στη γέννα.

«Γέννησα το πρώτο παιδί μου με τη
βοήθεια των συγγενών μου και ο πόνος
ήταν έντονος. Στο δεύτερο παιδί μου
πήγα στο νέο κέντρο υγείας του χωριού.
Κατά τη διάρκεια της γέννας με βοήθησε μια εθελόντρια νοσοκόμα, αλλά
η αίθουσα ήταν βρώμικη και παντού
έβλεπες και μύριζες αίμα. Δεν υπήρχαν
μηχανήματα, ηλεκτρικό ρεύμα και γιατροί… Η κατάσταση τώρα έχει βελτιωθεί
χάρη στην ActionAid. Το τρίτο παιδί μου
γεννήθηκε πριν 2 μήνες στην κλινική
τοκετού. Με το που με έπιασαν οι πόνοι,
πήγα στην κλινική και με περιποιήθηκαν
πολύ καλά. Ήταν πολύ καθαρά, ένιωθα
μεγαλύτερη ασφάλεια και επειδή είχε
ρεύμα, γέννησα τα μεσάνυχτα! Επίσης,
έλαβα χρήματα για ασφαλή τοκετό, 2
ζεστά ρούχα για το μωρό και μια ρόμπα
για εμένα. Τα παιδιά μου έχουν τώρα
εμβολιαστεί. Νιώθω χαρούμενη και
ασφαλής τώρα στο χωριό μου.»
Maheshwori Sharma, 36 ετών, μητέρα 3
παιδιών, Doti
Μια από τις παγκόσμιες
εκστρατείες μας στοχεύει
να κάνει τις πόλεις πιο
ασφαλείς για τις γυναίκες.
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Πακιστάν

© Ishaq Sand/ActionAid

Άλλα
148 παιδιά σαν
τον Ravi πηγαίνουν
στο σχολείο
στο χωριό του,
Ramsar.

943 γυναίκες
& νέοι

μετά από εκπαιδεύσεις μας, ανέλαβαν
ηγετικές θέσεις και εντόπισαν τους πιθανούς κινδύνους στις περιοχές τους,
τους κατέγραψαν και σε συνεργασία
με τις ομάδες γυναικών δημιούργησαν
σχέδια αντιμετώπισής τους.

3.219
γυναίκες

έχουν δικό τους εισόδημα χάρη στην
εκπαίδευση και τη στήριξή μας και
τώρα συμμετέχουν σε κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς, καλλιέργειες
λαχανικών και ομάδες κεντήματος και
διαχειρίζονται τράπεζες σπόρων.

12.236 μαθητές,
εκπαιδευτικοί & γονείς

ενεπλάκησαν σε δράσεις, για να
αυξηθούν οι εγγραφές στα σχολεία,
να βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις
των σχολείων και να εκσυγχρονιστούν οι μέθοδοι διδασκαλίας. Έτσι,
περισσότερα παιδιά γράφτηκαν στο
σχολείο, ενώ ορισμένα συνέχισαν
στο γυμνάσιο.

«Ήταν πολύ δύσκολο πριν για εμένα
να πηγαίνω σχολείο, γιατί οι γονείς
μου δεν είχαν χρήματα. Κάποια
παιδιά πήγαιναν σε άλλα χωριά ή και
στην πόλη. Τώρα, όμως, μπορώ να
πηγαίνω και εγώ σχολείο. Πηγαίνω
στην 4η τάξη και ευχαριστώ πολύ την
ActionAid που έχει βοηθήσει όλα τα
παιδιά στο χωριό, που μπορούν και
πηγαίνουν σχολείο. Παλιά τα σχολεία
στην κοινότητα δεν λειτουργούσαν
και οι γονείς μας δεν γνώριζαν γιατί
είναι καλή η εκπαίδευση. Ο πατέρας
μου συμφώνησε να με στείλει σχολείο, όταν η ActionAid λειτούργησε
ξανά το σχολείο του χωριού μας.
Πηγαίνω καθημερινά και μου αρέσει
που παίζω με τους φίλους μου. Όταν
μεγαλώσω θέλω να γίνω γιατρός
και να βοηθάω τους ανθρώπους στο
χωριό μου. Κάθε μέρα μαθαίνω πολλά
πράγματα και αυτό μου αρέσει πολύ.»
Ravi, 11 ετών, Umerkot

Όταν οι γυναίκες αποκτούν
εισόδημα, αποκτούν περισσότερη
επιρροή στις οικογένειες και
τις κοινότητές τους.
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Παλαιστίνη
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Άλλες
35 πολύτεκνες
οικογένειες όπως
της Amnah πήραν
λάμπες LED,
μπαταρίες και
φορτιστές.

539 νέες & νέοι

συμμετέχουν σε 23 ομάδες και εκπαιδεύτηκαν στο σχεδιασμό και την πραγματοποίηση εκστρατειών. Οι νέοι αυτοί
επισκέφτηκαν κοινότητες που κινδυνεύουν να εκτοπιστούν από τις ισραηλινές
αρχές και πίεσαν τις αρχές, ώστε να
δημιουργήσουν προγράμματα για την
μείωση της ανεργίας. Επίσης, για πρώτη
φορά νέοι από τη Δυτική Όχθη μίλησαν
μέσω διαδικτύου με νέους της Γάζας,
για να οργανώσουν κοινές δράσεις.

53.297 άνθρωποι

είχαν νερό και αποχετευτικό σύστημα στη
Λωρίδα της Γάζας για τρεις μήνες, χάρη
στην αγορά βενζίνης για τη λειτουργεία
των αντλιών. Επιπλέον, διανείμαμε σε 2.155
παιδιά ευάλωτων οικογενειών σχολικές
τσάντες και γραφική ύλη, επίσης στη Γάζα.

706 γυναίκες

συμμετείχαν σε 26 ομάδες και ενημερώθηκαν για τη βία εναντίον τους, τα δικαιώματά
τους και πώς τις προστατεύει ο νόμος.

«Μέχρι να μας δώσει η ActionAid φώτα,
ζούσαμε στο σκοτάδι. Φοβόμουν πολύ
το σκοτάδι. Ήθελα πάντα να είμαι καλή
μαθήτρια, αλλά δεν έπαιρνα καλούς
βαθμούς. Άκουγα για σπίτια που πήραν
φωτιά και οικογένειες που κάηκαν και
φοβόμουν να διαβάσω το βράδυ με το
κερί. Με το που πήγαινε η ώρα 6 και σκοτείνιαζε, πέφταμε για ύπνο, δεν είχαμε
τι άλλο να κάνουμε. Ζούμε κοντά στην
«Περιοχή Περιορισμένης Πρόσβασης»
και ακούγονται πολύ συχνά πυροβολισμοί. Tα βράδια δεν κουνιόμουν καθόλου
από το κρεβάτι μου, ούτε καν για τουαλέτα, φοβόμουν πάρα πολύ. Τώρα με τις
μπαταρίες και τις λάμπες που μας δώσατε αισθάνομαι πιο ασφαλής, πιο ήσυχη.
Το βράδυ κυκλοφορώ πιο άνετα μες στο
σπίτι, ανάβω το φως και μου φεύγει ο
φόβος. Γυρίζοντας από το σχολείο, παίζω με τα αδέρφια μου και μετά διαβάζω.
Δεν έχουμε νοσοκομείο ή κλινική εδώ.
Θέλω να γίνω γιατρός, όταν μεγαλώσω,
για να βοηθάω τους τραυματίες.»
Amnah, 12 ετών, Gaza

Στηρίζουμε τις γυναίκες, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν
τις διακρίσεις εναντίον τους τόσο από τη συντηρητική κοινωνία
που ζουν, όσο και εξαιτίας της ισραηλινής κατοχής.
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Ρουάντα

© Mariya Kayitesi/ActionAid

Άλλες
48 γυναίκες σαν
τη Perusi αύξησαν
το εισόδημά τους
χάρη στον
συνεταιρισμό.

35.618
αγρότισσες

συμμετέχουν σε συνεταιρισμούς που
στηρίζουμε και έχουν αυξήσει την
παραγωγή τους χάρη στις εκπαιδεύσεις μας. Έτσι τα παιδιά τους τρώνε
3 φορές την ημέρα, ενώ η υπόλοιπη
οικογένεια τουλάχιστον δύο.

47.136
μαθητές

κάνουν μάθημα σε καλύτερες συνθήκες και έχουν μάθει για τα δικαιώματά
τους. Έτσι, μειώθηκαν οι μαθητές που
εγκαταλείπουν το σχολείο. Δημιουργήσαμε, επίσης, 4 χώρους όπου τα
κορίτσια αισθάνονται ασφάλεια και
βρίσκουν σερβιέτες, ώστε να μην λείπουν όταν έχουν περίοδο.

13.550
γυναίκες

έμαθαν για το οικογενειακό δίκαιο
και για την ιδιοκτησία της γης. Εκπαιδεύσαμε σχετικά εθελόντριες, οι
οποίες ενημέρωσαν τις κοινότητές
τους πόρτα-πόρτα, παρακινώντας
τις γυναίκες να καταγγέλλουν τη βία
εναντίον τους.

«Το σήμερα είναι πολύ καλύτερο από το
χθες. Έχουμε φαγητό κάθε μέρα. Η μεγάλη
μου κόρη πηγαίνει σχολείο και μπορώ να
της αγοράσω ό,τι χρειάζεται για τα μαθήματά της… Αρχικά, παρακολούθησα το σεμινάριο για την οικονομική διαχείριση και
μετά έγινα μέλος του συνεταιρισμού. Κάθε
γυναίκα δίνει 900 ρουαντιανά φράγκα την
εβδομάδα (περίπου 1 ευρώ), που σημαίνει
ότι όλες μαζί αποταμιεύουμε 27.000 φράγκα (30 ευρώ) την εβδομάδα. Παίρνοντας
δάνειο από τον συνεταιρισμό, που στηρίζει
η ActionAid, αγόρασα γη και φτιάξαμε
ένα καλύτερο σπίτι. Αγοράσαμε, επίσης,
γη που καλλιεργούμε για να φάμε και ό,τι
περισσεύει, το πουλάμε στην αγορά. Πέρσι
η ActionAid μας έδωσε και μία αγελάδα
και έτσι έχουμε γάλα και γιαούρτι, αλλά
και κοπριά. Όταν η αγελάδα μας γέννησε,
δώσαμε τα μικρά της σε άλλες οικογένειες.
Έτσι λειτουργεί το πρόγραμμα… Το εισόδημά μας έχει αυξηθεί και μπορούμε πλέον
και πληρώνουμε την ασφάλεια υγείας.»
Perusi Nyiradukundimana, 30 ετών, Gitesi
Δημιουργούμε και στηρίζουμε
συνεταιρισμούς καθώς μπορούν
να αποτελέσουν τη βάση για την οικονομική ανεξαρτησία των κατοίκων.
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Σενεγάλη

1 νίκη

για τις αγρότισσες γιορτάσαμε το
2017, καθώς η κυβέρνηση συμφώνησε να ξεκινήσει να προωθεί τα
δικαιώματα των γυναικών στη γη σε
κοινοτικό επίπεδο.

450
νέοι

συμμετείχαν σε ομάδες Activista,
σε 9 περιοχές που στηρίζουμε. Οι
ακτιβιστές αυτοί μίλησαν εκ μέρους
των περιοχών τους στις αρχές για την
ποιότητα της εκπαίδευσης και την πρόσβαση στη γη.

27
κοινότητες

προβλέπουν τον καιρό και προσαρμόζουν τις αγροτικές εργασίες τους
ανάλογα. Εκπαιδεύσαμε γυναίκες
ώστε να διαβάζουν βαρόμετρα, ύψη
βροχής, θερμόμετρα κλπ. σε ειδικές
εγκαταστάσεις που παρείχαμε. Οι
γυναίκες συνεργάζονται με τη μετεωρολογική υπηρεσία, που τις συμβουλεύει και στη συνέχεια μεταφέρουν
τις πληροφορίες σε ολόκληρη την
κοινότητα.

© Teresa Anderson/ActionAid

Η Fatou
δίπλα στον πίνακα
πληροφοριών
για τον καιρό.

«Η ActionAid μου έδωσε ένα βροχόμετρο, ένα πλαστικό δοχείο που μπαίνει
μέσα σε έναν μεταλλικό κύλινδρο
και φυτεύεται στο έδαφος. Με αυτό
μετράω πόσα εκατοστά έχει βρέξει και
ενημερώνω τη μετεωρολογική υπηρεσία. Είμαστε σε καθημερινή επαφή.
Τους λέω πότε ξεκίνησε η βροχή, πότε
σταμάτησε και άλλες πληροφορίες που
μου ζητούν και εκείνοι στη συνέχεια
με καθοδηγούν, λέγοντάς μου τι να
σημειώσω στον πίνακα του χωριού και
πώς να συμβουλέψω τους συγχωριανούς μου. Πιο πολύ έχουμε εκπαιδευτεί
γυναίκες για αυτή τη δουλειά. Εμείς
επικοινωνούμε με τη μετεωρολογική υπηρεσία και ενημερώνουμε στη
συνέχεια και τους υπόλοιπους. Μέσα
από αυτή τη δραστηριότητα έχουμε
κερδίσει το σεβασμό των κατοίκων:
είμαστε εμείς, που τους φέρνουμε τις
πληροφορίες που τόσο περιμένουν!»
Fatou Kaita, γραμματέας
του χωριού Bakhu
Εκπαιδεύουμε και κινητοποιούμε
τους νέους, για να διεκδικούν
τα δικαιώματά τους και των
ανθρώπων των περιοχών τους.
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Σιέρα Λεόνε

© Jonathan Bundu/ActionAid

Η Isatu
χαμογελάει για
τις 6 νέες σχολικές
αίθουσες στην κοινότητά της.

150 συνεταιρισμούς
μικροδανεισμού
& αποταμίευσης

στηρίζουμε στις περιοχές δράσης
μας. Οι συνεταιρισμοί αυτοί έχουν
450 γυναίκες ως μέλη, οι οποίες δεν
θα είχαν πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Με τα μικροδάνεια έχουν
αυξήσει την παραγωγή τους και έτσι
τα έσοδά τους.

20 ομάδες
μητέρων

κινητοποιούνται στις κοινότητές
τους, ώστε να πείσουν τους γονείς να
στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο
με έμφαση στα κορίτσια. Χάρη στις
ενέργειές τους 8.488 παιδιά έχουν
εγγραφεί στο σχολείο.

12.679
γυναίκες

έχουν ενημερωθεί και κινητοποιούνται για να σταματούν τους παιδικούς γάμους και τις εγκυμοσύνες
στην εφηβεία. Κινητοποιούνται,
επίσης, και εναντίον της βίας κατά
των γυναικών.

«Στην περιοχή υπήρχε ένα σχολείο με
3 τάξεις για όλους τους μαθητές και
σε κάθε τάξη αντιστοιχούσαν 60 με 70
μαθητές. Όπως καταλαβαίνετε, τα παιδιά
ήταν κυριολεκτικά το ένα πάνω στο
άλλο. Αυτό που συνήθως κάναμε, ήταν
να βγάζουμε τα παιδιά του νηπιαγωγείου
έξω και να κάνουμε μάθημα κάτω από ένα
δέντρο στο προαύλιο. Τα πράγματα γίνονταν ακόμα πιο δύσκολα την εποχή των
βροχών. Απευθυνθήκαμε, λοιπόν, στην
ActionAid, για να μας βοηθήσει, όπως
και έκανε! Είμαι τόσο χαρούμενη με τις
νέες αίθουσες, που μου έρχονται δάκρια
στα μάτια. Αποφασίσαμε να βάλουμε το
νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του
δημοτικού στο παλιό κτίριο. Η ActionAid
επίσης εξόπλισε το σχολείο με εκπαιδευτικό υλικό. Επιπλέον, στις ομάδες μητέρων
η ActionAid μάς βοήθησε να συμβάλουμε
και εμείς οι ίδιες στο να επιστρέψουν παιδιά στο σχολείο, που το είχαν παρατήσει.»
Isatu Samuels, 53 ετών, επιθεωρήτρια
σχολείων, Bo
Μετά από μια καταστροφή
συνεχίζουμε να στηρίζουμε
τις κοινότητες για αρκετά χρόνια
μέχρι να σταθούν στα πόδια τους.
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Τανζανία

1 νίκη

πετύχαμε στο πλαίσιο της εκστρατείας
για την δίκαιη φορολογία, καθώς η κυβέρνηση αύξησε το ποσό που διαθέτει
στη δημόσια παιδεία και συγκεκριμένα
με το διορισμό περισσότερων εκπαιδευτικών. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση
επέβαλε σε εταιρεία εξόρυξης χρυσού
να πληρώσει φόρους.

2.233 γυναίκες

ενημερώθηκαν για τη βία κατά των γυναικών. Επίσης, οι γυναικείοι συνεταιρισμοί μας ζήτησαν από την αστυνομία και
τις τοπικές αρχές σωστή παρέμβαση για
τις γυναίκες που υφίστανται βία, ενώ δημιουργήσαμε επιτροπές αντιμετώπισης
της έμφυλης βίας στις κοινότητές μας.

6.872 γυναίκες

απέκτησαν τις απαραίτητες γνώσεις
για να ξεκινήσουν δικές τους μικρές
επιχειρήσεις ή να αυξήσουν την αγροτική παραγωγή τους, ώστε να γίνουν
οικονομικά ανεξάρτητες.

© Martha Gombanila/ActionAid

Η Halima
με την ανιψιά της
στον κήπο της.

Η Halima είναι μια αγρότισσα με όραμα.
Την έχουμε εκπαιδεύσει σε νέες μεθόδους καλλιέργειας και η παραγωγή της
έχει βελτιωθεί. Μετά από την εκπαίδευσή της για τα δικαιώματα των γυναικών,
όμως, η Halima έκανε κάτι σπουδαίο.
«Οι γυναίκες εδώ δεν ξέραμε πώς να
προστατευθούμε από τη βία. Χάρη στα
προγράμματα της ActionAid, έμαθα
ποια είναι τα δικαιώματά μας και τι πρέπει να κάνουμε. Άρχισα να παρατηρώ
γύρω μου και έβλεπα πολλές κοπέλες
που έμεναν έγκυοι σε μικρή ηλικία,
γιατί θεωρούσαν ότι τελειώνοντας
το σχολείο δεν θα είχαν κάτι άλλο να
κάνουν. Αποφάσισα να τους μάθω μια
τέχνη και σκέφτηκα το ράψιμο. Έφτιαξα μια ομάδα με 12 κοπέλες αρχικά και
τώρα έχουν μαζευτεί 32! Ακολούθησα
τις νόμιμες διαδικασίες για την επίσημη
καταχώριση της ομάδας μας στο αντίστοιχο μητρώο και έτσι εξασφάλισα
χρηματοδότηση, 9 ραπτομηχανές και
χώρο για τα γραφεία μας.»
Halima Omar, 47 ετών, Unguja

Πιέζουμε, ώστε οι πολυεθνικές να πληρώνουν φόρους, ώστε
οι κυβερνήσεις να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών τους.
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Οικονομικά
στοιχεία

Οικονομικά
στοιχεία
Η Αναδοχή Παιδιού ήταν και το 2017
το πιο αγαπημένο πρόγραμμα της
ActionAid Ελλάς. Πολίτες, εταιρείες
και φορείς από την Ελλάδα και την
Κύπρο στήριξαν τη δράση μας μέσω
του προγράμματος, που συνέβαλε στο
89,76% των εσόδων μας.
Θα θέλαμε, επίσης, να ευχαριστήσουμε θερμά για τη σημαντική στήριξή
τους τις εταιρείες που είναι δίπλα μας
μέσω του προγράμματος Αναδοχής
Παιδιού:
• Όμιλος ACHMEA – Interamerican για
τη δωρεά 17.952€
• Trading Point of Financial Instruments
LTD για τη δωρεά 10.560€
• Εκπαιδευτήρια ΔΟΥΚΑ για τη δωρεά
5.511€ μέσω του προγράμματος Αναδοχής Παιδιού και της υποστήριξης
για την κατασκευή ενός πηγαδιού στο
χωριό Γκαλαγκάλα στην Ουγκάντα.
• Β.Σ. Καρούλιας ΑΒΕΕΠ για τη δωρεά
5.280€
• Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ για τη δωρεά 4.224€
• YUBOTO για τη δωρεά 3.696€
• ΤΡΑΠΕΖΑ Eurobank Ergasias A.E. για
τη δωρεά 2.640€

Επιπλέον, μας στήριξαν μέσω του
προγράμματος Φίλος της ActionAid
και άλλων προγραμμάτων και δωρεών,
αλλά και δύο εκτάκτων εκκλήσεων.
Έτσι, το 2017, συγκεντρώσαμε τους
εξής πόρους:
• Έσοδα από το πρόγραμμα Φίλος της
ActionAid: 39.876€
• Έσοδα από τα προγράμματα Πολίτης
του Κόσμου, Γυναίκες του κόσμου,
Υποστηρικτής ζωής και Υποστηρικτής χώρας: 99.374€
• Έσοδα από έκτακτη έκκληση για την
ξηρασία στην Ανατολική Αφρική και
για την προστασία των Ροχίνγκια:
60.605€
• Έσοδα από δωρεές για λοιπά προγράμματα: 119.407€
• Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων:
15.652€
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Έτσι τα έσοδα μας από το πρόγραμμα
Αναδοχής Παιδιού διαμορφώθηκαν
στα 6.120.354€.
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Τα έσοδά μας από δωρεές σε άλλα
προγράμματα περιλαμβάνουν:
Κάν’ το για εμάς
Το 2017 συνεχίσατε να μας στηρίζετε
μέσω της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας crowdfunding «Κάν’ το για εμάς».
Συνολικά 11 υποστηρικτές μας πήραν
την πρωτοβουλία να μας στηρίξουν
δημιουργώντας την καμπάνια τους.
Έτσι συγκεντρώσαμε 7.426€ για την
υποστήριξη του έργου μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο:
www.actionaid.gr/crowdfunding
Οι δρομείς της ActionAid
Τον Μάρτιο του 2017 και τον Νοέμβριο
2017, 616 δρομείς συνολικά έτρεξαν
με την ομάδα της ActionAid στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας και στον 35ο
Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας
αντίστοιχα. Συγκεντρώσαμε συνολικά
11.443€ από τις συμμετοχές, από την
πώληση προϊόντων της ActionAid
στο περίπτερό μας στο Χωριό των
Χορηγών και από την ενέργεια «Το
δέντρο των ευχών» της εταιρείας
FrieslandCampina. Ευχαριστούμε, επίσης, τις εταιρείες που έτρεξαν με την
ομάδα μας: ΥΠΗΡΕΣΙΑ 800-ΤΕΛΕΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ Α.Ε., ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., Mellon
Technologies Α.Ε., Trading Point of
Financial Instruments LTD, Grant
Thornton AE., ΦΑΡΜΑΣΙΣΤ ΜΟΝ. ΕΠΕ.
& TAXIBEAT LTD.

Δωρεές για το Επίκεντρο
Ευχαριστήσουμε θερμά για τη σημαντική στήριξή τους τις εταιρείες που
στήριξαν το Επίκεντρο ήδη από τα
πρώτα του βήματα:
• VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. για
τη δωρεά 50.000€
• ΕΜΑ Α.Ε. για τη δωρεά 3.000€
• MD συνεδριακή & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ
για τη δωρεά 3.000€
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες
για συνεργασίες με εταιρείες στο:
www.actionaid.gr/company
Έτσι συγκεντρώσαμε από προγράμματά μας για ιδιώτες και ατομικές δωρεές 6.455.286€, που αποτελούν το 95%
των εσόδων μας.
Οι θεσμικές μας χρηματοδοτήσεις για
το 2017 ήταν:
• Ευρωπαϊκά προγράμματα εθελοντισμού EU Aid Volunteers: 147.630€
• Πρόγραμμα υποστήριξης προσφύγων από το Ταμείο των Ηνωμένων
Εθνών για τον Πληθυσμό: 4.405€
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Ίδρυμα
Vodafone, το Κοινωφελές Ίδρυμα
ΤΙΜΑ, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη
Σ. Λάτση και τo Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη,
γιατί χάρη στις δωρεές τους, το
Επίκεντρο έγινε πραγματικότητα και
δέχτηκε τους πρώτους ωφελούμενους
το Μάιο 2017.
Ευχαριστούμε θερμά τον κάθε ένα
από τους υποστηρικτές μας που έκαναν
τον κόσμο μας λίγο καλύτερο!
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Έσοδα 2017

Οικονομικά
στοιχεία
5%
2%
1%
1%
1%
90%

Ανάλυση εσόδων
6.120.354€

90%

Έσοδα από το πρόγραμμα Φίλος της ActionAid

39.876€

1%

Έσοδα από δωρεές για τα προγράμματα
Πολίτης του Κόσμου, Γυναίκες του Κσμου,
Υποστηρικτής Ζωής και Υποστηρικτής χώρας

99.374€

1%

Έσοδα από έκτακτη έκκληση

60.605€

1%

Έσοδα από δωρεές για λοιπά προγράμματα

119.407€

2%

346.248€

5%

Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων

15.652€

0%

Χρηματοοικονομικά έσοδα

16.931€

0%

Έσοδα από το πρόγραμμα Αναδοχής Παιδιού

Έσοδα από φορείς

ΣΥΝΟΛΟ

6.818.447€

43

Έξοδα 2017
1%
11%
6%
9%
15%
4%
54%

Ανάλυση εξόδων
Δεσμευμένα κονδύλια για αναπτυξιακά
προγράμματα στις χώρες που στηρίζει η ΑctionAid

3.704.873€

54%

Έξοδα για το πρόγραμμα υποστήριξης προσφύγων

250.028€

4%

Έξοδα προώθησης έργου και προσέλκυσης υποστηρικτών

1.044.670€

15%

Έξοδα εκπαιδευτικού έργου και ευαισθητοποίησης πολιτών

596.254€

9%

Κονδύλια για τη λειτουργία του Επίκεντρου

413.285€

6%

Λοιπά διοικητικά έξοδα και δαπάνες λειτουργίας γραφείου

717.971€

11%

Αποσβέσεις

44.375€

1%

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία

13.922€

0%

20.055€

0%

Χρηματοοικονομικά έξοδα
ΣΥΝΟΛΟ

6.805.433€

Το ποσό της διαφοράς εσόδων–εξόδων καλύπτεται από το αποθεματικό της
ActionAid Ελλάς. Σύμφωνα με την πολιτική της ActionAid, το αποθεματικό κρατείται
για τη διασφάλιση της συνεχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας της οργάνωσης και
αναλώνεται σε περίπτωση ελλειμματικών οικονομικών χρήσεων.
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Γράμμα
ορκωτών
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Διαφάνεια
και λογοδοσία

Διαφάνεια στη διαχείριση
των οικονομικών μας
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Λογοδοτούμε συστηματικά για κάθε
έργο που πραγματοποιούμε και
για κάθε ποσό που εισπράττουμε,
ακολουθώντας 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.
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Λογοδοτούμε στις κοινότητες όπου
δραστηριοποιούμαστε και στο όνομα
των οποίων έχουμε συλλέξει χρήματα.
Ζητάμε συστηματικά την αξιολόγησή
τους για τις ενέργειές μας και δημοσιοποιούμε στις περιοχές δράσης μας
κατανοητούς πίνακες με τα εκάστοτε
οικονομικά στοιχεία.

Διεθνής
Χάρτα για τη
Λογοδοσία
των ΜΚΟ

Αποτελεσματικότητα

H ActionAid Ελλάς
είναι μέλος της Ελληνικής Πλατφόρμας
για την Ανάπτυξη,
ενός δικτύου 20
ελληνικών ΜΚΟ
που δραστηριοποιούνται στον τομέα
της αναπτυξιακής
και ανθρωπιστικής
βοήθειας.

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

Σεβόμαστε την αξιοπρέπεια των
ανθρώπων με τους οποίους δουλεύουμε. Ακούμε τις ανάγκες τους και
σχεδιάζουμε προγράμματα τα οποία οι
ίδιοι έχουν πραγματικά ανάγκη και τα
υλοποιούμε μαζί τους.

m

Ανοιχτή πληροφόρηση

Συμμετέχουμε στα δίκτυα για
τη λογοδοσία των Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων:

Βασικές
Αρχές Ανθρωπιστικού
Έργου

Διεθνής
Πρωτοβουλία
για τη Διαφάνεια στην
Οικονομική
Διαχείριση

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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Με τα όσα καταφέραμε μαζί το 2017,
προχωράμε δυναμικά και μέσα στο 2018.
Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά
για εμάς, καθώς η ActionAid Ελλάς συμπληρώνει 20 χρόνια παρουσίας στην
Ελλάδα, μια ευκαιρία για γιορτή, αλλά
και για αξιολόγηση κι επανεκκίνηση.
Μιλώντας για επανεκκίνηση, το 2018
εγκαινιάζουμε και τη νέα μας στρατηγική για τη δεκαετία 2018-2028,
με κύριο όραμα τη διαμόρφωση της
κοινωνίας όπου κάθε άνθρωπος θα
απολαμβάνει τα κοινωνικά, πολιτικά
και οικονομικά του δικαιώματα, αναλαμβάνοντας συλλογικές και ατομικές
δράσεις σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, για έναν κόσμο χωρίς φτώχεια και
αδικία ως ενεργός πολίτης.
Τον Ιούνιο του 2018, ολοκληρώθηκε το
πρόγραμμα προστασίας κι ενδυνάμωσης
για γυναίκες πρόσφυγες. Μετά από 32
μήνες παρουσίας, αρχικά στα κέντρα
φιλοξενίας σε Λέσβο και Αττική και στη
συνέχεια στο αστικό περιβάλλον της
Αθήνας, υποστηρίξαμε χιλιάδες γυναίκες, ανταποκρινόμενοι σε μια από τις
σημαντικότερες κρίσεις των τελευταίων
ετών και ολοκληρώνοντας ένα σημαντικό
κεφάλαιο στην ιστορία της οργάνωσης.

Λίγα λόγια
για το 2018

Οι δράσεις μας για τη στήριξη των
ευάλωτων κοινωνικά ομάδων συνεχίζονται σταθερά στο Επίκεντρο. Μετά
τη συμπλήρωση ενός επιτυχημένου
χρόνου λειτουργίας, τα προγράμματά μας εμπλουτίζονται κι ενισχύονται με γνώμονα και κύριο ρυθμιστή
της πορείας μας τον ίδιο το συμπολίτη μας. Μια επιπλέον πρωτοβουλία
σε συνέχεια της μέριμνάς μας για
το προσφυγικό, είναι τα μαθήματα ελληνικών για πρόσφυγες και
μετανάστες που διεξάγονται από
το 2018 στο χώρο του Επίκεντρου,
αποβλέποντας στην ομαλή ένταξη κι
ενδυνάμωσή τους.
Προσεγγίζοντας λοιπόν την εικοσαετία, νιώθουμε ότι ήδη έχουμε διδαχθεί πολλά, ενώ ταυτόχρονα μας
αναλογεί και μεγαλύτερη ευθύνη
για την αξιοποίηση των όσων μάθαμε, των όσων καταφέραμε, αλλά
κυρίως των όσων έχουμε ακόμα να
διεκδικήσουμε και να πραγματώσουμε. Και παρά τις δυσοίωνες
προβλέψεις του καιρού μας, μαζί
με σας μπορούμε να ατενίζουμε και
πέρα από την εικοσαετία με πείσμα
και αισιοδοξία!

TBD
Database Analysis
Coordinator

Άγγελος Σινάνης
Accounting &
Reporting
Senior Officer

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες
για την ActionAid Ελλάς στο:
actionaid.gr/hellas

Δημήτρης
Βαλσάμης
IT Help Desk
Support

Χάρης
Θανασουλας
IT Manager

Σοφία Πασχάλη
Reception &
Administration
Officer #2

Αναστασία
Μαλιαγρού
Reception &
Administration
Officer #1

Δημήτρης
Μωραΐτης
Managerial &
Donors Reporting
Officer

Νίνα Αλεβίζου
Financial Control
& Administation
Coordinator

Ανδρέας
Φωτόπουλος
Accounting
Officer

Μαρίζα Τσαχάλη
Monitoring &
Evaluation
Coordinator

Γλυκερία Αράπη
Monitoring &
Evaluation Head

Μάκης
Δρακόπουλος
Institutional
Fundraising
Coordinator

Ηρώ Μπάλα
Institutional
Fundraising
Manager

Αναστασία Ψωμά
Development
Manager

Ναταλί Δελλή
Corporate &
Community
Fundraising
Coordinator

Γιώργος
Μαυρογόνατος
Development
Manager

Κωνσταντίνα
Παπαδημητρίου
High Value & Institutional
Fundraising Head

TBD
Volunteer
Project
Management
Officer

Ντόρα
Μπακατσέλου
Volunteer Project
Management
Officer

Στέλλα
Ελματζόγλου
Volunteer
Programme
Coordinator

Μαρία
Μουρτζάκη
Research &
Advocacy
Advisor

Μάττα Σαμίου
Policy &
Campaigns
Manager

Χρυσούλα
Σταματούκου
Educational
Programme
Senior Officer

Δέσποινα
Καρδογέρου
Educational
Programme
Development
Coordinator

Δήμητρα
Ντηρογιάννη
Educational
Programme
Manager

Βίκυ Μουτσάκη
Civic Engagement
Head

Νάταλι Βαλάκη
Deputy Director

Αναστασία
Σιδερά
Skills & Career
Development
Specialist

TBD
Networking
& Career
Development
Specialist

Αμαλία
Παναγιωτοπούλου
Empowerment
Officer

Ευδοκία Βενέτη
Community Centre
Senior Officer /
Παναγιώτα
Κορτομανίτη
Maternity
cover

Μαρία
Καραϊσαρόγλου
Community Centre
Senior Officer

Γιώργος
Χατζηϊωαννίδης
Community Center
Manager
Σουζάννα
Μαραγκού
Digital
Communications
Coordinator

Σίσσσυ
Γκουρνέλου
Media
Coordinator

Ασπασία Κάκαρη
Communications
Head

Οργανόγραμμα
ActionAid Hellas

Ζωή
Τσιλιμπουνίδου
Digital
Fundraising
Coordinator

Άλκηστις Blauth
Individual Fundraising
Head

Μάρα Ψαράκη
Supporter
Reporting
Senior Officer /
Πόλυ Τσιγκούνη
Maternity
cover

Άννα
Μπότσογλου
Supporter
Accountability
Manager

Δήμητρα Πάππά
Supporter
Analysis
Coordinator

Ελένη
Τζεμπελίκου
Supporter
Care Agent

Βάλια
Γιαννακοπούλου
Supporter
Care Agent

Αλεξάνδρα
Λύκου
Supporter
Acquisition &
Retention
Officer

Αθανασία
Τρικάτσουλα
Supporter
Acquisition &
Retention
Officer

Έφη Πρωτογέρη
Supporter
Acquisition &
Retention
Coordinator

Αννέζα Βιδάκη
Supporter Care
Manager

Σοφία Δελενίκα
Supporter Relations
Head

Σαλώμη Πνευματικού
Marketing &
Communications
Director

Βίκυ Σταύρακα
Solidarity Trips
Manager

Τάσος
Παπαϊωάννου
Art Director

Ματίνα Βλάχου
HR Administration
& Internal
Communication
Senior Officer

Ελένη Καραμανή
HR Manager

Νίκος Μπουντούρας
Human Resources &
Organisational
Development Director

Έλλη Θούα
Governance &
External Relations
Coordinator

Οι
εργαζόμενοι της
ActionAid
Ελλάς

Ρένα Καλλέργη
Accounting &
Compliance
Manager

Μάκης Πανόπουλος
Finance &
Operations Director

Στο γραφείο μας στην
Αθήνα και στο Επίκεντρο
απασχολούνται 58 εργαζόμενοι σε 4 τμήματα:
Γενική Διεύθυνση, Διεύθυνση Προγραμμάτων,
Διεύθυνση Marketing &
Επικοινωνίας, Διεύθυνση
Οικονομικών και Διοικητικής Υποστήριξης.
Γεράσιμος Κουβαράς
General Director

Εργαζόμενοι
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Διακυβέρνηση

ActionAid Ελλάς

Διοικητικό Συμβούλιο

Η ActionAid Ελλάς ιδρύθηκε το 1998
και έχει νομική μορφή Αστικής Μη
Κερδοσκοπικής Εταιρείας, με αριθμό
καταστατικού 6442/98. Διοικείται από
τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό
Συμβούλιο, που απαρτίζονται αυστηρά
και αποκλειστικά από εθελοντές.

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 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και διασφαλίζει την υλοποίηση του στρατηγικού προγράμματος της οργάνωσης.
Τον Ιούλιο 2018 τα μέλη της ήταν:

Γενική Συνέλευση
Έχει 25 μέλη και αποτελεί το ανώτερο
όργανο για τη λήψη αποφάσεων στρατηγικού περιεχομένου, ενώ παράλληλα
ελέγχει και εποπτεύει τα υπόλοιπα
όργανα της οργάνωσης.
Μέλη:
Adwoa Adoma Kluvitse
Svetoslav Danchev
Ελένη Ασβεστά
Κώστας Βαξεβάνης
Ηρώ Βαρσαμή
Κατερίνα Βίγκου
Ηλίας Γαληνός
Λυδία Γιαννακοπούλου
Μπιάνκα Γκλαβάνη
Σπύρος Καπνιάς
Χριστίνα Καράμπελα
Κατερίνα Κυρίλη
Βασίλης Μακράκης
Παναγιώτης Μαμαλής
Κωνσταντίνος Μαχαίρας
Αλεξάνδρα Μητσοτάκη
Χρήστος Μιχαηλίδης
Κυριάκος Πίσσαρης
Νεφέλη Στεφοπούλου
Νικόλαος Τραυλός
Τίνα Τσόντου
Μαρία Χούκλη
Δήμητρα Χριστοδούλου

Μέλη:
Ηλίας Γαληνός
Πρόεδρος
Adwoa Adoma Kluvitse
Αντιπρόεδρος
Μπιάνκα Γκλαβάνη
Ταμίας
Σπύρος Καπνιάς
Μέλος
Χριστίνα Καράμπελα
Μέλος
Κωνσταντίνος Μαχαίρας
Μέλος
Francoise Kayitare
Μέλος (ActionAid International)

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
Γιοχάνεσμπουργκ 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.
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H ActionAid είναι μια ανεξάρτητη, διεθνής οργάνωση που από το 1972 δραστηριοποιείται κατά της φτώχειας και της αδικίας σε περισσότερες από 45
χώρες σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, περισσότεροι από 15 εκατομμύρια άνθρωποι μαθαίνουν, μέσα από τα προγράμματα της οργάνωσης, να στηρίζονται στις
δικές τους δυνάμεις για να διεκδικήσουν μια ζωή με αξιοπρέπεια και έναν
καλύτερο και δικαιότερο κόσμο για όλους.
Μέσω της εκπαίδευσης, της συλλογικής δράσης και της αλληλεγγύης,
η ActionAid φέρνει οριστικές αλλαγές στις ζωές των πιο περιθωριοποιημένων
ανθρώπων. Συνεργάζεται στενά με τοπικές οργανώσεις, δουλεύει με ολόκληρες
κοινότητες και ασκεί πίεση σε φορείς και κυβερνήσεις για να καταπολεμήσει
τις πολιτικές και τις πρακτικές που διαιωνίζουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό
αποκλεισμό.

Ελλάδα:
Φαλήρου 52, 117 41 Αθήνα
Τηλ.: 210 92 12 321, fax: 210 92 12 376
Email: info.hellas@actionaid.org
www.actionaid.gr
/ActionAidHellas
Κύπρος:
Τηλ.: 22100399
/ActionAidCyprus

«Τα κορίτσια παντρεύονται
μικρά και αναγκάζονται να
κάνουν παιδιά. Για μένα,
το σώμα μου είναι δικό
μου που σημαίνει ότι εγώ
αποφασίζω για αυτό. Είναι
δικαίωμά μας να αποφασίζουμε εμείς πότε θα παντρευτούμε και πότε
θα μείνουμε έγκυοι.»
Rama Bhandari, Νεπάλ

Διαβάστε online
την Ετήσια Έκθεση 2017 στο
actionaid.gr/annual-report

