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Ετήσια Έκθεση
2009

Aς δώσουμε τέλος στη φτώχεια, μαζί.



2 TopStory
Στα χέρια σας κρατάτε την Έκθεση της ActionAid Ελλάς για το 

έργο που μαζί καταφέραμε τη χρονιά που μας πέρασε.

Όπως κάθε χρόνο, η ActionAid μετρά τα έργα που έκανε και 

αξιολογεί το αποτέλεσμα που είχαν στις ζωές χιλιάδων φτω-

χών συνανθρώπων μας και τους τρόπους για να βελτιώσουμε 

τις προσπάθειές μας.

Στην Έκθεση όλοι οι υποστηρικτές της ActionAid Ελλάς θα 

βρείτε τον αντίκτυπο του προγράμματος που υποστηρίξατε 

το 2009 και τα αποτελέσματα της δικής σας προσπάθειας για 

την αντιμετώπιση της φτώχειας και της ανισότητας. 

Ετήσια Έκθεση
2009

Φωτογραφία εξωφύλλου: James Oatway/Panos/ActionAid
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Το νέο   εκπαιδευτικό μας κέντρο
φέρνει τον Κόσμο Άνω Κάτω
Το πρώτο εκπαιδευτικό κέντρο για μαθητές δημοτικού στην Ελλάδα ξεκίνη-
σε τη λειτουργία του από την ActionAid Ελλάς τον Οκτώβριο 2009. Πρόκει-
ται για το κέντρο «Ένας Κόσμος Άνω Κάτω», το μοναδικό παιδα-
γωγικό χώρο στην Ελλάδα στον οποίο τα παιδιά μαθαίνουν για το τεράστιο 
πρόβλημα της φτώχειας και το δικαίωμα στην τροφή σε σχέση με το περιβάλ-
λον, την εκπαίδευση και άλλους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες.

 Το κέντρο λειτουργεί ως διαδραστική έκθεση που μας μεταφέρει σε σταθ-
μούς της αγροτικής ζωής της κοινότητας Μπάμα στην Κένυα. Μέσα από 
σύγχρονες μεθόδους μάθησης οι μικροί μας επισκέπτες κατανοούν τις αι-
τίες και ερευνούν τις πιθανές λύσεις στο πρόβλημα της φτώχειας, μαθαί-
νοντας ταυτόχρονα το σεβασμό προς τον άνθρωπο και τα δικαιώματά του.

Ήδη πάνω από 1.000 παιδιά από 40 σχολεία έχουν φιλοξενηθεί στο κέ-
ντρο της ActionAid Ελλάς και ο αριθμός των αιτήσεων ολοένα και αυξάνεται. 

Μετά από 9 χρόνια εκπαιδευτικής συνεργασίας με σχολεία και ομάδες 
παιδιών και νέων σε όλη την Ελλάδα, παρέχουμε έτσι έναν πρότυπο χώρο 
αναπτυξιακής εκπαίδευσης. Το κέντρο συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των 
προτεινόμενων επισκέψεων του Υπουργείου Παιδείας.

Ο «Ένας Κόσμος Άνω Κάτω» δημιουργήθηκε και λειτουργεί με την ευγενι-
κή χορηγία της ΟΠΑΠ Α.Ε.
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4 Οικονομικά στοιχεία

Ισολογισμός

Με τη δική σας υποστήριξη                                                                                          
το 2009 συγκεντρώσαμε 10.710.216 ευρώ 
από διαφορετικά προγράμματα εξεύρεσης πόρων. Συγκεκριμένα: 

Έσοδα από δωρεές για το πρόγραμμα                 
της Αναδοχής Παιδιού

9.902.159

Δωρεές για το πρόγραμμα Πολίτης του Κόσμου 160.615

Έσοδα από την έκκληση για την χολέρα στην  
Zimbabwe

242.361

Έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις 
(Υπουργείο Εξωτερικών)

35.000

Έσοδα επιχορήγησης για το Εκπαιδευτικό 
Κέντρο ‘ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩ ΚΑΤΩ’

147.000

Εσοδα από εταιρείες 54.343

Έσοδα από συλλογικούς φορείς 15.968

Έσοδα από μεγάλες δωρέες ιδιωτών 35.320

Έσοδα από άλλες πηγές (SMS, βαφτίσεις, κλπ) 91.390

Έσοδα από τόκους 15.390

Διάφορες δωρεές 10.670

10.710.216

Δεσμευμένα κονδύλια                                     
για αποστολή στις Κοινότητες

8.327.326

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.020.320

Έξοδα προώθησης έργου και 
προσέλκυσης υποστηρικτών

870.377

Δαπάνες λειτουργίας γραφείου 142.913

Αμοιβές και έξοδα συνεργατών 79.198

Έξοδα ταξιδίων 42.390

Έξοδα δημιουργίας και λειτουργίας 
εκπαιδευτικου κέντρου

147.000

Λοιπες δαπάνες λειτουργίας 32.578

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία

17.713

Αποσβέσεις παγίων χρήσης 23.943

Χρηματοοικονομικά έξοδα 6.458

10.710.216

ΈξοδαΈσοδα

77,75% Δεσμευμένα κονδύλια για αποστολή στις Κοινότητες

9,53% Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

8,13% Εξοδα προώθησης έργου και προσέλκυσης υποστηρικτών

1,33% Δαπάνες λειτουργίας γραφείου

0,74% Αμοιβές και έξοδα συνεργατών

0,40% Εξοδα ταξιδίων

1,37% Εξοδα δημιουργίας και λειτουργιας εκπαιδευτικου κέντρου

0,30% Λοιπες δαπάνες λειτουργίας

0,17% Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου            
από την υπηρεσία

0,22% Αποσβέσεις παγίων χρήσης

0,06% Χρηματοοικονομικά έξοδα

Έξοδα

© ActionAid

92,46%

1,50%

2,26% 0,33%

0,10%

0,14%

0,51% 0,15%

0,85%1,37% 0,33%

92,46% Έσοδα από δωρεές για το πρόγραμμα της Αναδοχής Παιδιού

1,50% Έσοδα από δωρεές για το πρόγραμμα Πολίτης του Κόσμου

2,26% Έσοδα από την έκκληση για την χολέρα στην  Zimbabwe

0,33% Έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις (Υπουργείο Εξωτερικών)

1,37% Έσοδα επιχορήγησης για το Εκπαιδευτικό Κέντρο                                     
‘ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩ ΚΑΤΩ’

0,51% Έσοδα από εταιρείες

0,15% Έσοδα από συλλογικούς φορείς 

0,33% Έσοδα από μεγάλες δωρέες ιδιωτών

0,85% Έσοδα από άλλες πηγές (SMS, βαφτίσεις, κλπ)

0,14% Έσοδα από τόκους

0,10% Διάφορες δωρεές

Έσοδα

9,53%

8,13%

77,75%

1,33% 0,74%
0,40% 1,37% 0,30% 0,17%

0,22%
0,06%
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6 Πρόγραμμα                                 
Αναδοχής Παιδιού

Το 2009 ακόμα περισσότεροι συμπολίτες μας στήριξαν τις 

ανα πτυξιακές δράσεις της ActionAid μέσα από το πρόγραμμα 

Αναδοχής  Παιδιού,  αυξάνοντας το συνολικό αριθμό αναδοχών 

περισσότερο από 20%, οι οποίοι έφτασαν στους 41.556.

Το Πρόγραμμα Αναδοχής είναι η βασική πηγή πόρων της ActionAid Ελλάς, 
καθώς:

Η ActionAid προσπαθεί να αντιμετωπίζει τα προβλήματα σφαιρικά και να 
δίνει λύσεις πάντα σε συνεργασία με τους κατοίκους των κοινοτήτων όπου 
δουλεύουμε. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα δράσης και αλλαγών 
που έφερε το πρόγραμμα Αναδοχής Παιδιού στις 16 χώρες που στηρίζει η 
ActionAid Ελλάς.

•  7.923.000 ευρώ χρηματοδότησαν απευθείας το ανα-
πτυξιακό μας έργο σε φτωχές κοινότητες του κόσμου

•  8.825 επιπλέον συμπολίτες μας έγιναν νέοι ανάδοχοι

•  προσθέσαμε 3 νέες χώρες και 7 νέες κοινότητες στο 
Πρόγραμμα, κι έτσι δουλεύουμε πια με 16 χώρες και 
52 κοινότητες σε όλο τον κόσμο.
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77 αφρική αφρική

ΑΙΘΙΟΠΙΑ

Κατάσταση
Το Γιαμπέλο και η Λεγκεχίντα ήταν από τις πρώτες κοινότητες που υποστήριξαν οι Έλληνες ανάδοχοι. 
Μέσα στο 2009 ξεκίνησε η διαδικασία απόσυρσής μας από την περιοχή, αφήνοντας πίσω ένα μεγάλο 
αναπτυξιακό έργο να διαχειριστούν οι κάτοικοι. 

Ενδεικτικά μέσα στα 10 χρόνια δράσης μας, με τη δική σας υποστήριξη πετύχαμε: 
•  περισσότερες από 1.200 γυναίκες συμμετέχουν στις 34 ομάδες αποταμίευσης και μικροδανεισμού που 

δημιουργήσαμε. Ξεκινώντας με δάνειο μικρού κεφαλαίου εκκίνησης, έχουν καταφέρει πλέον να αυ-
ξήσουν την αγροτική παραγωγή τους και να διοικούν τη δική τους μικρή επιχείρηση εξασφαλίζοντας 
σταθερό εισόδημα για τις οικογένειές τους. Με τα χρήματα που κερδίζουν μπορούν πλέον να αγορά-
ζουν άλλα τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης και σχολικά είδη για τα παιδιά. Οι ομάδες έχουν μέχρι σήμε-
ρα δανείσει 220.000 ευρώ και συνεχώς αυξάνουν το αποθεματικό τους για να μπορούν να στηρίξουν 
και άλλες γυναίκες. 

•  πολλές από τις ομάδες αποταμίευσης έχουν εξελιχθεί σε συνεταιρισμούς με γραφείο, λογιστήριο και 
κοινούς αποταμιευτικούς λογαριασμούς και δυνατότητα επιχορήγησης από κρατικούς πόρους 

•  κατασκευάσαμε 59 έργα ύδρευσης (νερόλακκοι, πηγάδια, δεξαμενές συλλογής νερού και μηχανικές 
εγκαταστάσεις παροχής νερού, γεωτρήσεις) για την εξυπηρέτηση τουλάχιστον 28.000 κατοίκων και 
των κοπαδιών τους

•  χτίσαμε μύλο για το άλεσμα απαλλάσσοντας τις γυναίκες από βαριές αγροτικές εργασίες 

•  χτίσαμε 19 σχολεία τα οποία εξοπλίσαμε με έπιπλα και διδακτικό υλικό, παρέχοντας σε 3.000 παιδιά 
πρόσβαση στο δημοτικό και αυξάνοντας το ποσοστό παρακολούθησης του σχολείου κατά 40% 

•  δημιουργήσαμε 26 κέντρα άτυπης βασικής εκπαίδευσης για 6.570 παιδιά και 1.400 ενήλικες. Εξοπλίσα-
με τα κέντρα με έπιπλα και σχολικά είδη και αναλάβαμε την αμοιβή και την επιμόρφωση 92 δασκάλων. 
Εγκαταστήσαμε αντλίες πόσιμου καθαρού νερού. Τα κέντρα έχουν συμβάλει στο διπλασιασμό των 
ποσοστών πρόσβασης του πληθυσμού στην εκπαίδευση, φτάνοντας το 83% 

•  προμηθεύσαμε φάρμακα σε 4 κλινικές για 25.000 ασθενείς, καθώς και ένα μικροσκόπιο για τη δυνατό-
τητα αναλυτικής διάγνωσης των ασθενειών 

•  εκπαιδεύσαμε 30 μαίες που εξυπηρετούν 4.000 νοικοκυριά, στις οποίες δώσαμε τον απαραίτητο εξο-
πλισμό για ασφαλή γέννα. Εκπαιδεύσαμε επίσης 85 επαγγελματίες υγείας για τις σύγχρονες μεθόδους 
πρόληψης ασθενειών και κατ’ οίκον νοσηλείας.

© ActionAid © ActionAid
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ΓΚΑΝΑ
(Μπολγκατάνγκα, Κατζέμπι,   
Σισάλα, Γκα)

Κατάσταση
Τα περισσότερα σχολεία στεγάζονται σε ετοιμόρ-
ροπα κτίρια. Μαθητές και δάσκαλοι κινδυνεύουν 
καθώς οι αίθουσες είναι φτιαγμένες από λάσπη 
και μπορεί να καταρρεύσουν από τη βροχή. Την 
ίδια στιγμή οι δάσκαλοι δεν επαρκούν για τον 
αριθμό των μαθητών. Οι κακές συνθήκες εκπαί-
δευσης είχαν ως αποτέλεσμα πολύ μεγάλα ποσο-
στά εγκατάλειψης του σχολείου.

Τι πετύχαμε
•   κατασκευάσαμε 5 νέα σχολεία για 1470 παιδιά
•   φτιάξαμε 3 επιπλέον τάξεις σε σχολεία με λίγες αί-

θουσες για την υποστήριξη 300 περίπου μαθητών
•   χτίσαμε τουαλέτες, γραφείο δασκάλων και 

αποθήκη για 3 σχολεία
•   εξοπλίσαμε 80 τάξεις, νηπιαγωγεία, και κέντρα 

ημέρας για τη φιλοξενία παιδιών, με θρανία, 
γραφεία, καρέκλες, πίνακες, ντουλάπια και άλλα 
απαραίτητα έπιπλα

•   μοιράσαμε στα σχολεία 16 χωριών βιβλία, τε-
τράδια, μολύβια και άλλα σχολικά υλικά βοη-
θώντας 3.000 μαθητές 

•   600 δάσκαλοι εκπαιδεύτηκαν σε μεθόδους δι-
δασκαλίας και στην Αγγλική γλώσσα

•   Οι εγγραφές στο σχολείο έχουν αυξηθεί κατά 
36% και ο χρόνος παραμονής κατά 42%

Πώς;
Υποστηρίξαμε τη δημιουργία συλλόγων γονέων 
και δασκάλων τους οποίους ευαισθητοποιήσαμε 
για την αξία της εκπαίδευσης και την ανάγκη λύσης 
των εκπαιδευτικών ελλείψεων. Με την εργασία των 
κατοίκων καταφέραμε να χτίσουμε τις νέες υποδο-
μές. Παράλληλα, δημιουργήσαμε ομάδες κοριτσι-
ών με 1.880 μέλη με στόχο την ευαισθητοποίηση 
της κοινωνίας για το δικαίωμα στην εκπαίδευση. 

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ
(Nιάνκα)

Η κοινότητα Nyanga μπήκε στο πρόγραμμα της 
αναδοχής τον Δεκέμβριο του 2009. Έκτοτε η 
ActionAid έχει προχωρήσει με την καταγραφή 
των αναγκών και τον εντοπισμό των πιο φτωχών 
οικογενειών της περιοχής. 

Σε αυτό το διάστημα μοιράσαμε σπόρους για 
να ενισχύσουμε την αγροτική παραγωγή ώστε 
οι κάτοικοι να εξασφαλίσουν την καθημερινή 
τους τροφή και να μπορούν να πουλούν ό,τι 
περισσεύει.

8

© ActionAid

© ActionAid



9

ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ
(Μπο, Κάμπια, Φρίταουν)

Κατάσταση
Το καθαρό νερό είναι μία πολυτέλεια σε πολ-
λές περιοχές τις χώρας. Οι κάτοικοι πίνουν από 
βρώμικες πηγές ενώ οι γυναίκες και τα παιδιά 
επιφορτίζονται με τη μεταφορά νερού από χι-
λιόμετρα μακριά. 

Τι πετύχαμε
•   3.900 άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε καθαρό 

και πόσιμο νερό σε 11 νέα πηγάδια και σε 9 
επισκευασμένα. Σε όλα τα πηγάδια εγκατα-
στήσαμε χειροκίνητες αντλίες

•   χτίσαμε 14 δημόσιες τουαλέτες με βρύσες για 
το πλύσιμο των χεριών εξυπηρετώντας 700 
άτομα

•   15 τεχνικοί και 45 εθελοντές κάτοικοι εκπαι-
δεύτηκαν στο χειρισμό και τη συντήρηση των 
πηγαδιών, ενώ τους δόθηκαν τα αναγκαία ερ-
γαλεία για την επισκευή βλαβών

Πώς;
Συγκροτήσαμε κοινοτικές επιτροπές νερού για 
τη διαχείριση και τη λειτουργία των πηγαδιών, 
ώστε όλοι οι κάτοικοι να αναλάβουν την ευθύνη 
της συντήρησης των έργων και της συνετής κα-
τανάλωσης του νερού

ΤΑΝΖΑΝΙΑ
(Nιουάλα)

Κατάσταση
Οι κάτοικοι μαστίζονται από τον ιό του AIDS. Η 
πρόληψη, η διάγνωση και η ιατροφαρμακευτι-
κή περίθαλψη είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Όσοι 
ασθενούν πηγαίνουν στους παραδοσιακούς 
θεραπευτές του χωριού που αμείβονται χαμη-
λά. Οι πρακτικές τους, όμως, επιδεινώνουν την 
κατάσταση.

Τι πετύχαμε
•   1.980 άνθρωποι επωφελήθηκαν από τον πρώ-

το χρόνο λειτουργίας 4 κλινικών, 5 κέντρων 
συμβουλευτικής, 4 κέντρων θεραπείας στο 
σπίτι και 24 κέντρων πρόληψης

•   χτίζονται κέντρα υγείας σε 4 περιοχές για την 
εξυπηρέτηση 100.000 κατοίκων

•   100 φορείς του ιού έλαβαν οικονομική ενί-
σχυση για την έναρξη αγροτικών εργασιών 
ώστε να κερδίζουν τα προς το ζειν

Πώς;
Προσεγγίσαμε 30 παραδοσιακούς θεραπευτές 
τους οποίους ενημερώσαμε για τον κίνδυνο του 
ιού και τους τρόπους πρόληψης και περίθαλψης. 
Μέσα από εκστρατείες και συζητήσεις ενθαρρύ-
ναμε τον πληθυσμό να καταφεύγει στα ιατρικά 
κέντρα. Καταθέσαμε έρευνα για τις ελλείψεις 
της περιοχής σε επιτροπή βουλευτών και μαζί 
με τους κατοίκους ασκήσαμε πίεση για να ανα-
λάβουν έργο.
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ΡΟΥΑΝΤΑ
(Γκιντέσι)

Κατάσταση
Η Ρουάντα είναι από τις φτωχότερες χώρες του 
κόσμου καθώς το 70% του πληθυσμού της ζει 
κάτω από το όριο της φτώχειας. Στην κοινότητα 
της ActionAid Ελλάς, οι περισσότεροι κάτοικοι 
δεν έχουν σταθερή πηγή εισοδήματος με απο-
τέλεσμα συχνά να μην μπορούν να θρέψουν 
όλα τα μέλη της οικογένειάς τους. Όσοι κατέ-
χουν ένα κομμάτι γης, συνήθως αυτό δεν είναι 
γόνιμο και δεν μπορούν να το ποτίσουν όσο 
χρειάζεται. 

Τι πετύχαμε
•   43 γυναίκες ενίσχυσαν το οικογενειακό τους 

εισόδημα αγοράζοντας σπόρους και λιπά-
σματα και αυξάνοντας έτσι την παραγωγή. 
Άλλες ασχολήθηκαν με την κατασκευή και 
πώληση καλαθιών.

•   με το εισόδημα που κερδίζουν μπορούν πλέ-
ον να αγοράζουν ρούχα, φάρμακα και σχολι-
κά είδη

Πώς
Η δράση της ActionAid Ελλάς στη Ρουάντα ξε-
κίνησε μόλις στο τέλος του 2009. Μαζί με τις 
τοπικές ομάδες γυναικών θέσαμε ως άμεσες 
προτεραιότητες τη βελτίωση της αγροτικής πα-
ραγωγής και τη δημιουργία νέων πηγών εισο-
δήματος. Ξεκινήσαμε ενισχύοντας οικονομικά 
τους συνεταιρισμούς των γυναικών για την αγο-
ρά σπόρων και πρώτων υλών.

ΛΕΣΟΘΟ
(Κουμπελού)

Κατάσταση 
Λόγω της απομονωμένης γεωγραφικής θέσης 
της κοινότητας στα βουνά του Λεσόθο, η επιβί-
ωση των κατοίκων εξαρτάται αποκλειστικά από 
τα προϊόντα που καλλιεργούν και τα ζώα που 
εκτρέφουν. Οι πιο πολλοί αγρότες δεν έχουν 
καλούς σπόρους ή μεγάλες καλλιέργειες ενώ η 
ξηρασία και το υπερβολικό χιόνι καταστρέφουν 
τη γη τους και σκοτώνουν τα ζώα τους.

Τι πετύχαμε
•  μοιράσαμε 170 δέντρα για την παραγωγή 

φρούτων σε 87 νοικοκυριά, καθώς και κηπευ-
τικά εργαλεία και συρμάτινους φράκτες για 
την προστασία της καλλιέργειας

•  παρείχαμε σπόρους για την καλλιέργεια λαχα-
νόκηπων σε 9 σχολεία και 50 μικρά δέντρα για 
την παραγωγή φρούτων σε άλλα 2. Μοιράσα-
με κηπευτικά εργαλεία και εγκαταστήσαμε 
συρμάτινους φράκτες για την ενίσχυση της 
παραγωγής και την εξασφάλιση θρεπτικού 
σχολικού γεύματος

•  400 παιδιά ορφανά έλαβαν σπόρους για να 
δημιουργήσουν μικρούς λαχανόκηπους

•  παρείχαμε 330 κότες και 27 κουνέλια σε 20 
ομάδες γυναικών για την εξασφάλιση τροφής 
και μικρού εισοδήματος 

Πώς;
Βάζοντας για δεύτερη χρονιά τα θεμέλια του 
έργου μας στην περιοχή, εντοπίσαμε τις πιο 
φτωχές οικογένειες και τα σχολεία με τις με-
γαλύτερες ελλείψεις για ενίσχυση. Παρείχαμε 
εκπαίδευση σε ομάδες αγροτών σε σύγχρονες 
μεθόδους ενίσχυσης της παραγωγής και στη 
φροντίδα της υγείας των ζώων.

© ActionAid © ActionAid
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ΒΙΕΤΝΑΜ
(Λάι Τσάου, Βιν Λονγκ)

Κατάσταση
Όσα νηπιαγωγεία και σχολεία υπάρχουν στις 
απομονωμένες περιοχές, όπου δουλεύουμε, 
στεγάζονται σε ακατάλληλα κτίρια μέσα στα 
οποία τα παιδιά αδυνατούν να κάνουν μάθημα 
είτε λόγω των καιρικών συνθηκών είτε λόγω έλ-
λειψης εξοπλισμού.

Τι πετύχαμε
•   κατασκευάσαμε καινούργιες τάξεις σε 5 νηπι-

αγωγεία για να στεγαστούν 161 παιδιά
•  βοηθήσαμε 10 σχολεία να αποκτήσουν λά-

μπες και ανεμιστήρες για να βελτιώσουμε τις 
συνθήκες μάθησης για 2.500 μαθητές. Οι δά-
σκαλοι παρατήρησαν έκτοτε 15% βελτίωση 
στην απόδοση των παιδιών

•   δημιουργήσαμε 11 βιβλιοθήκες σε αντίστοι-
χο αριθμό σχολείων, από τις οποίες οι πιο 
φτωχοί μαθητές δανείζονται επίσης τα απα-
ραίτητα βιβλία για το μάθημα 

•   παρείχαμε ειδικό διδακτικό υλικό για να διευ-
κολύνουμε τη μάθηση των παιδιών που προ-
έρχονται από μειονότητες

Πώς;
Οργανώσαμε εκστρατείες για την ενημέρωση 
των γονέων και την ευαισθητοποίηση των τοπι-
κών επιτροπών. Εντοπίσαμε τα πιο φτωχά σχο-
λεία τα οποία υποστηρίξαμε με τις κατάλληλες 
υποδομές.

ΙΝΔΙΑ
(Πάτνα)

Κατάσταση
Μετά από παρουσία περίπου 10 ετών, ολοκλη-
ρώνουμε το έργο μας στις φτωχογειτονιές της 
παραγκούπολης στη Πάτνα έχοντας υποστη-
ρίξει 3.500 οικογένειες που ζούσαν σε άθλιες 
συνθήκες.

Τι πετύχαμε
•   21.300 άνθρωποι επωφελήθηκαν από τις βελ-

τιωμένες υπηρεσίες των ιατρικών κέντρων 
μέσω εμβολιασμού, ασφαλούς γέννας, πα-
ροχής φαρμάκων και μικρο-επεμβάσεων. Οι 
ασθένειες στην περιοχή μειώθηκαν κατά 70%

•   7.110 παιδιά εγγράφτηκαν στο σχολείο ανε-
βάζοντας το ποσοστό παρακολούθησης από 
13 σε 93%. 

•  δημιουργήθηκαν 29 κέντρα υγείας για τη 
φυματίωση προσφέροντας θεραπεία σε 708 
ασθενείς

•   870 άνθρωποι με αναπηρία έβγαλαν πιστο-
ποιητικό αναπηρίας και εξασφάλισαν τη σύ-
νταξη και τα επιδόματα που δικαιούνται

•  291 οικογένειες έλαβαν οικονομική ενίσχυση 
και ξεκίνησαν τη δική τους μικρή επιχείρηση. 

•   οι γυναίκες του συνεταιρισμού πώλησης χά-
λυβα κερδίζουν πλέον μηνιαίως 40-50 ευρώ

•   χτίστηκαν 226 σπίτια για άστεγες οικογένειες
•   24 οικογένειες ρακοσυλλεκτών έλαβαν εκπαί-

δευση και οικονομική ενίσχυση για να ξεκινή-
σουν άλλο επάγγελμα

•   17.570 κάτοικοι είναι μέλη του συλλόγου για 
τα δικαιώματα των φτωχών κατοίκων της πα-
ραγκούπολης

11ασίαασία
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ΝΕΠΑΛ
(Μπαγκλούνγκ, Παρμπάτ,               
Καπίλ Βαστού, Μπαγιούρα)

Κατάσταση
Εκατοντάδες κάτοικοι στις φτωχές κοινότητες 
έχουν ελάχιστο ή και καθόλου εισόδημα κι έτσι 
δεν καταφέρνουν να εξασφαλίσουν δύο γεύμα-
τα την ημέρα για όλα τα μέλη της οικογένειας. 
Την ίδια στιγμή οι αμοιβές για εποχιακές εργασί-
ες είναι εξευτελιστικά χαμηλές. Την κατάσταση 
επιβαρύνουν οι έντονες κοινωνικές διακρίσεις 
και παντελής έλλειψη μόρφωσης.

Τι πετύχαμε
•   1.290 αγρότες έλαβαν σπόρους για την αύξηση 

της σοδειάς και άλλοι 70 έλαβαν πουλερικά
•   τουλάχιστον 60 οικογένειες εξασφάλισαν σταθε-

ρό εισόδημα από την αγορά και εκτροφή ζώων 
μέσω του προγράμματος μικροδανεισμού

•   72 αγρότες εκπαιδεύτηκαν στην καλλιέργεια ε πο-
χιακών λαχανικών και έλαβαν οικονομική ενίσχυ-
ση για την έναρξη της δραστηριότητάς τους

•   30 γυναίκες ξεκίνησαν να εργάζονται στην 
υφαντική κερδίζοντας 41 ευρώ το μήνα, όταν 
το μηνιαίο εισόδημα κάποιων οικογενειών 
δεν υπερέβαινε τα 2 ευρώ 

•   το ημερομίσθιο των εργατών σχεδόν διπλα-
σιάστηκε για τους άντρες και τις γυναίκες 
φτάνοντας τα 1,89 και 1,58 ευρώ αντιστοίχως

Πώς;
Δημιουργήσαμε ομάδες ακτημόνων, αγροτών 
και γυναικών για την ενημέρωσή τους ως προς 
τα δικαιώματα στην τροφή και την ιδιοκτησία 
και την εκπαίδευσή τους σε εναλλακτικές βιο-
ποριστικές εργασίες. Ενισχύσαμε οικονομικά τις 
ομάδες για την αύξηση της παραγωγής και τη 
δημιουργία μικρών επιχειρήσεων. Μαζί ασκή-
σαμε πίεση στις τοπικές αρχές για τη διανομή 
σπόρων και την αύξηση των ημερομισθίων.

ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ
(Κούριγκραμ, Νόκαλι,                      
Γκαϊμπάντα)

Κατάσταση
Η άνιση μεταχείριση των γυναικών επιδεινώνει 
την τεράστια φτώχεια. Η συντριπτική πλειονό-
τητά τους δεν δουλεύουν καθόλου για να κερ-
δίζουν χρήματα, όχι μόνο επειδή είναι αγράμ-
ματες αλλά επίσης επειδή δεν τους επιτρέπεται 
να ασχολούνται με εργασίες εκτός του νοικο-
κυριού και να συνδράμουν έτσι στο οικογενει-
ακό εισόδημα.

Τι πετύχαμε
•  1.540 γυναίκες δημιούργησαν τη δική τους 

πηγή εισοδήματος μέσα από την παραγωγή 
και την πώληση αγροτικών προϊόντων και τη 
δημιουργία μικρών επιχειρήσεων

•   η εργασία τους απέφερε στις περισσότερες 
15 ευρώ το μήνα, ενώ πριν η οικογένεια ζού-
σε με 35 ευρώ το χρόνο

•   500 γυναίκες έμαθαν να διαβάζουν, να γρά-
φουν, να κάνουν υπολογισμούς και να δια-
πραγματεύονται τις τιμές πώλησης των προ-
ϊόντων τους στην αγορά

•   90% των γυναικών που συμμετείχαν στα προ-
γράμματα υποστήριξης στέλνουν πλέον τα παι-
διά τους στο σχολείο και έχουν τη δυνατότητα 
να αγοράσουν τα απαραίτητα σχολικά είδη.

Πώς;
Δημιουργήσαμε γυναικείες ομάδες μικροδανει-
σμού χορηγώντας αρχικό κεφάλαιο για τη δημι-
ουργία των επιχειρήσεων. Παράλληλα οργανώ-
σαμε προγράμματα αλφαβητισμού για να μπο-
ρούν οι γυναίκες να στηρίξουν τις επιχειρήσεις 
τους. Με τη βοήθεια των ομάδων εξασφαλίσαμε 
πρόσβαση στην αγορά ώστε να έχουν δικό τους 
ασφαλή χώρο πώλησης των προϊόντων τους.

12
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ΚΑΜΠΟΤΖΗ
(Τσορμ Ξαν, Ρατανακίρι,                
Σρε Άμπελ)

Κατάσταση
Οι οικογένειες των φτωχών αγροτών και 
των ψαράδων ζουν καθημερινά με το φόβο 
καταπάτησης της γης από μεγάλες ιδιωτικές 
εταιρείες, ενώ αδυνατούν να αντιμετωπίσουν 
τις τραγικές συνέπειες της υπερεκμετάλλευσης 
των φυσικών πόρων. Όμως, η επιβίωση τους 
εξαρτάται αποκλειστικά από την καλλιέργεια 
της λιγοστής γης που διαθέτουν και την αλιεία.

Τι πετύχαμε
•   73 οικογένειες απέκτησαν τίτλους ιδιοκτησίας 

στη γη που καλλιεργούσαν ασφαλίζοντας τη 
τροφή και τη πηγή εισοδήματός τους

•   ακυρώθηκε συμφωνία του κράτους με ιδιωτι-
κή εταιρεία για την εκμετάλλευση της αλιευτι-
κής περιοχής και την απαγόρευση της αλιείας 
από τους κατοίκους, ενώ αναγνωρίσθηκε το 
δικαίωμα της κοινότητας να έχει πρόσβαση 
στη θάλασσα και τα προϊόντα της

•   αυξήθηκε ο πληθυσμός ψαριών στη λίμνη 
της κοινότητας εξασφαλίζοντας οι κάτοικοι 
την καθημερινή τους τροφή 

Πώς;
Συγκροτήσαμε επιτροπές κατοίκων για την 
ενημέρωσή τους σχετικά με τους νόμους περί 
καταπάτησης της γης από ιδιωτικές εταιρείες 
και πολιτικά πρόσωπα. Μαζί ασκήσαμε πίεση 
στις αρχές για την ακύρωση συμφωνιών που 
καταπατούν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των 
κατοίκων και τους στερούν τις πηγές της τρο-
φής τους. Οι κάτοικοι ενημερώθηκαν επίσης 
για τις συνέπειες της υπεραλιείας και εκπαι-
δεύτηκαν στις μεθόδους ορθής διαχείρισης 
των φυσικών πόρων.
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ΠΑΚΙΣΤΑΝ
(Κούζνταρ, Λαχόρη,    
Μουζαφαραμπάντ)

Κατάσταση
Οι υποδομές υγείας είναι ανεπαρκείς με απο-
τέλεσμα 95% των κατοίκων να στερείται την 
πρόσβαση σε στοιχειώδη ιατροφαρμακευτική 
φροντίδα. Η κατάσταση επιδεινώνεται από την 
έλλειψη καθαρού νερού και την πλήρη άγνοια 
των κατοίκων για την καθημερινή υγιεινή.

Τι πετύχαμε
•   παρέχουμε ιατρική φροντίδα σε 3.200 αν-

θρώπους και δημιουργήσαμε 4 ιατρικούς 
καταυλισμούς και τη στελέχωση τους με για-
τρούς και νοσηλευτικό προσωπικό

•  εξοπλίσαμε υπάρχον ιατρικό κέντρο με μη-
χάνημα υπερήχων για την έγκαιρη διάγνωση 
προβλημάτων στην κύηση

•  εκπαιδεύσαμε 15 μαίες και 10 επισκέπτρι-
ες υγείας σε θέματα μητρικής φροντίδας 
βρεφών

Πώς;
Ευαισθητοποιήσαμε τους κατοίκους σε θέματα 
υγείας και σε συνεργασία με τις τοπικές κλινικές 
πιέσαμε τις αρχές να καλύψουν τις τοπικές ελλεί-
ψεις. Οργανώσαμε εκστρατεία για την ενημέρω-
ση των σχολείων και των οικογενειών σχετικά με 
τους βασικούς κανόνες υγιεινής και την προστα-
σία από ασθένειες όπως το AIDS.

ασίαασία
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ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ         
(Καλντάρ)

Κατάσταση
Ο συνεχής πόλεμος και η μεγάλη φτώχεια εμποδίζουν τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο σε ολόκληρη 
τη χώρα και φυσικά και στην κοινότητα που υποστηρίζουμε. Τα κτίρια έχουν καταστραφεί, τα σχολικά 
υλικά είναι σχεδόν ανύπαρκτα και το επίπεδο των δασκάλων ιδιαίτερα χαμηλό. 

Τι πετύχαμε
•   δημιουργήσαμε 10 εκπαιδευτικά κέντρα τα οποία εξοπλίσαμε με μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρους 

κλπ με αποτέλεσμα 1.000 παιδιά να μελετούν και να απασχολούνται δημιουργικά. Έτσι, στα χωριά με 
τα νέα κέντρα μειώθηκε η αποχή από το σχολείο κατά 13%.

•   φτιάξαμε 8 βιβλιοθήκες σε 5 σχολεία με 230 βιβλία σε κάθε βιβλιοθήκη ώστε όλα τα παιδιά να έχουν 
εύκολη πρόσβαση σε νέα βιβλία

•   147 παιδιά από τις πιο φτωχές οικογένειες της περιοχής έλαβαν σχολικά είδη

•   100 παιδιά συμμετείχαν σε 10 ομάδες νέων, στις οποίες μοιράσαμε αθλητικά είδη και στηρίξαμε εξω-
σχολικές δραστηριότητες

•   170 παιδιά που επηρεάστηκαν άμεσα από τον πόλεμο παρακολούθησαν 9μηνιαία προγράμματα επα-
νένταξης, ψυχολογικής υποστήριξης και επαγγελματικής επιμόρφωσης σε ξυλουργική, ύφανση χα-
λιών, μηχανική αυτοκινήτων κλπ, ώστε να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση για να εξασφαλίσουν το 
εισόδημά τους 

Πώς;
Συγκροτήσαμε επιτροπές για τα δικαιώματα των παιδιών με συνολικά 241 μέλη και με τη συμμετοχή 
τοπικών αρχόντων, δασκάλων και γονέων. Μαζί επικοινωνήσαμε με το Υπουργείο Παιδείας και ασκήσαμε 
πίεση για τις κρατικές παροχές στην εκπαίδευση. Εντοπίσαμε, επίσης, τις περιοχές και τις οικογένειες με 
τη μεγαλύτερη ανάγκη και ενθαρρύναμε τους γονείς να στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο. Επιμορφώσαμε, 
τέλος, τους δασκάλους σε σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους.

14  ασία ασία
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ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ    
(Σαν Κάρλος Αλσατάτε)

Κατάσταση
Αν και η δωρεάν παιδεία αποτελεί συνταγματική 
υποχρέωση, η πολιτεία «ξεχνάει» τα απομονωμένα 
χωριά όπως σε αυτά που υποστηρίζει η ActionAid 
Ελλάς, όπου δεν υπάρχουν αίθουσες, βιβλία αλλά 
και δάσκαλοι να στηρίξουν τη δωρεάν και ποιοτι-
κή μόρφωση. Οι γονείς αδυνατούν να αγοράσουν 
τα απαραίτητα σχολικά είδη για όλη τη χρονιά και 
προτιμούν να κρατούν τα παιδιά για να βοηθούν 
στις δουλειές στα χωράφια και το σπίτι. 

Τι πετύχαμε
•   Χτίσαμε μία τάξη γυμνασίου αποσυμφορίζο-

ντας έτσι τις αίθουσες του δημοτικού σχολεί-
ου της περιοχής

•   Δημιουργήσαμε 55 προ σχολικές ομάδες για 
να υποστηρίξουμε την ένταξη των παιδιών 
στο δημοτικό. 100 γυναίκες της περιοχής εκ-
παιδεύτηκαν και εφοδιάστηκαν με την κατάλ-
ληλη σχολική ύλη για να διδάσκουν τα νήπια. 

•   4.032 παιδιά επωφελήθηκαν από τη γραφική 
ύλη (μολύβια, τετράδια, μαρκαδόροι, κλπ) 
που μοιράσαμε σε 29 σχολεία 

•   Δώσαμε 14 υποτροφίες σε αντίστοιχο αριθμό 
παιδιών από πολύ φτωχές οικογένειες 

Πώς;
Δουλέψαμε μαζί με τους νέους της κοινότητας για 
να ευαισθητοποιήσουμε τις τοπικές αρχές και τους 
γονείς. Μέσα από δημόσιες διαμαρτυρίες των παι-
διών, παιδικούς διαγωνισμούς αλλά και ραδιοφω-
νικές εκπομπές στην τοπική γλώσσα προβάλαμε 
την αξία της εκπαίδευσης και ενθαρρύναμε τους 
γονείς να στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο. Την ίδια 
στιγμή εντοπίσαμε και στηρίξαμε τις οικογένειες 
και τα σχολεία με τη μεγαλύτερη ανάγκη.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ    
(Μπαχία & Περναμπούκο)

Κατάσταση
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στις περι-
οχές που υποστηρίζει η ActionAid Ελλάς είναι η 
έλλειψη αρκετού και καθαρού νερού. Οι κάτοι-
κοι, τις περισσότερες φορές τα κορίτσια, ανα-
γκάζονται να κουβαλούν για πολλά χιλιόμετρα 
νερό από βρώμικες πηγές. Οι αγρότες αδυνα-
τούν να ποτίσουν τις καλλιέργειες και τα ζώα. 

Τι πετύχαμε
•   3.114 οικογένειες έχουν πλέον οικιακές δεξα-

μενές βρόχινου νερού, εξασφαλίζοντας επαρ-
κές νερό και καθημερινή υγιεινή

•   Κατασκευάσαμε 4 φράγματα και 2 πηγάδια 
και επισκευάσαμε παλαιότερες υποδομές πα-
ροχής νερού βοηθώντας 260 οικογένειες να 
ποτίσουν τις καλλιέργειές τους

•   240 νοικοκυριά απέκτησαν από μία δεξαμενή 
νερού για το πότισμα των καλλιεργειών και 
των ζώων 

Πώς;
Ενημερώσαμε τους κατοίκους για το κρατικό 
πρόγραμμα επιδότησης για την κατασκευή δε-
ξαμενών, για το οποίο είτε δεν γνώριζαν τίποτα 
είτε δεν μπορούσαν να αιτηθούν λόγω έλλειψης 
μόρφωσης και τους βοηθήσαμε να υποβάλουν 
αιτήσεις. Εκπαιδεύσαμε τους κατοίκους στην 
κατασκευή και συντήρηση των δεξαμενών και 
στην οικονομική κατανάλωση νερού.

15λατινική αμερικήλατινική αμερική
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6 προγράμματα στην Πρώτη Γραμμή χρηματοδοτούνται 

από εταιρείες, ομίλους και φορείς για τη διετία 2009-2010.
Ποιες αλλαγές έφεραν τα προγράμματα αυτά την πρώτη χρονιά;

•   357 γυναίκες και 533 παιδιά έλαβαν φροντίδα στο σπίτι καθώς και εκτεταμένη 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από ομάδες νοσηλευτών που εκπαιδεύτηκαν

•   533 παιδιά που μολύνθηκαν από τον ιό του AIDS υποστηρίχθηκαν ώστε να 
επιστρέψουν στο σχολείο μέσα από προγράμματα οικονομικής ενδυνάμω-
σης των μητέρων τους και τη διανομή σχολικής ύλης και μαθητικών ποδιών 

•  75 οικογένειες συμμετείχαν σε ομάδες αποταμίευσης και εκπαιδεύτηκαν 
στη γεωργία, τα εργόχειρα και την ραπτική ώστε να ανοίξουν δική τους 
επιχείρηση και να αποκτήσουν σταθερό εισόδημα 

•  3.464 γυναίκες και παιδιά παρακολούθησαν προγράμματα ενημέρωσης 
και έλαβαν συμβουλευτικές υπηρεσίες για τους τρόπους μετάδοσης του 
ιού, την υγεία των γυναικών, τη διατροφή, τα δικαιώματα των παιδιών και 
τη σημασία της χρήσης αντιρετροϊκής θεραπείας

 
•  1.830 αγόρια και 87 κορίτσια βρήκαν ασφάλεια στα καταφύγια που δημι-

ουργήσαμε, όπου τους παρέχεται όλο το 24ωρο ζεστό φαγητό υψηλής 
διατροφικής αξίας και ζεστά ρούχα 

•  366 αγόρια και 6 κορίτσια έλαβαν πρώτες βοήθειες και την κατάλληλη 
ιατροφαρμακευτική αγωγή

•  δάσκαλοι και εξειδικευμένοι σύμβουλοι παρέχουν εκπαίδευση και επαγ-
γελματική κατάρτιση σε τομείς όπως πληροφορική, ραπτική, μαγειρική 
και μηχανική

•  1.491 παιδιά έλαβαν ψυχολογική υποστήριξη από τους συμβούλους, επα-
νενώθηκαν με τις οικογένειές τους και ζουν πια στο σπίτι τους

•  δημιουργήσαμε νέες εγκαταστάσεις σε δημοτικό σχολείο της Namiyala 
διευκολύνοντας τη διδασκαλία και αυξάνοντας τις ώρες των μαθημάτων 

•   αποκαταστήσαμε δύο σπίτια δασκάλων και κατασκευάσαμε δύο τουαλέ-
τες και δύο κουζίνες για τη διευκόλυνσή τους

•   σε δημοτικά σχολεία φυτέψαμε λαχανόκηπους και 400 δέντρα με φρούτα 
για την αντιμετώπιση της πείνας μέσα από την προετοιμασία καθημερι-
νού γεύματος στα σχολεία

•   φυτέψαμε 3.000 δέντρα για την προστασία των δημοτικών σχολείων από 
τις πλημμύρες καθώς θα βοηθήσουν την απορρόφηση του νερού που 
λιμνάζει και την αποστράγγισή του

•   κατασκευάσαμε φράγματα ύψους ενός μέτρου για να μειώσουμε πιθανές 
ζημιές, στις σχολικές αίθουσες και τα σπίτια των δασκάλων

ΙΝΔΙΑ
Ασφαλές καταφύγιο για 

τα παιδιά των δρόμων

ΚAMΠΟΤΖΗ
Ιατροφαρμακευτική 

Περίθαλψη και Φροντίδα 
για Γυναίκες και Ορφανά 

με HIV/AIDS

ΜΑΛΑΟΥΪ 
Εξασφάλιση Τροφής 

και Παροχή Εκπαίδευσης

Προγράμματα                               
στην Πρώτη Γραμμή
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17•  16 δάσκαλοι και 40 παιδιά εκπαιδεύτηκαν στην προστασία από φυσικές 
καταστροφές λόγω της κλιματικής αλλαγής και την αντιμετώπιση της πεί-
νας, μέσω της δενδροφύτευσης και της προστασία των καλλιεργειών των 
σχολείων από τα ζώα και τις φωτιές.

•   κατασκευάσαμε 4 από τις 6 αίθουσες του νέου σχολείου της Lascaho-
bas, μία από τις πλέον απομονωμένες και φτωχές περιοχές της Αϊτής. 
Το νέο κτίσμα προσφέρει ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον για τα παι-
διά. Με την ολοκλήρωση του κτιρίου, την κατασκευή των τουαλετών, 
τον εξοπλισμό και τη μίσθωση των δασκάλων, τα παιδιά της περιοχής 
θα μπορούν πλέον να πηγαίνουν συστηματικά σχολείο.

•  κατασκευάσαμε 3 επιπρόσθετες αίθουσες, μία αποθήκη, χώρους διαμονής 
των δασκάλων καθώς και ένα γραφείο σε δημοτικό σχολείο της Kitemba 
μετά τον εκτοπισμό των κατοίκων από ιδιωτική εταιρία. 700 παιδιά θα 
έχουν πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση

•   ξεκίνησαν οι εργασίες για τις εγκαταστάσεις παροχής νερού για το σχολείο 
και ολόκληρο το χωριό, καθώς και η κατασκευή των γεωτρήσεων. 2.000 
παιδιά και οι οικογένειές τους θα έχουν για πρώτη φορά στη ζωή τους μια 
μόνιμη πηγή καθαρού πόσιμου νερού.

•   στη Σρι Λάνκα 900 γυναίκες και παιδιά έλαβαν μαγειρεμένο φαγητό σε 
πρόχειρο καταυλισμό για την προστασία από τον πόλεμο. Θέσαμε επίσης 
σε λειτουργία ένα κινητό ιατρείο για την παροχή βασικής ιατροφαρμακευ-
τικής περίθαλψης σε μωρά και εγκύους 

•   στο Πακιστάν, 6.000 άνθρωποι που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους λόγω 
των συγκρούσεων, έλαβαν τροφή και πακέτα περίθαλψης και υγιεινής. 
Περισσότερα από 1.500 βρέφη και παιδιά επωφελήθηκαν από ιατροφαρ-
μακευτική φροντίδα. 300 εκτοπισμένα παιδιά έλαβαν σχολικά υλικά και 
προσλάβαμε δέκα δασκάλους για να διδάξουν

•   στο Μπανγκλαντές, 10.000 άνθρωποι που πληγήκαν από τον κυκλώνα Aila 
έλαβαν τροφή και προμήθειες. 30.000 άνθρωποι εξασφάλισαν καθαρό 
νερό. Κινητά ιατρεία παρείχαν φροντίδα σε 3.500 βρέφη και παιδιά 

•    στην Ινδία, χιλιάδες άνθρωποι που επλήγησαν από τις χειρότερες πλημμύ-
ρες των τελευταίων 100 χρόνων έλαβαν τροφή, αδιάβροχα, σετ μαγειρι-
κής και κουβέρτες, καθώς και υποστήριξη για την απόδοση των προβλε-
πόμενων αποζημιώσεων

•   στην ανατολική Αφρική, προσεγγίσαμε περισσότερους από 40.000 αν-
θρώπους που επηρεάστηκαν ζωτικά από τις εκτεταμένες ξηρασίες έλα-
βαν άμεσα τροφή και σπόρους. 900 παιδιά έλαβαν επίσης σχολικά γεύ-
ματα. Κατασκευάσαμε αποθήκες τροφίμων για την εξασφάλιση φτηνής 
τροφής σε περιόδους χαμηλής σοδειάς. 

•   στη Γουατεμάλα, 6.000 άνθρωποι που αντιμετώπιζαν ακραία πείνα έλαβαν 
τροφή και άλλες προμήθειες. Τα υποσιτισμένα παιδιά επωφελήθηκαν επι-
πλέον από την παροχή ενός θρεπτικού ροφήματος ενώ συμπληρώματα 
βιταμινών χορηγήθηκαν σχεδόν σε 500 έγκυες γυναίκες

•   συνεχίσαμε την εκπαίδευση του ευάλωτου από καταστροφές πληθυσμού 
μέσα από το βραβευμένο μας πρόγραμμα «Μείωσης Κινδύνου Καταστρο-
φών» εστιάζοντας στα σχολεία και την προετοιμασία των παιδιών για αντι-
μετώπιση του κινδύνου

ΟΥΓΚΑΝΤΑ
Πρόσβαση σε καθαρό πόσι-
μο νερό για τους μαθητές

ΣΤΗΡΙΞΗ 
στα παιδιά 
που έχουν πληγεί 
από συρράξεις και 
φυσικές καταστροφές 
παγκοσμίως

ΑΪΤΗ
Ποιοτική εκπαίδευση 
για τα φτωχά παιδιά 
αγροτικών οικογενειών
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Το 2009 ξεκινήσαμε τα Προγράμματα Άμεσης Προσέγγισης 
προκειμένου να ανταποκριθούμε άμεσα σε επιτακτικές ανά-
γκες συγκεκριμένων περιοχών και να καλύψουμε σε σύντομο 
διάστημα τα αυξανόμενα προβλήματα του τοπικού πληθυ-
σμού. Υποστηρικτές μας ανέλαβαν αποκλειστικά την υλοποί-
ηση αυτών των προγραμμάτων και είχαν την ικανοποίηση να 
παρακολουθήσουν σταθερά την εξέλιξη των έργων και τον 
άμεσο αντίκτυπο στις ζωές των κατοίκων.

Ανάδοχος της ActionAid από τις Σέρρες χρηματοδότησε εξ’ ολοκλήρου την 
κατασκευή τάξης νηπιαγωγείου με τον απαραίτητο εξοπλισμό (θρανία, κα-
ρέκλες, φωτισμός, ανεμιστήρες, σχολικά παιχνίδια), αποχωρητήρια, παροχή 
καθαρού πόσιμου νερού και επίστρωση του εξωτερικού χώρου καθώς και 
τοποθέτηση μιας μικρής παιδικής χαράς με τσουλήθρες και κούνιες. 

52 παιδιά νηπιακής ηλικίας που πριν χρησιμοποιούσαν μία πρόχειρη κατα-
σκευή από φύλλα αλουμινίου μπορούν τώρα να μαθαίνουν και να παίζουν 
σε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον.

Ανάδοχος της ActionAid από την Καστοριά χρηματοδότησε εξ’ ολοκλήρου 
την κατασκευή πηγαδιού βάθους 20 μέτρων με αντλία χειρός καθώς και 
την εκπαίδευση δύο κατοίκων της κοινότητας για τη συντήρηση και τη 
φύλαξη.

Από το συγκεκριμένο πηγάδι απέκτησαν άμεση πρόσβαση σε πόσιμο κα-
θαρό νερό 550 κάτοικοι, οι οποίοι πριν ήταν αναγκασμένοι να κουβαλούν 
και να καταναλώνουν νερό από ρυάκια και βούρκους με σοβαρές συνέπειες 
στην υγεία τους.

Ο Ροταριανός Σύλλογος Ηρακλείου Candia χρηματοδότησε εξ΄ολο κλή-
ρου την κατασκευή πηγαδιού στο προαύλιο του σχολείου μετά από επι-
θυμία των κατοίκων. 
155 μαθητές έχουν πλέον άμεση πρόσβαση σε καθαρό νερό χωρίς κινδύ-
νους για την υγεία τους ενώ δεν αναγκάζονται πια να μεταφέρουν νερό από 
μακρινές πηγές και να χάνουν τα μαθήματά τους. 
1.500 επιπλέον άνθρωποι της κοινότητας έχουν αποκτήσει πρόσβαση στο 
πόσιμο νερό.

Προγράμματα 
Άμεσης Προσέγγισης

Κατασκευή τάξης Νηπιαγωγείου στο Κοκοτάν-Χουνγκ στο Βιετνάμ

Κατασκευή πηγαδιού στην κοινότητα Μπο στη Σιέρα Λεόνε

Κατασκευή πηγαδιού στη κοινότητα Κπούμπου-Μπαόμα στη Σιέρα Λεόνε
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Ξέσπασμα χολέρας στη Ζιμπάμπουε

Κατάσταση 
Τον Αύγουστο 2008, η Ζιμπάμπουε επλήγη από επιδημία χολέρας, καταγρά-
φοντας 100.000 περιπτώσεις ασθένειας και 4.300 θανάτους. Η χολέρα είναι 
πλέον ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα αφού 
εξαπλώνεται ραγδαία μέσω βρώμικου νερού και ανθυγιεινών συνθηκών υγι-
εινής και πλήττει κυρίως τις αγροτικές περιοχές. 

Τι πετύχαμε
Η υποστήριξή σας ήταν η μεγαλύτερη που είχαμε ποτέ για έκτακτη έκκληση 
στην ActionAid Ελλάς. Με τους πόρους που συγκεντρώσαμε προσεγγίσαμε 
182.000 ανθρώπους σε διαφορετικές κοινότητες σε όλη τη χώρα. Παρείχαμε 
άμεση βοήθεια με πρόσβαση σε καθαρό και ασφαλές νερό και καθαρισμό 
των περιοχών και βοηθήσαμε τους κατοίκους να αλλάξουν πρακτικές ως 
προς την καθημερινή τους υγιεινή που επιδεινώνουν το πρόβλημα. 

Συγκεκριμένα:

Έκτακτες εκκλήσεις

• 47.100 άνθρωποι έλαβαν πακέτα για προσωπικής υγιεινής, που περιέχουν 20 λίτρα καθαρού νερού, 
σαπούνι, ταμπλέτες καθαρισμού νερού και απολυμαντικό υγρό. Τα πακέτα μοιράστηκαν αρχικά στα πιο 
ευάλωτα νοικοκυριά που λόγω της ακραίας φτώχειας και της έλλειψης σχετικών γνώσεων δεν είχαν τη 
δυνατότητα να προστατευτούν από την ασθένεια. 

• 52.400 κάτοικοι επωφελήθηκαν από τον καθαρισμό απορριμμάτων σε 46 περιοχές υψηλού κινδύνου 

• πραγματοποιήθηκαν 8 γεωτρήσεις για την άντληση καθαρού νερού που εξυπηρετούν 6.000 κατοίκους

• μοιράστηκαν 375 φίλτρα για το βιολογικό καθαρισμό του νερού από τα οποία επωφελήθηκαν 4.000 άνθρωποι

• προμηθεύσαμε με καύσιμα τα απορριμματοφόρα περιοχών που λόγω έλλειψης πόρων των δημοτικών αρ-
χών δεν μπορούσαν να εφοδιαστούν και να πραγματοποιήσουν τον καθαρισμό των δημόσιων χώρων

• 45.000 άνθρωποι παρακολούθησαν τα ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης, για την πρόληψη και την προ-
στασία από χολέρα, τη θεραπεία της και τη διατήρηση των συνθηκών υγιεινής.

• προσεγγίσαμε ακόμα 35.000 κατοίκους σε σχολεία, τοπικές αγορές, εκκλησίες και άλλους χώρους συνά-
θροισης, τους οποίους εκπαιδεύσαμε στην προστασία και αντιμετώπιση της ασθένειας.

19

© ActionAid

© ActionAid



20

Αλυσίδα
ξενοδοχείων

Classical Hotels

Εκπαιδευτικός
όμιλος «So Easy»

Καταστήματα
Πενθερουδάκης

Εταιρεία Direct 
Marketing Care Direct

Εταιρεία Alcatel-Lucent 
και Ένωση Ελληνικών 

Τραπεζών

Εταιρεία ένδυσης 
Manetti

Ξενοδοχείο Kyllini 
Beach Resort

Rotary Club Χανίων  

Λεόντειο Λύκειο 
Πατησίων

Πανελλαδική 
Οργάνωση Γυναικών 

«ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ» 
•  Παράρτημα 

Θρακομακεδόνων 

Δωρεές από εταιρείες                  
και συλλογικούς φορείς

Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, εταιρεί-
ες ευαισθητοποιημένες για το παγκόσμιο ζήτημα της 
φτώχειας, αποφάσισαν να στηρίξουν τη δράση μας. 
Οι κύριες συνεργασίες της χρονιάς που πέρασε ήταν:

Με κάθε αγορά ρούχων Manetti Baby, η εταιρεία προσέφερε 1 ευρώ για την 
υποστήριξη του προγράμματος «Παιδιά που έχουν πληγεί από συγκρούσεις 
και φυσικές καταστροφές παγκοσμίως».

Το ξενοδοχείο στήριξε το πρόγραμμα «Παιδιά που έχουν πληγεί από συ-
γκρούσεις και φυσικές καταστροφές παγκοσμίως», χρεώνοντας 1 ευρώ επι-
πλέον σε κάθε διαμονή των πελατών του.

Συνεχίσαμε τη συνεργασία με τα πέντε πιο κεντρικά ξενοδοχεία της αλυσίδας, 
όπου οι πελάτες προσφέρουν 1 επιπλέον ευρώ στην ActionAid για κάθε δια-
μονή τους.

Ο όμιλος υποστήριξε το πρόγραμμα «Εκπαίδευση στα φτωχά παιδιά των αγροτι-
κών οικογενειών στην Αϊτή» προσφέροντας ένας 1 ευρώ από κάθε νέα εγγραφή.

Σχεδίασαν και προώθησαν το τυχερό γούρι της ActionAid για το 2009.

Η εταιρεία ανέλαβε το σχεδιασμό και την υλοποίηση της ενέργειας για την 
προώθηση των χριστουγεννιάτικων καρτών. 

Οι εταιρείες συνεισέφεραν οικονομικά αντί του ποσού για χριστουγεννιάτι-
κες κάρτες.

Το 2009, συλλογικοί φορείς στήριξαν το έργο μας:
Η οργάνωση πραγματοποίησε ολοήμερο Μαραθώνιο με συναυλίες και 
θεατρικά δρώμενα για την ενίσχυση του προγράμματος «Ιατροφαρμακευ-
τική περίθαλψη και φροντίδα για γυναίκες και ορφανά με HIV/AIDS στην 
Καμπότζη».

Ο Ροταριανός Όμιλος ενίσχυσε το πρόγραμμα «Πρόσβαση σε καθαρό πόσι-
μο νερό για τους μαθητές στην Ουγκάντα» μέσα από τη διοργάνωση αθλη-
τικών εκδηλώσεων.

Οι μαθητές του Λεοντείου Λυκείου ενίσχυσαν το πρόγραμμα «Υποστήριξη 
των παιδιών που έχουν πληγεί από συγκρούσεις και φυσικές καταστροφές 
παγκοσμίως» μέσω του «Ταμείου Φιλόπτωχου Μαθητή».
Ο Σύλλογος Αποφοίτων διοργάνωσε πανηγυρική εκδήλωση για τα 100 
χρόνια στην Ελλάδα, τα έσοδα της οποίας προσφέρθηκαν για το έργο της 
ActionAid Ελλάς.
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Προκειμένου να επιφέρουμε μαζί σταθερές θετικές αλλαγές στις ζωές των 
φτωχών παιδιών και των οικογενειών τους, η ActionAid, παράλληλα με τα 
αναπτυξιακά και εκπαιδευτικά έργα στις κοινότητες, προσπαθεί να επηρε-
άσει τις αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο που θα κάνουν τη διαφορά στην 
καθημερινότητά τους. Μέσα από την κινητοποίηση πολιτών σε τοπικό, εθνι-
κό και διεθνές επίπεδο, την ενδυνάμωση των φτωχών κατοίκων να διεκδι-
κήσουν τα δικαιώματά τους και την άσκηση πίεσης σε φορείς που παίρνουν 
αποφάσεις, καταφέραμε να πετύχουμε πολλούς από τους στόχους που είχα-
με θέσει για το 2009.

• Πολίτης του Κόσμου
• Αποστολή SMS αξίας 1 ευρώ για την καταπολέμηση της πείνας
• Εισφορές αντί δώρου βάφτισης 
• Εις μνήμην δωρεές
• Δωρεά από το Ίδρυμα Σ. Ι. Νιάρχος
• Πώληση χριστουγεννιάτικων καρτών και γουριών
• Οικονομική ενίσχυση μέσω συμμετοχής στον Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών
• ONE More – 1 ευρώ ανά διαμονή από τα Classical Hotels

Η βασική μας εκστρατεία το 2009 ήταν η HUΝGER FREE - ΠΕΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ 
ΠΕΙΝΑ και κορυφώθηκε τη χρονιά που μας πέρασε με την κινητοποίηση χιλι-
άδων πολιτών παγκοσμίως. Την περασμένη χρονιά δώσαμε ιδιαίτερη έμφα-
ση στον αποκλεισμό των γυναικών από τη δυνατότητα καλλιέργειας γης και 
εξασφάλισης της τροφής για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. 

Στις 8 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, 80.000 αγρότισσες συμμε-
τείχαν σε εκστρατείες σε όλο τον κόσμο διεκδικώντας ίση πρόσβαση στη γη.

Στην Ελλάδα, 22.0000 πολίτες υπέγραψαν την έκκληση προς την ελληνική 
κυβέρνηση και τους ηγέτες του κόσμου να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις 
τους για την παροχή αναπτυξιακής βοήθειας (ο μεγαλύτερος αριθμός υπο-
γραφών που έχει συγκεντρώσει ποτέ η ActionAid Ελλάς!). 

Η εκστρατεία κορυφώθηκε στις 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Τροφής, 
όπου χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο διαμαρτυρήθηκαν για το παγκό-
σμιο πρόβλημα της πείνας.       

Η εκστρατεία ήταν το βασικό μας όχημα για τις πιέσεις που ασκήσαμε μαζί 
με άλλες οργανώσεις στη Σύνοδο των 8 πλουσιότερων κρατών (G8) και στη 
Συνάντηση Κορυφής του ΟΗΕ για την Τροφή στην Ιταλία. Μαζί καταφέραμε 
να πιέσουμε τους ηγέτες να δεσμεύσουν 22 δισεκατομμύρια δολάρια για 
τη διασφάλιση τροφής, με έμφαση στην προστασία της αγροτικής παρα-
γωγής.Η δέσμευση αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούμε στε-
νά την υλοποίηση των υποσχέσεων. Ήδη 180.000 πολίτες από 191 χώρες 
υπέγραψαν την ηλεκτρονική έκκληση που υποστηρίχθηκε από το δίκτυο           
www.Avaaz.org προς τους G8 να πραγματοποιήσουν τη δέσμευσή τους.

Ασκούμε πίεση  
ενάντια στη φτώχεια

Από που προήρθαν αυτοί οι πόροι;

Διεθνής εκστρατεία ΗUNGER FREE - ΠΕΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΕΙΝΑ

Τι πετύχαμε;
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22 •   Στην Ελλάδα, παραδώσαμε τις υπογραφές στον Υφυπουργό Εξωτερικών 
με εκπρόσωπο τη 19χρονη Caroline από την Μπάμα της Κένυας. Ο Υφυ-
πουργός δεσμεύτηκε να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα ώστε η βοή-
θεια που δίνουμε στις φτωχές χώρες να είναι πιο αποτελεσματική και να 
συμβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της φτώχειας. Δεσμεύτηκε 
επίσης να μη χρησιμοποιεί η Ελλάδα βιοκαύσιμα που προέρχονται από 
τις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου η γη είναι πολύτιμη για την παραγω-
γή τροφής. Για πρώτη φορά, ο Υφυπουργός υποσχέθηκε διάλογο με την 
κοινωνία των πολιτών και την ActionAid Ελλάς για το σχεδιασμό της νέας 
αναπτυξιακής μας στρατηγικής. 

•    Η Αφρικανική Ένωση, ο διεθνής θεσμός συνεργασίας μεταξύ των ανεξάρ-
τητων αφρικανικών χωρών, υιοθέτησε κανονισμό για την προστασία του 
δικαιώματος των γυναικών στην ιδιοκτησία της γης ώστε να μπορούν να 
καλλιεργούν τροφή για τα γεύματα των οικογενειών τους και την πώληση 
στην αγορά.

Πετύχαμε ακόμα περισσότερα
Τροφή και νερό
•   Στις ΗΠΑ, για πρώτη φορά το Αμερικανικό Κογκρέσο συνέβαλε στο τα-

μείο του ΟΗΕ για τις ενέργειες για την Κλιματική Αλλαγή με το ποσό των 
50 εκατομμυρίων δολαρίων. Το ταμείο αυτό χρηματοδοτεί, μεταξύ άλ-
λων, δράσεις για την υποστήριξη των πληθυσμών που έχουν πληγεί από 
σφοδρές πλημμύρες ή παρατεταμένες ξηρασίες. Η ActionAid συντόνισε 
την κοινή προσπάθεια 40 φορέων και μαζί με την οργάνωση Friends of 
the Earth ήρθε σε επαφή με μέλη του Κογκρέσο για την προώθηση των 
θέσεών μας.

•   Στη Βραζιλία η κινητοποίηση των πολιτών είχε ως αποτέλεσμα το δικαίω-
μα στην τροφή να συμπεριληφθεί στο Σύνταγμα της χώρας, δίνοντας το 
δικαίωμα στους πολίτες της χώρας να διεκδικούν και δικαστικά το κράτος 
να εξασφαλίζει τροφή για όλους.

•  Στην Ουγκάντα, η κυβέρνηση δέσμευσε 7,4 εκατομμύρια ευρώ για την 
υποστήριξη του πληθυσμού που χτυπήθηκε πιο έντονα από την κρίση 
των τροφίμων και μοίρασε 43 τόνους τροφίμων. 

•   Στη Γκάμπια, υποστηρίξαμε την Εθνική Ένωση Γυναικών Αγροτισσών και 
την Εθνική Συμμαχία για τη Διατροφική Ασφάλεια. Μέχρι σήμερα, 3.500 
εκτάρια γης, από τα 12.000 που συνεχίζουμε να απαιτούμε, έχουν μοιρα-
στεί σε 48.000 αγρότισσες.

•   Στην Κένυα, η συνεργασία μας με την οργάνωση Friends of the Earth της 
Κένυας οδήγησε στην αναγνώριση της ίσης πρόσβασης των γυναικών 
στη γη. Η αναθεώρηση του νόμου άνοιξε το δρόμο για δικαστικές διεκδι-
κήσεις εκ μέρους των γυναικών ακτημόνων αγροτισσών, που κινδυνεύουν 
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το παράδειγμα της Ινδίας
Στην Ινδία, αν και το Σύνταγμα 
της χώρας εμπεριέχει πλήθος 
νόμων για κοινωνική προστα-
σία, χι  λιάδες πολίτες ζουν στην 
φτώχεια λόγω των τεράστιων 
διακρίσεων και της διαφθοράς. 
Η ActionAid ενημερώνει τους 
πιο ευάλωτους πληθυσμούς για 
τα κατοχυρωμένα δικαιώματά 
τους και τους υποστηρίζει στη 
διεκδίκηση τους. 
Το 2009, περισσότεροι από 15.000 
άνθρωποι έλαβαν τη σύνταξη που 
δικαιούνται, 182.000 άνθρωποι έλα-
βαν συσσίτιο, 71.000 εγγράφηκαν 
στους εκλογικούς καταλόγους, ά-
νοιξαν 1.115 εκπαιδευτικά κέντρα 
και 685 σχολεία και σχεδόν 5.000 
γυναίκες έλαβαν επίδομα μητρό-
τητας. Φτωχοί κάτοικοι των αγρο-
τικών περιοχών διεκδίκησαν το 
κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα 
δικαίωμα τους να εργάζονται για 
τουλάχιστον 100 ημέρες το χρόνο. 
Συνολικά 9 εκατομμύρια ευρώ δό-
θηκαν ως εξασφαλισμένοι μισθοί 
στους αιτούντες. Με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων, 4500 οικογένειες παρέ-
λαβαν επίδομα 500 ευρώ η κάθε μία. 

να χάσουν τη γη της οικογένειας μετά το θάνατο του συζύγου τους από 
την οικογένειά του. 

•    Στη Τανζανία πείσαμε την κυβέρνηση να αναστείλει την παραχώρηση γης 
για την παραγωγή βιοκαυσίμων, η οποία στερεί τους αγρότες τη δυνατό-
τητα να καλλιεργούν τρόφιμα.

•   Στο Πακιστάν, καταφέραμε μαζί με τους κατοίκους 11 περιφερειών να πεί-
σουμε την Εθνική Επιτροπή Ύδρευσης να δώσει 340 χιλιάδες ευρώ για τη 
δημόσια παροχή νερού. 

•    Στη Γουατεμάλα πετύχαμε τη θέσπιση νόμου για την ανάπτυξη της υπαί-
θρου και τη βελτίωση των υπηρεσιών στους απομονωμένους πληθυ-
σμούς

Εταιρική ευθύνη και πρόσβαση στη γη
•   Στη Νότιο Αφρική, η εταιρεία εξόρυξης πλατίνας Anglo Platinum αναγκά-

στηκε να αποζημιώσει τους εκτοπισμένους κατοίκους για τη βίαιη εκταφή 
των συγγενών τους από γη που έχει παραχωρηθεί από το κράτος στην 
εταιρεία προς εκμετάλλευση. Μαζί με άλλες οργανώσεις, η ActionAid προ-
σπαθεί εδώ και δύο χρόνια να σταματήσει την παράνομη εκμετάλλευση 
της γης και την προστασία της ζωής των εκτοπισμένων 17.000 κατοίκων. 
Το 2009, μετά από διεθνείς πιέσεις, η κυβέρνηση κατασκεύασε υποδομές 
παροχής νερού και δύο σχολεία για τον πληθυσμό.

Βία και γυναίκες
•   Με όχημα την εκστρατεία Women Won’t Wait (Οι Γυναίκες Δεν Περιμέ-

νουν), καταφέραμε να πείσουμε την επιτροπή του ΟΗΕ για τον ιό του HIV/
ΑIDS, να συμπεριλάβει την αντιμετώπιση της βίας έναντι των γυναικών 
στις 8 προτεραιότητές τους και να αναλάβει άμεσα δράση για την προ-
στασία τους. Η σεξουαλική κακοποίηση των κοριτσιών και γυναικών και ο 
κοινωνικός αποκλεισμός τους από τις παροχές υγείας, την εκπαίδευση και 
την εργασία ενισχύουν την εξάπλωση του ιού και δυσχεραίνουν σημαντι-
κά την περίθαλψη των φορέων.

•    Στην Ουγκάντα, μέσω της ίδιας εκστρατείας, συμβάλαμε στην ιστορική 
κατοχύρωση του νομοσχεδίου για τις οικογενειακές σχέσεις, ο οποίος 
προστατεύει τις γυναίκες από την εκμετάλλευση και τη βίαιη συμπεριφο-
ρά. Η περιφέρεια της Pallisa θέσπισε επίσης διάταξη ενάντια στην «αγορά» 
νυφών.

•   Στο Μαλάουι, η κινητοποίηση των κοριτσιών και των νεότερων γυναικών 
οδήγησε στη θέσπιση του νόμου που απαγορεύει το γάμο πριν την ηλι-
κία των 16. Έτσι οι γονείς εμποδίζονται νομικά πλέον να εξαναγκάζουν τα 
ανήλικα παιδιά σε γάμο και να σταματούν τα κορίτσια από το σχολείο.

HIV/Aids
•   Στο Μπαγκλαντές, οι συνεχείς προσπάθειές μας συνέβαλαν στην κράτη-

ση θέσεων στα περιφερειακά νοσοκομεία για φορείς του ιού του AIDS με 
κυβερνητική απόφαση. Με αυτό τον τρόπο προστατεύεται η πρόσβαση 
των φτωχών κατοίκων σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την οποία πολ-
λά νοσοκομεία και γιατροί δεν παρείχαν εξαιτίας των κοινωνικών διακρί-
σεων.

•    Στο Μαλάουι, η Συμμαχία των Γυναικών - φορέων του ιού έπεισε τις τοπι-
κές αρχές να βελτιώσουν σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες των ιατρι-
κών κέντρων και να κατασκευάσει νέες κινητές ιατρικές μονάδες.

© ActionAid
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• Δημιουργήσαμε το πρότυπο εκπαιδευτικό κέντρο «Ένας Κόσμος Άνω 
Κάτω» (δείτε περισσότερα σελ. 3)

• Ολοκληρώσαμε το νέο εκπαιδευτικό υλικό «Κόντρα στο Ρεύμα» για τις 
τελευταίες τάξεις του δημοτικού. Το υλικό, που έλαβε έγκριση από το Παι-
δαγωγικό Ινστιτούτο και το Υπουργείο Παιδείας, στάλθηκε στα 6.500 δη-
μοτικά της χώρας καθώς και σε 370 συστήματα προσκόπων. Βασίζεται σε 
μία καινοτόμο προσέγγιση ώστε με διαδραστικό και δημιουργικό τρόπο 
οι μαθητές να κατανοήσουν τις κλιματικές αλλαγές και πώς αυτές συνδέο-
νται με το πρόβλημα της παγκόσμιας φτώχειας. 

• Για έκτη συνεχόμενη χρονιά συντονίσαμε την Παγκόσμια Εβδομάδα Δρά-
σης, την ετήσια διεθνή εκστρατεία για την εκπαίδευση, με τίτλο «Ανοιχτά 
Βιβλία». Στόχος της εκστρατείας ήταν η ευαισθητοποίηση ενάντια στον 
αναλφαβητισμό και τις συνέπειές του μέσα από την εφαρμογή δημιουρ-
γικών δραστηριοτήτων στη τάξη. 160 σχολεία δήλωσαν συμμετοχή και 
12.000 μαθητές έστειλαν έκκληση στο Υπουργείο Εξωτερικών θυμίζο-
ντας την υπόσχεση που είχε δώσει η ελληνική κυβέρνηση στον ΟΗΕ ότι 
όλα τα παιδιά του κόσμου πρέπει να πηγαίνουν σχολείο έως το 2015. Το 
2009, εκτός του ότι τριπλασιάσαμε τις συμμετοχές των μαθητών, πολλά 
σχολεία μας εξέπληξαν ευχάριστα με τη δημιουργικότητα και την κινη-
τοποίησή τους, όπως το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών Πάτρας, το 2ο 
Δημοτικό Σχολείο Πατρών και τα Δημοτικό Σχολείο Ρίου & Κ. Καστριτσίου 
με τη θεατρική παράσταση «Κανένα παιδί χωρίς μολύβι και χαρτί» και το 
4ο Γυμνάσιο Αιγίου με τη δράση ευαισθητοποίησης των κατοίκων στην 
πλατεία της πόλης. 

Στην Ελλάδα

Εκπαιδεύοντας τους αυριανούς πολίτες του Κόσμου

Μαθητές από το 4ο γυμνάσιο Αιγίου κρατάνε τα πανό που έφτιαξαν κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Δράσης 2009
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Με αφορμή τις Ευρωεκλογές του 2009, ήρθαμε σε επαφή με υποψήφιους 
και με τα νέα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο με-
γαλύτερος δωρητής αναπτυξιακής βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες 
και που οι αποφάσεις της επηρεάζουν τη ζωή εκατομμυρίων φτωχών.

Τους ζητήσαμε να υιοθετήσουν τις θέσεις μας για την καταπολέμηση της 
φτώχειας, όπως το δίκαιο εμπόριο, το δικαίωμα στην τροφή, τα δικαιώματα 
των γυναικών και την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών.

Καταφέραμε κάποιες από τις θέσεις αυτές να γίνουν επισήμως δεκτές, δημι-
ουργώντας κανάλια διαλόγου με Έλληνες Ευρωβουλευτές. 

To 2009 η ομάδα εθελοντών Activista βρέθηκε σε διαφορετικά μέρη για 
να ευαισθητοποιήσει το κοινό για την παγκόσμια φτώχεια με δημιουργικό 
και πρωτότυπο τρόπο. Πέρσι συγκροτήσαμε την πρώτη ομάδα στη Θεσ-
σαλονίκη. 

Πέρα από την παρουσία της ομάδας σε μουσικά φεστιβάλ και άλλες εκ-
δηλώσεις νέων, μέλη της συμμετείχαν ενεργά στις διεθνείς δράσεις των 
εθελοντών της ActionAid για την κλιματική αλλαγή στις Βρυξέλλες και την 
Κοπεγχάγη.

Activista: Η ομάδα των νέων εθελοντών μας 

Eυρωεκλογές: Ευκαιρία να ακουστούν οι φτωχοί του κόσμου
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Επικοινωνία
•    Δημιουργήσαμε τα «Λόγια Αναδοχής», τη νέα εφημερίδα για τους υποστη-

ρικτές μας που έχουν κλείσει ένα χρόνο αναδοχής. Η εφημερίδα περιλαμ-
βάνει συνεντεύξεις αναδόχων, διηγήσεις από τα ταξίδια τους στις κοινό-
τητες καθώς και τις εμπειρίες και τα συναισθήματα τους για την αναδοχή

•  Οι υποστηρικτές μας έλαβαν 3 τεύχη του περιοδικού «Άξιον Λόγου» και 
τακτική ενημέρωση για τη δράση μας με θεματικά e-newsletters.

•  δημιουργήσαμε 5 βίντεο από αντίστοιχο αριθμό χωρών που συνεργα-
ζόμαστε μέσω της Αναδοχής Παιδιού με εικόνες από τα έργα που έχουν 
υλοποιηθεί και μαρτυρίες των κατοίκων για τις αλλαγές που τα έργα αυτά 
έχουν επιφέρει. Τα βίντεο στάλθηκαν στους Έλληνες ανάδοχους που υπο-
στηρίζουν αυτές τις κοινότητες.

•    Ενισχύσαμε σημαντικά την παρουσία μας στα μέσα ενημέρωσης με προβολές 
των δράσεών μας, συνεντεύξεις, άρθρα και αφιερώματα, αναπτύξαμε κανάλια 
δωρεάν προβολής του έργου μας και εύκολης επικοινωνίας με τους υποστη-
ρικτές μας στο διαδίκτυο (facebook, youtube, twitter) με ιδιαίτερη επιτυχία.

•  Δημιουργήσαμε μία νέα διαφημιστική καμπάνια για την τηλεόραση που 
γυρίστηκε στην Κένυα. Η προβολή του Δεκεμβρίου θεωρείται η πιο επιτυ-
χημένη για την ActionAid Ελλάς καθώς εκτιμούμε ότι έφερε περισσότερες 
από 4000 νέες αναδοχές. 

Ανάπτυξη συστημάτων
•   Ξεκινήσαμε δύο νέες μεθόδους πληρωμής για τη διευκόλυνση των υπο-

στηρικτών μας, τη πάγια εντολή και την πληρωμή μέσω ηλεκτρονικής τρα-
πεζικής (web banking).

•  Δημιουργήσαμε τμήμα παραγγελιών για τον καλύτερο συντονισμό των 
αγορών μας και την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας σε ελεγχόμενα κόστη.

•   Βελτιώσαμε τη βάση δεδομένων των υποστηρικτών μας για πιο άμεση εξυ-
πηρέτηση των υποστηρικτών και του προσωπικού μας, ενώ ξεκινήσαμε τη 
σταδιακή αντικατάσταση του υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματός μας.

Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μας
•    Συνεχίσαμε την πολύτιμη συνεργασία μας με τους εθελοντές μας που υπο-

στηρίζουν το έργο της οργάνωσης εντός και εκτός γραφείου.
•    Εκπαιδεύτηκαν όλοι οι εργαζόμενοι της ActionAid Ελλάς σε διαφορετικές 

θεματικές με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της ομάδας μας. Ιδιαίτερη 
έμφαση δώσαμε στη βελτίωση της διοίκησης και των δεξιοτήτων διαχείρισης 
ομάδας και στην εξυπηρέτηση υποστηρικτών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το 2009 η Αλεξάνδρα 
Μητσοτάκη εξελέγη 

μέλος του νέου Διεθνούς 
Διοικητικού Συμβουλίου της 

ActionAid.

Tο ελληνικό Διοικητικό 
Συμβούλιο εξέλεξε την 

Αντιγόνη Λυμπεράκη ως 
επίσημο εκπρόσωπο της 

ActionAid Ελλάς στη Διεθνή 
Γενική Συνέλευση.

© Charles Eckert/ActionAid
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Το Νοέμβριο 2009 ομάδα εκπροσώπων της ActionAid Ελλάς επισκέφτηκε 
την κοινότητα Καπίλ Βαστού στο Νεπάλ. Στόχος της επίσκεψης ήταν η συμ-
μετοχή μας στην ετήσια συνάντηση αξιολόγησης των έργων που γίνονται σε 
χωριό της περιοχής και που διοργανώνουν οι τοπικοί συνεργάτες μας μαζί 
με τους κατοίκους της κοινότητας. 

Με στόχο την πλήρη λογοδοσία και διαφάνεια, οι εκπρόσωποί μας ενημέ-
ρωσαν απευθείας τους κατοίκους και τις μητέρες που συμμετέχουν στο 
Πρόγραμμα της Αναδοχής για το σύνολο των πόρων που συγκεντρώσαμε 
για το Καπίλ Βαστού και την κατανομή των χρημάτων. 

Παρουσιάσαμε επίσης όλα τα υλικά επικοινωνίας που χρησιμοποιούμε 
για τη συγκεκριμένη κοινότητα και απαντήσαμε σε ερωτήσεις που είχαν 
οι κάτοικοι για το πώς λειτουργεί το Πρόγραμμα Αναδοχής Παιδιού στην 
Ελλάδα. Συζητήσαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην κοινότητα, 
την εξέλιξη των έργων και τις αλλαγές που έχουν επιφέρει στην καθημε-
ρινότητά τους. 

Η παρουσία της ActionAid Ελλάς στη συνάντηση της κοινότητας εκπλή-
ρωσε το αίτημα των κατοίκων για άμεση λογοδοσία. Ακόμη προσέφερε σε 
όλους μας τη δυνατότητα να μοιραστούμε τη χαρά που μας δημιουργεί η 
κοινή προσπάθεια των κατοίκων του Καπίλ Βαστού, των υποστηρικτών στην 
Ελλάδα και της ActionAid για τη βελτίωση της ζωής των παιδιών και των 
οικογενειών τους. 

© ActionAid

© ActionAid

© ActionAid
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ActionAid Ελλάς
Φαλήρου 52, 117 41 Αθήνα

Τ: 210 9212321
F: 210 9212376

info.hellas@actionaid.org
www.actionaid.gr

Βρείτε την Ετήσια Έκθεση 2009 και στην ιστοσελίδα μας www.actionaid.gr/annualreport
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