10 Χρόνια
ActionAid
στην Ελλάδα

ΙΝΔΙΑ

Κατάσταση
Οι κάτοικοι είτε δεν γνωρίζουν, είτε δεν μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και
τα βοηθήματα που παρέχει η ινδική κυβέρνηση
στις περιθωριοποιημένες ομάδες.

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας
κύριος Κάρολος Παπούλιας
παραδίδει την τιμητική πλακέτα
στον Τομπίας Νιαμπόλα
© Studio Kominis

Το 2008 γιορτάσαμε 10 χρόνια λειτουργίας στην Ελλάδα. Το 1998 ξεκινήσαμε με μία κοινότητα στην Αιθιοπία και τους πρώτους 800 Έλληνες αναδόχους. Με την υποστήριξη σας, 10 χρόνια μετά, μετράμε περισσότερες από
38.000 αναδοχές σε 45 φτωχές κοινότητες σε 13 χώρες της Αφρικής, της
Ασίας και της Λατινικής Αμερικής. Σήμερα, η ActionAid Ελλάς είναι ένα σημαντικό κομμάτι της διεθνούς οργάνωσης με επιτυχημένο έργο σε διαφορετικές γωνιές του πλανήτη.
Με αφορμή την 60η επέτειο από την υπογραφή της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τα γενέθλια της ActionAid Ελλάς,
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Κάρολος Παπούλιας, επιβράβευσε τον
αγώνα των φτωχών ανθρώπων ενάντια στην απόλυτη φτώχεια. Η τιμητική
πλακέτα δόθηκε στον Tobias Nyabola, δάσκαλο από την κοινότητα BAMA
της Κένυας, ως εκπρόσωπο των φτωχών του αναπτυσσόμενου κόσμου.

Στην έκθεση φωτογραφίας «Ένας κόσμος… έξι δρόμοι» οι επισκέπτες μας
«ταξίδεψαν» σε όλο τον κόσμο με φωτογραφίες, προσομοίωση του αναπτυξιακού έργου στη Νάζαρεθ της Αιθιοπίας, αλλά και διαδραστικά εργαστήρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη φτώχεια. Η Tsega Assefa,
Υπεύθυνη του Προγράμματος Αναδοχής στην Αιθιοπία, ταξίδεψε στην
Ελλάδα και εκπροσώπησε τους ανθρώπους του Νότου. Γιορτάσαμε τα
10 χρόνια και με δύο μέρες εξαιρετικών παραστάσεων της βραζιλιάνικης
ομάδας σύγχρονου χορού Grupo Corpo στο Μέγαρο Μουσικής. Την ημέρα των γενεθλίων, υποστηρικτές, συνεργάτες και φίλοι βρέθηκαν στο
Ανοικτό Γραφείο της ActionAid για να γιορτάσουμε μαζί με πολλή μουσική,
χορό και αναμνήσεις 10 χρόνων!

Τι πετύχαμε:
• Λειτούργησαν 24 κέντρα σίτισης που τρέφουν
624 παιδιά και 160 γυναίκες.
• Δόθηκαν δελτία τροφίμων σε 292 οικογένειες.
• Χορηγήθηκαν δελτία επιδοτούμενων δημητριακών σε 152 οικογένειες.
• Εκδόθηκαν 179 συντάξεις για ηλικιωμένους και
ανήμπορους κατοίκους.
• Εγκρίθηκαν επιδόματα για 40 άπορες γυναίκες.
• 252 ακτήμονες οικογένειες παρέλαβαν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας γης.

ΠΑΚΙΣΤΑΝ

ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ

Τι πετύχαμε:
• Οι κάτοικοι κατάφεραν να σώσουν από καταπάτηση 216.000 εκτάρια γης που ανήκουν σε
50.000 αγρότες.
• Η τοπική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να προχωρήσει άμεσα σε κτηματογράφηση και να εκδώσει
τίτλους ιδιοκτησίας για τους κατοίκους.
• Οι κοινότητες κατάφεραν επίσης να σταματήσουν τη διανομή 55.000 εκταρίων σε στρατιωτικό προσωπικό και γαιοκτήμονες, και την
ανακήρυξή τους  σε δημόσια περιουσία.

Τι πετύχαμε:
• Σε τέσσερα χωριά μοιράστηκαν 10 χοίροι σε κάθε
ομάδα γυναικών που δημιουργήσαμε. Σε τρία χωριά προσφέρθηκαν 100 κότες στις γυναίκες της
περιοχής. Έτσι εξασφαλίστηκε επαρκής τροφή
για ολόκληρη την οικογένεια.
• Οι γυναίκες απέκτησαν γνώσεις που τις βοηθούν
να βελτιώσουν τη ζωή των παιδιών τους και τη
δική τους.

Κατάσταση
Οι περιθωριοποιημένοι πληθυσμοί αντιμετωπίζουν καθημερινά την απειλή της καταπάτησης
της λιγοστής γης που διαθέτουν.

Κατάσταση
Το 49% του πληθυσμού υποσιτίζεται, ανεβάζοντας τη χώρα στην πρώτη θέση χρόνιου υποσιτισμού στη Λατινική Αμερική. Τα πιο ευάλωτα
θύματα είναι τα παιδιά και οι γυναίκες.

Πώς;
Οργανώσαμε εκστρατείες ενημέρωσης των κατοίκων και συστήσαμε ομάδες νέων για την έρευνα των παρεχόμενων κρατικών υπηρεσιών.

Πώς;
Οργανώσαμε ομάδες εκπαίδευσης των κατοίκων και ξεκινήσαμε εκστρατείες για την κινητοποίηση τους για τη διεκδίκηση και κατοχύρωση
των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας γης.

Πώς;
Δουλέψαμε μαζί με τις γυναίκες της κοινότητας
ενημερώνοντας το πληθυσμό για το αυτονόητο και θεμελιώδες δικαίωμα στην ισότητα και το
σεβασμό. Τις εκπαιδεύσαμε στην εκτροφή χοίρων και στη διαχείριση του εισοδήματός τους.
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ΤΑΝΖΑΝΙΑ

ΛΕΣΟΘΟ

ΑΙΘΙΟΠΙΑ

Τι πετύχαμε:
• 3.600 αγρότες καλλιεργούν πλέον το κάσιους
και για εμπορικούς σκοπούς.
• Σταδιακά το 95% των αγροτών κάσιους κατοχύρωσαν δικαιότερη τιμή πώλησης του προϊόντος τους από 0,2 ευρώ σε 0,6 ευρώ / κιλό.
• Έτσι οι γονείς πληρώνουν τα δίδακτρα των παιδιών τους, εξασφαλίζουν θρεπτικότερη διατροφή και ανταποκρίνονται σε έκτακτα ιατρικά
έξοδα.

Τι πετύχαμε:
Εκπαιδεύτηκαν 6 μέλη της κοινότητας που θα
αναλάβουν να στηρίξουν τα έργα πιο άμεσα. Ήδη
οργάνωσαν συναντήσεις με παιδιά και κατοίκους
για την καταγραφή των προβλημάτων και των
άμεσων αναγκών που πρέπει να καλυφθούν. Μαζί
σχεδίασαν τα προγράμματα δράσης.

Τι πετύχαμε:
• Ιδρύθηκαν 5 συνεταιρισμοί αποταμίευσης και
πίστωσης με 1.350 επωφελούμενους. Στους
συνεταιρισμούς δόθηκαν πάνω από 119.000
ευρώ ως κεφάλαιο, οι οποίοι με τη σειρά τους
δάνεισαν στα μέλη τους 223.000 ευρώ. Με
τα χρήματα αυτά οι κάτοικοι κατάφεραν να
αναπτύξουν μικρο-επιχειρήσεις και να αναλάβουν νέες βιοποριστικές δραστηριότητες.
• Κατασκευάστηκαν 5 σχολικά κέντρα, εκπαιδεύτηκαν 23 δάσκαλοι και εντάχθηκαν 4.500
παιδιά.
• Κατασκευάστηκε κέντρο υγείας για την εξυπηρέτηση 10.000 ανθρώπων και 43 δημόσιες τουαλέτες για 1.300 άτομα. Επεκτάθηκαν
σε όλη την κοινότητα προγράμματα εμβολιασμού και υγείας για μητέρες και παιδιά.
• Περιορίστηκαν οι διακρίσεις σε βάρος ασθενών του AIDS.

Σας ευχαριστούμε!

Με τη δική σας υποστήριξη, το 2008 συγκεντρώσαμε 9.736.000€ από
διαφορετικά προγράμματα ανεύρεσης πόρων. Συγκεκριμένα:

Ποσοστά συνδρομής όλων των προγραμμάτων ανεύρεσης πόρων.
Αναδοχή Παιδιού | 91,6%

•

Εταιρικές συνεργασίες (+Grupo Corpo) | 4,3%

•

Έσοδα από ομάδες | 1,7%

•

Έκτακτες εκκλήσεις | 0,9%
Έσοδα από ομάδες | 0,6%
Xρηματοδότηση απο ΥΠΕΞ | 0,4%
Tόκοι Τραπεζών | 0,3%

•
•
•

Άλλα έσοδα | 0,2%

•
•

Το 91,6% των πόρων προήλθε από τις εισφορές των υποστηρικτών
του Προγράμματος Αναδοχής Παιδιού.
Το 4,3% προήλθε από εταιρικές συνεργασίες και από τα έσοδα της
εκδήλωσης με την ομάδα χορού Grupo Corpo.
Το 1,7% προήλθε από τις εισφορές των υποστηρικτών του Προγράμματος Πολίτης του Κόσμου.
Το 0,9% προήλθε από εισφορές σε έκτακτες εκκλήσεις για δωρεές
εξαιτίας καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Το 0,6% προήλθε από έσοδα από την υποστήριξη από φορείς και
συλλόγους (Προγράμματα στην Πρώτη Γραμμή).
Το 0,4% προήλθε από χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εξωτερικών για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητές μας στην Ελλάδα.
Το 0,3% προήλθε από τόκους τραπεζών.
Το 0,2% προήλθε από άλλα έσοδα, όπως δωρεές από βαφτίσεις, γάμους κ.ά.

Έσοδα

Οι πόροι της ActionAid Ελλάς καταμερίσθηκαν ως εξής:
Δεσμευμένα κονδύλια για αποστολή
στις κοινότητες | 75,31%
Αμοιβές Προσωπικού και έξοδα
για Υπηρεσίες | 8,53%
Εξοδα προώθησης έργου και προσελκισης
υποστηρικτών | 8,47%
Δαπάνες Λειτουργίας γραφείου | 2,96%

•
•
•
•
•
•

75% δεσμευμένα κονδύλια για τις κοινότητες
3% αδέσμευτα κονδύλια για δράσεις σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και σε εκστρατείες
9% αμοιβές προσωπικού και έξοδα για υπηρεσίες
3% δαπάνες λειτουργίας γραφείου
9% έξοδα προώθησης έργου και προσέλκυσης υποστηρικτών
1% λοιπές δαπάνες

Κατάσταση
Οι περιθωριοποιημένοι αγρότες εξαρτώνται
κατά 90% για την επιβίωσή τους από την καλλιέργεια κάσιους. Όμως δεν μπορούν να διαπραγματευτούν ικανοποιητικές τιμές με τους μεσάζοντες.

Κατάσταση
Οι κάτοικοι που ζουν στους πρόποδες των βουνών μετά βίας εξασφαλίζουν ένα γεύμα την
ημέρα. Χωρίς καλής ποιότητας σπόρους και με
μικρές καλλιέργειες δεν καταφέρνουν να παράγουν αρκετή σοδειά.

Κατάσταση
Η Νάζαρεθ ήταν η πρώτη κοινότητα με την
οποία ξεκίνησε το έργο της η ActionAid Ελλάς
πριν από 10 χρόνια. Αποσυρόμαστε σταδιακά
από την περιοχή, έχοντας ολοκληρώσει το πρόγραμμα.

Πώς;
Στη Νιουάλα, υποστηρίξαμε το συνεταιρισμό
των αγροτών στη διεκδίκηση των αιτημάτων
τους από τους τοπικούς παράγοντες και την κυβέρνηση.

Πώς;
Στο Λεσόθο η δράση της ActionAid Ελλάς είναι
πολύ πρόσφατη. Καταγράφονται οι ανάγκες με
τη συμμετοχή της κοινότητας. Από κοινού αποφασίστηκε να δοθεί προτεραιότητα στην επάρκεια της τροφής, στην πρόσβαση σε στοιχειώδεις παροχές υγείας με έμφαση στους ασθενείς
του AIDS, και στην εκπαίδευση των παιδιών.

© ActionAid

© ActionAid

© ActionAid

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ

ΚΑΜΠΟΤΖΗ

ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ

Αδέσμευτα κονδύλια για διεθνής δράση | 2,88%
Αμοιβές και έξοδα συνεργατών | 0,90 %
Λοιπες δαπάνες λειτουργίας | 0,37%
Εξοδα ταξιδίων | 0,27%
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία | 0,13%

Κατανομή
πόρων

Αποσβέσεις παγίων χρήσης | 0,10%
Χρηματοοικονομικά έξοδα | 0,07%

Πρόγραμμα
Αναδοχής Παιδιού

ΝΕΠΑΛ

Κατάσταση
Τα παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο καθώς αναγκάζονται να δουλεύουν για να ζήσουν, επειδή οι γονείς τους δεν εκτιμούν την εκπαίδευση αλλά και
επειδή υπάρχουν έντονες κοινωνικές διακρίσεις
και ανεπαρκείς σχολικές εγκαταστάσεις.
Τι πετύχαμε:
• Στην Ουνταϊαπούρ, 240 παιδιά έλαβαν υποτροφίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες για να
αγοράσουν σχολικά υλικά και να μπορέσουν
να επιστρέψουν στο σχολείο.
• Στο Καπίλ Βαστού, οι τοπικές αρχές χορήγησαν υποτροφίες σε 252 παιδιά Νταλίτ (περιθωριοποιημένη κάστα), που δικαιούνταν βάσει του νόμου.
• Αγοράσαμε σχολικές στολές για 112 παιδιά
ώστε να γίνουν δεκτά στο σχολείο.
• Τα παιδιά κατάφεραν να εμποδίσουν την τέλεση ενός παιδικού γάμου. Οι κάτοικοι κατανόησαν τη βαρβαρότητα αυτού του εθίμου
και συμφώνησαν να τιμωρούν όσους συνεχίζουν να την εφαρμόζουν.
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Με λιγότερο από 1 ευρώ την ημέρα κάθε ένας από τους 38.495
Έλληνες αναδόχους στήριξε προγράμματα ανάπτυξης σε 45
κοινότητες σε 13 χώρες με στόχο την εξασφάλιση τροφής,

Πώς;
Συγκροτήσαμε 14 ομάδες όπου συμμετέχουν 2.079
παιδιά που εκπαιδεύονται για τα δικαιώματά τους,
αναπτύσσουν δεξιότητες και οργανώνονται για
τη διεκδίκηση ισότητας.

Κατάσταση
Οι δασικές εκτάσεις απειλούνται με αποψίλωση
και οι κάτοικοι αδυνατούν πλέον να καλύψουν τις
καθημερινές τους ανάγκες σε τροφή και ξυλεία.  
Τι πετύχαμε:
• 11.400 νεαρά καρποφόρα δέντρα και σπόροι
από θεραπευτικά βότανα μοιράστηκαν σε
1.200 φτωχές οικογένειες.
• Σε συνεργασία με την κυβέρνηση, προσφέρθηκαν 2.850 νεαρά δέντρα (που παράγουν
καρύδες, χουρμάδες και τοπικά φρούτα) σε
900 οικογένειες.
• 17.800 δένδρα και φυτά φυτεύτηκαν σε μήκος δρόμων 8,9 χιλιομέτρων.
• Το 80% των δένδρων που φυτεύτηκαν επιβιώνουν χάρη στη σωστή συντήρηση από τους
κατοίκους. Ήδη ορισμένοι μπορούν να συλλέγουν τους πρώτους καρπούς.

Κατάσταση
Οι κάτοικοι εξαρτώνται από το ψάρεμα και την
καλλιέργεια της λιγοστής γης για την επιβίωσή
τους. Τα κτήματά τους με την υπερβολική χρήση χημικών λιπασμάτων και την εντατική καλλιέργεια δεν μπορούν πια να αποδώσουν αρκετή σοδειά.

Κατάσταση
Οι περισσότερες πηγές είναι μολυσμένες από
απόβλητα και ανθρώπινα περιττώματα, γεγονός που προκαλεί συχνά επιδημίες. Τα κορίτσια
είναι αναγκασμένα να περπατούν πολλά χιλιόμετρα για να μεταφέρουν νερό και γίνονται έτσι
εύκολα θύματα βίας.

Τι πετύχαμε:
• 27 οικογένειες έλαβαν 41 κιλά σπόρων.
• 14 οικογένειες άστεγες λόγω πυρκαγιάς βρήκαν στέγη, κλινοσκεπάσματα, τρόφιμα σε
κονσέρβες και σπόρους ρυζιού.
• Συγκροτήθηκαν 23 ομάδες αποταμίευσης και
μικροδανείων με πάνω από 330 κατοίκους.
Κάθε μέλος πήρε δάνειο 8-16 ευρώ για την
εκτροφή ψαριών, την αγορά εξοπλισμού ψαρέματος ή τη λειτουργία μικρού μπακάλικου.

Τι πετύχαμε:
• Κατασκευάστηκαν 4 νέα πηγάδια που εξυπηρετούν 1.000 άτομα.
• Στη Φρίταουν κατασκευάστηκε μια δεξαμενή νερού με δυνατότητα συλλογής 12.487
λίτρων για τις ανάγκες 2.500 κατοίκων, επισκευάστηκε ένα πηγάδι με χειραντλία και
στήθηκαν κοινοτικές τουαλέτες.
• Τα κρούσματα ασθενειών που σχετίζονται με
το νερό μειώθηκαν κατά 25% και τα κορίτσια
αυτών των κοινοτήτων δεν χρειάζεται πλέον
να μεταφέρουν το νερό περπατώντας σε μακρινές πηγές.

Πώς;
Εφαρμόσαμε πρόγραμμα αναδάσωσης ξεκινώντας με συζητήσεις για την ευαισθητοποίηση
των κατοίκων και τη συνειδητοποίηση του προβλήματος και αναλάβαμε εργασίες δενδροφύτευσης.  

Πώς;
Εφαρμόσαμε διαφορετικά προγράμματα στήριξης με στόχο την επάρκεια τροφής: πρόγραμμα
αποταμίευσης με χορήγηση αρχικού κεφαλαίου κίνησης και δυνατότητα δανεισμού, εκπαιδεύσεις σε μεθόδους αγροτικής παραγωγής για
βελτίωση της σοδειάς, παροχή σπόρων, εξασφάλιση στέγης.
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Πώς;
Αναλάβαμε την κατασκευή υποδομών για την
άντληση ασφαλούς πόσιμου νερού. Οργανώσαμε εκπαιδεύσεις της κοινότητας σε θέματα υγιεινής, καθαρισμού και  σωστής διαχείρισης των
δικτύων ύδρευσης.

νερού, υγείας, εκπαίδευσης, εργασίας, ασφάλειας, ισότητας.   
Το πρόγραμμα Αναδοχής είναι η βασική
πηγή πόρων της ActionAid Ελλάς:

Ποιες αλλαγές έφερε
το Πρόγραμμα Αναδοχής;

•

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα δράσης που
άλλαξαν σημαντικά τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων στις φτωχές χώρες του Νότου.

•
•

7.132.000€ χρηματοδότησαν απευθείας
το αναπτυξιακό μας έργο στο Νότο
Καταφέραμε να αυξήσουμε τη βάση μας
κατά 10.465 περισσότερους αναδόχους.
Προσθέσαμε 4 επιπλέον φτωχές κοινότητες στο πεδίο της δράσης μας.
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ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Κατάσταση
Στο Περναμπούκο η λειψυδρία και η παρατεταμένη ξηρασία κρατούν τους κατοίκους, που πεινούν και υποσιτίζονται, στη φτώχεια.
Τι πετύχαμε:
• 8.500 άνθρωποι περίπου σιτίζονται δωρεάν
με θρεπτικές υγιεινές τροφές.
• 80% αυτών είναι παιδιά, για πολλά από τα
οποία το σχολικό γεύμα είναι το μόνο ισορροπημένο γεύμα που τρώνε στη διάρκεια
της μέρας.
Πώς;
Μέσω του προγράμματος ενίσχυσης της αγροτικής παραγωγής 300 οικογένειες μικροπαραγωγών εισπράττουν ετησίως 1.400€ από την πώληση υγιεινών τοπικών αγροτικών προϊόντων
στην κυβέρνηση.

© Gerasimos Kouvaras/ActionAid

ΒΙΕΤΝΑΜ

Κατάσταση
Οι οικογένειες δεν έχουν φαγητό για τουλάχιστον 3 μήνες το χρόνο εξαιτίας του καιρού και
των χαμηλής ποιότητας εισαγόμενων σπόρων
ρυζιού και καλαμποκιού.
Τι πετύχαμε:
• Μέσα σε 4 μήνες οι αγρότες καλαμποκιού
αύξησαν τη σοδειά τους από 1.700 σε 2.200
κιλά ανά εκτάριο, διπλασιάζοντας το μηνιαίο
τους εισόδημα από 20 σε 40 ευρώ.  
• Οι οικογένειές τους εξασφάλισαν καθημερινή
τροφή καθώς και ένα επιπλέον εισόδημα που
επιτρέπει στα παιδιά να επιστρέψουν στο
σχολείο και να καλύψουν τα σχετικά έξοδα.
Πώς;
Παρείχαμε στις κοινότητες σπόρους από βελτιωμένες παραδοσιακές ποικιλίες ρυζιού και καλαμποκιού και οργανικά λιπάσματα και εκπαιδεύσαμε τους αγρότες για να έχουν καλύτερα
αποτελέσματα.

ΓΚΑΝΑ

Κατάσταση
Στις περιθωριοποιημένες κοινότητες, απαγορεύεται κυριολεκτικά στις γυναίκες να εκφράσουν την άποψή τους.
Τι πετύχαμε:
• Εκπαιδεύτηκαν 431 γυναίκες σε 10 χωριά.
• Ομάδες γυναικών εξασφάλισαν τις προϋποθέσεις για την εγγραφή των παιδιών στο
σχολείο.
• Οι σχολικές επιδόσεις των παιδιών βελτιώθηκαν εντυπωσιακά.
• Σύλλογοι γυναικών λειτουργούν παιδικούς
σταθμούς, ενώ αλλού εξασφαλίζουν αξιοπρεπή στέγαση και καθημερινό φαγητό για
τους δασκάλους.
• Οι ομάδες καθιέρωσαν ετήσιο θεσμό για την
αξιολόγηση και βράβευση των καλύτερων
μαθητών.
Πώς;
Υποστηρίξαμε την οργάνωση γυναικών σε ομάδες με στόχο την ενδυνάμωσή τους και την
ανάληψη πρωτοβουλίας για την εκπαίδευση
των παιδιών τους.  
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Δωρεές από εταιρείες
Στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, εταιρείες ευαισθητοποιημένες
για το παγκόσμιο ζήτημα της φτώχειας, αποφάσισαν να στηρίξουν τη δράση μας.
Οι κύριες συνεργασίες της χρονιάς που πέρασε ήταν:

Συνεργασία με
το νερό Ζαγόρι:

Το Μάρτιο του 2008 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα νερού στην περιοχή Ουσίγκου που ξεκίνησε το 2007
—
—
—
—

Τοποθετήθηκαν 23 χιλιόμετρα αγωγών νερού
Τοποθετήθηκαν 3 δεξαμενές νερού με χωρητικότητα 255 κυβικά μέτρα
Κατασκευάστηκαν 1 δεξαμενή φιλτραρίσματος νερού χωρητικότητας 610 κυβικά μέτρα, 1 κτήριο αντλιών νερού
και άλλα 8 περίπτερα νερού από όπου γίνεται η διανομή στους κατοίκους
43.000 κάτοικοι επωφελούνται από τις νέες υποδομές.

Συνεργασία με
την αλυσίδα ξενοδοχείων
Classical Hotels:

Οι πελάτες καλούνται να συνεισφέρουν προαιρετικά ένα επιπλέον ευρώ για κάθε διαμονή τους σε 5
από τα κεντρικότερα ξενοδοχεία της αλυσίδας. Τα Classical Hotels απο την πλευρά τους δίνουν ένα επιπλέον ευρώ
για κάθε διαμονή μέλους του First Class Loyalty Club στηρίζοντας το διεθνές μας έργο.

Συνεργασία με
τη Rouge Paris, εταιρεία
γυναικείας ένδυσης:

Με κάθε αγορά SOS μπλούζας, η Rouge Paris ενίσχυσε τη δράση μας σε διεθνές επίπεδο και με επιπλέον συνεισφορά της,
συμμετείχε στο Πρόγραμμα της Πρώτης Γραμμής για τις γυναίκες στη Καμπότζη.
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Προγράμματα στην Πρώτη Γραμμή
Για τη διετία 2007-2008 οι υποστηρικτές της ActionAid Ελλάς
χρηματοδότησαν 6 προγράμματα στην Πρώτη Γραμμή.  
© ActionAid

Έκτακτες Εκκλήσεις
ΚΥΚΛΩΝΑΣ ΝΑΡΓΚΙΣ

Κατάσταση
Το περασμένο Μάιο, η Μιανμάρ χτυπήθηκε από τον κυκλώνα Ναργκίς, που άφησε πίσω του 84.537 νεκρούς, 53.836 αγνοούμενους και 33.754 τραυματισμένους ανθρώπους. Υπολογίζεται ότι το 1/3 του συνολικού πληθυσμού των 7,35 εκατομμυρίων έχει πληγεί σοβαρά από την καταστροφή: ολικώς κατεστραμμένα χωριά, άστεγοι, κατεστραμμένες υποδομές παροχής νερού και ηλεκτρικού.
Τι πετύχαμε:
Με την υποστήριξη σας προσεγγίσαμε 150.000 ανθρώπους σε παραπάνω από 500 πληγείσες κοινότητες.
—
—
—
—
—
—
—
—

200 χωριά έλαβαν τρόφιμα και νερό και σε 167 χωριά μοιράστηκαν άλλα είδη πρώτης ανάγκης
2.800 άστεγοι κάτοικοι σε 3 κατασκηνώσεις έλαβαν φαγητό
Προσωρινά καταφύγια κατασκευάστηκαν σε 190 χωριά
Κινητές κλινικές παρείχαν πρώτες βοήθειες σε 50 χωριά
Σε 167 κοινότητες εφαρμόστηκε πρόγραμμα εργασίας για την επισκευή σχολείων, τον καθαρισμό
του χωριού και την αποκατάσταση του συστήματος ύδρευσης
240 χωριά έλαβαν υποστήριξη για την αποκατάσταση των ζημιών στη γεωργία, την αλιεία, και σε άλλες
μη αγροτικές δραστηριότητες εξασφάλισης εισοδήματος
170 άνθρωποι εκπαιδεύτηκαν για να παρέχουν βοήθεια σε γυναίκες και παιδιά 143 χωριών
Παράλληλα λειτουργούν προγράμματα ψυχολογικής στήριξης που χρειάζεται ο πληθυσμός για να επανακτήσει
την ψυχική του υγεία μετά την καταστροφή.

© Mark Phillips/ ActionAid

Ποιες αλλαγές έφεραν τα προγράμματα αυτά;
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

—

—

Δημιουργήθηκαν 2 Κέντρα Παιδικής Ενασχόλησης για την εξασφάλιση μόρφωσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης σε 330 παιδιά (175 αγόρια και 55 κορίτσια) που δουλεύουν σκληρά στους δρόμους για να επιβιώσουν. Στα
Κέντρα τα παιδιά ενθαρρύνονται να μάθουν γραφή και ανάγνωση και αναπτύσσουν δεξιότητες για να μπορούν
να εργάζονται σε καλύτερες συνθήκες (μηχανικοί, ξυλουργοί, μοδίστρες), αντί να σκάβουν στα σκουπίδια και να
γυαλίζουν παπούτσια στους δρόμους για ελάχιστα χρήματα.
182 παιδιά προετοιμάστηκαν κατάλληλα και εισήχθησαν σε 7 διαφορετικά κρατικά σχολεία προκειμένου να συνεχίσουν εκεί τη μόρφωσή τους.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ

—

Δημιουργήθηκε 1 Εξωσχολικό Κέντρο που ενθαρρύνει τα παιδιά για μόρφωση και ψυχαγωγία προφυλάσσοντάς
τα από τα ναρκωτικά και τη βία. 250 παιδιά συμμετέχουν σε αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες και
παρακολουθούν μαθήματα γραφής και ανάγνωσης.

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ
ΚΑΜΠΟΤΖΗΣ

—

28 κλινικές γυναικών έχουν κατασκευαστεί σε όλη τη χώρα, προσφέροντας μέχρι τώρα διάγνωση και θεραπεία
σε 2.768 άτομα, τα οποία δεν είχαν καμία πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.
39 γυναίκες εκπαιδεύτηκαν ως θεραπεύτριες, ώστε να είναι ικανές να αναλάβουν το ρόλο των υπευθύνων στα
κέντρα υγείας.
10.236 γυναίκες έχουν λάβει την απαραίτητη ενημέρωση πάνω σε θέματα υγείας όπως η εγκυμοσύνη και η καθημερινή υγιεινή μέσω των εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

—
—

ΤΑ ΟΡΦΑΝΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΜΕ AIDS ΣΤΟ ΜΑΛΑΟΥΙ

—

—

ΕΠΑΡΚΗΣ ΤΡΟΦΗ
ΣΤΗ ΛΙΒΕΡΙΑ

—
—
—

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΟΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
ΣΤΗ ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ

—
—
—
—
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Δημιουργήθηκε 1 κέντρο που εξυπηρετεί 256 παιδιά των οποίων οι γονείς έχουν πεθάνει από AIDS ή είναι τα
ίδια φορείς. Στο Κέντρο συμμετέχουν σε δραστηριότητες μόρφωσης, άθλησης και ψυχαγωγίας. Δίνεται επίσης
ένα γεύμα δωρεάν, που για τα περισσότερα παιδιά είναι το μόνο θρεπτικό γεύμα της ημέρας.
12 άτομα της κοινότητας εκπαιδεύτηκαν ως βρεφονηπιοκόμοι και με τα πρόσθετα έσοδα, κατασκευάστηκαν 4
γεωτρήσεις για την άντληση καθαρού νερού στην κοινότητα.

428 αγροτικές οικογένειες  εκπαιδεύτηκαν σε τεχνικές αποδοτικής καλλιέργειας και βελτίωσης της παραγωγής
για να αντιμετωπίσουν τις ανεπαρκείς σοδειές και την έλλειψη τροφής.
Έλαβαν δρεπάνια, φτυάρια, τσουγκράνες, αξίνες, τσεκούρια, σκαλιστήρια, χειράμαξες, κουβάδες και γαλότσες,
καθώς και καρποφόρα δέντρα.
Βελτιώνοντας τις γεωργικές μεθόδους,  οι κάτοικοι έχουν καλύτερη διατροφή και υγεία, αλλά και αύξησαν το οικογενειακό εισόδημά τους μέσα από την πώληση της επιπλέον σοδειάς.

Κατασκευάστηκαν 6 πηγάδια με χειροκίνητες αντλίες σε σχολεία των κοινοτήτων, με αποτέλεσμα 1.500 μαθητές να έχουν πλέον ασφαλές, καθαρό νερό.
6 σχολεία επωφελήθηκαν από την κατασκευή δύο σύγχρονων αποχωρητηρίων για τους μαθητές.
20 δημόσια αποχωρητήρια επιπλέον κατασκευάστηκαν στις κοινότητες αυτές για να επωφεληθούν όλοι οι κάτοικοι.
12 κάτοικοι εκπαιδεύτηκαν για τη συντήρηση των υποδομών και την εκπαίδευση του πληθυσμού σε θέματα υγιεινής.
© ActionAid

Άλλα προγράμματα
χρηματοδότησης
ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΗΡΘΑΝ
ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΠΟΡΟΙ;

—
—
—
—
—
—

Πολίτης Του Κόσμου.
Εορταστική εκδήλωση για τα 10 χρόνια της ActionAid Ελλάς  με το Grupo Corpo στο Μέγαρο Μουσικής.
Πώληση χριστουγεννιάτικων καρτών και γουριών.
Αποστολή SMS αξίας 1 ευρώ για την καταπολέμηση της πείνας.
Πώληση SOS t-shirt απο τη Rouge Paris.
ONE More - 1 ευρώ ανά διαμονή απο τα Classical Hotels.

ΠΩΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΑΜΕ
ΚΑΙ ΤΙ ΠΕΤΥΧΑΜΕ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ;

Η κινητοποίηση των κατοίκων των αναπτυσσόμενων χωρών και η πίεση των κυβερνήσεων για να πραγματοποιήσουν τις υποσχέσεις τους και να θεσμοθετήσουν απαραίτητες αλλαγές αποτελεί την άλλη εξαιρετικά σημαντική
όψη της δουλειάς μας για την καταπολέμηση της φτώχειας. Παραθέτουμε ορισμένα παραδείγματα:

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΠΕΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΕΙΝΑ
Σε πολλές χώρες του Νότου οι γυναίκες δεν έχουν δικαίωμα να κληρονομούν γη ή να πραγματοποιούν αγοραπωλησίες. Οι έντονες κοινωνικές διακρίσεις που αντιμετωπίζουν επιδεινώνουν το πρόβλημα επιβίωσης των ίδιων και των
παιδιών τους. Η διεθνής εκστρατεία HungerFree Women ενώνει 85.000 γυναίκες που αναλαμβάνουν δράση διεκδικώντας ίσα δικαιώματα στην ιδιοκτησία, στην πρόσβαση στη γη και σε φυσικούς πόρους.
Τι πετύχαμε:
— 3.000 γυναίκες στην Γκάμπια απέκτησαν γη, ενώ η τοπική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να προστατεύσει
τα δικαιώματά τους στην ιδιοκτησία και πρόσβαση.
— 300 γυναίκες στο Μαλάουι έπεισαν τους τοπικούς αρχηγούς να τους παραχωρήσουν γη.
— 120 γυναίκες της περιθωριοποιημένης κάστας των Dalit στην Ινδία απέκτησαν τίτλους ιδιοκτησίας
για 4 στρέμματα γης.
— Στο Νεπάλ, πολιτικοί δεσμεύτηκαν να ενσωματώσουν τα δικαιώματα των γυναικών στη γη στο νέο σύνταγμα.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ANGLO PLATINUM
Στη Νότιο Αφρική η εταιρεία κολοσσός Anglo Platinum που ασχολείται με την εξόρυξη πλατίνας, καταπατά τη γη των
κατοίκων, τους διώχνει με βίαιο τρόπο, και στερεί από τους κατοίκους τους φυσικούς πόρους από τους οποίους εξαρτάται η επιβίωση τους.
Τι πετύχαμε:
Η ActionAid πραγματοποίησε εκστρατεία ενάντια στις άδικες πρακτικές της εταιρείας, η οποία οδήγησε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Νότιας Αφρικής να διεξάγει έρευνα για το ζήτημα, τα πορίσματα της οποίας αναγνωρίζουν τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Το Συμβούλιο κάλεσε την εταιρεία να λάβει άμεσα μέτρα,
προειδοποιώντας με νομικές διώξεις.   

© George Osodi/ActionAid
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Δράσεις στην Ελλάδα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ EΛΛΑΔΑ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

AΣΚΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ

—
—

—

Το 2008 ενημερώσαμε 28 σχολεία και στείλαμε πρόσθετο υλικό σε άλλα 80.
Ολοκληρώσαμε το εκπαιδευτικό υλικό «Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας: Το στοίχημά μας για έναν καλύτερο κόσμο»
που διανεμήθηκε σε όλα τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας στα πλαίσια της Παγκόσμιας Εβδομάδας Δράσης για την Εκπαίδευση 2008.
Για 5η συνεχόμενη χρονιά μαθητές και εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στην Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης που οργανώνει
κάθε χρόνο η Παγκόσμια Εκστρατεία για την Εκπαίδευση που εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την ActionAid. Το υλικό
της Δράσης, το οποίο σχεδιάσαμε εξ’ ολοκλήρου, στάλθηκε σε 1000 σχολεία. Συγκεντρώσαμε 4.000 υπογραφές τις οποίες παραδώσαμε στον Υφυπουργό Εξωτερικών σε μία συνάντηση με εκπροσώπους μαθητών και εκπαιδευτικών.

Το 2008 στην ActionAid Ελλάς δώσαμε έμφαση στην ανάπτυξη διαφορετικών δράσεων για την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών και την άσκηση επιρροής σε πολιτικές αποφάσεις για την αναπτυξιακή βοήθεια.
Έκθεση AIDWATCH
Σε συνεργασία με την Ελληνική Συμμαχία Ενάντια στη Φτώχεια και την Ελληνική Επιτροπή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για την Ανάπτυξη, συντονίσαμε και συνθέσαμε το ελληνικό κεφάλαιο της έκθεσης Aidwatch. Η έκθεση περιέχει
αναλύσεις για την ποσότητα και την ποιότητα της αναπτυξιακής βοήθειας που δίνουν τα κράτη της Ε.E. και είναι βασικό
εργαλείο πίεσης για τη βελτίωση της αναπτυξιακής βοήθειας.
Πρωτοβουλία εσπευσμένης Δράσης
Ασκούμε πίεση στην Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών για τη χρηματοδότηση
της πρωτοβουλίας εσπευσμένης δράσης που προωθεί τη συνεργασία Βορρά – Νότου για την υλοποίηση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων στις φτωχές χώρες.

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εκστρατεία: ΠΕΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΕΙΝΑ
Το 2008 δημιουργήσαμε το ελληνικό κομμάτι της διεθνούς εκστρατείας HungerFREE με τίτλο ΠΕΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΕΙΝΑ.
Στόχος είναι η ενημέρωση των πολιτών για την κρίση των τροφίμων και η άσκηση πίεσης προς την ελληνική κυβέρνηση
και τον ΟΗΕ για την υλοποίηση των δεσμεύσεών τους προς τις φτωχές χώρες.
Μέσα σε 6 μήνες 12.000 πολίτες συμμετείχαν στην εκστρατεία μας κατά της πείνας.
ACTIVISTA
Δημιουργήσαμε την πρώτη ομάδα εθελοντών-ακτιβιστών της ActionAid Ελλάς που συνδέονται με τη διεθνή ομάδα των
Activista. Η ομάδα αριθμεί 15 ενεργά μέλη στην Αθήνα. 30 μέλη αποτελούν το ηλεκτρονικό δίκτυο δράσης. Σε μουσικά
φεστιβάλ, εκδηλώσεις στον πεζόδρομο του Θησείου, σε σχολεία, στο διαδίκτυο και σε άλλα πολλά μέρη, οι εθελοντές
μας ενημέρωσαν το κοινό για το παγκόσμιο πρόβλημα της πείνας και συγκέντρωσαν χιλιάδες μηνύματα σε χάρτινα πιάτα,
ζητώντας από την ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει δράση.
Οι Activista στο Rockwave festival προωθώντας την εκστρατεία “ΠΕΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΕΙΝΑ”

Επικοινωνία και υποστηρικτικά συστήματα
ΒΕΛΤΙΩΣΗ THΣ
ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΑΣ

—

—
—
—

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

—

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΣ

—

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

—

—

—
—

—
—

Δημιουργήσαμε νέα διαφημιστική καμπάνια στην τηλεόραση και τον τύπο κυρίως με δωρεάν καταχωρήσεις και τηλεοπτικό χρόνο. Ειδικά η καμπάνια του Δεκεμβρίου απέδωσε σημαντικά αποτελέσματα (κατά μέσο όρο 60 τηλεφωνήματα για
αναδοχή την ημέρα).
Ολοκληρώσαμε τη νέα μας ιστοσελίδα (www.actionaid.gr) δημιουργώντας την πλέον εξελιγμένη και πλήρη διαδικτυακή
παρουσία ΜΚΟ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
Όλα τα βίντεο και τα τηλεοπτικά μας σποτ προβάλλονται στο κανάλι της ActionAid στο YouTube.  Επίσης, 4.500 είναι τα
μέλη των 2 γκρουπ της ActionAid Ελλάς στο Facebook τα οποία αυξάνονται διαρκώς.
Το 2008 οι υποστηρικτές μας έλαβαν 3 τεύχη του περιοδικού «Άξιον Λόγου» με βελτιωμένη δομή και θεματολογία, καθώς
και 7 ενημερωτικά δελτία (e-newsletter).

Με τα νέα συστήματα και τις εναλλακτικές επιλογές πληρωμής διευκολύναμε τους υποστηρικτές μας. Παράλληλα, γίναμε
πιο αποδοτικοί και αποτελεσματικοί μειώνοντας τα σχετικά κόστη και αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες.
Ενισχύσαμε την τεχνολογική μας υποδομή και βελτιώσαμε τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων ώστε να μπορούμε να
ανταποκρινόμαστε εγκαίρως στα αιτήματα των υποστηρικτών μας και στην αναζήτηση πληροφοριών.

Ενισχύσαμε το ανθρώπινο δυναμικό σε όλα τα τμήματα της ActionAid Ελλάς και δώσαμε μεγάλη βάση στη δημιουργία θετικού κλίματος και δυνατής ομάδας εργαζομένων.
Ομάδες εθελοντών υποστηρίζουν το έργο της οργάνωσης σε διαφορετικά πεδία εντός και εκτός του γραφείου.
Δημιουργήσαμε την ομάδα Activista.

Όλες οι εργασίες μας ακολούθησαν το ALPS, Σύστημα Λογοδοσίας, Μάθησης και Σχεδιασμού της ActionAid. Με συμμετοχικές διαδικασίες σχεδιάσαμε και αξιολογήσαμε τις δράσεις της οργάνωσης.
Πραγματοποιήθηκαν επίσης όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου των οικονομικών και
του έργου μας.
Στα πλαίσια της Πολιτικής Ανοικτής Πληροφόρησης, οι υποστηρικτές μας και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης μπορεί να
ανατρέξει σε πληροφορίες που αφορούν το έργο της οργάνωσης και τον κύκλο εργασιών.

To Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, Κωφών και Βαρύκωων Πάτρας,με το σύνθημα του κέρδισε το διαγωνισμό «Τα πιό δυνατά συνθήματα προς τους πολιτικούς»
στα πλαίσια της Παγκόσμιας Εβδομάδας Δράσης για την Εκπαίδευση 2008.
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ActionAid Ελλάς
Ετήσια Έκθεση 2008
Κάθε χρόνο όλα τα τμήματα και τα γραφεία
της ActionAid αξιολογούν τον αντίκτυπο του έργου
που έγινε και καταγράφουν τον τρόπο με τον οποίο
οι προσπάθειές μας συνέβαλαν έμπρακτα
στην αντιμετώπιση της φτώχειας και της ανισότητας.
Στα χέρια σας κρατάτε μια σύνοψη της έκθεσης αυτής.
Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο στο
www.actionaid.gr/annualreport

