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Αγαπητές φίλες / αγαπητοί φίλοι,
Όσο και αν οι εκπλήξεις που μας επεφύλαξε το 2020 κάνουν την προηγούμενη χρονιά να φαίνεται μακρινή,
αξίζει να θυμηθούμε τα πολλά και μεγάλα βήματα μπροστά που κάναμε μαζί το 2019 και να γιορτάσουμε
τις αλλαγές που καταφέραμε στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ο τριπλασιασμός του αριθμού των εθελοντών μας
και η αύξηση κατά 17% στον αριθμό νέων Αναδόχων από Ελλάδα και Κύπρο σε σχέση με το 2018, μόνο με αισιοδοξία μπορεί να μας γεμίζει. Χάρη στην εμπιστοσύνη χιλιάδων υποστηρικτών μας και πολλών ιδρυμάτων και
εταιρειών, καταφέραμε να εμβαθύνουμε το έργο μας στο Επίκεντρο στηρίζοντας συνολικά 2.151 συνανθρώπους
μας που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και κοινωνικό αποκλεισμό και να δεχτούμε για
τα αποτελέσματα της δουλειάς την τιμητική διάκριση της «ΜΚΟ της χρονιάς 2019» στον τομέα της κοινωνικής
συνεισφοράς. Σας ευχαριστούμε όλες και όλους θερμά!
Ένα μεγάλο ευχαριστώ ανήκει και στους εκπαιδευτικούς που για ακόμη μια χρονιά συνεργάστηκαν μαζί μας
για να προωθήσουν στη σχολική κοινότητα τις αξίες του παγκόσμιου πολίτη και ένα μεγάλο μπράβο στους
16.000 μαθητές και μαθήτριες που διεκδίκησαν βιώσιμες πόλεις για όλους, όπως και στους 8.000 που απέδειξαν
ότι η δύναμη είναι στο χέρι τους, χρηματοδοτώντας ένα έργο ύδρευσης στην κοινότητα Wakii της Γκάνας.
Μια μεγάλη νίκη για την ισότητα των φύλων ήταν η υπερψήφιση της πρώτης διεθνούς συμφωνίας κατά
της βίας και παρενόχλησης στην εργασία από τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας. Η ActionAid στήριξε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία σε όλες τις χώρες δράσης της και στην Ελλάδα, συγκεκριμένα, συλλέξαμε 2.500 υπογραφές και ανοίξαμε τον διάλογο με την ελληνική κυβέρνηση για την επικύρωσή της.
Έχοντας ανταποκριθεί το 2019 σε 37 επείγουσες καταστάσεις παγκοσμίως στηρίζοντας 900.000 ανθρώπους,
ήμασταν έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της πανδημίας, αλλά και να προσαρμόσουμε άμεσα και
με ευελιξία το έργο μας στις κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε σε ολόκληρο τον κόσμο.
Στη μοναξιά της καραντίνας αυτό που μου έδωσε τη μεγαλύτερη δύναμη ήταν η σκέψη των χιλιάδων ανθρώπων, όπως εσείς, που μοιραζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες, αξίες και όνειρα για τον κόσμο και η πεποίθηση ότι
μόνο μαζί θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε τα αντισώματα της αλληλεγγύης για να αντιμετωπίσουμε τη χειρότερη πανδημία που μαστίζει τον πλανήτη: τον ιό της αδικίας και της ανισότητας.
Φιλικά,

Γεράσιμος Κουβαράς
Γενικός Διευθυντής “ActionAid Ελλάς”
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Οι χώρες δράσης
της ActionAid

Oι 46 χώρες
δράσης της
ActionAid

Οι 19 χώρες
που στηρίζονται
από το πρόγραμμα
Αναδοχής της
ActionAid Ελλάδας.

Οι 19 χώρες που στηρίζονται
από το πρόγραμμα Αναδοχής
της ActionAid Ελλάδας:
1. Αιθιοπία
2. Αφγανιστάν
3. Βιετνάμ
4. Βραζιλία
5. Γκάνα
6. Γουατεμάλα
7. Ζάμπια
8. Ζιμπάμπουε
9. Ελλάδα
10. Ινδία
11. Καμπότζη
12. Κένυα
13. Μπανγκλαντές
14. Νεπάλ
15. Παλαιστίνη
16. Ρουάντα
17. Σενεγάλη
18. Σιέρα Λεόνε
19. Τανζανία
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Βρείτε
περισσότερες
πληροφορίες για
το γραφείο μας
στην Ελλάδα στο
actionaid.gr/hellas
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Κόσμος
Ανθεκτικές κοινότητες, ικανές
να ανταποκριθούν στις προκλήσεις
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Το 2019 ανταποκριθήκαμε σε 37 έκτακτες
καταστάσεις σε χώρες
όπου δραστηριοποιείται
η ActionAid και
βρεθήκαμε στο πλευρό

880.010
συνανθρώπων μας,
που είχαν πληγεί
από φυσικές
καταστροφές.

Οι ανθεκτικές κοινότητες αποτελούνται από
δυνατούς ανθρώπους, που έχουν τις γνώσεις και τα μέσα να αντιμετωπίσουν οτιδήποτε κι αν συμβαίνει στους ίδιους ή γύρω
τους. Έτσι, είτε πρόκειται για εναλλακτικές
ενίσχυσης του οικογενειακού εισοδήματος
είτε για τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, βρισκόμαστε
στο πλευρό των πιο ευάλωτων κοινοτήτων
και, μαζί με τους κατοίκους, σχεδιάζουμε
ολοκληρωμένα προγράμματα.
Για να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, συμβάλαμε στην αναβάθμιση των κοινοτήτων
τους. Σε αυτό το πνεύμα, στο Μπανγκλαντές
και συγκεκριμένα στην παραγκούπολη της
κοινότητας Τσανπαρά προσφέραμε αντλίες
νερού, δίνοντας τη δυνατότητα σε 12.490
κατοίκους να αποκτήσουν πρόσβαση σε
καθαρό πόσιμο νερό. Κατ’ επέκταση, το γεγονός αυτό οδήγησε σε μείωση των κρουσμάτων ασθενειών που μεταδίδονται με το νερό,
όπως π.χ. η χολέρα. Αντίστοιχα, στην Μπαΐα
της Βραζιλίας κατασκευάσαμε 2.500 δεξαμενές νερού, από τις οποίες επωφελούνται
περίπου 12.500 άτομα.
Οι πιο ευάλωτοι οικονομικά και κοινωνικά
συνάνθρωποί μας ανακάλυψαν τρόπους
να ενισχύσουν το εισόδημά τους, ώστε να
καλύπτουν τις ανάγκες τους και να αντιμετωπίζουν πλέον το μέλλον με μεγαλύτερη
αισιοδοξία. Ενδεικτικά, σε άνυδρες περιοχές της Γκάνας εκπαιδεύσαμε 512 αγρότες
σε τεχνικές που βελτιώνουν την υγρασία
του εδάφους, βοηθώντας τους να αυξήσουν
σημαντικά την παραγωγή τους, και στην
Αιθιοπία δώσαμε 2.600 κατσίκες σε 520
γυναίκες από την κοινότητα Σάμπα Μπόρου,
οι οποίες εξασφάλισαν έτσι γαλακτοκομικά
προϊόντα για τις οικογένειές τους και παράλληλα ενίσχυσαν το εισόδημά τους.
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Ελλάδα
Άνθρωποι που στέκονται
ξανά στα πόδια τους

Seddiq 17,
Αφγανιστάν

© Michel Ndayambje/ActionAid

«Ήμουν μόλις 13 όταν μας άφησε ο πατέρας μου κι έφυγε από τη χώρα, χωρίς να έχουμε
νέα του από τότε. Έτσι, σταμάτησα το σχολείο στην 6η τάξη. Δουλεύαμε σκληρά κι εγώ
και η μητέρα και η αδερφή μου, αλλά δυσκολευόμασταν να τα βγάλουμε πέρα. Όταν η
ActionAid άνοιξε το κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης δίπλα από το σπίτι μας, είδαμε
ένα φως στη ζωή μας. Η μητέρα μου με έγραψε να μάθω να επισκευάζω μοτοσυκλέτες.
Μια από τις πιο σημαντικές στιγμές μου είναι όταν πληρώνομαι για τη δουλειά μου.
Ο δάσκαλός μου στο κέντρο και ο θείος μου με παρότρυναν και ξεκίνησα πάλι το σχολείο
και θέλω να μελετάω σκληρά, γιατί εκτός από δουλειά, θέλω να έχω και μόρφωση.
Εκ μέρους της οικογένειάς μου, θέλω να ευχαριστήσω την ActionAid για το έργο που
κάνει για πολλά παιδιά σαν εμένα,» λέει ο 17χρονος Seddiq από το Αφγανιστάν.

Με τον μύλο αυξήσαμε την
παραγωγή μας και βελτιώσαμε
τη διατροφή της οικογένειάς μας.
Με τα λεφτά που κερδίζω από
την παραγωγή μου πληρώνω
το σχολείο των παιδιών μου.
Η ζωή της οικογένειάς μου
είναι πολύ καλύτερη πια!
Hilarie 45, Ρουάντα
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Όταν η ActionAid
άνοιξε το κέντρο
επαγγελματικής
κατάρτισης δίπλα
από το σπίτι μας,
είδαμε ένα φως
στη ζωή μας

Το 2019, με τα σημάδια της οικονομικής
κρίσης ακόμα εμφανή σε μεγάλο μέρος
του πληθυσμού, ιδίως στα αστικά κέντρα, συνεχίσαμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας
στους συνανθρώπους μας που είχαν ανάγκη.
Μέσα από το Επίκεντρο, στηρίξαμε 2.151
άτομα και συγκεκριμένα 425 παιδιά και
1.726 ενήλικες. Ανάμεσά τους, 1.224 άτομα
κατάφεραν να βρουν λύσεις σε φλέγοντα
ζητήματα που τα απασχολούσαν, χάρη στις
συμβουλευτικές υπηρεσίες νομικής, λογιστικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης, τις
οποίες παρέχουμε. Επίσης, 1.183 συμπολίτες
μας συμμετείχαν σε προγράμματα εκπαίδευσης και ενδυναμώθηκαν μέσα από τις
υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης και
συμβουλευτικής εύρεσης εργασίας, αναπτύσσοντας περαιτέρω δεξιότητες και ταλέντα κι αυξάνοντας έτσι το εισόδημά τους.
Αποκτώντας πρόσβαση σε πληροφορίες,
μαθαίνοντας νέα πράγματα κι αναλαμβάνοντας περισσότερες πρωτοβουλίες, οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε προγράμματα του
Επίκεντρου ανακάλυψαν εναλλακτικές που
δεν είχαν υπόψη τους κι αισθάνθηκαν πιο
δυνατοί παρά τις αντίξοες συνθήκες γύρω
τους. Έτσι, μαζί με την ουσιαστική βοήθεια

της Συμβουλευτικής Εύρεσης Εργασίας περισσότεροι από 150 άνεργοι βρήκαν δουλειά!
Η Γεωργία επισκέφτηκε το Επίκεντρο από
την αρχή της λειτουργίας του, προκειμένου
να βοηθηθεί στην υποβολή της φορολογικής
δήλωσης εκείνη και ο σύζυγός της, μέσω
της Υπηρεσίας Οικονομικής Διαχείρισης.
Στην πορεία πληροφορήθηκε για τη
Συμβουλευτική Εύρεσης Εργασίας και
αποφάσισε να απευθυνθεί κι εκεί, καθώς
και οι δύο ήταν μακροχρόνια άνεργοι και
προσπαθούσαν να τα βγάλουν πέρα με το
κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
Μετά από πολλές προσπάθειες, επιμονή
και στενή συνεργασία με την ομάδα του
Επίκεντρου, η Γεωργία και ο Ευάγγελος
έχουν σήμερα και οι δυο δουλειά και νιώθουν ότι ζουν με αξιοπρέπεια.
«Ξεκίνησα από τις φορολογικές δηλώσεις
και κάποια στιγμή μέσω του Επίκεντρου
μπορέσαμε και βρήκαμε κι εγώ και ο άντρας
μου δουλειά. Ο Ευάγγελος στο αντικείμενό
του, τζαμάς, κι εγώ σε ένα σπίτι. Από κει
που ζούσαμε με 300 ευρώ του ΚΕΑ, τώρα
δόξα τω Θεώ πάμε πολύ καλύτερα.»
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Κόσμος
Πιο δίκαιος κόσμος,
με τη συμβολή όλων μας

© Ruth McDowall/ActionAid
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γυναίκες συμμετείχαν
σε Ομάδες Γυναικών,
μέσα από τις οποίες
εκπαιδεύτηκαν σε
διάφορα αντικείμενα
και απέκτησαν δικό
τους εισόδημα,
ενισχύοντας τη θέση
τους στην κοινωνία.

Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των πιο
ευάλωτων και ασκούμε πίεση στα κέντρα
λήψης αποφάσεων, ώστε να αλλάξουν
οι πολιτικές και οι πρακτικές και να γίνει
ο κόσμος μας πιο δίκαιος. Στην προσπάθειά
μας αυτή, συνεργαζόμαστε με οργανώσεις,
ακτιβιστές και ακτιβίστριες της κοινωνίας
των πολιτών και πραγματοποιούμε εκστρατείες, απαιτώντας νομοθετικές αλλαγές.
Ενδεικτικά, ότι τη χρονιά που μας πέρασε,
3.000 έφηβες από την κοινότητα Μαράφα
της Κένυας συμμετείχαν στις Ομάδες
Κοριτσιών που έχουμε δημιουργήσει.
Στις ομάδες αυτές, τα κορίτσια μπορούν
και συζητούν θέματα που τα απασχολούν,
αναφέρουν στους δασκάλους τους περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς από τους
συμμαθητές τους ή άλλους άνδρες και μαθαίνουν για την προσωπική τους υγιεινή
και το δικαίωμά τους να λένε «όχι» σε
όποιον τα προσεγγίζει με σεξουαλικές
προθέσεις. Αντίστοιχα, σε μία από τις κοινότητες που στηρίζουμε στο Βιετνάμ και
συγκεκριμένα στο Μπιν Ταν, 1.067 μαθητές
έμαθαν για το σώμα τους, αλλά και για τα
μέτρα πρόληψης και τους μηχανισμούς προστασίας από τη σεξουαλική παρενόχληση.
Επίσης, στη Γουατεμάλα 700 γυναίκες συμμετείχαν σε Ομάδες Γυναικών, μέσα από
τις οποίες εκπαιδεύτηκαν σε διάφορα αντικείμενα και απέκτησαν δικό τους εισόδημα,
ενισχύοντας τη θέση τους στην κοινωνία.
Παράλληλα, στις ομάδες αυτές τους δόθηκε
η ευκαιρία να συζητήσουν, αλλά και να ενημερωθούν για την ισότητα των φύλων
και τα δικαιώματα των γυναικών, καθώς και
για το νομικό πλαίσιο για την κληρονόμηση
της γης και την αντιμετώπιση της βίας.
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Χώρος έκφρασης
των πιο αδύναμων φωνών

Η Asari γέννησε χωρίς να κινδυνεύσει.

© Wilma Munyandi/ActionAid

«Στις 4 πρώτες εγκυμοσύνες μου, δεν πήγα
ποτέ στον γιατρό. Για να πάω, έπρεπε να
περπατήσω 4 ώρες κι αυτό ήταν επικίνδυνο.
Έχασα δύο παιδιά στη γέννα και νιώθω
τυχερή που επέζησα. Όταν ήταν να γεννήσω
το πέμπτο παιδί, ευτυχώς η ActionAid είχε
φτιάξει κέντρο τοκετού στο χωριό μου και
μπόρεσα να γεννήσω με ασφάλεια. Έκανα
όλες τις εξετάσεις πριν και μετά τη γέννα,
έκανα εμβόλια στο παιδί μου. Στο κέντρο

με ενημέρωσαν, επίσης, για τα αντισυλληπτικά και μου έδωσαν ένα πακέτο με τα
βασικά πράγματα που χρειάζεται ένα μωρό.
Αν υπήρχε και παλιότερα κέντρο τοκετού στο χωριό, δε θα είχα χάσει 2 παιδιά.
Χαίρομαι, όμως, που ξέρω ότι από εδώ και
στο εξής οι γυναίκες του χωριού δε χρειάζεται να γεννάνε μόνες στα σπίτια τους
και σας ευχαριστώ». Asari, 26 χρονών,
Νεπάλ

Χαίρομαι πραγματικά που η ActionAid στηρίζει τον
συνεταιρισμό μας, γιατί τώρα μπορώ να δουλέψω ως
αγρότισσα και να έχω δικό μου εισόδημα. Για πρώτη
φορά στη ζωή μου μπορώ και πληρώνω μόνη μου τα
έξοδα των 4 παιδιών μου για να πάνε σχολείο, ενώ
ο μεγάλος μου γιος πάει πλέον σε μια σχολή. Τώρα
που βγάζω κι εγώ χρήματα, μπορώ να βοηθήσω την
οικογένειά μου όποτε το χρειάζεται.
Imbowa μητέρα 6 παιδιών, Ζάμπια

«Έχουμε σώσει 5 ανήλικα κορίτσια από γάμους που δεν ήθελαν! Αν ακούσουμε ότι μια
οικογένεια ετοιμάζεται να παντρέψει μικρό κορίτσι, πάμε όλες οι γυναίκες της Ομάδας και
απαιτούμε να αφήσουν το κορίτσι ήσυχο.» Sekai, 40 χρονών, Ζιμπάμπουε
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Ελλάδα

Ακούγοντας τους προβληματισμούς των συνανθρώπων μας
που βρίσκονται σε δυσμενή θέση, προσπαθήσαμε να αναδείξουμε τα προβλήματά τους, πιέζοντας ταυτόχρονα την πολιτεία να αναζητήσει και να εφαρμόσει θεσμικές λύσεις.

Κατάλαβα
πως η φωνή μου
μπορεί να ακουστεί
αν ενωθεί με τις
φωνές κι άλλων
ανθρώπων που μοιράζονται τις ίδιες
απόψειςκαι τα ίδια
όνειρα με μένα.
Ευφροσύνη,
1ο Γυμνάσιο Άνω
Λιοσίων

Ενδεικτικά, τον Σεπτέμβριο συμμετείχαμε στην Παγκόσμια
Εβδομάδα Δράσης για το Κλίμα, παίρνοντας μέρος στην
πορεία και ενώνοντας τη φωνή μας με τις φωνές εκατομμυρίων ανθρώπων από όλο τον κόσμο, που βιώνουν καθημερινά
τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Στη Φυλή, έναν δήμο
που καλείται να αντιμετωπίσει πληθώρα προβλημάτων,
όπως π.χ. η διαχείριση των απορριμμάτων, η φτώχεια και η
ένταξη των Ρομά, 400 μαθητές και 23 δάσκαλοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ένωσαν τις δυνάμεις τους με 80 νέους,
με τον συντονισμό της ActionAid, και παρουσίασαν ένα
σχέδιο δράσης για τη βιωσιμότητα στο πλαίσιο των Στόχων
Βιώσιμης Ανάπτυξης. Επιπλέον, 1.896 μαθητές από 35 σχολεία της χώρας συμμετείχαν σε δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης για τη μετανάστευση, την έμφυλη
βία και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Αξίζει, επίσης, να
αναφερθεί και η ανταπόκριση 93 νέων στο κάλεσμά μας να
γράψουν ιστορίες που να αναδεικνύουν τις θετικές πτυχές
του μεταναστευτικού και περιγράφουν θετικές εμπειρίες
ένταξης μεταναστών, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
στην ανατροπή της κυρίαρχης εικόνας για τις διαπολιτισμικές κοινωνίες και εστιάζοντας στην εξεύρεση λύσεων.
Τέλος, το 2019, 2.500 άνθρωποι υπέγραψαν την έκκλησή μας
στην Ελλάδα και 30.000 σε όλο τον κόσμο για την παρενόχληση στην εργασία, συμμετέχοντας στη διεθνή εκστρατεία
που οδήγησε στην υπογραφή της πρώτης διεθνούς συμφωνίας κατά της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία.
13

Η εκπαίδευση και η διά βίου μάθηση αποτελούν βασικά εργαλεία μας για να μειώσουμε τη φτώχεια και την αδικία. Μέσα από
εκπαιδευτικά προγράμματα, προγράμματα
ανάπτυξης δεξιοτήτων, καθώς και μέσω
της ενίσχυσης της τυπικής εκπαίδευσης σε
υποδομές, εξοπλισμό, κατάρτιση των εκπαιδευτικών ή μέσω της διεκδίκησης των δικαιωμάτων στην εκπαίδευση, συμβάλλουμε
στη διαμόρφωση πολιτών που γνωρίζουν τα
δικαιώματά τους, τα διεκδικούν και έχουν
τις δεξιότητες να βελτιώσουν τη ζωή τους
και της κοινότητάς τους.

Κόσμος
Οι νεαροί πολίτες μαθαίνουν
και διεκδικούν ένα καλύτερο μέλλον
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© Natasha Mulder/ActionAid

Το 2019 μία σειρά από δράσεις στις χώρες
όπου δουλεύουμε έφερε χιλιάδες παιδιά και
νέους πιο κοντά στο όνειρο για ένα καλύτερο μέλλον για όλες και όλους. Ενδεικτικά:
Μέσα στο 2019, ενισχύσαμε εξοπλισμό
και υποδομές στις περισσότερες περιοχές
δράσης μας: στο Νεπάλ 923 παιδιά φοιτούν πλέον σε ανακαινισμένα και ασφαλή
κτίρια. Οι 842 μαθητές από το Μπακέλ της
Σενεγάλης έχουν καινούργιες τουαλέτες
στο σχολείο τους και στην Τανζανία και
την κοινότητα Τσαμγουίνο 402 μαθητές δεν
στριμώχνονται πλέον για να κάνουν μάθημα,
αφού έχουν καινούργιες τάξεις. Στη Σιέρα
Λεόνε, 175 παιδιά στην κοινότητα Μπο δεν
αρρωσταίνουν πια από μολυσμένο νερό,
αφού το σχολείο τους έχει πλέον αντλία
νερού με βρύση, και στο Κόνο 250 μαθητές
έχουν ανακαινισμένο σχολείο.
Μέρος των προγραμμάτων μας αποτελεί
η διαμόρφωση κέντρων δημιουργικής απασχόλησης κι εκπαίδευσης, όπου τα παιδιά
έρχονται σε επαφή με τα ερεθίσματα που
τους επιτρέπουν να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν. Έτσι, στο Μπανγκλαντές και στην
κοινότητα Μανταργκόνζ, 1.066 παιδιά συμμετείχαν σε ανάλογες δράσεις στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης που λειτουργεί η
ActionAid εκεί, ενώ στη Βραζιλία 860 παιδιά
και έφηβοι παρακολούθησαν εκπαιδευτικά
προγράμματα κι έμαθαν να χρησιμοποιούν

τις νέες τεχνολογίες για να ενημερώνονται
και για να κινητοποιούνται. Κέντρα Παιδιού
έχουμε δημιουργήσει και στην Ινδία, όπου
η κρατική εκπαίδευση είναι ελλιπής κι έτσι
285 παιδιά ακόμη μέσα στο 2019 εντάχθηκαν
στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα.
Τη χρονιά που πέρασε, στην Γκάνα στηρίξαμε 475 παιδιά να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους, ενώ 57 παιδιά σταμάτησαν να
εργάζονται και 52 κορίτσια επέστρεψαν στο
σχολείο. Στη Σιέρα Λεόνε, 25 έφηβοι που δεν
μπορούσαν να πληρώσουν τα δίδακτρά τους
και να συνεχίσουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έλαβαν υποτροφίες και αντίστοιχα
στη Νιουάλα της Τανζανίας, τα μισά περίπου
παιδιά ενός δημοτικού σχολείου, δηλαδή 110
από τα 245, είναι κορίτσια, χάρη στην εκστρατεία ευαισθητοποίησης κι ενημέρωσης
για το δικαίωμα στην εκπαίδευση, που πραγματοποιήσαμε στην περιοχή. Το δικαίωμα
στην εκπαίδευση είναι πέρα από ηλικίες κι
έτσι στο Βιετνάμ 41 γυναίκες που ήταν αναλφάβητες γνωρίζουν πλέον γραφή και ανάγνωση, χάρη στα αντίστοιχα προγράμματα
που υλοποιούμε στην κοινότητα Τρα Βιν.

Τα παιδιά μου προσπάθησαν να μου
μάθουν να διαβάζω, μα δεν τα κατάφεραν.
Χρειαζόμουν έναν καλό δάσκαλο και αυτό
μου πρόσφερε η ActionAid. Νιώθω σαν να
ξετυλίγω τα μυστικά των λέξεων και αισθάνομαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου.
Thi Sa Bane 34, Βιετνάμ
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Ελλάδα
Οι αξίες του ενεργού πολίτη
από την τάξη στην πράξη

© Jonathan Bundu/ActionAid

Charles 14,
Βραζιλία

Είμαι πολύ χαρούμενη που δεν
χρειάζεται πια να κουβαλάω
καθημερινά τα ασήκωτα μπιτόνια
και δεν αρρωσταίνουμε από το
μολυσμένο νερό!

© Jonathan Bundu/ActionAid

Gita 13, Σιέρα Λεόνε

Μου αρέσει στο σχολείο, είναι ευχάριστο πια και ξέρω ότι δεν κινδυνεύω. Παλιά, ούτε καθίσματα
δεν είχαμε, ενώ μέχρι και φίδια
έμπαιναν στην τάξη! Τώρα, δεν
φοβόμαστε να πάμε στο μάθημα».
Rabi 12, Νεπάλ
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© Panayiotis Mpampaloukas/ActionAid

© Erika Azevedo/ActionAid

Με το εργαστήριο
για τα μέσα επικοινωνίας
της ActionAid, η φωνή μου
ακούστηκε στην κοινότητα!
Έφτιαξα μια εφημερίδα με
τα προβλήματα, όπως το
κατεστραμμένο γυμναστήριο, που έφτασε μέχρι τον
δήμαρχο, ο οποίος φρόντισε
να το ανακαινίσει!

Στην Ελλάδα, με μία ποικιλία προγραμμάτων που απευθύνονται σε όλες τις σχολικές
βαθμίδες, καλλιεργούμε στα παιδιά και τους
εφήβους τις αξίες του ενεργού πολίτη, προωθώντας τον προβληματισμό, την κριτική
σκέψη, την κινητοποίηση.
Μέσα στο 2019, 300 μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είχαν την ευκαιρία
να γνωρίσουν τον 2Π, που δίνει τη δυνατότητα στους μικρούς μαθητές να ταξιδέψουν στον κόσμο και να νιώσουν και οι ίδιοι
Παγκόσμιοι Πολίτες.
Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Walk the Global Walk, προωθήσαμε μία
σειρά δράσεων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με στόχο οι μαθητές να έρθουν σε
επαφή με τις αξίες του ενεργού πολίτη.
Έτσι, με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων μας σε συνεργασία με 8 σχολεία του
Δήμου Φυλής στην Αττική, 10 μαθητές και

μαθήτριες και 2 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε πενθήμερο θερινό σχολείο στην
Πορτογαλία, με θέμα έναν από τους 17
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και συγκεκριμένα τον στόχο για τις βιώσιμες πόλεις.
Καρπός αυτού του θερινού σχολείου ήταν,
ανάμεσα στα άλλα, και το «Μανιφέστο των
νέων για μια πιο βιώσιμη πόλη», το οποίο
είναι κοινό για όλες τις χώρες που πήραν
μέρος και οι συμμετέχοντες ανέλαβαν να
το προωθήσουν με όλες τους τις δυνάμεις
επιστρέφοντας στις χώρες τους.
Στο Επίκεντρο, 380 παιδιά από την προσχολική ηλικία μέχρι και το λύκειο, παρακολούθησαν προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας, αγγλικών, υπολογιστών, αλλά και
προγράμματα που αφορούν την τέχνη, την
τεχνολογία και τον αθλητισμό. Επιπλέον,
1.548 μαθητές και μαθήτριες από 27 σχολεία
της χώρας συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά
μας προγράμματα για τα σχολεία.
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Κόσμος

© Marina Tota/ActionAid

Οι πολίτες πρωταγωνιστές της αλλαγής
που θέλουν να δουν στον κόσμο

18

Ακτιβιστές,
ομάδες νέων και
υποστηρικτές και υποστηρίκτριες της ActionAid
συμμετείχαν σε πορείες για
το κλίμα σε όλο τον κόσμο.
Στην Γκάνα, η ομάδα νέων
μας έδωσε ψήφισμα με
υπογραφές στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος για
την απαγόρευση
των πλαστικών
μιας χρήσης.

Οι αλλαγές που θέλουμε να δούμε στον
κόσμο χρειάζονται την κινητοποίησή μας
για να κάνουμε πράξη έναν κόσμο πιο δίκαιο
για όλες και για όλους. Είτε πρόκειται για
απομακρυσμένες αγροτικές κοινότητες είτε
για φτωχογειτονιές σε μεγαλουπόλεις,
οι εθελοντές μας κάνουν την περιοχή τους
και τη ζωή των γύρω τους καλύτερες.
Για παράδειγμα, στο Κατεχόμενο
Παλαιστινιακό Έδαφος και συγκεκριμένα
σε μια από τις πιο αποκλεισμένες περιοχές
της Χεβρώνας, 800 μαθήτριες και μαθητές
4 σχολείων παίζουν και γελούν για λίγο
ξέγνοιαστα, χάρη στις δραστηριότητες που
κάνουν μαζί τους οι εθελοντές της τοπικής
οργάνωσης που στηρίζουμε. Στο Ρεσίφε
της Βραζιλίας, 1.500 παιδιά και έφηβοι συμμετείχαν σε εκπαιδεύσεις μας, πίστεψαν
στον εαυτό τους και ξεκίνησαν εθελοντικές
δράσεις στην περιοχή τους. Στη Σενεγάλη,
συνδιοργανώσαμε με την εθελοντική
ομάδα νέων μας «Activista» και την Εθνική
Συνδικαλιστική Ένωση συγκέντρωση με
θέμα την παρενόχληση στην εργασία, όπου
συμμετείχαν τουλάχιστον 1.000 συνδικαλιστές και συνδικαλίστριες. Τέλος, όπως και
σε πολλές άλλες χώρες δράσης μας έτσι και
στην Γκάνα, χιλιάδες νέοι εθελοντές μας
συμμετείχαν σε πορείες για το κλίμα, τον
Σεπτέμβριο 2019.
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© Aspasia Kakari/ActionΑid
© Natasha Mulder/ActionΑid

Άνθρωποι σαν την Varou Mat από την Καμπότζη γίνονται ηγέτες
στην κοινότητά τους και με τις πράξεις τους κάνουν την κοινότητά τους καλύτερη.

Η 31χρονη Varou Mat είναι εθελόντρια στο
χωριό Doun Kaot στην Καμπότζη και μέλος
της Ομάδας Γυναικών που στηρίζουμε.
Οι συγχωριανοί της την θεωρούν πρότυπο
καθώς κατάφερε να ξεκινήσει σπουδές, ενώ
είναι μητέρα δύο μικρών παιδιών, δουλεύει
καθημερινά στην ψαραγορά και διδάσκει
εθελοντικά στο νηπιαγωγείο του χωριού.

© Takaitei Bote/ActionΑid

Η Ellen Muhaha είναι Πρόεδρος της Ομάδας Γυναικών στο Makoni της Ζιμπάμπουε
και βοήθησε στη διανομή τροφίμων που
οργανώσαμε, όταν η ξηρασία οδήγησε

την κοινότητά της στην πείνα. «Τα μέλη
της Ομάδας είμαστε τα αυτιά και τα μάτια
για τις γυναίκες στην κοινότητά μας. Εμείς
πήραμε την πρωτοβουλία να δώσουμε τρόφιμα σε μια εξαμελή οικογένεια, όταν ακούσαμε ότι λιποθύμησαν από την πείνα.»
Η κινητοποίηση των πολιτών για έναν
κόσμο πιο δίκαιο δίνει φτερά στην ελπίδα
μας για έναν καλύτερο κόσμο για όλες και
όλους. Οι εθελοντές μας, οι οικονομικοί
υποστηρικτές μας, εταιρείες και φορείς συμπορευόμαστε στον αγώνα μας για λιγότερη
φτώχεια και περισσότερη δικαιοσύνη.

Τα μέλη της Ομάδας είμαστε τα
αυτιά και τα μάτια για τις γυναίκες στην κοινότητά μας. Εμείς
πήραμε την πρωτοβουλία να
δώσουμε τρόφιμα σε μια εξαμελή
οικογένεια, όταν ακούσαμε ότι
λιποθύμησαν από την πείνα.
Ellen Muhaha,
εθελόντρια στην Ζιμπάμπουε
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Ελλάδα
Η αλληλεγγύη
στην πράξη
Το 2019 ήταν πολλοί αυτοί που μας υποστήριξαν με τον χρόνο, τη φωνή, τις δεξιότητές,
αλλά και την οικονομική τους στήριξη. Έλληνες και Κύπριοι συμμετείχαν στην αλλαγή
που θέλουμε να φέρουμε στον κόσμο.
Έτσι, 25.655 άνθρωποι μας στήριξαν οικονομικά μέσω του Προγράμματος Αναδοχής,
811 μέσω του Προγράμματος Φίλος της
ActionAid και 462 μέσω του Προγράμματος
Υποστηρικτής Χώρας. Επίσης, δεχτήκαμε
275 δωρεές για τις έκτακτες εκκλήσεις μας
για φυσικές καταστροφές σε Αφρική και
Ασία, ενώ έγιναν 931 δωρεές μέσω της πλατφόρμας μας Crowdfunding, καθώς και από
τη συμμετοχή σε αγώνες δρόμου, τη διοργάνωση πάρτι και τη συλλογή δωρεών σε βαφτίσεις και γάμους.
Πολύτιμη ήταν και η βοήθεια των 117 εθελοντών μας που στήριξαν τις δράσεις και
τα προγράμματά μας, βοηθώντας στο γραφείο, σε εκδηλώσεις, στο Επίκεντρο, σε
εκπαιδευτικά προγράμματα ή και εξ αποστάσεως. Επιπλέον, 16 εθελοντές συμμετείχαν σε πολύμηνες αποστολές σε Καμπότζη,
Μπανγκλαντές, Μιανμάρ και Σενεγάλη,

όπου υποστήριξαν με τις δεξιότητές τους ευάλωτες κοινότητες μέσω του προγράμματος
«EU Aid Volunteers». Τέλος, 35 Ανάδοχοι από
Ελλάδα και Κύπρο ταξίδεψαν για μια εβδομάδα στην Ζιμπάμπουε για να βοηθήσουν
εθελοντικά στην κατασκευή τουαλετών σε
χώρο προσχολικής αγωγής και ενός φράγματος για τη συγκράτηση του βρόχινου νερού.
Επιπλέον, χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν
σε ακτιβιστικές μας δράσεις υπογράφοντας
την έκκλησή μας και συμμετέχοντας
σε πορείες για τα δικαιώματα των γυναικών και την κλιματική κρίση, στις οποίες
πήραμε μέρος.
Το 2019, στάθηκαν δίπλα μας και επώνυμοι
άνθρωποι εθελοντικά, που τους ευχαριστούμε από καρδιάς, όπως ο σκηνοθέτης
Χριστόφορος Παπακαλιάτης, που ανέδειξε
τη δράση της ActionAid στην Γκάνα, το
Νεπάλ και την Ελλάδα στο ντοκιμαντέρ
«Ένας κόσμος», ο Φίλιππος Πλιάτσικας και
ο Μπάμπης Στόκας, που έστειλαν με ένα
βίντεο κάλεσμα για την Παγκόσμια Δράση
για το Κλίμα και ο Κοσμάς Κουμιανός,
που φωτογράφισε το έργο μας στη
Σενεγάλη. Επιπλέον η δημοσιογράφος Λίλα
Κουντουριώτη παρουσίασε το Πρόγραμμα
«Βeyond Goals» και η blogger Εύη Σταθάτου
στήριξε το Πρόγραμμα Αναδοχής. Τέλος
ευχαριστούμε τον όμιλο 24Media για τη
σταθερή υποστήριξή του.
Οι υποστηρικτές και οι εθελοντές μας παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στις δράσεις μας
και τους ευχαριστούμε όλους θερμά για τη
στήριξή τους. Είτε πρόκειται για μεμονωμένα άτομα είτε για εταιρείες, η βοήθειά
τους είναι πολύτιμη στην προσπάθειά μας
για μια πιο δίκαιη κοινωνία.
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Οικονομικά στοιχεία

Έσοδα 2019

Ελλάδα
Το 2019, χάρη στην πολύτιμη
στήριξη ιδιωτών, εταιρειών
και φορέων συγκεντρώσαμε
7.396.050 ευρώ. Τους ευχαριστούμε θερμά, καθώς μας
βοηθούν να κάνουμε πραγματικότητα το όραμά μας για
έναν κόσμο πιο δίκαιο για
όλους και για όλες. Το 85,6%
των εσόδων μας προέρχεται
από ιδιώτες και εταιρείες
που μας υποστηρίζουν
μέσω του Προγράμματος
Αναδοχής, ενώ το 14,2%
προέρχεται από φορείς κι
ευρωπαϊκά προγράμματα.
Αντίστοιχα, το 64% των
εξόδων μας επενδύθηκε σε
αναπτυξιακά προγράμματα
στις χώρες δράσης μας και
στην Ελλάδα, το 22% σε
ενέργειες προώθησης του
έργου μας και προσέλκυσης
υποστηρικτών και το 14%
κάλυψε λειτουργικά έξοδα.

1,1%
250.000€ +
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
100.000€ +
UEFA Foundation
For Children
Ανώνυμος
50.000€ +
Vodafone Foundation
Technomar Shipping Inc Γ. Γιουρούκος
20.000€ +
TIMA Charitable Foundation
Όμιλος Achmea Interamerican
Ίδρυμα Μποδοσάκη
Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε.

1,2%

0,2%

14,2%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
Έσοδα από φορείς

1.052.928€

14,2%

Έσοδα από ιδιώτες

6.327.597€

85,6%

15.525€

0,2%

Χρηματοοικονομικά έσοδα
Σύνολο εσόδων

7.396.050€

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ από ιδιώτες

82,4%

85,6%

Έσοδα από το Πρόγραμμα
Αναδοχής της ActionAid

6.090.700€

82,4%

Έσοδα από το Πρόγραμμα
Φίλος της ActionAid

79.659€

1,1%

Έσοδα από το Πρόγραμμα
Υποστηρικτής Χώρας

61.595€

0,9%

Έσοδα από έκτακτη έκκληση

10.231€

0%

Έσοδα από δωρεές για λοιπά
προγράμματα

85.412€

1,2%

Σύνολο εσόδων από ιδιώτες

6.327.597€

Έξοδα 2019
11,9%

0,5%

1,1%

37%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
Αναπτυξιακά προγράμματα
στις χώρες που στηρίζει η ΑctionAid

10.000€ +
Κοινωφελές Ίδρυμα
Ι. Σ. Λάτση
The A. G. Leventis
Foundation
ΧΜ Trading Point
3.000€ +
Πλαστικά Θράκης
Yuboto
UCI
Eurobank
Agile Actors
Γκέρτσος Δημήτριος
Ανώνυμος
Mellon Technologies S.A.
Teleperformance Greece
Εκπαιδευτήρια ΔΟΥΚΑ
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Ευχαριστούμε για τη
δωρεά τους σε είδος τις
εταιρείες: Bristot, Google,
ΕΛΙΝΠ, Response, ΑΒ
Βασιλόπουλος, Σκλαβενίτης,
GSA, Egon Zender.
Ευχαριστούμε τις εταιρείες
FrieslandCampina HellasNOYNOY, GlobalWebIndex,
Parfums Christian Dior
Hellas, Grant Thornton,
UM, Expedia Group καθώς
και The American College
of Greece, Φροντιστήρια
ΧΡΟΝΟΣ που συμμετείχαν
σε αθλητικές εκδηλώσεις
και εθελοντικές δράσεις.

0,9%

2.399.677€

37%

100.000€

1,6%

601.732

9,2%

6.190

0%

Έξοδα εκπαιδευτικού έργου
και ευαισθητοποίησης πολιτών

1.072.563

16,5%

Έξοδα προώθησης έργου
και προσέλκυσης υποστηρικτών

1.445.518

22,2%

774.487

11,9%

31.082

0,5%

6.554

0%

73.353

1,1%

Εισφορά στην ActionAid International
Έξοδα για τα προγράμματα
και τη λειτουργία του Επίκεντρου
Έξοδα για το πρόγραμμα
υποστήριξης προσφύγων

Διοικητικά έξοδα και δαπάνες
λειτουργίας γραφείου
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Αποσβέσεις

22,2%

16,5%

9,2%

1,6%

Σύνολο εξόδων

6.511.156

Το ποσό της διαφοράς εσόδων – εξόδων καλύπτεται από το αποθεματικό της «ActionAid
Ελλάς». Σύμφωνα με την πολιτική μας, το αποθεματικό κρατείται για τη διασφάλιση
της συνεχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας της οργάνωσης και αναλώνεται στα πλαίσια
υλοποίησης των δράσεών μας.
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Επιστολή
Ορκωτών Ελεγκτών
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Εργαζόμενοι

Διακυβέρνηση
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.
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‒ Ιούλιος 2020
Στο γραφείο μας στην Αθήνα και στο
Επίκεντρο απασχολούνται 82 εργαζόμενοι
σε 5 τμήματα:

Γενική
Συνέλευση

Διοικητικό
Συμβούλιο

Η ActionAid
International

Έχει 25 μέλη και αποτελεί το
ανώτερο όργανο για τη λήψη
αποφάσεων στρατηγικού
περιεχομένου, ενώ παράλληλα ελέγχει και εποπτεύει
τα υπόλοιπα όργανα της
οργάνωσης.

Έχει επτά μέλη, εκ των
οποίων έξι εκλέγονται
από τη Γενική Συνέλευση
και ένα ορίζεται από την
ActionAid International. Τον
Ιούνιο 2020 πραγματοποιήθηκαν εκλογές.

- Τμήμα Σχεδιασμού,
Αξιολόγησης & Καινοτομίας

Τον Ιούλιο 2020, τα μέλη
της ήταν:

Το ΔΣ που εκλέχθηκε για
την τριετία 2020-2023 είναι:

Adwoa Adoma Kluvitse
Svetoslav Danchev
Ελένη Ασβεστά
Ηρώ Βαρσαμή
Κατερίνα Βίγκου
Ηλίας Γαληνός
Λυδία Γιαννακοπούλου
Μπιάνκα Γκλαβάνη
Βασίλης Δαββέτας
Σπύρος Καπνιάς
Χριστίνα Καράμπελα
Κατερίνα Κυρίλη
Βασίλης Μακράκης
Παναγιώτης Μαμαλής
Ολυμπία Μαυρόκωστα
Κωνσταντίνος Μαχαίρας
Αλεξάνδρα Μητσοτάκη
Χρήστος Μιχαηλίδης
Κυριάκος Πίσσαρης
Φάνης Ρήγας
Νεφέλη Στεφοπούλου
Νικόλαος Τραυλός
Τίνα Τσόντου
Δήμητρα Χριστοδούλου

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.

Ηλίας Γαληνός
– Πρόεδρος
Χριστίνα Καράμπελα
– Αντιπρόεδρος
Μπιάνκα Γκλαβάνη
– Ταμίας
Ελένη Ασβεστά
– Μέλος
Σπύρος Καπνιάς
– Μέλος
Κωνσταντίνος Μαχαίρας
– Μέλος
Francoise Kayitare
– Μέλος (ActionAid
International)
Svet Danchev
– Αναπληρωματικό μέλος
Λυδία Γιαννακοπούλου
– Αναπληρωματικό μέλος

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.

- Διεύθυνση Επιχειρησιακής
Οργάνωσης.

- Τμήμα Επικοινωνίας,
Συνηγορίας & Εκστρατειών
- Τμήμα Διακυβέρνησης
& Εσωτερικών Διαδικασιών
- Διεύθυνση Προγραμμάτων
& Ανεύρεσης Πόρων

Βρείτε
περισσότερες
πληροφορίες για
το γραφείο μας
στην Ελλάδα στο
actionaid.gr
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Στην Ελλάδα ξεκίνησε να δουλεύει
το 1998 με το Πρόγραμμα Αναδοχής,
ενώ το 2000 ξεκίνησε το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα και από το 2014
στηρίζει και ευάλωτους ανθρώπους
στην Ελλάδα.

Λεωφ. Μεσογείων 204 (1ος όροφος)
15561 Χολαργός
Τ: 212.000.6300 (Ελλάδα)
Τ: 22.100.399 (Κύπρος)
E: info.hellas@actionaid.org
www.actionaid.gr
/ActionAidHellas

© Umesh Nepali/ActionAid

Η ActionAid είναι μια ανεξάρτητη
διεθνής οργάνωση της κοινωνίας
των πολιτών, που αγωνίζεται κατά
της φτώχειας και της αδικίας στην
Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Από το
1972 εκπαιδεύει ανθρώπους και στηρίζει ολόκληρες κοινότητες για να
διεκδικούν μια ζωή με αξιοπρέπεια
και έναν κόσμο πιο δίκαιο για όλες
και όλους.

