Φιλανθρωπικά Ιδρύματα (*)
1. Αγκαλιά, Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού. Φιλανθρωπικό μη κερδοσκοπικό
σωματείο το οποίο ιδρύθηκε το 1998. Μαζί με το Κέντρο Φροντίδας Μητέρας και Παιδιού ο
σύλλογος παρέχει εντελώς δωρεάν υπηρεσίες σε εγκύους που αντιμετωπίζουν κάθε είδους
προβλήματα λόγω της εγκυμοσύνης τους καθώς και μετά τη γέννηση του παιδιού.
2. Άγιος Νικόλαος, Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων. Ο
Σύλλογος ιδρύθηκε το 2001 από γονείς, κηδεμόνες και φίλους ατόμων με αυτισμό. Είναι
φιλανθρωπικό μη κερδοσκοπικό σωματείο και έχει σκοπό τη λειτουργία οικοτροφείου για
άτομα με αυτισμό τα οποία προέρχονται από οικογένειες παραπληγικών, τυφλών,
καρκινοπαθών και άπορων.
3. Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος. Μη κερδοσκοπικό σωματείο με δραστηριότητα την
πρόληψη και θεραπεία του παιδικού τραύματος και την αναβάθμιση και διασφάλιση της
ποιότητας ζωής για τη μείωση της παιδικής θνησιμότητας καθώς και βοήθεια παιδιών με
σοβαρά προβλήματα υγείας.
4. Αρωγή. Φιλανθρωπικό μη κερδοσκοπικό σωματείο το οποίο ιδρύθηκε το 1995. Προστατεύει
οικογένειες στα Βόρεια και Δυτικά προάστια της Αθήνας και τις υποστηρίζει για να βελτιώσουν
το επίπεδο διαβίωσής τους. Προσφέρει εκτός από ρουχισμό και τρόφιμα, Νομική, Ιατρική και
Ψυχολογική Στήριξη. Το 2003 ίδρυσε ένα σταθμό στις Αχαρνές για παιδιά με ειδικές ανάγκες.
5. Αμυμώνη, Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα
Οράσεως και Πρόσθετες Ειδικές Ανάγκες. Μη κερδοσκοπικό φιλανθρωπικό σωματείο το οποίο
ιδρύθηκε το 1993. Έχει στόχο τη συνένωση σε κοινό σύλλογο των γονέων, κηδεμόνων και
φίλων των τυφλών ατόμων με πρόσθετα ειδικά προβλήματα.
6. Ανοιχτή Αγκαλιά, των Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής. Μη κερδοσκοπικό σωματείο ιδιωτικού
δικαίου που δημιουργήθηκε στην Αθήνα το 1994 από μια ομάδα εθελοντών, με βασικό στόχο
τη στήριξη με κάθε τρόπο του παιδιού που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο.
7. Αγαπώ τα Παιδιά. Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την αρωγή και τη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικογενειακά προβλήματα.
8. Άσυλο του Παιδιού. Μη κερδοσκοπικός οργανισμός στον οποίο από το 1919 φιλοξενούνται
και διαπαιδαγωγούνται παιδιά χαμηλόμισθων εργαζόμενων μητέρων της ευρύτερης περιοχής
της Θεσσαλονίκης. Δραστηριοποιείται σε δυο κύριους τομείς: την Παιδικής Εστία και το
Πνευματικό Κέντρο για την ανάπτυξη του παιδιού.
9. Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Προσφέρουν τη βοήθειά τους σε πληθυσμούς που βρίσκονται σε
κατάσταση επείγουσας ανάγκης, στα θύματα που προκαλούνται είτε από φυσικούς είτε από
ανθρώπινους παράγοντες, σε όσους υποφέρουν εξαιτίας εξεγέρσεων, χωρίς καμία φυλετική,
θρησκευτική, φιλοσοφική ή πολιτική διάκριση.
10. Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας. Δημιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν μέρος του Διεθνούς
Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου. Τα προγράμματά τους στην Ελλάδα περιλαμβάνουν μεταξύ
άλλων Ανοιχτό Πολύ-ιατρείο για μετανάστες, πρόσφυγες και άπορους, ξενώνα δυναμικότητας
70 ατόμων με στόχο την καθημερινή παροχή στέγης και σίτισης και πρόγραμμα επισκέψεων σε
απομονωμένες περιοχές της Ελλάδας.
11. Γραμμή Ζωής. Κοινωφελές μη κερδοσκοπικό σωματείο τηλεειδοποίησης και βοήθειας στο
σπίτι που δραστηριοποιείται κυρίως στη παροχή φροντίδας, προστασίας και ασφάλειας προς
τους ηλικιωμένους.

12. Διεθνής Εταιρεία Στήριξης Οικογένειας. Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία
ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την αναγνώριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων της
οικογένειας.
13. Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται
από το 2000 για την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του
Παιδιού στη χώρα μας.
14. Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου. Επιστημονικό μη κερδοσκοπικό
σωματείο με σκοπό τη στήριξη νέων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα (κατάθλιψη, άγχος,
μαθησιακές δυσκολίες, οικογενειακά προβλήματα).
15. ΕΡΜΗΣ Σωματείο Γονέων και Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την παροχή κάθε δυνατής ηθικής, κοινωνικής
και οικονομικής βοήθειας για τη θεραπεία, την εκπαίδευση, την κοινωνική και επαγγελματική
αποκατάσταση των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
16. Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. Φιλανθρωπικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος
ιδρύθηκε το 1958 και αποτελεί το βασικό φορέα του αντικαρκινικού αγώνα στη χώρα μας.
Είναι μέλος της Διεθνούς Ενώσεως κατά του Καρκίνου, διαθέτει 34 παραρτήματα σε όλη τη
χώρα και διενεργεί τον Πανελλήνιο Αντικαρκινικό Έρανο αλλά αποδίδει όλα τα χρήματα στο
κράτος.
17. ΕΛ.Ε.Π.Α.Π., Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων. Σωματείο
προνομιακού κοινωνικού χαρακτήρα με καθεστώς νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου.
Ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1937 από πρωτοβουλία ιδιωτών. Στόχος της ΕΛ.Ε.Π.Α.Π. είναι να
βοηθάει σπαστικά παιδιά ή παιδιά με άλλες κινητικές αναπηρίες στην αντιμετώπιση της
πάθησής τους.
18. Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες. Σωματείο αναγνωρισμένο από το Οικονομικό
και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) το οποίο ιδρύθηκε το 1989 για να υποστηρίξει
ανθρώπους που ζητούν άσυλο στη χώρα μας για να γλιτώσουν από τους διωγμούς στην
πατρίδα τους.
19. Ελληνική Εταιρία για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας. Μη κερδοσκοπικό σωματείο ιδιωτικού
δικαίου, μη επιχορηγούμενο από το κράτος, το οποίο αριθμεί πάνω από 3.500 μέλη
πανελλαδικά. Μέλη εκτός από τους πάσχοντες είναι και φίλοι, συγγενείς, επιστήμονες, φορείς,
καθώς και εξέχοντα πρόσωπα της ελληνικής κοινωνίας.
20. Ελληνικό Ίδρυμα Επιμέλειας του Παιδιού. Κοινωφελές ίδρυμα το οποίο ιδρύθηκε το 1991
με σκοπό την ανάληψη εξόδων για την παροχή νοσηλείας, περιθάλψεως και αρωγής σε άπορα,
ανήλικα παιδιά.
21. Ελληνικό Ίδρυμα Οστεοπόρωσης. Μη κερδοσκοπικό επιστημονικό σωματείο το οποίο
ιδρύθηκε το 1996 και αποβλέπει στην πρόληψη και καλύτερη αντιμετώπιση μεταβολικών
νοσημάτων των οστών με την προώθηση ουσιαστικών στόχων όπως η συνεχή μετεκπαίδευση
Ελλήνων Ιατρών για τα νοσήματα αυτά, η οργάνωση και λειτουργία δικτύου ιατρείων
μεταβολικών νοσημάτων των οστών κ.ά.
22. Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων. Προωθεί την ιδέα της δωρεάς ιστών και οργάνων
και δραστηριοποιείται σε δυο κατευθύνσεις: στη βελτίωση του μεταμοσχευτικού προγράμματος
μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στην ενημέρωση των πολιτών της χώρας για το θέμα.
23. ΕΛΠΙΔΑ, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Νεφρικές Ασθένειες. Μη κερδοσκοπικό
σωματείο το οποίο ιδρύθηκε το 1986 και έχει ως σκοπό την ηθική και ψυχολογική στήριξη και
την οικονομική βοήθεια παιδιών με νεφρικές ασθένειες και των οικογενειών τους.

24. Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία. Ασχολείται με την προαγωγή της διαβητολογίας στην
Ελλάδα και την ανάληψη κάθε νόμιμης δραστηριότητας που αποσκοπεί αφ' ενός μεν στην
πρόληψη του σακχαρώδους διαβήτη, αφετέρου δε στην προαγωγή της υγείας, της κοινωνικής
περιθάλψεως και της γενικής ευημερίας των ατόμων που πάσχουν από την ασθένεια.
25. Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής. Φιλανθρωπικό σωματείο το οποίο ιδρύθηκε το
1982 και απευθύνεται σε νέα άτομα, ηλικίας 13 ετών και άνω, με ελαφρά και μέση νοητική
υστέρηση. Προσφέρει, μεταξύ άλλων, επαγγελματική κατάρτιση, υποστηρικτικές υπηρεσίες
προς τα άτομα αυτά και τις οικογένειές τους, προώθηση στην απασχόληση, εκπαίδευση σε
κοινωνικές δραστηριότητες, κ.ά.
26. Θεόφιλος, ΜΚΟ Κοινωνικής Φροντίδας. Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2004 με σκοπό την
παροχή υλικής, κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης των πολύτεκνων οικογενειών στις
απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας.
27. Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας. Κοινωφελής μη κερδοσκοπικός οργανισμός ιδιωτικής
πρωτοβουλίας ο οποίος λειτουργεί από το 1967. Τα προγράμματά του απευθύνονται σε ομάδες
πληθυσμού σε κρίση, όπως οι πρόσφυγες και παιδιά και νέοι με κινητικές αναπηρίες.
28. Ινστιτούτο Ειδικής Αγωγής. Λειτουργεί από το 2003, παρέχοντας μη κερδοσκοπικό
κοινωνικό έργο με κύριες δραστηριότητες την αναβάθμιση της ειδικής αγωγής, την κοινωνική
και οικονομική ένταξη και ενσωμάτωση ευπαθών ομάδων και ατόμων με αναπηρία.
29. Κάνε Μια Ευχή. Μη κερδοσκοπικό ίδρυμα, παράρτημα του διεθνούς φιλανθρωπικού
οργανισμού “Make-A-Wish Foundation” που είναι το μεγαλύτερο στο είδος του παγκοσμίως.
Ιδρύθηκε το 1997 και έχει ως σκοπό την εκπλήρωση επιθυμιών παιδιών από 3 έως 18 χρόνων,
που πάσχουν από σοβαρές αρρώστιες απειλητικές για τη ζωή τους.
30. Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών Βούλας, (πρώην ΠΙΚΠΑ Βούλας).
Προσφέρει τις υπηρεσίες του στον ευαίσθητο χώρο της Πρόνοιας από το 1954 και από τον
Ιούλιο 2003 λειτουργεί ως αποκεντρωμένη μονάδα κοινωνικής φροντίδας παιδιών. Οι τομείς
δραστηριότητάς του (Φιλοξενία–Φροντίδα- Αποκατάσταση) απευθύνονται κυρίως σε 130
εγκαταλελειμμένα παιδιά διαφόρων ηλικιών με σοβαρά προβλήματα υγείας (βαριές κινητικές
αναπηρίες και πνευματική υστέρηση).
31. Κέντρο Βρεφών ΜΗΤΕΡΑ. Ιδρύθηκε το 1953 και είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός με
σκοπό την προσφορά εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών σε παιδιά και γονείς που
βρίσκονται σε ειδικές ψυχοκοινωνικές συνθήκες.
32. Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση. Ιδρύθηκε το 2001 από μία
ομάδα γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες από την πόλη των Μεγάρων και φιλοξενεί
καθημερινά 20 περίπου άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό και πολλαπλές αναπηρίες από τα
Μέγαρα αλλά κι από τις γύρω περιοχές.
33. Κλίμακα, Φορέας Ανάπτυξης Ανθρωπίνου και Κοινωνικού Κεφαλαίου για την Αντιμετώπιση
του Κοινωνικού Αποκλεισμού. Πρόκειται για ένα «κέντρο ημέρας» και ξενώνα βραχύχρονης
φιλοξενίας αστέγων όπου παρέχεται συστηματική υποστήριξη στην προσπάθεια αντιμετώπισης
των πολύπλευρων προβλημάτων τους με βασικό στόχο την επανένταξή τους στην εργασία..
34. Κιβωτός του κόσμου. Ιδρύθηκε το 1998 από τον Πάτερ Αντώνιο και έχει ως στόχο να βγάλει
όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά από τη φτώχεια και την εγκατάλειψη και να τους
προσφέρει τη δυνατότητα να σταθούν στα πόδια τους.
35. ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ. Είναι ένας Όμιλος 10 φιλανθρωπικών μη κερδοσκοπικών σωματείων
και εταιρειών με αντικείμενο την υποστήριξη παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχικά,
σωματικά και κοινωνικά προβλήματα. Ο σκοπός του συνίσταται στην οργανωμένη προβολή
των δραστηριοτήτων τους μέσα από κοινές δράσεις.

Τα 10 σωματεία που συμμετέχουν στον Όμιλο είναι τα εξής:
o

Πνοή Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού. Ιδρύθηκε το 1992 από γονείς, παιδίατρους και
φίλους εθελοντές και ασχολείται με τον εξοπλισμό των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
Παιδιών και Νεογνών στα κρατικά νοσοκομεία, την υλική και ηθική υποστήριξη των γονιών
που τα παιδιά τους νοσηλεύονται στην Εντατική, τη δημιουργία Μονάδων Εντατικής
Θεραπείας Παιδιών στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της περιφέρειας, κ.ά.

o

Μέριμνα για τη φροντίδα παιδιών και οικογενειών στην Αρρώστια και στο Θάνατο.
Ιδρύθηκε το 1995 από εννέα έμπειρους επιστήμονες με βασικούς στόχους την παροχή
δωρεάν υπηρεσιών προς το παιδί και την οικογένεια που πενθούν αγαπημένο τους
πρόσωπο ή παιδιού που απειλείται η ζωή του από σοβαρή ασθένεια.

o

Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών. Ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο το
οποίο ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό την ανάπτυξη της πρόνοιας για τα άτομα που πάσχουν
από εγκεφαλική παράλυση στην Ελλάδα.

o

Σωματείο «Φίλοι του Θεοτόκος». Μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1997 με
αποκλειστικό σκοπό την ηθική και υλική ενίσχυση του μεγάλου κοινωνικού έργου του
Ιδρύματος «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ».

o

Παιδικά Χωριά SΟS. Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο προστατεύει
παιδιά που, για σοβαρούς κοινωνικούς λόγους, στερούνται μόνιμα τη φροντίδα των
φυσικών τους γονιών. Η προστασία και φροντίδα των παιδιών προσφέρεται σε μακρόχρονη
βάση, από την παιδική ηλικία μέχρι την επαγγελματική, οικονομική αποκατάστασή τους.

o

Κέντρο Ειδικών Ατόμων «Η Χαρά». Είναι μια στέγη φιλοξενίας παιδιών με σοβαρά
πνευματικά και σωματικά προβλήματα εκ γενετής η οποία λειτουργεί από το 1983 ως
φιλανθρωπικό σωματείο. Τα παιδιά ακολουθούν ένα συγκεκριμένο καθημερινό πρόγραμμα
το οποίο περιλαμβάνει και ώρες απασχόλησης στους χώρους φυσιοθεραπείας και
εργοθεραπείας.

o

Πανελλήνια Ένωση Αγώνα κατά του Νεανικού Διαβήτη (Π.Ε.Α.Ν.Δ.). Ιδρύθηκε το
1983 από γιατρούς και γονείς παιδιών που πάσχουν από Νεανικό Διαβήτη Τύπου Ι. Έργο
του η προαγωγή της έρευνας για την οριστική θεραπεία και πρόληψη των επιπλοκών της
νόσου.

o

Χατζηπατέρειο – Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών Παιδιών. Το Κέντρο παρέχει
φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, προσχολική ειδική αγωγή και εκπαίδευση σε
περίπου 100 παιδιά ετησίως, από την Αθήνα και την επαρχία, με σκοπό την αντιμετώπιση
των κινητικών, νοητικών, συναισθηματικών και κοινωνικών αναγκών τους.

o

Ίδρυμα «Η Παιδική Στέγη». Ιδρύθηκε το 1931 και έχει υπό την εποπτεία του πέντε
«Πρότυπες Στέγες» σε περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά. Σκοπός του ιδρύματος είναι η
φύλαξη και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας, από τεσσάρων μηνών έως πέντε ετών
και στόχος του η εξυπηρέτηση και στήριξη της εργαζόμενης μητέρας.

o

Οι Φίλοι του Παιδιού. Φιλανθρωπικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το οποίο
ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα και φροντίζει παιδιά με προβλήματα υγείας και σοβαρά
οικονομικά προβλήματα.

36. Μέλισσα, Στέγη Παιδικής και Εφηβικής Προστασίας Θηλέων. Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου το οποίο ιδρύθηκε το 1921 με σκοπό να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια σε
πρόσφυγες. Σήμερα, φιλοξενεί κορίτσια από 6 ως 18 χρονών τα οποία χρειάζονται προστασία
και φροντίδα.

37. Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) Β’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων «Π & Α Κυριακού». Λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2006 και αποτελεί
πρωτοποριακή και εξειδικευμένη υπηρεσία υγείας η οποία και προσφέρει σημαντικό ιατρικό
και κοινωνικό έργο. Η ομάδα ενημέρωσης της Μ.Ε.Υ. επισκέπτεται σχολεία και προσφέρει
επιμόρφωση και πρόληψη καθώς και σημαντικό ερευνητικό έργο για θέματα που αφορούν
τους εφήβους σήμερα.
38. ΝΙΚΗ – “Victor Artant”, Επιστημονικός Σύνδεσμος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων.
Λειτουργεί από το 1998 και προσφέρει τις υπηρεσίες του σε άτομα με νοητική καθυστέρηση,
κινητικές αναπηρίες και ψυχικές διαταραχές μέσω προγραμμάτων Πρώιμης Παρέμβασης της
Δημιουργικής Απασχόλησης και Ημιαυτόνομης και Αυτόνομης Διαβίωσης.
39. ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ,
Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες.
Δημιουργήθηκε
από
γονείς
ατόμων
με
αναπηρία,
επιστήμονες
καθώς
και
ευαισθητοποιημένους πολίτες της περιοχής Αγ. Δημητρίου το 1998.
40. Παιδιά της Γης. Φιλανθρωπικό μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1996 με σκοπό
την προστασία, την πρόνοια και την ηθική και οικονομική βοήθεια παιδιών σε όλο τον κόσμο.
Συνεργάζεται μεταξύ άλλων, με φυλακές ανηλίκων, στέγες εγκαταλελειμμένων παιδιών,
παιδικούς σταθμούς κ.α.
41. Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών. Ιδρύθηκε το 1977 με σκοπό την υποστήριξη
παραπληγικών, τετραπληγικών και βαριά κινητικά ανάπηρων ατόμων της χώρας μας.
Δημιουργήθηκε αρχικά από μια μικρή ομάδα παραπληγικών η οποία αναπτύχθηκε με τα
χρόνια και σήμερα, μετά από 27 χρόνια, αποτελεί τον πανελλήνιο εκπρόσωπο όλων των βαριά
κινητικά αναπήρων.
42. Πίστη, Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων παιδιών με νεοπλασματικές παθήσεις. Ιδρύθηκε από
γονείς παιδιών που πάσχουν από καρκίνο και νοσηλεύονται στις αιματολογικές – ογκολογικές
κλινικές και τη μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των οστών του νοσοκομείου παίδων «Αγία
Σοφία». Σκοπός του συλλόγου είναι η δημιουργία επαρκών συνθηκών νοσηλείας, η
ψυχολογική στήριξη των παιδιών που νοσηλεύονται καθώς και των οικογενειών τους και η
εξασφάλιση στέγης, τροφής και ένδυσης στις άπορες οικογένειες.
43. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Νεφροπαθών υπό Αιμοκάθαρση ή Μεταμόσχευση. Ιδρύθηκε το
1975 ως μη κερδοσκοπικό σωματείο και σήμερα εκπροσωπεί 6.000 περίπου νεφροπαθείς υπό
αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση σε όλη την Ελλάδα. Οι στόχοι του είναι, μεταξύ άλλων, η
διάδοση της ιδέας της δωρεάς ιστών και οργάνων, η συνεχής βελτίωση των συνθηκών
νοσηλείας των χρόνιων νεφροπαθών και η διενέργεια ερευνών για την πάθηση της Νεφρικής
Ανεπάρκειας.
44. Σικιαρίδειο Ίδρυμα. Μη κερδοσκοπικό ίδρυμα το οποίο ιδρύθηκε το 1939 με σκοπό την
υποστήριξη παιδιών με ειδικές ανάγκες και με νοητική υστέρηση. Προσφέρει κατάρτιση και
αποκατάσταση σε παιδιά ηλικίας 5-21 ετών, με μέση και ελαφρά νοητική υστέρηση, ενώ
καταρτίζει 300 περίπου παιδιά στα προ-επαγγελματικά του εργαστήρια.
45. Στήριξη: Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νομαρχίας Ξάνθης. Μη αστική κερδοσκοπική
επιχείρηση με τη συμμετοχή της Νομαρχίας Ξάνθης και δύο φορέων του νομού με σημαντικό
κοινωνικό έργο και δράση στην στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.
46. «Ο Άγιος Παντελεήμων», Σωματείο Γονέων & Κηδεμόνων Α.μΕ.Α. Επαρχίας Καλύμνου.
Ιδρύθηκε το 1997 και το 2000 δημιούργησε Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με
Αναπηρία, στο οποίο φοιτούν 25 παιδιά διαφόρων αναπηριών, ηλικίας 16-40 ετών.
47. Στροφή – Ανοιχτό Θεραπευτικό Πρόγραμμα Εφήβων. Αποτελεί ένα οργανωμένο δίκτυο
υπηρεσιών για εφήβους (13 έως 20 ετών), χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών και τις
οικογένειές τους. Είναι η πρώτη υπηρεσία του είδους που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το

1988 και έχει έδρα την Αθήνα, αλλά καλύπτει τις ανάγκες εφήβων απ’ όλη τη χώρα, χάρη στο
Ξενώνα που διαθέτει.
48. Σύλλογος Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών. Λειτουργεί από το 2003 και προσφέρει
εθελοντική ανθρώπινη παρουσία στο πλευρό μοναχικών νοσηλευόμενων ατόμων.
49. Σύνδεσμος Προστασίας Παίδων. Λειτουργεί από το 1923 παρέχοντας μη κερδοσκοπικό
κοινωνικό έργο με κύριες δραστηριότητες την περίθαλψη, την επαγγελματική κατάρτιση, την
ψυχοκοινωνική στήριξη και την κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων άνω των 14 ετών με ελαφρά
ή μέση νοητική καθυστέρηση και άλλες αναπτυξιακές ανεπάρκειες.
50. Σύνδεσμος Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας. Σκοπός του είναι η μη κερδοσκοπική,
φιλανθρωπική προσφορά δυνατοτήτων, ευκαιριών και μέσων για ιππασία από αναπήρους,
κυρίως παιδιά, καθώς επίσης και η εφαρμογή της ιππασίας ως θεραπευτικό μέσο.
51. Το Εργαστήρι. Σύλλογος γονέων παιδιών με νοητική υστέρηση ο οποίος ιδρύθηκε το 1978.
Σκοπός του είναι η παροχή υποστήριξης και κάλυψης αναγκών των παιδιών που μετά την
ηλικία των 18 ετών πρέπει να ενταχθούν στην κοινωνία.
52. Το Περιβολάκι. Ιδρύθηκε το 1983 και λειτουργεί ως πρότυπη διαγνωστική θεραπευτική
μονάδα για παιδιά και εφήβους με σοβαρά ψυχικά νοσήματα. Συμμετείχε σε προγράμματα
ψυχιατρικής μεταρρύθμισης (στα πλαίσια των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης Α’ και Β’).
53. Το φως των τυφλών. Έχει αποκλειστικό σκοπό την προσφορά ηθικής και χρηματικής
βοήθειας για την ενίσχυση των οικογενειών και των απόρων τυφλών μελών του.
54. Το χαμόγελο του παιδιού. Αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου που προσφέρει κοινωφελές έργο από το 1995. Σκοπός του συλλόγου είναι η παροχή
φροντίδας και προστασίας σε όλα τα παιδιά της Ελλάδας, χωρίς άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις
κοινωνικού αποκλεισμού.
55. Το σπίτι της ΑΡΣΙΣ. Ανεξάρτητη μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1992 και η
οποία Διαθέτει ξενώνα προσωρινής φιλοξενίας παιδιών και εφήβων θυμάτων παραμέλησης –
κακοποίησης. Δραστηριοποιείται στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στο Βόλο, στην
Καρδίτσα, στην Κοζάνη, στη Χαλκιδική και στα Τίρανα.
56. Φλόγα, Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλαστική Ασθένεια. Δημιουργήθηκε το 1982 ως
σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την υποστήριξη των 3.000 περίπου
οικογενειών παιδιών με καρκίνο από όλη την Ελλάδα, με σκοπό την εξασφάλιση της
καλύτερης δυνατής φροντίδας από κάθε πλευρά, ιατρική, ψυχική και κοινωνική.
57. Φιλήμων. Ιδρύθηκε το 1986 και σήμερα διαθέτει ένα κέντρο απεξάρτησης από ναρκωτικά.
58. Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας. Ιδρύθηκε το 1889 από τον Ιωάννη και τη
σύζυγό του Μαριγώ Χατζηκυριακού με σκοπό την περίθαλψη ορφανών και άπορων κοριτσιών.

Παραρτήματα στην Ελλάδα Διεθνών Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων
Action Aid Hellas. Διεθνής μη κερδοσκοπικός αναπτυξιακός οργανισμός παγκόσμιας
αλληλεγγύης, που ιδρύθηκε το 1972 στη Μεγάλη Βρετανία, από τον φιλάνθρωπο επιχειρηματία
Cecil Jackson-Cole και δραστηριοποιείται επίσης στην Ιρλανδία, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην
Ισπανία και στην Ελλάδα από τo 1998. Όραμά της είναι η δημιουργία καλύτερων συνθηκών ζωής
για τους φτωχότερους λαούς του κόσμου, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να ζουν με
αξιοπρέπεια.
MDA HELLAS, Σωματείο για τη φροντίδα των ατόμων με νευρομυϊκές παθήσεις. Ιδρύθηκε το
2000 από μια ομάδα εθελοντών που συνεργάζονται με μέλη του ιατρικού και ακαδημαϊκού
κόσμου, προκειμένου να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων που
δημιουργούν οι νευρομϋικές παθήσεις.
UNICEF. H Ελληνική Επιτροπή Συνεργασίας με τη UNICEF λειτουργεί υπό την εποπτεία των
Υπουργείων Εξωτερικών και Υγείας, με σκοπό την πρόκληση ενδιαφέροντος, την ευαισθητοποίηση
και τη διάδοση των σκοπών της UNICEF.

(*) Η παραπάνω λίστα δεν συνιστά σε καμία περίπτωση πρόταση για την κατάθεση δωρεών. Τα
ιδρύματα που αναφέρονται έχουν κατά καιρούς υποστηριχθεί από τον όμιλο Eurobank EFG ή
έχουν πραγματοποιήσει παρουσιάσεις προς τον Όμιλο για την υποστήριξη των σκοπών τους.

