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Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,

Το 2021 θα καταγραφεί ως η δεύτερη χρονιά στη σκιά της πανδημίας, ωστόσο με την ελπίδα ότι ο Covid-19 θα 
τεθεί πλέον υπό έλεγχο και θα αποτελέσει παρελθόν. Τα Κέντρα μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, παρά τις αντι-
ξοότητες, στήριξαν έμπρακτα ευπαθείς ομάδες, νέους, γυναίκες και παιδιά με προγράμματα που αφορούσαν την 
εκπαίδευση, τη σύνδεση με την αγορά εργασίας, την προαγωγή της έμφυλης ισότητας, την κοινωνική ενσω-
μάτωση, την προστασία του περιβάλλοντος, τις τέχνες, και την κινητικότητα των νέων. Ως οργάνωση ανταπο-
κριθήκαμε σε έκτακτες εκκλήσεις, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, ενώ συνεχίσαμε να στηρίζουμε 
κοινότητες σε όλον τον κόσμο.

Παρά τις όποιες πρακτικές δυσκολίες, συνεχίσαμε με αμείωτη προσπάθεια και ιδιαίτερη ευαισθησία το έργο μας 
για κοινωνική δικαιοσύνη, δίνοντας έμφαση στην ισότητα των φύλων, την καλύτερη εκπαίδευση για όλες και 
όλους και την κλιματική δικαιοσύνη. Σε μια χρονιά που η Ελλάδα έζησε το δικό της #metoo, στηρίξαμε έμπρακτα 
γυναίκες που αντιμετώπισαν σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο της εργασίας τους και μέσω της εκπαίδευ-
σης στοχεύσαμε στην καλύτερη αντιμετώπιση των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Σε μια περίοδο αιχμής προβλημάτων δημόσιας υγείας, κοινωνικής ένταξης και προστασίας του φυσικού περι-
βάλλοντος, στα τέλη του 2021 ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την προστασία του εθελοντισμού και την ενίσχυση 
της δράσης της κοινωνίας των πολιτών, στη διαβούλευση του οποίου συνδράμαμε αποφασιστικά. Το κράτος 
χρειάζεται την κοινωνία των πολιτών ως σύμμαχο και συνομιλητή και ελπίζουμε το νομοσχέδιο να λειτουρ-
γήσει προς αυτή την κατεύθυνση και να βελτιωθεί προς την καλύτερη λειτουργία του τομέα μας τα επόμενα 
χρόνια.

Την περσινή χρονιά βιώσαμε, τέλος, με ιδιαίτερα επίπονο τρόπο, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής παγκο-
σμίως, αλλά και στην Ελλάδα, με τις πυρκαγιές στην Εύβοια και την Αττική. Η Βόρεια Εύβοια καταστράφηκε σε 
τέτοιο βαθμό, ώστε η επαναφορά του οικοσυστήματος στην προ των πυρκαγιών κατάσταση θα διαρκέσει έως 
και 30 χρόνια. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές όλων των εποχών στη χώρα, γεγονός που 
καθιστά την οικονομική ανασυγκρότηση της περιοχής επιτακτική ανάγκη. Προκειμένου να στηρίξουμε με όλες 
μας τις δυνάμεις την τοπική κοινωνία, σχεδιάσαμε μια νέα στρατηγική, με έναν νέο άξονα δραστηριοποίησης 
για την ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία, ενδυνάμωση 
του εργατικού δυναμικού, που χρειάζεται να επαναπροσδιορίσει τις εργασιακές του προοπτικές, ενίσχυση των 
ευκαιριών αγροτικής επιχειρηματικότητας και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Το Ανοιχτό Κέντρο της ActionAid 
στην Εύβοια ήταν ένα σχέδιο που γεννήθηκε το 2021 και μέσα στο 2022 γίνεται πραγματικότητα. 

Οι μεγάλες και μικρές νίκες, η ανταπόκριση και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στα κέντρα μας σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη και πλέον στην Εύβοια, αλλά και η στήριξη των δωρητών μας, είτε πρόκειται για Κοινωφελή 
Ιδρύματα, Εταιρείες, Ιδιώτες είτε για Θεσμικές Χρηματοδοτήσεις, μας γεμίζουν με δύναμη να συνεχίσουμε και 
να εντείνουμε τις προσπάθειές μας και – μέσα από το έργο μας - να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπό μας, για 
έναν πιο δίκαιο κόσμο για όλες και όλους. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Γεράσιμος Κουβαράς 
Γενικός Διευθυντής «ActionAid Ελλάς»
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Όσα πετύχαμε το 2021
με μία ματιά 

54

Στην Ελλάδα δουλεύουμε για:

• τη δημιουργία ανθεκτικών κοινοτήτων που αντέχουν στις κρίσεις, ανασυντάσσονται, συνεργάζονται και 
βελτιώνουν συνεχώς τη ζωή των κατοίκων τους στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τις πυρόπληκτες περιο-
χές της Εύβοιας,

• τη στήριξη ατόμων από ευάλωτες ομάδες, ώστε να αποκτούν νέες δεξιότητες, να στέκονται στα πόδια τους 
και να καλύπτουν βασικές ανάγκες τους, αποκτώντας γνώσεις για να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους 
σωστά,

• την πρόσβαση των νέων και των ανέργων στην απασχολησιμότητα, μέσα από την ανάπτυξη ικανοτήτων 
και τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας,

• την ενίσχυση της ισότητας των φύλων στη χώρα, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση της σεξουαλι-
κής παρενόχλησης στην εργασία και στο αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα,

• την ποιοτική εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών, των νέων ως ενεργών πολιτών, αλλά και των εκπαι-
δευτικών και των γονέων, καθώς και για την ευαισθητοποίησή τους στα ανθρώπινα δικαιώματα, το περι-
βάλλον, την ισότητα χωρίς διακρίσεις, τον οικονομικό αλφαβητισμό και την κλιματική δικαιοσύνη σε όλο 
τον κόσμο,

• τη συμπερίληψη όλων στις κοινότητες που ζούμε, χωρίς διακρίσεις λόγω καταγωγής, φύλου, σεξουαλικού 
προσανατολισμού κλπ.,

• την ενίσχυση των ενεργών πολιτών στην Ελλάδα, μέσα από τον εθελοντισμό, την ενημέρωση και την 
άσκηση θεσμικής πίεσης για νομοθετικές αλλαγές.

Κέντρο 
ActionAid
Αθήνας

Κέντρο
ActionAid
Θεσσαλονίκης

Δράσεις 
για παιδιά 

Δράσεις
για γυναίκες 

6.250 παιδιά συμμετείχαν σε
προγράμματα οικονομικού αλφαβητισμού.
493 σχολεία συμμετείχαν
στα εκπαιδευτικά προγράμματά μας. 
250 παιδιά συμμετείχαν σε δράσεις
για την κλιματική δικαιοσύνη.
6 νέα εκπαιδευτικά υλικά διατέθηκαν
στην εκπαιδευτική κοινότητα.

98 άτομα στηρίχθηκαν
από τον Τομέα Απασχολησιμότητας. 
63 άτομα συμμετείχαν σε δράσεις
του Τομέα Τεχνών και Πολιτισμού.
35 άτομα συμμετείχαν σε εθελοντικές δράσεις.

62 γυναίκες που είχαν βιώσει σεξουαλική
παρενόχληση στηρίχθηκαν από νομικούς
85 αξιωματούχοι εκπαιδεύτηκαν
σε ζητήματα ισότητας φύλων.
162 αξιωματούχοι και αστυνομικοί
εκπαιδεύτηκαν για την ενδοοικογενειακή βία.

720 άτομα στηρίχθηκαν από
την Κοινωνική Υπηρεσία.
482 άτομα στηρίχθηκαν από 
τη Συμβουλευτική Εύρεσης Εργασίας.
741 άτομα στηρίχθηκαν από 
τη Συμβουλευτική Οικονομικής Διαχείρισης.
136 παιδιά συμμετείχαν
σε εκπαιδευτικά προγράμματα.
119 ενήλικες συμμετείχαν
σε προγράμματα ενίσχυσης δεξιοτήτων.

706
άνδρες 
& 670 

γυναίκες
υποστηρίχθη-

καν από 
τα προγράμ-

ματά μας.

200
έφηβοι

συμμετείχαν
στα εκπαι-

δευτικά
προγράμματά 

μας.

24
σχολεία

συνεργάστηκαν 
με το Κέντρο 

μας στην 
Αθήνα.

1.576
άτομα εξυπηρετή-

θηκαν από τις δωρεάν 
υπηρεσίες μας και

συμμετείχαν στα προ-
γράμματά μας

δωρεάν.

270
νέες και νέοι

συμμετείχαν στα 
προγράμματά

μας.

Η δράση μας
στην Ελλάδα
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Highlights
2021

To 2021 ήταν η δεύτερη δύσκολη χρονιά της πανδημίας Covid-19. Τα Κέντρα 
μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντιμετώπισαν ιδιαίτερες αντιξοότητες και ανα-
τροπές που περιόρισαν τις δράσεις τους και δυσχέραναν τη λειτουργία τους. 
Μένοντας πιστές στον στόχο της ActionAid για τη δημιουργία ανθεκτικών κοι-
νοτήτων, οι ομάδες μας αντιστάθηκαν στις δυσμενείς συνθήκες και σημείωσαν 
μικρές και μεγάλες νίκες, έως και την πλήρη λειτουργία των Κέντρων μας, γεμί-
ζοντάς μας ελπίδα για ένα πιο δίκαιο μέλλον. 

Πρόσβαση
στην εργασία

Χάρη στα προγράμματα εργασιακής ετοιμότητας, 169 
άτομα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη εκπαιδεύτηκαν, 
απέκτησαν δεξιότητες, έκαναν εξάσκηση μέσα από 
εικονικές συνεντεύξεις (mock interviews) και κατά-
φεραν να βρουν εργασία.

Σε συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος, 11 γυναί-
κες και 6 πρόσφυγες χωρίς εργασία διεύρυναν τους 
ορίζοντές τους μαθαίνοντας ελληνικά ή αγγλικά, 
χρήση υπολογιστών και κάνοντας πρακτική άσκηση 
2 μηνών σε κατάστημα της εταιρείας στην περιοχή 
του Κολωνού. Το αποτέλεσμα ήταν 30% των συμμε-
τεχόντων να προσληφθεί στην εταιρεία με καθε-
στώς πλήρους απασχόλησης.

Highlights
2021

Εθελοντικές
δράσεις

Στο Κέντρο της ActionAid στη Θεσσαλονίκη, 43 νέες 
και νέοι δημιούργησαν μέσω μιας συμμετοχικής 
διαδικασίας με τον καλλιτέχνη Apset μια τοιχογρα-
φία στην πόλη, με την καθοδήγηση του Mural Arts 
Philadelphia και με τη χρηματοδότηση της πρεσβεί-
ας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Επίσης στη Θεσσαλονίκη, 
35 νέες και νέοι συμμετείχαν σε εθελοντικές δρά-
σεις, τις οποίες σχεδίασαν οι ίδιοι κι αφορούσαν το 
περιβάλλον και τη βιωσιμότητα.

Εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις

Έχοντας ως στόχο να δημιουργήσουμε ευαισθητο-
ποιημένους και υπεύθυνους πολίτες του μέλλοντος, 
6.250 παιδιά συμμετείχαν στο καινοτόμο πρόγραμμά 
μας για οικονομικό αλφαβητισμό. 

Με στόχο τον περιορισμό της βίας στα σχολεία, 144 
έφηβοι και 38 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε εργα-
στήρια με θέμα τα στερεότυπα, τον εκφοβισμό, τον 
τρόπο αναφοράς και διαχείρισης περιστατικών βίας 
και την επίλυση συγκρούσεων. Από τους μαθητές 
και τις μαθήτριες, 16 εθελοντές έγιναν εκπαιδευτές, 
ώστε να μεταλαμπαδεύσουν τη γνώση τους στα σχο-
λεία τους. Οι δράσεις μας αποτέλεσαν την αρχή δια-
λόγου με τις αρχές για την αντιμετώπιση της βίας. 

Σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση για την 
Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση, διοργα-
νώσαμε τους πανελλήνιους αγώνες ρητορικής με τη 
συμμετοχή περίπου 400 μαθητών και φοιτητών, με 
θέμα την κλιματική αλλαγή, τη μετανάστευση και 
την ανάγκη για κλιματική δικαιοσύνη. 

Στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του Κέντρου της 
ActionAid στον Κολωνό, 35 παιδιά σχολικής ηλικίας 
έφεραν το καλοκαίρι στην πόλη μέσα από δράσεις 
ζωγραφικής, θεάτρου, πολύ παιχνίδι, γρίφους και κυ-
νήγι θησαυρού, με σκοπό να γίνουν από τώρα ενερ-
γοί πολίτες και να συμβάλουν έτσι στη βιωσιμότητα 
της πόλης τους. 

Δίκτυο Κοινωνικών
Λειτουργών

Με πρωτοβουλία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του 
Κέντρου μας στην Αθήνα δημιουργήθηκε Δίκτυο 
Κοινωνικών Λειτουργών που εργάζονται σε περισ-
σότερους από 25 φορείς και δομές της περιοχής του 
Κολωνού, με στόχο την ανταλλαγή καλών πρα-
κτικών, την ανάδειξη κοινών προβλημάτων και τη 
διαμόρφωση λύσεων.
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Κέντρο ActionAid
Αθήνας

Κέντρο ActionAid
Αθήνας

Οι κάτοικοι του Κολωνού
βελτιώνουν τη ζωή τους

Το Κέντρο της ActionAid στην Αθήνα λειτουργεί 
από τον Μάϊο του 2017, στηρίζοντας τους ανθρώ-
πους που βρίσκονται αντιμέτωποι με τη φτώχεια ή/
και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ταυτόχρονα γίνεται 
ένα κέντρο γειτονιάς ανοιχτό προς όλους τους κα-
τοίκους της περιοχής, τις ομάδες πολιτών, τις δομές 
καθώς και τις τοπικές επιχειρήσεις, με σκοπό να 
συνδιαμορφώσουν τις αλλαγές που θέλουν να δουν 
σε τοπικό επίπεδο.

Το Κέντρο ActionAid Αθήνας σε αριθμούς

Συνολικά συμμετείχαν το 2021

Δωρεάν υπηρεσίες

Κοινωνική Υπηρεσία
720 άτομα ενημερώθηκαν για 
επιδόματα που δικαιούνται και πα-
ραπέμφθηκαν σε αρμόδιες δομές 
ή/και βρήκαν στήριξη σε θέματα 
όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός 
και η ενδοοικογενειακή βία. 

Συμβουλευτική Εύρεσης Εργασίας
482 άτομα που αναζητούσαν 
εργασία έμαθαν να φτιάχνουν το 
βιογραφικό τους, ανέπτυξαν δε-
ξιότητες ώστε να βελτιώσουν το 
επαγγελματικό τους προφίλ, δια-
συνδέθηκαν με εργοδότες, έμαθαν 
πώς να περνούν επιτυχημένα από 
συνέντευξη ώστε να ενταχθούν 
στην αγορά εργασίας. Το 2021,
129 άτομα βρήκαν εργασία.

Συμβουλευτική Οικονομικής
Διαχείρισης
741 άτομα χρησιμοποίησαν την 
υπηρεσία για να ρυθμίσουν τις 
οικονομικές τους ανάγκες, έμαθαν 
πώς να διαχειρίζονται καλύτερα 
τα φορολογικά και οικονομικά 
τους ζητήματα, με απώτερο στόχο 
να βελτιώσουν συνολικά την τη 
διαχείριση των οικονομικών τους 
και τη ζωή τους.

Δωρεάν προγράμματα
Μαθήματα
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
46 ενήλικες εξοικειώθηκαν με 
τη βασική χρήση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. Σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, τους προσφέρθη-
κε η δυνατότητα συμμετοχής σε 

Τα προγράμματα του Κέντρου παρέχονται δωρεάν 
και προσαρμόζονται στην τοπική πραγματικότητα 
του Κολωνού και στις ανάγκες των ανθρώπων που 
συμμετέχουν σε αυτά. Μαζί με τους συνεργάτες 
του, το Κέντρο δουλεύει με την κοινότητα ώστε οι 
ίδιοι οι κάτοικοι, όχι μόνο ατομικά αλλά και συλλογι-
κά, να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.

706
άντρες 

670
γυναίκες 

200
έφηβοι & παιδιά 

24
σχολεία

εξετάσεις πιστοποίησης γνώσης 
υπολογιστών, σε συνεργασία με 
επίσημους φορείς πιστοποίησης. 
14 παιδιά διδάχθηκαν, επιπλέον, για 
την ασφάλεια κατά την πλοήγηση 
στο διαδίκτυο, την επεξεργασία 
εικόνας, τη ρομποτική, την επεξερ-
γασία ήχου και το animation. 

Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας
46 ενήλικες που δε μιλούν την 
ελληνική γλώσσα ή δε γνωρίζουν 
γραφή και ανάγνωση συμμετείχαν 
σε μαθήματα ελληνικών, χωρισμέ-
νοι σε τέσσερα τμήματα διαβαθμι-
σμένα ανάλογα με το επίπεδό τους. 

Μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας
40 παιδιά και 27 ενήλικες συμμε-
τείχαν στα αντίστοιχα τμήματα 
αγγλικής γλώσσας, μαθαίνοντας 
τη βασική της χρήση και καλλιερ-
γώντας δεξιότητες επικοινωνίας. 

Θεατρική Ομάδα Ενηλίκων
14 ενήλικες, μέσα από θεατρικά 
παιχνίδια και ασκήσεις, πειραματί-
στηκαν, καλλιέργησαν δεξιότητες και 
τελικά συνδημιούργησαν ένα θέατρο 
από την κοινότητα για την κοινότητα.

Θεατρικό Παιχνίδι
13 παιδιά έμαθαν μέσα από θεατρι-
κές τεχνικές να εκφράζονται και να 
επικοινωνούν, ανακάλυψαν τη γει-
τονιά τους και την πλούσια ιστορία 
της και ονειρεύτηκαν μια κοινότητα 
κι έναν κόσμο καλύτερο για όλους 
και όλες.

Χορωδία Ενηλίκων 
32 ενήλικες συμμετείχαν στη δια-
πολιτισμική μικτή χορωδία και ήρ-

θαν σε επαφή με την πολυφωνία, 
ανεξαρτήτως μουσικών γνώσεων 
και χορωδιακής εμπειρίας. Πα-
ρουσίασαν, επίσης, στο τέλος του 
έτους τα τραγούδια τους στους 
κατοίκους του Κολωνού.

Ενισχυτική Διδασκαλία
68 μαθητές και μαθήτριες Δη-
μοτικού ενίσχυσαν τις γνώσεις 
τους πάνω στη σχολική ύλη στα 
μαθήματα της Γλώσσας και των 
Μαθηματικών. 

Μικτή Ποδοσφαιρική Ομάδα
43 κορίτσια και αγόρια διαφορε-
τικής καταγωγής συμμετείχαν σε 
προπονήσεις ποδοσφαίρου, σύμ-
φωνα με τη μεθοδολογία Football 
3 που έχει ως στόχο την καλλιέρ-
γεια αξιών όπως η ισότητα των 
φύλων, ο σεβασμός και η αποδοχή 
της διαφορετικότητας. Συμμετεί-
χαν, επίσης, σε αγώνες ποδοσφαί-
ρου με άλλες ομάδες που ακολου-
θούν τη μεθοδολογία αυτή. 

Ξυλουργική για Παιδιά
10 παιδιά δημιούργησαν ξυλουρ-
γικές κατασκευές κι έμαθαν να 
υλοποιούν αυτό που φαντάστηκαν 
και σχεδίασαν, αλλά και να συνερ-
γάζονται μεταξύ τους. 

Τέχνη για Παιδιά
20 παιδιά συμμετείχαν σε μα-
θήματα τέχνης και είχαν την 
ευκαιρία να πειραματιστούν με 
διάφορες τεχνικές όπως ζωγρα-
φική, δημόσια γλυπτική, εφήμερη 
τέχνη και γκράφιτι, έχοντας ως 
έμπνευση τη φύση, τα χρώματα, 
τη λογοτεχνία και τη μουσική.
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Οι δυνατές μας στιγμές για το 2021 Ιστορίες αλλαγής

Το 2021, χάρη και στα προγράμματα Act45 και 
Internisa, 482 άτομα έλαβαν υποστήριξη και κα-
τευθύνσεις για τα επαγγελματικά τους, συμμετέ-
χοντας σε προγράμματα, εργαστήρια και ατομικές 
συνεδρίες της Συμβουλευτικής Εύρεσης Εργασίας, 
ενώ 129 άνθρωποι εντάχθηκαν στην αγορά εργασί-
ας. Πρόκειται για γυναίκες, μακροχρόνια ανέργους, 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, άτομα που ανήκουν σε 
ευάλωτες ομάδες ή έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα. 
Επιπλέον, 741 άνθρωποι αξιοποίησαν την υπηρεσία 
της Συμβουλευτικής Οικονομικής Διαχείρισης, βελ-
τιώνοντας τα οικονομικά τους ζητήματα, ενώ 720 
άτομα βρήκαν στήριξη, έλυσαν απορίες και προχώ-
ρησαν σε λύσεις προβλημάτων τους με τη στήριξη 
της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Σημαντικές δράσεις μας ήταν, επίσης, αυτές που 
ενέπλεξαν τη γειτονιά και τους κατοίκους του 
Κολωνού, μέσα από προγράμματα για παιδιά και 
δράσεις στην περιοχή. Έτσι, στο καλοκαιρινό πρό-
γραμμα «Πάμε Πάρκο» πήραν μέρος 35 παιδιά από 4 
διαφορετικές χώρες για 4 εβδομάδες και συμμετεί-
χαν σε εικαστικές δραστηριότητες, κυνήγι θησαυ-
ρού και θεατρικά παιχνίδια που είχαν στόχο να 
κινήσουν το ενδιαφέρον τους για τη γειτονιά τους, 
να τα κάνουν να συνεργαστούν και να αναδείξουν 
τα προβλήματα της περιοχής. 

Ο αθλητισμός και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο παίζει 
σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση των διακρίσε-
ων, χάρη στα προγράμματα Rise Beyond Goals και 

Ο Σπύρος είναι ένας από τους ανθρώπους που 
γνωρίζουν το Κέντρο της ActionAid στην Αθήνα 
πολύ καλά. Πρωτοπήγε στην αρχή της λειτουργίας 
του, μετά από σύσταση του συσσιτίου του Δήμου, κι 
έχει μάθει όλη την ομάδα, καθώς έχει υποστηριχθεί 
σχεδόν από όλες τις υπηρεσίες. Ήταν άνεργος και 
φρόντιζε το 5χρονο τότε παιδί του. 

«Να είναι καλά ο κύριος Δημήτρης, μας κάνει τις 
φορολογικές δηλώσεις και ό,τι χρειαστούμε, κάθε 
φορά», τονίζει αφού η Συμβουλευτική Οικονομικής 
Διαχείρισης ήταν και από τις πρώτες βοήθειες που 

Dialect. Έτσι, 43 κορίτσια και αγόρια διαφορετικής 
καταγωγής συμμετείχαν σε προπονήσεις και αγώ-
νες ποδοσφαίρου εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία 
football3 που εστιάζει στο fair play και όχι τόσο στα 
γκολ. Πρόκειται για ένα ισχυρό εργαλείο για την προ-
ώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κατα-
πολέμηση της μισαλλοδοξίας και της ξενοφοβίας.

Περισσότεροι από 70 ενήλικες και παιδιά επέστρε-
ψαν στον πεζόδρομο απέναντι από το Κέντρο μας 
και πήραν μέρος στη γιορτή «Κολωνός, η δική μας 
γειτονιά». Μεταξύ των δραστηριοτήτων ήταν βιω-
ματικά παιχνίδια, προβολή ταινιών και τουρνουά 
ποδοσφαίρου. Αντίστοιχα, η χορωδία του Κέντρου 
τα Χριστούγεννα αψήφησε το κρύο, βγήκε στον 
δρόμο, τραγούδησε κάλαντα από διάφορες περιοχές 
κι ευχήθηκε σε γείτονες και περαστικούς. Κοινό 
μήνυμα των δράσεων ήταν «η γειτονιά που θέλουμε, 
μια γειτονιά συμπεριληπτική για όλους και όλες». Οι 
δράσεις αυτές αποτελούν τη μαγιά για την ενεργό 
συμμετοχή των κατοίκων στις αλλαγές που θέλουν 
να δουν στη γειτονιά τους. 

Τέλος, με πρωτοβουλία της ομάδας Κοινωνικών 
Λειτουργών του Κέντρου της ActionAid στην 
Αθήνα, δημιουργήθηκε ένα Δίκτυο Κοινωνικών 
Λειτουργών με περισσότερους από 25 φορείς που 
δραστηριοποιούνται στο κέντρο της πόλης, με σκο-
πό την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την αμε-
σότερη επικοινωνία για την αποτελεσματικότερη 
στήριξη των ανθρώπων.
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«Αισθάνομαι ωραία να ξέρω πως κάποιος με ακούει 
και νοιάζεται και θέλει να με βοηθήσει και να με 
στηρίξει. Νιώθω πως ανήκω κάπου. Γιατί; Γιατί σε 
αυτά τα χρόνια έχω βοηθηθεί σε πολλά πράγματα. 
Έχω συναντηθεί με τον λογιστή, με τη Στέλλα της 
εύρεσης εργασίας. Έχω φέρει και τα παιδιά μου 
εδώ. Το έχω πει και σε άλλους, σε φίλες, σε γνω-
στές, ακόμα και σε ανθρώπους που δεν ήξερα.»

Μοίρα, Μαθήματα Ελληνικών και άλλες δράσεις

«Έχω δει το Κέντρο από τις πολύ αρχές, από μικρή 
και τώρα που έχω μεγαλώσει και το βλέπω που έχει 
μεγαλώσει, είναι απίστευτο. Έχει αυτό που εδώ μέσα 
είναι δεδομένο ότι υπάρχει ισότητα, υπάρχει ευγέ-
νεια, που δυστυχώς δεν είναι δεδομένο εκεί έξω, 
στον κόσμο. Έτσι θα έπρεπε να είναι, να βοηθάμε ο 
ένας τον άλλον, να επικοινωνούμε ό,τι μας συμβαί-
νει καλό-κακό. Δείχνει ένα παράδειγμα, θεωρώ, για 
το πώς θα έπρεπε να λειτουργεί η κοινωνία και ο 
κόσμος.»

Μαίρη, θεατρικό παιχνίδι για παιδιά και τώρα εθελό-
ντρια στο Κέντρο

πήρε από το Κέντρο. Και προσθέτει: «Οι κοινωνικοί 
λειτουργοί με έχουν βοηθήσει πολύ και σε σχέση με 
το παιδί και να βρω δωρεάν λογοθεραπείες γιατί εί-
μαι ανασφάλιστος. Έχουν μεσολαβήσει πολλές φορές 
για καλό». Αλλά και ο ίδιος, για να καταφέρει να κάνει 
αιτήσεις για δουλειά και επιδόματα, έχει βοηθηθεί 
από τα μέλη της Κοινωνικής Υπηρεσίας. «Είναι υπέ-
ροχοι άνθρωποι, προσπαθούνε, θετικοί όλοι τους, από 
τη ρεσεψιόν με όσους έχω συνεργαστεί και μιλήσει. 
Ευγενικοί, πρόσχαροι, σε προδιαθέτουν θετικά, δε σε 
βάζουν σε περισσότερο άγχος, όπως γίνεται συνή-
θως», συμπληρώνει.
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Θεσσαλονίκης

Νέες και νέοι της Θεσσαλονίκης
αλλάζουν τη ζωή της πόλης

Οι νέες και οι νέοι συστηματικά βρίσκουν εμπό-
δια τόσο στο να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι κι 
επομένως ελεύθεροι να δράσουν, όσο και στο να 
ακουστούν οι απόψεις τους από τα κέντρα εξου-
σίας. Διαπιστώνοντας την ανάγκη παρέμβασης το 
Κέντρο ActionAid στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε τις 
δράσεις του μέσω διαδικτύου το 2020 και καθώς 
αίρονταν τα μέτρα για την πανδημία, άνοιξε τις 
πόρτες του το 2021.

Το Κέντρο ActionAid Θεσσαλονίκης σε αριθμούς

Συνολικά συμμετείχαν το 2021

Δωρεάν προγράμματα
& υπηρεσίες

Τομέας Απασχολησιμότητας:
75 νέες & 23 νέοι

Δράσεις κινητοποίησης:
62 νέες & 28 νέοι

Χρήση χώρου και υλικών:
75 νέες & 36 νέοι

Προγράμματα διεθνούς
κινητικότητας: 
14 νέες & νέοι

Mentoring προς νέους:
25 επαγγελματίες 

Πρωτοβουλίες νέων:
6

Στο Κέντρο μας προωθούμε την ενεργό και χωρίς 
διακρίσεις συμμετοχή όλων των νέων ανθρώπων 
στη ζωή της πόλης μέσω της απασχολησιμότητας, 
του εθελοντισμού, των τεχνών και του πολιτισμού. 
Νέοι και νέες από 18 έως 30 ετών έχουν την ευκαι-
ρία να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην πολιτιστι-
κή, κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης τους, 
ώστε να δημιουργήσουν το πλαίσιο για να γίνουν οι 
ίδιοι πρωταγωνιστές σε μια βιώσιμη πόλη.

78
νέοι 

192
νέες 
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Οι δυνατές μας 
στιγμές το 2021

Το 2021, συνολικά 270 νέοι και 
νέες συμμετείχαν στα προγράμ-
ματά μας. Συγκεκριμένα, 98 άτομα 
ωφελήθηκαν από προγράμματα 
του Τομέα Απασχολησιμότητας, 
συμμετέχοντας σε 317 ατομικές 
και 111 ομαδικές συμβουλευτι-
κές συνεδρίες ή σε εργαστήρια, 
παρουσιάσεις και εκπαιδεύσεις, 
όπως το Πρόγραμμα Εργασιακής 
Ετοιμότητας το οποίο προετοιμά-
ζει νέους και νέες, που κατοικούν 
στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτε-
ρη περιοχή, για την αγορά εργα-
σίας. Από τα 98 άτομα που συμμε-
τείχαν, τα 40 έχουν βρει εργασία. 

Στον τομέα των Τεχνών και του 
Πολιτισμού 63 άτομα έλαβαν μέρος 
σε διαδραστικά εργαστήρια, σεμι-
νάρια και δράσεις προγραμμάτων 
τέχνης. Σημαντική στιγμή της δρά-
σης μας ήταν το Mural Art Project 
- Art for Youth Leadership, όταν 43 
νέες και νέοι δημιούργησαν μέσω 
μιας συμμετοχικής διαδικασίας μια 
τοιχογραφία στην πόλη, μαζί με τον 
καλλιτέχνη Apset. 

Μέσα στο έτος, στηρίξαμε, επίσης, 
6 πρωτοβουλίες νέων που συμμε-
τέχουν σε άτυπες ομάδες της πό-
λης για να υλοποιήσουν τις ιδέες 
τους σε τομείς όπως η συμπερίλη-
ψη ευάλωτων ομάδων (π.χ. Ρομά, 
άτομα με αναπηρία, μεταναστευτι-
κές ομάδες) και οι εικαστικές και 
πολιτιστικές παρεμβάσεις στον 
δημόσιο χώρο. 

Τέλος, στον τομέα του Εθελοντι-
σμού συνολικά 35 νέοι και νέες 
πήραν μέρος σε εθελοντικές 
δράσεις που διοργάνωσε ή συμ-
μετείχε το Κέντρο μας, όπως ο 
Διεθνής Μαραθώνιος ΜΕΓΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. 

Παράλληλα με αυτή τη δρα-
στηριότητα, το Κέντρο μας 
κινητοποιεί τη νεολαία της 
Θεσσαλονίκης σε συνεργασία 
με άλλες οργανώσεις απ’ όλη 
την Ευρώπη. Ενδεικτικά, χάρη 
στα προγράμματα YOU.th RO.und 
TRIP (YOUROTRIP), ActJust και 
Climate of Change, νέοι και νέες 
διεκδικούν τη συμμετοχή τους 
στις διαδικασίες λήψης αποφά-
σεων για την κλιματική αλλαγή 
και αναλαμβάνουν δράση για την 
κλιματική δικαιοσύνη. Ακό-
μη, μέσω των προγραμμάτων 
Come2Art και BePart, οι νέες και 
οι νέοι της Θεσσαλονίκης άρχι-
σαν να αναπτύσσουν δεξιότητες 
για να στηρίξουν την περιοχή 
τους να γίνει πιο ανθεκτική στις 
κρίσεις, προωθώντας τον διάλο-
γο μεταξύ κοινοτήτων με διαφο-
ρετικά χαρακτηριστικά και την 
καταπολέμηση της ξενοφοβίας.
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Ιστορίες αλλαγής

Ο 27χρονος Γιάννης από τη Θεσσαλονί-
κη έμαθε για το Κέντρο μας μέσα από το 
Πρόγραμμα Εργασιακής Ετοιμότητας. Είναι 
ένας από τους εκατοντάδες νέους που 
αναζητούν υποστήριξη στην προετοιμασία 
του βιογραφικού τους και καθοδήγηση στον 
τομέα της επαγγελματικής αποκατάστασης.

Όπως σημειώνει ο ίδιος, «το κίνητρό μου 
ήταν η όσο το δυνατόν καλύτερη προετοι-
μασία για τη διεκδίκηση θέσεων εργασίας 
και η παροχή συμβουλών από τα άτομα που 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Η επιτυχής 
ολοκλήρωση του προγράμματος οδήγησε 
μετά από λίγο καιρό στη συμμετοχή σε 
κάποιες συνεντεύξεις για θέσεις εργασί-
ας, μια εκ των οποίων αποτελεί τη θέση 
στην οποία βρίσκομαι σήμερα. Θα καλούσα 
οποιονδήποτε βρίσκεται σε ανάλογη θέση 
με εμένα και το σκέφτεται, να συμμετάσχει 
σε αντίστοιχα προγράμματα και δράσεις 
της ActionAid».
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«Η καρδιά μου γέμισε με ευγνω-
μοσύνη! Πόσο όμορφο να γνωρί-
ζεις άλλους ανθρώπους στην ίδια 
ηλικία με εσένα που προβληματί-
ζονται, αναρωτιούνται και επιθυ-
μούν να αλλάξουν τον κόσμο προς 
το καλύτερο;!» 

Συμμετέχουσα σε εργαστήρια
για την κλιματική δικαιοσύνη

«Υπήρξαν βασικές αλλαγές στη 
σχέση των παιδιών με το χρήμα. 
Ιδιαίτερα ο τρόπος που διαχειρί-
ζονται πλέον το χαρτζιλίκι τους, 
η τοποθέτησή τους στη διαμόρ-
φωση του οικογενειακού οικο-
νομικού προγραμματισμού και ο 
διαχωρισμός των αναγκών από 
τις επιθυμίες τους.»

Εκπαιδευτικός που παρακολού-
θησε πρόγραμμα οικονομικού 
αλφαβητισμού

«Αυτό που πιστεύω ότι μένει είναι 
η λάμψη στα μάτια των παιδιών 
για θέματα της καθημερινότητάς 
τους, που ποτέ δεν είχαν διανοη-
θεί τον τρόπο λειτουργίας τους.»

Εκπαιδευτικός που παρακολού-
θησε πρόγραμμα οικονομικού 
αλφαβητισμού

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι μια ολόκληρη γενιά ανέλαβε δράση
και βγήκε στους δρόμους, όταν ένα κοριτσάκι 16 χρόνων είπε το
πιο απλό πράγμα, ότι ακριβώς πρέπει να δράσουμε. Αποστρεφό-
μενοι, λοιπόν, αισθήματα ηττοπάθειας και αδυναμίας, η ιστορική 
πραγματικότητα μας δείχνει ότι η συμμετοχή των νέων στον 
δημόσιο διάλογο, είναι απαραίτητη, έχει δύναμη και μπορεί να 
επιφέρει χειροπιαστά αποτελέσματα.»

Αντώνης, 25 ετών, φοιτητής

«Μέσα στην πανδημία μου τράβηξε το ενδιαφέρον η ActionAid 
με το Μural Αrts, γιατί η τέχνη και η κοινωνική προσφορά είναι 
δυο πολύ σημαντικά στοιχεία στη ζωή μου. Μετά από όλα αυτά 
που έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό νομίζω μας χρειάζεται μια 
κοινωνική αλλαγή μέσω της τέχνης!» 

Βίλμα, 20 ετών, φοιτήτρια

Κέντρο ActionAid
Θεσσαλονίκης Παιδιά και 

εκπαιδευτικοί
φέρνουν
την αλλαγή

Η εκπαίδευση βρίσκεται στον 
πυρήνα της δράσης μας για πάνω 
από 20 χρόνια, με περισσότερα 
από 500.000 παιδιά και 40.000 εκ-
παιδευτικούς να έχουν συμμετά-
σχει στις δράσεις μας. Μέσα στο 
2021, μεταξύ άλλων υλοποιήσαμε 
τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
Financial Literacy, Youth4Love, 
FoodWave και Walk the Global 
Walk, δημιουργήσαμε εκπαιδευτι-
κά υλικά και οργανώσαμε μαθητι-
κές εκστρατείες, κινητοποιώντας 
δημιουργικά την εκπαιδευτική 
κοινότητα. 

Το 2021 πάνω από 6.250 παιδιά 
συμμετείχαν σε προγράμματα οι-
κονομικού αλφαβητισμού με σκο-
πό να ενισχύσουμε την υπευθυνό-
τητά τους ως πολίτες. Επιπλέον, 
μαζί με 250 μαθητές και μαθήτρι-
ες από Γυμνάσια και Λύκεια του 
Δήμου Φυλής περπατήσαμε για 

την ειρήνη, το κλίμα και την πόλη 
και είδαμε πόσο σημαντικό είναι 
τα παιδιά να αποκτούν τη δική 
τους φωνή, ώστε μέσα από την 
εκπαίδευση να χτίσουν τον κόσμο 
που θέλουν, έναν κόσμο γεμάτο 
ειρήνη και δικαιοσύνη. 

Στα προγράμματά μας για το 2021 
συμμετείχαν 493 σχολεία, ενώ 
αναπτύχθηκαν 6 νέα εκπαιδευ-
τικά υλικά για τα θέματα της 
πρόληψης και καταπολέμησης της 
έμφυλης βίας στα σχολεία, την 
προώθηση των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης, την αποδοχή της δια-
φορετικότητας και την εξάλειψη 
των διακρίσεων. 

Επιπλέον, η κλιματική δικαιοσύνη 
και η βιώσιμη διατροφή είναι κάτι 
που απασχόλησε τους 24 νέους 
και νέες που, μέσα από βιωματι-
κές δραστηριότητες, είδαν πώς 

αλλάζοντας μικρές καθημερινές 
συνήθειες, μπορούν να μειώσουν 
τα απορρίμματά τους και τη σπα-
τάλη τροφίμων, κι έμαθαν πώς να 
καλλιεργούν λαχανικά στο μπαλ-
κόνι τους.

Σε όλη τη διάρκεια του 2021, συ-
νεχίστηκε η αποστολή της δανει-
στικής εκπαιδευτικής βαλίτσας, 
που περιέχει εκπαιδευτικό υλικό 
και την εκπαιδευτική κούκλα 2Π, 
σε 22 δημοτικά και νηπιαγωγεία. 
Μέσα από αυτό το εκπαιδευτικό 
εργαλείο, μαθητές και μαθήτριες 
έπαιξαν με την κούκλα με στόχο 
να ανακαλύψουν τι συμβαίνει 
στον κόσμο, να εξοικειωθούν 
με έννοιες όπως τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, η κλιματική αλλαγή, 
η ανισότητα, η βιώσιμη ανάπτυξη, 
αλλά και να καταλάβουν ποιος εί-
ναι ο δικός τους ρόλος ως ενεργοί 
πολίτες.
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«Στον κόσμο που ζούμε και στο 
σύστημα που τον διέπει, καμία χώρα 
δεν πρόκειται να δεσμευθεί με την 
καλή της την καρδιά, για αυτό έγκει-
ται σε εμάς και σε όλες τις μορφές 
εκπροσώπησης της φωνής μας, να 
ασκήσουμε την κατάλληλη πίεση.»

Πέννυ Δάλκου, φοιτήτρια,
Πανευρωπαϊκοί Αγώνες Επιχει-
ρηματολογίας #ClimateOfChange, 
Βρυξέλλες

«Η αντιμετώπιση της κλιματι-
κής κρίσης προϋποθέτει καθο-
λική συστημική αλλαγή και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - όντας 
μέρος του συστήματος- έχει τα 
εφόδια να την επιφέρει.»

Παναγιώτης Φανούλης, μαθητής,
Πανευρωπαϊκοί Αγώνες Επιχει-
ρηματολογίας #ClimateOfChange, 
Βρυξέλλες
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Νέοι και νέες
αναλαμβάνουν
δράση για
το κλίμα

Οι ανάγκες
των γυναικών
γίνονται
προτεραιότητα 

Η αντιμετώπιση της κλιματικής 
κρίσης, ιδιαίτερα στις πιο φτωχές 
κοινότητες αποτελεί διεθνή στόχο 
μας. Μάλιστα, δίνουμε έμφαση 
στη συμμετοχή νέων ανθρώπων, 
οι οποίοι και θα βιώσουν τις μεγα-
λύτερες επιπτώσεις στη ζωή τους. 
Στην Ελλάδα, μεταφέροντας τον 
στόχο αυτό, εστιάζουμε ιδιαίτερα 
στην ευαισθητοποίηση των νέων 
για την κλιματική δικαιοσύνη, 
μέσα από το πρόγραμμα Climate 
of Change. Σύμφωνα με έρευνα 
του 2021 που πραγματοποιήθη-
κε στο πλαίσιο της εκστρατείας 
#ClimateOfChange, στην οποία 
συμμετέχουμε, στην Ελλάδα 8 
στα 10 άτομα ηλικίας 15-35 ετών 
απάντησαν ότι έχουν ψηφίσει ή 
θα ψήφιζαν πολιτικούς που δίνουν 
προτεραιότητα στην αντιμετώ-
πιση της κλιματικής αλλαγής και 
της κλιματικής μετανάστευσης. 

Στο πλαίσιο της εκστρατείας και 
σε συνεργασία με την Ελληνική 
Ένωση για την Προώθηση της 
Ρητορικής στην Εκπαίδευση, διορ-
γανώσαμε την άνοιξη του 2021 τους 
πανελλήνιους αγώνες ρητορικής 
#ClimateOfChange με τη συμμετο-
χή περίπου 400 μαθητών, μαθητρι-
ών, φοιτητών και φοιτητριών, που 
μίλησαν για την κλιματική αλλαγή, 
τη μετανάστευση και την ανάγκη 
για κλιματική δικαιοσύνη. Οι νικη-
τές και νικήτριες βρέθηκαν στους 
Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Επιχει-
ρηματολογίας στις Βρυξέλλες τον 

Η ισότητα των φύλων στην Ελλά-
δα παραμένει βασικός στρατηγι-
κός άξονάς μας, ακολουθώντας τη 
διεθνή στρατηγική της ActionAid. 
Έτσι, το 2021 νέα προγράμματα 
ήλθαν να πλαισιώσουν τις υπάρ-
χουσες δράσεις, ως μέρος του 
μακροπρόθεσμου στρατηγικού 
σχεδιασμού μας. 

Μετά τη δημοσιοποίηση το 2020 
της έρευνάς μας για τη σεξου-
αλική παρενόχληση στην εργα-
σία, συνεχίσαμε το πρόγραμμα 
SpeakOut, το οποίο δημιουργήθη-
κε σε συνεργασία με τον οργανι-
σμό Women on Top, για να υπο-
στηρίξουμε γυναίκες που βίωσαν 
σεξουαλική παρενόχληση στην 
εργασία τους, παρέχοντάς τους 
δωρεάν νομική και συμβουλευτι-
κή υποστήριξη. Μέσα στο 2021, 62 
γυναίκες έλαβαν τη στήριξή μας, 
με ορισμένες από αυτές να έχουν 
ξεκινήσει διαδικασία καταγγελίας 
στις αρχές. 

Παράλληλα, μέσα από το πρόγραμ-

Νοέμβριο και δύο από τις ελληνικές 
συμμετοχές ήταν μέλη των πολυε-
θνικών ομάδων που νίκησαν. 

Στην προσπάθειά μας να προβά-
λουμε τα προβλήματα που προ-
καλεί η αλλαγή του κλίματος και 
τον τρόπο που σχετίζεται με τη 
μετανάστευση, δημιουργήσαμε 
ένα βίντεο εικονικής πραγματικό-
τητας (Virtual Reality video), μετα-
φέροντας τις εικόνες, τις φωνές 
και τα βιώματα ανθρώπων σε 
παραθαλάσσιες κοινότητες δρά-
σης μας στη Σενεγάλη, που έχουν 
χτυπηθεί ιδιαίτερα από την κλιμα-
τική κρίση. Στο βίντεο εστιάσαμε, 
επίσης, στις συστημικές αλλαγές 
που χρειάζονται, ώστε η κρίση να 
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. 
Το VR video θα αποτελέσει ένα 
ακόμα εργαλείο ενημέρωσης για 
τη συλλογή υπογραφών που θα 
παραδοθούν στην επόμενη Σύνο-
δο για το Κλίμα. 

Το ταξίδι καλύφθηκε από τον 
ειδησεογραφικό όμιλο news247, 
που με καθημερινές ανταποκρί-
σεις του νεαρού δημοσιογράφου 
που μας συνόδευσε, έδωσε την 
ευκαιρία στο κοινό να μάθει για 
την πραγματικότητα που βιώνουν 
γυναίκες και άνδρες στη Σενεγά-
λη και να ακούσει ακτιβιστές και 
ακτιβίστριες να μοιράζονται τις 
προτάσεις τους για αλλαγές σε 
ένα ζήτημα που επηρεάζει όλες 
και όλους μας.

μα GREAT Budgeting, σε συνεργα-
σία με το Κέντρο Γυναικών Καρ-
δίτσας και τους Δήμους Αθηναίων 
και Καρδίτσας, εκπαιδεύσαμε 85 
εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών και της τοπικής αυτο-
διοίκησης σε συμπεριληπτικές 
πολιτικές και πρακτικές, ώστε 
να λαμβάνεται υπ’ όψιν η έμφυλη 
διάσταση στους δημόσιους προϋ-
πολογισμούς. Οι εκπαιδευόμενες 
και οι εκπαιδευόμενοι κλήθηκαν 
να απαντήσουν εάν υπάρχουν 
στους δήμους τους οι κατάλληλες 
υποδομές, αλλά και να υποβάλουν 
προτάσεις για πιο συμπεριληπτι-
κούς, σε σχέση με τις γυναίκες, 
δημόσιους προϋπολογισμούς. 

Στη διαδικασία αυτή προσκα-
λέσαμε και τους κατοίκους των 
δήμων κι έτσι, σε συνεργασία με 
την ΑΜΚΕ URBANA, μία ομάδα 
30 γυναικών από την περιοχή του 
Κολωνού εκπαιδεύθηκε κατάλλη-
λα, περιηγήθηκε στην περιοχή και 
δημιούργησε έναν χάρτη γειτο-
νιάς με τα σημεία που προκαλούν 

ανασφάλεια στις γυναίκες,
όπως σημεία χωρίς επαρκή φω-
τισμό, επικίνδυνες διαβάσεις και 
αερογέφυρες, απουσία σήμανσης 
κλπ. 

Η προσπάθειά μας για βελτίωση 
των υπηρεσιών του δημοσίου 
προς τους πολίτες συνεχίστηκε 
μέσα από το πρόγραμμα ARIADNE 
II, με τη συμμετοχή μας στις 
εκπαιδεύσεις 162 αξιωματούχων 
και αστυνομικών για την καλύτε-
ρη στήριξη από τις αρχές των πιο 
ευάλωτων ομάδων και ειδικότερα 
των προσφυγισσών που έχουν 
βιώσει ενδοοικογενειακή βία.

Τέλος, μέσα στο έτος, η Ελλάδα 
επικύρωσε τη Σύμβαση αρ. 190 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργα-
σίας για την εξάλειψη της βίας 
και της παρενόχλησης στον χώρο 
της εργασίας. Από το 2019 λάβαμε 
ηγετικό ρόλο στις προσπάθειες 
της Κοινωνίας των Πολιτών στην 
Ελλάδα για να υπογραφεί και να 
επικυρωθεί η Σύμβαση.

«Με αγχώνει που αποφάσισα να καταγγείλω το συμβάν και να προχωρήσω δικαστικά, αλλά ξέρω ότι είστε 
δίπλα μου σε όλο αυτό και σαν άνθρωποι και σαν δικηγόροι και αυτό με ηρεμεί.»

Γυναίκα που απευθύνθηκε στην υπηρεσία SpeakOut
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Το 2021 ήταν η δεύτερη χρονιά 
προσαρμογής των προγραμμά-
των μας στα περιοριστικά μέτρα 
λόγω πανδημίας, αλλά και στις 
συνεχείς αλλαγές που βιώνει ο 
πλανήτης και η χώρα μας. Για τα 
Κέντρα μας σε Αθήνα και Θεσσα-
λονίκη και για τον Εκπαιδευτικό 
Τομέα μας, αυτό σήμαινε ότι για 
το πρώτο μισό του έτους οι υπη-
ρεσίες μας και τα προγράμματά 
μας υλοποιήθηκαν είτε τηλεφω-
νικά είτε μέσω βιντεοκλήσης. 
Οι απαιτητικές αυτές συνθήκες 
μείωσαν κατά πολύ τη συμμετοχή 
εθελοντών και εθελοντριών στα 
προγράμματά μας. Εξασφάλισαν, 
βέβαια, την υγεία των εμπλεκο-
μένων και τον περιορισμό της 
διάδοσης του κορωνοϊού και σε 
περιπτώσεις, όπως στο εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα Αλφαβητάρι 
Οικονομικών για τον οικονομικό 
αλφαβητισμό, έδωσαν πανελλαδι-
κό χαρακτήρα σε τοπικές δράσεις. 

Αντίστοιχα, προγράμματά μας 
με στόχο την κινητικότητα 
των νέων, τον εθελοντισμό στο 
εξωτερικό και την κινητοποίηση 
ομάδων πολιτών για παρεμβάσεις 
στη γειτονιά ή την πόλη μετακι-
νήθηκαν για το δεύτερο μισό του 
έτους ή αναβλήθηκαν. Οι συνθή-
κες αυτές δημιούργησαν, επίσης, 
δυσκολίες στην επαφή μας και τη 
διατήρηση της σχέσης μας με την 
εκπαιδευτική κοινότητα και τη 
γειτονιά του Κολωνού, αλλά και 
με τους εθελοντές και τις εθελό-
ντριές μας. Έτσι, έγιναν συστημα-
τικές προσπάθειες για την ανα-
ζωπύρωση της σχέσης μας μαζί 
τους κατά το δεύτερο εξάμηνο 

Το 2022 ξεκίνησε με μια πολύ σημαντική στρατη-
γική επιλογή για την ActionAid: τη δημιουργία μιας 
ακόμη ανθεκτικής κοινότητας στην Ελλάδα. Μετά 
τα Κέντρα μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, το Ανοι-
χτό Κέντρο Στήριξης Κατοίκων της Βόρειας Εύβοιας 
έρχεται να προστεθεί στις δράσεις μας, στην καρδιά 
των περιοχών που επλήγησαν από τις καταστροφι-
κές πυρκαγιές του 2021, με αποκλειστική δωρεά του 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 

Το Ανοιχτό Κέντρο είναι σε λειτουργία στη Στρο-
φυλιά Ευβοίας από το καλοκαίρι του 2022, προσφέ-
ροντας στους κατοίκους όλης της περιοχής εκπαι-
δευτικά προγράμματα και εξοπλισμό στα σχολεία, 
ανάπτυξη δεξιοτήτων για την είσοδο στην αγορά 
εργασίας, κατάρτιση στην αγροτική επιχειρηματικό-
τητα με την υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων 
και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. 

Στην Αθήνα, το Κέντρο μας στον Κολωνό είναι πλέον 
μέρος της ζωής των κατοίκων, προσφέροντας πολλά 
και διαφορετικά προγράμματα και υπηρεσίες: εκ-
παιδευτικά προγράμματα για παιδιά και ενήλικες, 
συμβουλευτική εύρεσης εργασίας, οικονομικές και 
λογιστικές υπηρεσίες, προγράμματα αθλητισμού και 
τεχνών, και δράσεις ενεργοποίησης και κινητοποίη-
σης της κοινότητας. 

Στη Θεσσαλονίκη, το Κέντρο μας λειτουργεί ως 
Youth Hub που ενισχύει τις δράσεις για την ανάδειξη 
των νέων σε κινητήρια δύναμη της πόλης, μέσα από 
τη σύνδεση με την αγορά εργασίας και δράσεις για τη 

του έτους. Διενεργήσαμε, επί-
σης, έρευνες για να εντοπίσουμε 
νέες ανάγκες που προέκυψαν 
από την πανδημία και πιλοτικά 
προγράμματα που σχετίζονται 
με τον αθλητισμό, την τέχνη και 
την τεχνολογία, ώστε να προ-
σαρμοστούμε στη νέα δύσκολη 
κανονικότητα.

Περαιτέρω, αναγνωρίζοντας 
τη συρρίκνωση του χώρου για 
δράση της Κοινωνίας των Πολι-
τών στην Ελλάδα, ενισχύσαμε τις 
συνεργασίες μας στην Ελλάδα 
και τον κόσμο συμμετέχοντας σε 
16 δίκτυα, στηρίζοντας 23 τοπι-
κές οργανώσεις και 7 πρωτοβου-
λίες ομάδων νέων, συνεχίσαμε 
τη συνεργασία μας με 260 οργα-
νώσεις, οργανισμούς και φορείς, 
ενώ συνυπογράψαμε 16 κοινές 
ανακοινώσεις για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, τη συμπερίληψη και 
την κλιματική κρίση. 

Τέλος, μετά τις καταστροφικές 
πυρκαγιές του καλοκαιριού στην 
Εύβοια, κληθήκαμε να φέρουμε 
εις πέρας μια πολύ σημαντική 
και απαιτητική, στη διαχείριση, 
στρατηγική προσαρμογή. Εξετά-
σαμε, δηλαδή, εάν θα μπορούσε 
να εφαρμοστεί το μοντέλο ενός 
κέντρου αντίστοιχο με εκείνων 
σε Κολωνό και Θεσσαλονίκη, 
ώστε να υποστηρίξουμε τους 
κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας. 
Με αυτό το σκεπτικό, ξεκινή-
σαμε μια διαδικασία εκτίμησης 
αναγκών και καταγραφής των 
προκλήσεων της περιοχής, με 
αποτελέσματα που τελεσφορούν 
με την έλευση του 2022.

βελτίωση της ποιότητας ζωής στην κοινότητα, μέσα 
από τον εθελοντισμό και την καλλιτεχνική έκφραση. 

Στον Εκπαιδευτικό Τομέα μας, συνεχίζονται για 22η 
χρονιά τα καινοτόμα προγράμματά μας σε όλη την 
Ελλάδα, με θεματικές που συνδέονται με την κατα-
πολέμηση της μισαλλοδοξίας, την έμφυλη ισότητα, 
την κλιματική αλλαγή, την ενεργό πολιτειότητα και 
τον οικονομικό αλφαβητισμό, ενώ μέσα στο 2022, 
θα πραγματοποιηθούν και οι πρώτες εκπαιδευτικές 
δράσεις μας στην Κύπρο. 

Τέλος, το 2022 μας βρίσκει να υλοποιούμε προγράμ-
ματα και εκστρατείες για την ισότητα των φύλων, 
την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης 
στην εργασία και την ένταξη της έμφυλης ισότητας 
στους κρατικούς προϋπολογισμούς. 

Στο επίκεντρο των πολυσχιδών δράσεών μας βρί-
σκεται πάντα η δημιουργία ανθεκτικών κοινοτήτων 
που αντιμετωπίζουν συλλογικά τις προκλήσεις της 
εποχής και ενδυναμώνονται μέσα από τις δράσεις 
μας, ώστε να τις ξεπερνούν και να πραγματώνουν το 
όραμα μας για έναν κόσμο πιο δίκαιο.

Οι προκλήσεις
του 2021 γίνονται
ευκαιρίες για
βελτίωση

2022:
με το βλέμμα 
στο μέλλον
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Το 2021 πολλά από τα προγράμματά 
μας κατάφεραν να τραβήξουν την προ-
σοχή του Τύπου: 

Η δημιουργία της υπηρεσίας Speak Out για δωρεάν 
παροχή νομικής υποστήριξης σε γυναίκες που έχουν 
παρενοχληθεί σεξουαλικά στην εργασία τους. 

Η έρευνά μας σχετικά με τη στάση των νέων ηλικίας 
15-35 ετών απέναντι στην κλιματική αλλαγή και τη 
μετανάστευση. 

Η ομάδα ποδοσφαίρου του Κέντρου μας στην Αθήνα 
τράβηξε τα βλέμματα πολλών αθλητικών Μέσων 
Ενημέρωσης.

Το πρόγραμμα για τη δια βίου εκπαίδευση ανθρώ-
πων άνω των 45 ετών.

Η έναρξη του νέου Κέντρου της ActionAid στη Θεσ-
σαλονίκη και όλες οι δράσεις και πρωτοβουλίες που 
διενεργήθηκαν μέσα από αυτό.

Η νέα μας καμπάνια με τίτλο «Πραγματική δράση 
για πραγματική αλλαγή», μέσω της οποίας οραματι-
στήκαμε έναν κόσμο χωρίς γυναικοκτονίες, χωρίς 
κλιματική κρίση που δεν θα αφήνει κανέναν και 
καμία πίσω.

Η διεξαγωγή από την ActionAid του παγκόσμιου 
συνεδρίου εθελοντισμού ΙVCO 2021, στην Ελλάδα.

Διακρίσεις του 2021:

Ελλάδα
 
Στην αξιολόγηση που πραγματοποίησε το πρόγρα-
μμα ΘΑΛΗΣ ΙΙ σε 750 ΜΚΟ στην Ελλάδα, λάβαμε την 
υψηλότερη βαθμολογία στον τομέα οργάνω-
σης και διαφάνειας, με τέσσερα στα
πέντε αστέρια. 
 
Το πρόγραμμα ACT45, που έχει ως στόχο τη βελτίω-
ση των δεξιοτήτων ανθρώπων ηλικίας άνω των 45 
ετών ώστε να βρουν εργασία, συμπεριλήφθηκε στην 
ετήσια έκδοση καλών πρακτικών του Ιδρύματος Κρα-
τικών Υποτροφιών. 

Ινδία
 
Η ActionAid Ινδίας βραβεύτηκε με το Mahatma 
Award 2021 για τον κοινωνικό αντίκτυπο και την 
αποτελεσματικότητά της. Τα βραβεία αυτά τιμούν τις 
πιο επιτυχημένες βιώσιμες, υπεύθυνες και κοινωνι-
κές προσπάθειες και πρωτοβουλίες στον ιδιωτικό και 
δημόσιο τομέα.

Σιέρα Λεόνε
 
Η ActionAid Σιέρα Λεόνε βραβεύτηκε ως η καλύτερη 
διεθνής Μη Κυβερνητική Οργάνωση που έχει δράση 
στην επαρχία Kambia, στα βόρεια της χώρας για το 
έτος 2021.

Συνεργασίες με
εταιρείες και φορείς

Το 2021 είχαμε και πάλι δίπλα μας Κοινωφελή Ιδρύματα 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και εταιρείες και ιδιώ-
τες που στήριξαν τις δράσεις μας στην Ελλάδα και τα Κέντρα 
μας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, στο Κέντρο της ActionAid στην Αθήνα είχαμε σταθερά 
δίπλα μας το Κοινωφελές Ίδρυμα Ι.Σ. Λάτση, το UEFA Foundation for 
Children, το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη, την ΑΒ Βασιλόπουλος, τη Navarino 
Telecom, την Interamerican, τον Σκλαβενίτη, καθώς και τον κύριο 
Δημήτρη Γκέρτσο. Χάρη στη συμβολή τους υλοποιήθηκαν τα εκπαιδευ-
τικά προγράμματα και οι υπηρεσίες για τα παιδιά, τις γυναίκες και τους 
άνδρες που επισκέφτηκαν το Κέντρο μας στην Αθήνα.

Παράλληλα, το 2021 συνεχίστηκαν και οι δράσεις του Κέντρου μας στη 
Θεσσαλονίκη, που απευθύνονται στους νέους και τις νέες της πόλης, 
με προγράμματα εργασιακής ετοιμότητας, ηγεσίας και εθελοντισμού. 
Μεταξύ των υποστηρικτών μας ήταν και η Αμερικανική Πρεσβεία στην 
Ελλάδα, χάρη στην οποία υλοποιήθηκε ένα mural σε ένα από τα σημα-
ντικότερα σημεία της πόλης. Το έργο πραγματοποιήθηκε από ομάδα 
νέων και από τον street artist Αpset, με τη συνεργασία και την καθοδή-
γηση του Mural Arts Philadelphia.

Επίσης, τη χρονιά που μας πέρασε στηρίξαμε δράσεις για το κλίμα, με 
τη συνεργασία των Bic Foundation-Bic Violex, και συνεχίσαμε το έργο 
“Gender Responsive, Accountable and Transparent (GREAT) Budgeting”, 
που αφορά την ένταξη της οπτικής του φύλου στους δημόσιους προ-
ϋπολογισμούς, με τη συνεργασία των Δήμων Αθήνας και Καρδίτσας 
καθώς και του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας. Το έργο υλοποιείται στο 
πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, που χρηματοδοτείται 
από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του 
χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Τη διαχείριση της 
επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα 
έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Μέσα από τις εταιρικές Αναδοχές, αλλά και τις Αναδοχές μεγάλων 
ιδιωτών δωρητών, καταφέραμε να στηρίξουμε κοινότητες σε όλο τον 
κόσμο. Ευχαριστούμε θερμά τις εταιρείες Technomar Shipping Inc-G. 
Giouroukos, Interamerican-Όμιλο Achmea, Trading Point, Πλαστικά 
Θράκης, VLP, Eurotel Hospitality, Lipton και Agile Actors που είναι 
σταθερά δίπλα μας. Τέλος, ευχαριστούμε τις εταιρείες Mellon Group of 
Companies, Grant Thornton και GlobalWebIndex που δήλωσαν συμμε-
τοχή για να τρέξουν με την ομάδα της ActionAid στον Μαραθώνιο της 
Αθήνας για το 2021.

Η παρουσία μας
στα ΜΜΕ
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Έσοδα 2021

80,6%1,7% 0,8% 0,7% 0,7%

15,2% 0,3%84,5%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Έσοδα από ιδιώτες 6.224.342,69€  84,5%

Έσοδα από φορείς 1.118.776,21€ 15,2%

Λοιπά έσοδα 20.009,10€ 0,3%

Σύνολο εσόδων 7.363.128€  

Έξοδα 2021

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Προγράμματα στην Ελλάδα και στις 
χώρες που στηρίζει η ActionAid 4.659.803€  64%

Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση 
του κοινού 956.919€ 13%

Ενέργειες για ανεύρεση πόρων 735.101€ 10%

Λειτουργία γραφείου και λοιπές 
διοικητικές δαπάνες 969.578€ 13%

Σύνολο εξόδων 7.321.402€  

64%13%

13%10%

Μεγάλοι
Υποστηρικτές

Υποστηρικτές



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.

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
15561 Χολαργός, Ελλάδα
Τ: 212.000.6300 (Ελλάδα)
Τ: 22.100.399 (Κύπρος)
E: info.hellas@actionaid.org

actionaid.gr
Βρες την ActionAid Hellas στα: 


