Alpha Web Banking - Δωρεές

Φιλανθρωπικά Ιδρύματα / Σωματεία
IOCC - Διεθνής Ανθρωπιστικός Οργανισμός Ορθοδόξων Χριστιανών, www.iocc.org
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1992, και αποτελεί
τον επίσημο διεθνή ανθρωπιστικό οργανισμό των επιφανέστερων Ορθόδοξων Αρχιεπισκοπών στην Αμερική (SCOBA). <br>Σκοπός
του εν λόγω οργανισμού είναι η ανταπόκρισή του σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης με απώτερο στόχο την κοινωνικοοικονομική
ανάπτυξη των οικονομικά ασθενέστερων τάξεων.

Medasset- Μεσογειακός Σύνδεσμος για την Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών, τηλ. +30 210 36 40 389, www.medasset.gr
O Μεσογειακός Σύνδεσμος για την Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών είναι διεθνής, μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση
(Μ.Κ.Ο.) που ιδρύθηκε το 1988 με στόχο την προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους σε όλη τη Μεσόγειο, μέσω
ερευνητικών προγραμμάτων, ενημερωτικών εκστρατειών, της εκπαίδευσης και της ενεργούς παρέμβασης σε αρμόδιους φορείς.

UNICEF, τηλ. +30 210 72 55 555, www.unicef.gr
Η Ελληνική Επιτροπή της UNICEF ιδρύθηκε το 1977 και μέχρι σήμερα εργάζεται για να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την
ελληνική κοινωνία για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στον αναπτυσσόμενο κόσμο καθώς και για να υποστηρίξει
ουσιαστικά τα προγράμματα βοήθειας της UNICEF. Είναι μία ανεξάρτητη οργάνωση όπως και οι άλλες 37 εθνικές επιτροπές που
υπάρχουν σε χώρες του βιομηχανικού κόσμου που από κοινού υποστηρίζουν το έργο της UNICEF σε 157 σημεία του πλανήτη.

WWF Ελλάς, τηλ. +30 210 33 14 893, www.wwf.gr
Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς αποτελεί κομμάτι της διεθνούς οικογένειας του WWF (World Wide Fund for Nature), η
οποία απαρτίζεται από 50 εθνικές οργανώσεις και αγωνίζεται για την προστασία του περιβάλλοντος σε περισσότερες από 100 χώρες.

ΑΓΑΠΑΝ - Ανακουφιστική Παρηγορητική Αγωγή, τηλ. +30 210 72 91 079, www.agapan.gr
Το ΑΓΑΠΑΝ προσφέρει ψυχολογική, πνευματική, κοινωνική και νοσηλευτική βοήθεια στους ασθενείς που πάσχουν από ανίατη νόσο,
κατά το τελευταίο στάδιο της ζωής τους, ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, εθνικότητας, πολιτικής ή θρησκευτικής διάκρισης, σε ξενώνες
φιλοξενίας. Παράλληλα παρέχει ψυχολογική, ηθική και συμβουλευτική υποστήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται κοντά τους.
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Ο Αρκτούρος, τηλ. +30 2310 55 59 20, www.arcturos.gr
Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είναι μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1992, για την προστασία της
άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος, με δράσεις έρευνας πεδίου, επιστημονικής μελέτης, ευαισθητοποίησης κοινού,
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εθελοντισμού για την προστασία της άγριας ζωής, την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και της
αειφορίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών και την παροχή
ειδικής τεχνογνωσίας για τις επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον, ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ υλοποιεί εθνικά και διασυνοριακά προγράμματα για
την προστασία των ορεινών οικοσυστημάτων με έμφαση στα μεγάλα θηλαστικά.
Γιατροί του Κόσμου, τηλ. +30 210 32 13 150 / 801 1000 100, www.mdmgreece.gr
Οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ είναι μία διεθνής, ιατρική, ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση η οποία παρέχει επείγουσα ιατρική
βοήθεια στα θύματα φυσικών καταστροφών, πολέμων και συγκρούσεων. Οι ΓτΚ απασχολούν ιατρικό, παραϊατρικό καθώς και
διοικητικό και τεχνικό προσωπικό με σκοπό να αναλάβει ανθρωπιστική δράση.

Γιατροί Χωρίς Σύνορα, τηλ. +30 210 52 00 500, www.msf.gr
Οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ είναι μια διεθνής, ανεξάρτητη, ιατρική, ανθρωπιστική οργάνωση που στόχο έχει την παροχή ιατρικής
βοήθειας οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη χωρίς καμία φυλετική, θρησκευτική, πολιτική ή άλλη διάκριση.

Γραμμή Ζωής - Κοινωφελές Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Τηλεειδοποίησης και Βοήθειας στο Σπίτι, τηλ. +30 210 69 17 125 /
+30 210 52 46 202, www.lifelinehellas.gr
Η ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ αποτελεί πρωτοβουλία της κοινωνίας των ενεργών πολιτών, έτσι ώστε μαζί με την πολιτεία και τις Τοπικές
Αυτοδιοικήσεις να δοθεί διέξοδος στα προβλήματα Εγκατάλειψης, Απομόνωσης, Μαρασμού και Ανασφάλειας, που βιώνουν οι
περισσότεροι ηλικιωμένοι στην Ελλάδα.
Δωδεκανησιακή Μέλισσα, τηλ. +30 210 74 89 597
H ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΙΑΚΗ ΜΕΛΙΣΣΑ είναι σωματείο που χορηγεί υποτροφίες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση φοιτητών, δωδεκανησιακής
καταγωγής.
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Ελεπάπ - Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων, τηλ. +30 210 72 28 360, www.elepap.gr
Η ΕΛΕΠΑΠ στα 70 χρόνια προσφοράς της έχει αγκαλιάσει περισσότερα από 100.000 παιδιά με κινητική αναπηρία, εγκεφαλική
παράλυση, ορθοπεδικές και νευρολογικές παθήσεις υποστηρίζοντας το κάθε βήμα εξέλιξης ακόμα και στην ενήλικη ζωή τους. Χίλια
παιδιά σε ημερησία βάση σε πανελλαδικό επίπεδο συμμετέχουν στα θεραπευτικά, συμβουλευτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα της
ΕΛΕΠΑΠ.
Ελληνική Δράση Αφρικής, τηλ. +30 210 72 16 625, www.actionafrica.gr
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΦΡΙΚΗΣ είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση με σκοπό την ανθρωπιστική βοήθεια προς όλες τις χώρες της
αφρικανικής Ηπείρου (κυρίως στις χώρες της γαλλόφωνης Αφρικής). Ξεκινώντας από το 1980, συνεχίζει μέχρι και σήμερα να
προσφέρει τη βοήθειά της που τόσο μεγάλη ανάγκη την έχουν χώρες όπως η Ακτή του Ελεφαντοστού. Με βασικό στήριγμα την Κα.
Μέρω Κεσεσίογλου, πρόεδρο της οργάνωσης, όχι μόνο προσφέρει φαρμακευτικό υλικό ή χρήματα, αλλά κυρίως επικεντρώνεται στο
βασικότερο πρόβλημα: Να δώσει στους λαούς της Αφρικής τα εφόδια να σταθούν αξιοπρεπώς στα δικά τους πόδια.
Ελληνική Εταιρία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τηλ. +30 210 32 25 245 / +30 210
32 26 693, www.ellinikietairia.gr
H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς ασχολείται με την προστασία των
ελληνικών οικοσυστημάτων και της οικολογικής ισορροπίας του τόπου καθώς και με την προστασία της Ελληνικής πολιτιστικής
κληρονομιάς, ιστορικής, καλλιτεχνικής και αρχιτεκτονικής.
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, τηλ. +30 210 32 24 944, www.eepf.gr
H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο με προγράμματα Προστασίας της Φύσης,
την Παρεμβατική Προστασία, την Γενικότερη Ευαισθητοποίηση του κοινού <br>Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Η ΕΕΠΦ έχει ως
αποστολή της να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί, τόσο τους Έλληνες, όσο και αυτούς που αγαπούν την Ελλάδα, για τη φυσική
κληρονομιά της χώρας μαςκαι να δραστηριοποιείται για την προστασία της.

Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία, τηλ. +30 210 60 20 202, www.filozoiki.gr
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ιδρύθηκε το 1975 και είναι σωματείο κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό, με σκοπό την ανάπτυξη της
ζωοφιλίας, την προστασία των ζώων και την ευζωία τους.
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Η Ελπίδα - Σύλλογος Φίλων παιδιών με καρκίνο, τηλ. +30 210 77 57 153, www.elpida.org
Η ιστορία της "ΕΛΠΙΔΑΣ" ξεκίνησε το 1990 από την αγάπη των μελών της για τα παιδιά και από τη διαπίστωση πώς στη χώρα μας
έλειπαν τα μέσα για τη θεραπεία των παιδιών που χρειάζονται μεταμόσχευση μυελού των οστών.

Ελπίδα -Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Παιδιών με Νεφρικές Ασθένειες, τηλ. +30 210 77 92 970, www.nephroselpida.gr
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙEΣ ΕΛΠΙΔΑ είναι μη κερδοσκοπικό
Σωματείο. Ιδρύθηκε το 1986 και έχει έδρα το Δήμο Ζωγράφου Αττικής. Σκοπός του Συλλόγου είναι η παροχή βοήθειας και
συμπαράστασης στα παιδιά που πάσχουν από χρόνιες νεφρικές παθήσεις καθώς και στις οικογένειές τους.
Το Εργαστήρι - Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, τηλ. +30 210 24 84 541,
www.ergastiri.org
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ "TO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ" ιδρύθηκε το 1978 και είναι
Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το "Εργαστήρι", ως Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών σε Άτομα με Αναπηρία, δημιουργήθηκε από
το Σύλλογο, το 1984, με στόχο την παροχή ποικίλων υπηρεσιών σε άτομα με ελαφρά και μέση νοητική υστέρηση.
Ερμής - Σωματείο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, τηλ. +30 210 96 47 577, www.amea.gr
Ο "ΕΡΜΗΣ" είναι Σωματείο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο και μερικώς επιχορηγούμενο από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων. Σκοπός του Σωματείου είναι η παροχή κάθε δυνατής ηθικής, κοινωνικής και οικονομικής βοήθειας για τη θεραπεία, την
εκπαίδευση, την κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.
Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής (ΕΣ.Ε.ΕΠ.Α), τηλ. +30 210 67 13 149, www.eseepa.gr
Η ΕΣΤΙΑ Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής (ΕΣ.Ε.ΕΠ.Α) είναι φορέας που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών σε άτομα με
νοητική υστέρηση. Ιδρύθηκε το 1982 από γονείς και φίλους ατόμων με νοητική υστέρηση και διοικείται από επταμελές Διοικητικό
Συμβούλιο. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, Ειδικώς Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο και εποπτεύεται από το
Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας. Το 1998 πιστοποιήθηκε ως εξειδικευμένο εκπαιδευτικό κέντρο, για την υλοποίηση ολοκληρωμένων
προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για άτομα με νοητική υστέρηση και τις οικογένειές
τους.
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Εταιρία Προστασίας Σπαστικών, τηλ. +30 210 96 22 290, www.eps-ath.gr
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ιδρύθηκε το 1972 για να καλύψει ένα κενό και να αντιμετωπίσει μία μεγάλη ανάγκη σε ό,τι
αφορά την πρόνοια για τους ανθρώπους που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση στον τόπο μας. Στόχος της ήταν πάντα η
ανάπτυξη πολυποίκιλων δραστηριοτήτων για την προαγωγή των συμφερόντων των ανθρώπων αυτών, όπως η εκπαίδευση, η
παροχή ιατρικών, θεραπευτικών, κοινωνικών και ψυχολογικών υπηρεσιών, η επαγγελματική και κοινωνική αποκατάσταση, η μέριμνα
διαβίωσης, η ενημέρωση του κοινού, η εξειδίκευση του προσωπικού, η έρευνα και η πρόληψη.

Ίασις Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, τηλ. +30 210 86 55 039 / +30 210 82 10 520, www.iasismed.eu
H Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΙΑΣΙΣ παρέχει υποστήριξη στα άτομα τα οποία νοσηλεύονται στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής
και στη συνέχεια προωθούνται στη πλήρη κοινωνική και εργασιακή ένταξη τους.
Ίδρυμα Ευσταθίας Κωστοπούλου - Το Περιβόλι της Γιαγιάς – Καλαμάτα
Το ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ συστήθηκε το 1989, ως συμβολή στην ανοικοδόμηση της πόλεως της Καλαμάτας μετά
τους σεισμούς που την έπληξαν, και φέρει το όνομα της συζύγου του ιδρυτού της Τραπέζης Αlpha Bank. Ο παιδικός σταθμός
ονομάσθηκε ''Το Περιβόλι της Γιαγιάς'' και τα έξοδα λειτουργίας του καλύπτονται από την Τράπεζα, το Ίδρυμα Ιωάννου Φ.
Κωστοπούλου και μέλη της οικογενείας Κωστοπούλου. Σε αυτόν τον πρότυπο παιδικό σταθμό, εξειδικευμένο επιστημονικό
προσωπικό μεριμνά τόσο για το παιδί όσο και για την οικογένειά του.
Ίδρυμα Η Θεοτόκος, www.theotokos.gr
To ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ ελάφρυνε το δυσβάστακτο φορτίο πολλών γονέων που με αγωνία ζητούσαν βοήθεια για την εκπαίδευση και
πρόοδο των παιδιών τους και έδωσε το κατάλληλο πλαίσιο και τις ευνοϊκές συνθήκες για να αναπτυχθούν και ευημερήσουν
περισσότερα από 5.000 άτομα με ειδικές ανάγκες.
Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου, τηλ. +30 210 72 93 503, www.costopoulosfoundation.org
Το κοινωφελές ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ιδρύθηκε το 1979, με την ευκαιρία του εορτασμού των εκατό χρόνων της
Τραπέζης Πίστεως, εις μνήμην του Ιδρυτού της Ιωάννου Φ. Κωστoπούλου, από τον τότε Πρόεδρό της Σπύρο Ι. Κωστόπουλο και τη
σύζυγό του Ευρυδίκη. Σκοπός του Ιδρύματος είναι η προσφορά κοινωφελούς έργου στη χώρα μας και η προβολή του ελληνικού
πολιτισμού, με την προώθηση του ερευνητικού, εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού έργου εντός και εκτός της Ελλάδος.
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Ίδρυμα Τζένη Καρέζη - Μονάδα Ανακούφισης Πόνου και Παρηγορητικής Αγωγής, τηλ. +30 210 77 07 669,
www.monadaanakoufisis.gr
Το ίδρυμα ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ ιδρύθηκε το 1992 για να τιμηθεί η μνήμη της μεγάλης μας ηθοποιού. Είναι εταιρία μη κερδοσκοπική και
συντηρείται από Δωρεές των συνανθρώπων μας. Σκοπός του Ιδρύματος είναι η παρηγορητική αγωγή των ασθενών που πάσχουν
από καρκίνο και χρόνιες καταληκτικές νόσους και η με κάθε μέσο ανακούφισή τους από τον πόνο.
Kάνε Mια Eυχή Ελλάδος, τηλ. +30 210 96 37 660 / +30 210 96 37 667, www.makeawish.gr
To ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΕΥΧΗ ΕΛΛΑΔΟΣ είναι ένας φιλανθρωπικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που εκπληρώνει τις πιο βαθιές επιθυμίες
παιδιών ηλικίας από 3 έως 18 ετών που πάσχουν από σοβαρές αρρώστιες, απειλητικές για τη ζωή τους. To Kάνε-Mια-Eυχή
ασχολείται αποκλειστικά με τον ψυχικό κόσμο του άρρωστου παιδιού και όχι με την ίδια την αρρώστια του. Μέσα από τη διαδικασία
της ευχής, δημιουργεί αλησμόνητες εμπειρίες για τα παιδιά αυτά και τις οικογένειές τους, με ένα σκοπό: να γεμίσουν δύναμη, να
πιστέψουν στη ζωή και να την ξανακερδίσουν.
Κατασκηνώσεις Χαρούμενα Παιδιά - Χαρούμενα Νιάτα, τηλ. +30 210 32 26 019, www.kataskinosi.gr
Βασικός στόχος είναι η παροχή βοήθειας στα παιδιά ώστε να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία προσφέροντας τη δυνατότητα να δουν
τη θετική όψη της και να ζήσουν για 21 μέρες μακριά από τον μολυσμένη ατμόσφαιρα της πόλης σε μια στοργική, δίκαιη, καλά
οργανωμένη κοινωνία που δεν τα απορρίπτει εξ αιτίας της προέλευσής τους ή για την οικονομική και οικογενειακή τους κατάσταση.

Κέντρο Ζωής, τηλ. +30 210 72 57 617 / +30 210 72 94 747, www.kentrozois.gr
Το ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ είναι μια οργάνωση, που στηρίζει τα οροθετικά άτομα παρέχοντας υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης,
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορα άτομα, έγκυρης και επιστημονικής πληροφόρησης τόσο σε οροθετικά άτομα όσο και στο
ευρύ κοινό οργανώνοντας διαλέξεις σε σχολεία και χώρους εργασίας, καθώς και διάφορες άλλες υπηρεσίες.

Όασις - Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Υποστήριξης Εξαρτημένων Ατόμων από Αλκοόλ, Ναρκωτικά, Τυχερά Παιγνίδια
κ.α, τηλ. +30 2310 50 85 98 / +30 2310 50 95 99, www.oasis.org.gr
Το ΟΑΣΙΣ ιδρύθηκε το 2002 με πρωτοβουλία πρώην εξαρτημένων και λειτουργεί με τις αρχές της Ανωνυμίας, της Συλλογικότητας, της
αλληλοβοήθειας και του Εθελοντισμού. Αποτελεί μία καινοτόμο προσπάθεια για τα ελληνικά δεδομένα, αφού είναι ο μοναδικός φορέας
υποστήριξης στο χώρο των εξαρτήσεων, που δημιουργήθηκε από πρώην χρήστες και συνεξαρτημένους.
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Παιδικά Χωριά SOS, τηλ. +30 210 33 13 661-3, www.sos-villages.gr
Τα ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS, είναι Φιλανθρωπικό Σωματείο, που έχει σκοπό να προστατεύει παιδιά, τα οποία για σοβαρούς κοινωνικούς
λόγους στερούνται μόνιμα τη φροντίδα των φυσικών τους γονιών.

Παμμακάριστος - Σύλλογος Παροχής Βοηθείας κατ΄Οίκον Νοσηλείας, τηλ. +30 210 211 2395

Πνοή - Φιλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού, τηλ. +30 210 74 86 801-2, www.pnoe.gr
Τι ΠΝΟΗ αναλαμβάνει τον εξοπλισμό των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας Παιδιών και Νεογνών. <BR>Επιπλέον αναλαμβάνει τα
ακόλουθα:<br>- Υλική ενίσχυση και ηθική συμπαράσταση των γονιών που τα παιδιά τους νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας.<br>- Αποκατάσταση των παιδιών όταν βγουν από την Εντατική.<br>- Εκπαίδευση και επιμόρφωση του Ιατρικού,
Νοσηλευτικού και Παραϊατρικού προσωπικού των Μονάδων.<br>- Παροχή βασικών γνώσεων Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης
(φιλί της ζωής).<br>- Δημιουργία Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παιδιών στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της περιφέρειας.
Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών Αιθιοπίας, τηλ. +30 210 32 27 478, www.listen.to/ethiopia
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ που δημιουργήθηκε το 1995, αναλόγως με την δυναμικότητά του η οποία με την
συνδρομή ευαισθητοποιημένων συνανθρώπων μας αυξάνει με τα χρόνια, αναλαμβάνει όλο και περισσότερα παιδιά και σε
συνεργασία με τον οργανισμό "Child and Family Affairs Organization" (Οργανισμός για Θέματα Οικογένειας και Παιδιού) της
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αιθιοπίας, βρίσκει εγκαταστάσεις τις οποίες αναλαμβάνει - 6 κέντρα και 860 παιδιά μέχρι σήμερα Απρίλιος
του 2008 - και εκεί με το κατάλληλο μόνιμο προσωπικό φροντίζει αυτά τα παιδιά που είναι υπό την προστασία του. Μέχρι εδώ, όλα
αυτά τα σημαντικά γίνονται μόνο με το 1€ που δίνει ο κάθε ανάδοχος γονιός και την εθελοντική εργασία από μέλη και φίλους του
Συλλόγου.
Η Καρδιά του Παιδιού - Σύλλογος Προστασίας, Ενηµέρωσης και Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών, τηλ. +30 210 32 18 488,
www.kardiapaidiou.gr
Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, Σύλλογος Προστασίας, Ενημέρωσης και Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών παρέχει κοινωνική και οικονοµική
υποστήριξη στα παιδιά που πάσχουν από συγγενείς ή επίκτητες καρδιοπάθειες, καθώς και στις οικογένειές τους.
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Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού, τηλ. +30 210 88 28 788, www.unborn.gr
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΓΕΝΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ιδρύθηκε το 1997 για να συμβάλει στην προσπάθεια ενημέρωσης των ελλήνων
για όλα τα θέματα που αφορούν το αγέννητο παιδί και ιδίως για τις συνέπειες της έκτρωσης, αλλά και να συμπαρασταθεί
ποικιλοτρόπως στους γονείς και το αγέννητο παιδί τους.
Σύλλογου Φίλων Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου " Οι Αγ. Ανάργυροι", τηλ. +30 210 25 21 418 / +30 210 25 21 943,
www.sfgonk.gr
Ο Σύλλογος Φίλων του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" ιδρύθηκε το 1976 από μια ομάδα γυναικών που
είχαν ως βασική τους επιδίωξη την εθελοντική προσφορά και στήριξη των οικονομικά αδυνάτων ασθενών του νοσοκομείου. Ιδρυτικός
σκοπός του Συλλόγου είναι να απαλύνει τον πόνο των ογκολογικών αρρώστων στηρίζοντας τους υλικά, ηθικά και ψυχολογικά.
Ο Σύλλογος είναι φιλανθρωπικός, μη κερδοσκοπικός και έχει πόρους τις συνδρομές και τις δωρεές των μελών και των φίλων του,
καθώς και χορηγούς που χρηματοδοτούν μεγάλες κοινωνικές εκδηλώσεις.
Σύνδεσμος Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας, τηλ. +30 210 74 88 566, www.trag.gr
Το 1992 συγκροτήθηκε ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ένα σωματείο εθελοντικού, μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, με ουσιαστική κοινωνική δραστηριότητα, που ένα χρόνο αργότερα αναγνωρίστηκε και ως αθλητικό σωματείο.

Σωματείο Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος, τηλ. +30 210 67 41 933 / +30 210 67 40 118, www.pedtrauma.gr
Το Σωματείο ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ είναι ΜΚΟ και ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1995 στην Αθήνα από μια ομάδα
Ιατρών και Γονέων. Σκοπός του είναι να συμβάλει στην καθοριστική μείωση των παιδικών τραυμάτων και των συνεπειών τους σε
συνεργασία με τον Κρατικό και Ιδιωτικό Φορέα.
Φαρμακοποιοί του Κόσμου, τηλ. +30 210 96 23 843 / +30 210 88 35 411, www.worldpharmacists.org
Η Oργάνωση "ΦΑΡΜΟΚΟΠΟΙΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" ιδρύθηκε το 1996 στην Αθήνα από μια ομάδα 24 Ελλήνων Φαρμακοποιών, ενώ
αναγνωρίστηκε επίσημα σαν ανεξάρτητη Μη κυβερνητική Ανθρωπιστική Οργάνωση (ΜΚΟ) στις 27 Νοεμβρίου του 1997. Ανάμεσα
στις δραστηριότητές του είναι και η συλλογή, η αγορά, ο έλεγχος και η συσκευασία ιατροφαρμακευτικού υλικού με σκοπό να
προωθηθεί δωρεάν σε άτομα, ομάδες η Νοσηλευτικούς Φορείς εντός και εκτός της χώρας, μέσω συνοδευόμενων Αποστολών από
μέλη της Οργάνωσης.
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Ανοιχτή Αγκαλιά των Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής, τηλ. +30 210 77 26 814, www.fkpanoixtiagalia.gr
Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ των "Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής" είναι μία Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση με έδρα της στο Νοσοκομείο
Παίδων Π. & Α. Κυριακού. Δημιουργήθηκε από το 1994 από μία ομάδα εθελοντριών, οι οποίες πλαισιώνουν από το 1973 την
Παιγνιοθεραπεία του Νοσοκομείου Παίδων Π. & Α. Κυριακού, με βασικό στόχο τη στήριξη, με κάθε τρόπο, του παιδιού που
νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
Οι Φίλοι του Παιδιού - Φιλανθρωπικό Σωματείο, τηλ. +30 210 72 93 404, www.filoitoupediou.gr
Το Φιλανθρωπικό Σωματείο “ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ” στα 20 χρόνια λειτουργίας του προσέφερε βοήθεια σε 500 οικογένειες και 2000
παιδιά. Το Σωματείο είναι μη κερδοσκοπικό και διοικείται από 20μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Συνεχίζει και σήμερα με άριστη
οργάνωση, ποιότητα εργασίας και πείρα στη προστασία και φροντίδα του παιδιού. Οι πόροι του εξασφαλίζονται από τις συνδρομές
των μελών, από τις δωρεές, τις χορηγίες και από τα έσοδα των εκδηλώσεων που οργανώνει.
Φλόγα Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, τηλ. +30 210 74 85 000, www.floga.org.gr
Η ΦΛΟΓΑ είναι ο σύλλογος των γονιών με παιδιά που έτυχε να αρρωστήσουν από καρκίνο. Μετά από 25 χρόνια λειτουργίας της
μπορεί να επιδείξει ένα ιδιαίτερα σημαντικό κοινωνικό έργο, που στοχεύει στην καλύτερη δυνατή ιατρική, ψυχική και κοινωνική
φροντίδα των παιδιών. Ως σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, βασίζεται στην εθελοντική εργασία των μελών του και στην
υποστήριξη των ευαισθητοποιημένων φίλων του.

Φυλλωσιά - Μελος του Ιδρύματος Θεοτόκος, τηλ. 210 231 97 67

Το Χαμόγελο του Παιδιού, τηλ. 1056, www.hamogelo.gr
TO ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ έχει ως κύριο μέλημά του να προασπίσει τα δικαιώματα των παιδιών όχι μόνο στη θεωρία αλλά στην
πράξη, καθημερινά, 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο. Να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για τη σωματική, ψυχική και πνευματική
ισορροπία τους.
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Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας, τηλ. +30 210 45 15 387 / +30 210 45 13 759, www.xatzikiriakio.gr
Το ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ιδρύθηκε το 1889 από τον Ιωάννη Χατζηκυριακό και τη σύζυγό του Μαριγώ με σκοπό την περίθαλψη ορφανών
και άπορων κοριτσιών της Ελλάδας. Σήμερα φιλοξενεί κορίτσια από 6 ετών προερχόμενα από οικογένειες με διάφορα κοινωνικά και
οικονομικά προβλήματα προσφέροντας εκτός από στέγη, φροντίδα και συναισθηματική υποστήριξη, εξαιρετικές εκπαιδευτικές
δυνατότητες και ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσουν και να προχωρήσουν ως ενήλικες με όλα εκείνα τα εφόδια που απαιτούνται σε μια
σύγχρονη κοινωνία.

