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Αγαπητή ομάδα του Ladies Run,

Ο Δεσμός θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά το Ladies Run για την σημαντική υποστήριξη που προσέφερε μέσω της δωρεάς μέρους 
των εσόδων του αγώνα του 2017.
Με την δωρεά ύψους 3001 Ευρώ, μπορέσαμε να παρέχουμε πολύτιμη και αναγκαία υλική υποστήριξη σε 3 οργανισμούς που 
στηρίζουν γυναίκες και κορίτσια.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι βοηθούν στην υλοποίηση αυτής της συνεργασίας, η οποία μέσα στο 2018 ενίσχυσε τον Ξενώνα 
Κακοποιημένων Γυναικών του δήμου Αθηναίων, το ΚΕΘΕΑ Εν Δράσει και το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα.

Στην συνέχεια της παρουσίασης θα βρείτε σύντομη περιγραφή των οργανισμών, του έργου τους, καθώς και φωτογραφίες από τις 
παραδόσεις.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την ευγενική δωρεά σας και ελπίζουμε στην συνέχιση της τόσο αξιόλογης και δημιουργικής μεταξύ μας 
συνεργασίας.
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Ξενώνας Φιλοξενίας Θυμάτων Βίας και των παιδιών τους του Δήμου Αθηναίων

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των παιδιών τους ξεκίνησε τη λειτουργία του από τον 
Ιούνιο του 2013. Ο Ξενώνας λειτουργεί καθημερινά, όλο το εικοσιτετράωρο, καθ΄ όλη την διάρκεια του 
χρόνου και  παρέχει στις γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική 
στήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό. Διευκολύνει επίσης την πρόσβαση σε νομική συμβουλευτική, με 
την παραπομπή στα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ή 
άλλων φορέων. Μέχρι και σήμερα έχουν φιλοξενηθεί στο γενικό σύνολο 88 γυναίκες θύματα 
κακοποίησης & 68 παιδιά (= 156 άτομα), από τις οποίες 29 γυναίκες πρόσφυγες & 38 προσφυγόπουλα.
Ο Ξενώνας προσφέρει ασφαλή διαμονή που περιλαμβάνει στέγη και διατροφή. Η διαμονή έχει 
μεταβατικό/ προσωρινό χαρακτήρα, με στόχο η γυναίκα να επανέλθει στην κοινότητα και να ζήσει 
ανεξάρτητα από τη βία και έξω από αυτή. Οι γυναίκες και τα παιδιά τους μπορούν να φιλοξενηθούν έως 
έξι (6) μήνες, ενώ ανάλογα με την περίπτωση και εφόσον κριθεί αναγκαίο από το επιστημονικό 
προσωπικό και τη Διοίκηση του Ξενώνα, η διάρκεια της φιλοξενίας μπορεί να παραταθεί αντίστοιχα μετά 
από εισήγηση των στελεχών του Ξενώνα στην Ομάδα Διοίκησης Έργου. 
Οι ανάγκες σίτισης των φιλοξενούμενων καλύπτονται από άλλες κοινωνικές δομές του Δήμου Αθηναίων 
οι οποίες διαθέτουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή όπως το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών και 
το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Τα στοιχεία του Ξενώνα διατηρούνται 
απόρρητα ως μέτρο για την ασφάλεια των φιλοξενούμενων, ενώ παράλληλα έχει ενισχυμένη συνεργασία 
με το τοπικό Αστυνομικό τμήμα.
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ΚΕΘΕΑ 

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
Το ΚΕΘΕΑ είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στην Ελλάδα 
και είναι ΝΠΙΔ. Η δράση του ξεκίνησε το 1983 όπου και συγκροτήθηκε η πρώτη ελληνική θεραπευτική 
δομή του με την επωνυμία ΙΘΑΚΗ. Όλες οι υπηρεσίες του παρέχονται δωρεάν και χωρίς λίστες αναμονής: 
στο δρόμο, σε σωφρονιστικά καταστήματα, σε κέντρα ημέρας, κέντρα φιλοξενίας κατ'οίκον μέσω 
τηλεφώνου κ.α. Τα προγράμματα απεξάρτησης του δεν χρησιμοποιούν άλλα υποκατάστατα ή φάρμακα 
καθώς στόχος είναι η πλήρης απεξάρτηση και επανένταξη του ατόμου στη κοινωνία. To KEΘΕΑ ΘΕΑ 
απευθύνεται επίσης σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα με άλλες μορφές εξάρτησης, όπως το αλκοόλ, 
ο τζόγος και το διαδίκτυο. Συνολικά λειτουργεί 26 προγράμματα σε όλη την Ελλάδα (Ιωάννινα, 
Ηγουμενίτσα, Άρτα, Μυτιλήνη, Κρήτη, Γιαννιτσά, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο, Λάρισα, Καβάλα, 
Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Καλαμάτα, Ναύπλιο και Αθήνα) τα οποία στηρίζουν άτομα που έχουν 
εξάρτηση από τα ναρκωτικά, τα τυχερά παιχνίδια, το αλκοόλ και το διαδίκτυο καθώς και τις οικογένειες 
τους. Μέσα σε αυτά τα 26 προγράμματα λειτουργούν και δύο γραμμές βοήθειας, μία για την 
καταπολέμηση της εξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια και μία για την απεξάρτηση από τα ναρκωτικά.  

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
Καθώς οι περισσότεροι εξαρτημένοι έρχονται κάποια στιγμή αντιμέτωποι με τον νόμο και μπορεί να 
οδηγηθούν στη φυλακή, οι παρεμβάσεις με άξονα το σύστημα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης 
αποτελούν σημαντικό κομμάτι των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ.  
To KΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής, θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης σε 
κρατούμενους και αποφυλακισμένους χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, σε 18 σωφρονιστικά 
καταστήματα, διασυνδεδεμένα με μονάδες υποδοχής αποφυλακισμένων στην κοινωνία, ώστε να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια της φροντίδας και να υπηρετείται ο τελικός στόχος της κοινωνικής επανένταξης. 
Σε ετήσια βάση προσφέρονται υπηρεσίες συμβουλευτικής σε περίπου 1.500 κρατουμένους και 
αποφυλακισμένους, ενώ στις μονάδες ψυχικής απεξάρτησης εντός και εκτός φυλακών συμμετέχουν 
περίπου 300 άτομα.

www.kethea.gr
info@kethea.gr

http://www.kethea.gr/
mailto:info@kethea.gr
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Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας

Το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας είναι ένα ιστορικό Ίδρυμα παροχής παιδικής 
προστασίας στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε από τον Ιωάννη Χατζηκυριακό και την σύζυγό του Μαριγώ με το 
Βασιλικό Διάταγμα της 9ης Ιουνίου 1889. Εγκαινιάστηκε από την Βασίλισσα Όλγα στις 19 Ιανουαρίου 
1904. Έκτοτε, το Ίδρυμα μετρά υπερεκατονταετή αδιάλειπτη λειτουργία και προσφορά πανελλήνιας 
εμβέλειας στον τομέα της παιδικής μέριμνας και προστασίας.
Σήμερα, το Ίδρυμα παρέχει ολοκληρωμένη φροντίδα και υποστήριξη σε κορίτσια  ηλικίας από 6 ετών, 
που οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα και προέρχονται από 
διάφορα πολιτισμικά περιβάλλοντα.
Προσφέρει στέγη, ενδιαίτηση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπαίδευση, ηθική διαπαιδαγώγηση, 
συμβουλευτική και συναισθηματική υποστήριξη με την βοήθεια κοινωνικών λειτουργών και 
ψυχολόγων,  επιμορφωτικές και εξωσχολικές δράσεις, οικονομική στήριξη στις μαθήτριές του που 
σπουδάζουν σε Α.ΕΙ. και Τ.Ε.Ι.  ενώ ταυτόχρονα συντρέχει οικονομικά σε περιπτώσεις αποφοίτων 
μαθητριών, που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας και δεν μπορούν να εργαστούν.

http://www.xatzikiriakio.gr/
info@xatzikiriakio.gr

http://www.xatzikiriakio.gr/
mailto:info@xatzikiriakio.gr
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LADIES RUN  & DESMOS

Κατανομή Αγαθών
Ακολουθεί η κατανομή των ειδών ανά φορέα και είδος. Έχει αφαιρεθεί εκ των προτέρων ο φόρος 
δωρεάς που αντιστοιχεί στο 0,5% του συνόλου της δωρεάς (ή 15€) 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ

ΞΕΝΩΝΑΣ ΘΥΜΑΤΩΝ 
ΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ν/Α 1000€

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 2 737,6 €

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ 
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΗΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ

1
1

1249,19 €



Θα θέλαμε για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσουμε για την ευγενική και γενναιόδωρη προσφορά 
σας, καθώς και την πολυετή συνεργασία και εμπιστοσύνη που δείχνετε στο πρόσωπο του Δεσμού.

Η συμβολή σας είναι ιδιαιτέρως σημαντική, καθώς συνεισφέρει έμπρακτα στην λειτουργία φορέων 
κοινωνικής πρόνοιας και την βελτίωση της ζωής περισσοτέρων των 150 γυναικών και κοριτσιών, 
καλύπτοντας ανάγκες που δεν θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί χωρίς την δωρεά σας.

Τρεις φορείς ενίσχυσαν τις δυνατότητες τους και ανταποκρίθηκαν είτε σε άμεσες ανάγκες 
ωφελουμένων (είδη υγιεινής & καθαριότητας), είτε μεσοπρόθεσμες ανάγκες όπως π.χ. τα κλιματιστικά, 
ή εκπαιδευτικές ανάγκες (φορητός υπολογιστής και βιντεοπροβολέας). Αυτή η πολυδιάστατη στήριξη 
ενισχύει τους φορείς κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται 
αποτελεσματικότερα στις άμεσες και τις μελλοντικές προκλήσεις.

Ένα θερμό ευχαριστώ από όλη την ομάδα του Δεσμού για την γενναιόδωρη προσφορά σας και την 
άριστη συνεργασία!

Με εκτίμηση,

Η ομάδα του Δεσμού
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