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ΠΑΡΟΤΗΑΖ 



Η Πξόθιεζε: 
Ζ πιεηνςεθία ησλ 

θηιαλζξσπηθώλ νξγαλώζεσλ 

αγσλίδνληαη λα αληηκεησπίζνπλ 

θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο 

πξνθιήζεηο, ελώ ζεκαληηθνί πόξνη 

παξακέλνπλ αλαμηνπνίεηνη. 

Τν Όξακα 
Να αλαδείμνπκε ηε ζεκαζία ηεο θηιαλζξσπηθήο 

δσξεάο θαη ηνπ εζεινληηζκνύ, βνεζώληαο κε 

απηόλ ην ηξόπν ηνπο ζπλαλζξώπνπο καο πνπ 

έρνπλ αλάγθε. 

Η Ιδέα: 
Να ζπλδέζνπκε ηηο δσξεέο από ηδηώηεο θαη 

εηαηξείεο κε ηηο αλάγθεο ησλ θηιαλζξσπηθώλ 

νξγαλώζεσλ θαη ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο 

πξόλνηαο. 
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ΣΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑ 
 

 



Αιεμία Καηζανύλε Λέλα Παπαιεμνπνύινπ Μαξίλα Σωηεξίνπ Έθθε Σηξαηάθε Μπξηώ Αλαζηαζνπνύινπ Διέλε Μπαζηαλάθε Λάξα Σηαθπινπάηε 

Πξόεδξνο Αληηπξόεδξνο Γξακκαηέαο Σακίαο Μέινο Μέινο Μέινο 

Δθάβε Βαιιεξά 

ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο 
Έκηιπ Κέξλ 

Γεληθή Γηεπζύληξηα 

Βαιεληίλα Βηηάιε 

Τπεύζπλε Έξγνπ 
Μαξία Μαξθνύδε 

Τπεύζπλε Έξγνπ 

Πάλνο Μπαηάθεο 

Βνεζόο Γξαθείνπ 

Γαλάε Σνύιε 

Τπεύζπλε Δπηθνηλσλίαο 
Βαζηιηθή Νηδνύθξα 
Τπεύζπλε ρέζεσλ  

κε Κνηλσληθνύο Φνξείο 

Δζεινληέο 

Ζ νκάδα ησλ εζεινληώλ καο πεξηιακβάλεη αθνζησκέλνπο εζεινληέο  πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηαζεξά ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ, θαη  

εγγεγξακκέλνπο εζεινληέο νη νπνίνη παξέρνπλ πεξηζηαζηαθή ππνζηήξημε  

ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά ζην έξγν καο. 

Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην 

Ζ ΟΜΑΓΑ ΜΑ 
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Καηαγξάθνπκε ηηο 

ππάξρνπζεο 

αλάγθεο θαη ηηο 

επηθνηλσλνύκε ζηνπο 

δσξεηέο καο. 

Γηεμάγνπκε έξεπλα 

αγνξάο πξνθεηκέλνπ 

λα επηιέμνπκε ηνπο 

πξνκεζεπηέο θαη 

ζπλεξγάηεο καο. 

 

 

Δίκαζηε παξόληεο ζηε 

παξάδνζε 

αγαζώλ ζηνπο 

νξγαληζκνύο – 

απνδέθηεο. 

πληάζζνπκε αλαιπηηθή 

κειέηε γηα θάζε έξγν, θαη 

πξνζθαινύκε ηνπο δσξεηέο 

λα ζπκκεηάζρνπλ θαζ'όιε ηε 

δηάξθεηά ηνπ. 

Γίλνπκε έκθαζε ζηε 

ζπζηεκαηηθή 

αμηνιόγεζε 
ηεο απόδνζήο καο. 
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ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 
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Σπκκεηνρηθόηεηα 
Κάζε ζθνπόο, θάζε ζηηγκή, παληνύ ζηελ Διιάδα. 
 

Αληίθηππνο 
Γεκηνπξγνύκε νπζηαζηηθή αιιαγή. 

Καηλνηνκία 
Μεγαιώλνπκε καζαίλνληαο 

 

Πάζνο 
Ζ αθνζίσζε καο θάλεη πην δπλαηνύο. 

Γηαθάλεηα 
Δθαξκόδνπκε αδηάβιεηεο 

δηαδηθαζίεο. 
 

Σπλέξγεηεο 
Γεκηνπξγνύκε δηαζπλδέζεηο. 

ΟΗ ΑΞΗΔ ΜΑ 
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Ζ ππνζηήξημε ζε πξώηεο αλάγθεο όπσο επηζηηηζηηθή 

βνήζεηα, ζέξκαλζε, ζηέγε, έλδπζε θ.α. είλαη ζην 

θέληξν ηεο δξάζεο ηνπ Γεζκνύ. Από ην 2012 έσο 

ζήκεξα ε νηθνλνκηθή απόδνζε ππνινγίδεηαη ζε 

€3,200.000 κε €336.000 επηπιένλ όθεινο ζην 

Γεκόζην Σνκέα*.  

Ζ ελίζρπζε ηνπ Δ..Τ. θαη άιισλ ππεξεζηώλ πγείαο 

ζε ηαηξηθό εμνπιηζκό, αλαιώζηκα, πγεηνλνκηθό θαη 

ηερλνινγηθό εμνπιηζκό έρεη απνθέξεη νηθνλνκηθό 

αληίθηππν €570.000  €62.000 επηπιένλ όθεινο ζην 

Γεκόζην Σνκέα από ην 2012 έσο ζήκεξα*.  

 

ηεξίδνπκε ζρνιεία, άλεξγνπο λένπο θαη 

θαιιηεξγνύκε ελεξγνύο πνιίηεο. Από ην 2012 έσο 

ζήκεξα έρνπκε αγγίμεη 154.000 άηνκα θαη ε 

νηθνλνκηθή απόδνζε ππνινγίδεηαη ζε  €4.000.000 κε 

€890.000 κε επηπιένλ όθεινο ζην Γεκόζην Σνκέα*. 

Μέζα από ηελ απνηειεζκαηηθή αληαπόθξηζε ζε 

επείγνπζεο αλάγθεο  έρνπκε δεκηνπξγήζεη νηθνλνκηθό 

απνηύπσκα €4.700.000 νθειώληαο πεξίπνπ 50.000 

ζπλαλζξώπνπο καο. Ζ δξάζε ηνπ Γεζκνύ από ην 2012 

έρεη επηθέξεη €521.000 όθεινο ζηνλ Γεκόζην Σνκέα*. 

Κνηλωληθή Πξόλνηα 
 

Υγεία 
 

Οηθνδόκεζε Δλόο 

Καιύηεξνπ Μέιινληνο 
Αληηκεηώπηζε 

Κξίζεωλ 
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ΠΤΛΩΝΔ ΓΡΑΖ 
 

 

 

*Μειέηε Αληηθηύπνπ Deloitte Απξίιηνο 2021, αθνξά ην έξγν ηνπ Γεζκνύ από ην 2012 έσο ην 2020 

06 



desmos.org 07 

Κνηλωληθή Πξόλνηα 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ 
 

 

 

Ο Γεζκόο ζπλδέεη θάζε πξνζθνξά από ηδηώηεο, εηαηξίεο θαη ηδξύκαηα κε αλάγθεο θνξέσλ 

θαη νξγαληζκώλ ζε όιε ηελ Διιάδα.  Έλαο από ηνπο 4 ππιώλεο δξάζεο αθνξά ζηελ 

ελίζρπζε θνξέωλ Κνηλωληθήο Πξόλνηαο. 

  

Γηαηεξνύκε αλνηρηή επαθή κε έλα επξύ δίθηπν νξγαληζκώλ γηα ηελ θαηαγξαθή θαη 

επηθαηξνπνίεζε ηωλ αλαγθώλ ηνπο ζε είδε, ππεξεζίεο αιιά θαη ηάζεηο πνπ αθνξνύλ 

ζπλνιηθά ζην εύζξαπζην νηθνζύζηεκα ηεο θνηλσληθήο πξόλνηαο. Σν δίθηπν απηό 

πεξηιακβάλεη θνξείο πνπ ππνζηεξίδνπλ επάισηεο νκάδεο όπσο, ειηθησκέλνπο, 

αζπλόδεπηα αλήιηθα παηδηά, αζηέγνπο, άηνκα κε αλαπεξίεο, ρξόληα πάζρνληεο, ΑκΔα, 

πξόζθπγεο, παηδηά ζε θιεηζηέο δνκέο θηινμελίαο αιιά θαη δεκόζηνπο θνξείο όπσο 

λνζνθνκεία, ζρνιεία, θέληξα θνηλσληθήο πξόλνηαο θ.α. 

 

Από ην 2012 έρνπκε θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζύλε ησλ θνξέσλ, απαληώληαο κε άκεζν θαη 

απνηειεζκαηηθό ηξόπν ζε πνιιαπιέο ηνπο αλάγθεο όπσο, πεηξέιαην ζέξκαλζεο, ζηέγε, 

επηζηηηζηηθή βνήζεηα, ηερλνινγηθό θαη νηθηαθό εμνπιηζκό, ξνπρηζκό, εθπαηδεπηηθό πιηθό, 

ηαηξηθό εμνπιηζκό θ.α. θαιύπηνληαο άκεζεο θαη θαζεκεξηλέο αλάγθεο ρηιηάδσλ 

ζπλαλζξώπσλ καο . 
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LADIES RUN 2019 

 

08 

Η Γωξεά ζαο! 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ 
 

 

 

Ο ΓΔΜΟ, σο έλαο απνηειεζκαηηθόο θαη αμηόπηζηνο ζπλδεηηθόο θξίθνο γηα ηελ 

θνηλσληθή πξνζθνξά ζηελ Διιάδα, είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδεη θαη λα θαηαγξάθεη 

ηηο αλάγθεο επάισησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνύ καο θαη αμηνπνηώληαο ην επξύ 

δίθηπν ησλ θνξέσλ θαη ησλ θνηλσθειώλ νξγαληζκώλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη 

ζε όιε ηε ρώξα, λα εμαζθαιίδεη ηνλ κέγηζην αληίθηππν ησλ δσξεώλ πνπ δέρεηαη.  

 

Γηα άιιε κία ρξνληά ην Ladies Run βξέζεθε θνληά ζην Γεζκό θαη ην δίθηπν ησλ 

θνξέσλ πνπ ππνζηεξίδεη. Σα ρξήκαηα πνπ ζπγθεληξώζεθαλ θάιπςαλ αλάγθεο 

θνξέσλ πνπ ζηεξίδνπλ πξόζθπγεο θαη αζπλόδεπηα παηδηά.  

 

Από ην ζύλνιν ηεο δσξεάο ζαο € 3.260,00 θαη αθνύ αθαηξέζεθε ν θόξνο δσξεάο 

(0,5%) πνπ απνδίδεη ν Γεζκόο θαζώο θαη πνζνζηό 10% επί ηεο δσξεάο πνπ 

αθνξά ζηα δηαρεηξηζηηθά θόζηε ηνπ Γεζκνύ, ην δηαζέζηκν πνζό αλήιζε ζε € 

2.932,46.  

 



ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ 
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Γηαδηθαζία Υινπνίεζεο 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ 
 

 

 

Μεηά ηελ επαθή κε ηνπο θνξείο θαη ηελ αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ αλαγθώλ ηνπο, 

πξνρσξήζακε κε ηε ζρεηηθή έξεπλα αγνξάο ζε ηξεηο δηαθνξεηηθνύο πξνκεζεπηέο 

αλά είδνο θαη θαηαιήμακε ζηηο πην ζπκθέξνπζεο πξνζθνξέο γηα ηηο αγνξέο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εηδώλ.  

 

Ζ πινπνίεζε έιαβε ρώξα ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηόδνπο θαη 

νινθιεξώζεθε ε αμηνπνίεζε ηεο δσξεάο κε ηηο παξαδόζεηο ησλ εηδώλ πξνο ηνπο 3 

θνξείο: Σν Μεγάιν καο πίηη, έλαο ρώξνο θνηλσληθνπνίεζεο παηδηώλ πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο (0-4 εηώλ) θαη ησλ ελήιηθσλ ζπλνδώλ ηνπο, ηε Εεπxis πνπ ιεηηνπξγεί 

μελώλα θαη θέληξν εκέξαο αζπλόδεπησλ θνξηηζηώλ (6-15 εηώλ) θαη ην Safe Place 

πνπ ιεηηνπξγεί μελώλα γηα κεηέξεο θαη ηα αλήιηθα παηδηά ηνπο ζην Λαύξην. 
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ΜΔΓΑΛΟ ΜΑ ΠΗΣΗ 
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Μεγάιν καο Σπίηη 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ 
 

 

 

Σν Μεγάιν καο πίηη απνηειεί έλαλ ρώξν αλνηρηό ζηελ θνηλόηεηα, έλα ρώξν πνπ 

ππνδέρεηαη ηα πνιύ κηθξά παηδηά (0-4 εηώλ) θαη ηνπο ελήιηθνπο ζπλνδνύο ηνπο.  

 

 
Μέζα από ην ειεύζεξν 

παηρλίδη δίλεηαη ε δπλαηόηεηα 

λα αιιειεπηδξάζνπλ θαη λα 

αλαθαιύςνπλ ηνπο θαλόλεο 

πνπ ζα ην εηζάγνπλ ζηελ 

θνηλσληθή δσή παίδνληαο κε 

ηνλ πξνζσπηθό ηνπ ξπζκό ζε 

έλα θιίκα ζπλαηζζεκαηηθήο 

αζθάιεηαο.  

 

Γελ ππάξρνπλ νξγαλσκέλα 

παηδαγσγηθνύ ηύπνπ παηρλίδηα 

ή δξαζηεξηόηεηεο, δηόηη ην 

ειεύζεξν παηρλίδη είλαη ν 

θαηεμνρήλ ηξόπνο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αλζξώπνπ.  
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ΜΔΓΑΛΟ ΜΑ ΠΗΣΗ 
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Μεγάιν Μαο Σπίηη, πινπνίεζε δωξεάο € 982,50, Γεθέκβξηνο 2019  

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ 
 

 

 

Παηρλίδηα & παηδαγωγηθό πιηθό, ελδεηθηηθά: 

● Ξύιηλε παηδηθή θνπδίλα - Παηδηθόο πάγθνο εξγαζίαο  

● Σξίθπθιν πνδειαηάθη  - Παηίλη κε 2 ξόδεο  

● Δλζθελώκαηα ζε παδι & ρξώκαηα 

● Μνπζηθνθηλεηηθά παηρλίδηα - Ξπιόθσλα 

● Απηνθηλεηάθηα θαη νρήκαηα - Κνπθιόζπηην 
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ΔΤΥΑΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΣΟΛΖ 
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ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ 
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ZEUXIS 
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ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ 
 

 

 

H M.K.O. Εεύμηο ιεηηνπξγεί έλαλ 

μελώλα πξνζηαζία αζπλόδεπησλ 

θνξηηζηώλ, ειηθίαο 6 έσο 15 εηώλ 

θαζώο θαη έλα θέληξν εκέξαο γηα 

κεηαλάζηξηεο ζην θέληξν ηεο 

Αζήλαο.  

 

ην θέληξν παξέρεηαη 

ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε θαζώο 

θαη καζήκαηα κε ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο, πξνεηνηκάδνληαο κε 

έλαλ νιηζηηθό ηξόπν ηηο λέεο 

θνπέιεο  ζηε θνηλσληθή ηνπο 

ελζσκάησζε. 
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ZEUXIS 
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πινπνίεζε δωξεάο € 779,96, Μάξηηνο 2021   

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ 
 

 

 

Έλα πιπληήξην πηάησλ θαη δύν θιηκαηηζηηθά! 
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ΔΤΥΑΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΣΟΛΖ 
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ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ 
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SAFE PLACE 
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Μoms2moms 

Lavrio Safe Place Women and Children Shelter 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ 
 

 

 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2020 ε ΜΚΟ Safe 

Place, δεκηνύξγεζε έλαλ μελώλα γηα 

γπλαίθεο κε παηδηά. ηνλ μελώλα 

κπνξνύλ λα θηινμελεζνύλ κέρξη θαη 

20 άηνκα θαη βξίζθεηαη ζε κηθξή 

απόζηαζε από ηελ πόιε ηνπ Λαπξίνπ  

 

Κύξηνο ζηόρνο ηνπ Safe Place είλαη  ε 

ελδπλάκσζε ησλ γπλαηθώλ θαη ε 

δεκηνπξγία ελόο αζθαινύο πιαηζίνπ 

δηαβίσζεο γηα απηέο θαη ηα παηδηά 

ηνπο.  

 

 
ηνλ μελώλα παξέρεηαη ςπρνινγηθή θαη λνκηθή ππνζηήξημε, καζήκαηα μέλσλ γισζζώλ 

ελώ νξγαλώλνληαη ζεκηλάξηα θαη καζήκαηα πνηθίινπ πεξηερνκέλνπ.  
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SAFE PLACE 
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ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ 
 

 

 

Πέληε νινθαίλνπξγηα πνδήιαηα θαη πέληε θξάλε  

Μoms2moms 

Lavrio Safe Place Women and Children Shelter, 

πινπνίεζε δωξεάο € 1.170,00, Οθηώβξηνο 2020  
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ΔΤΥΑΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΣΟΛΖ 
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ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ 
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ΣΗΜΟΛΟΓΗΑ 
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Τν Μεγάιν Μαο Σπίηη 

Κνηλωληθή Πξόλνηα 
 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ 
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ΣΗΜΟΛΟΓΗΑ 
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ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ 
 

 

 

ZEUXIS 
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ΣΗΜΟΛΟΓΗΑ 
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ZEUXIS 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ 
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ΣΗΜΟΛΟΓΗΑ 
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SAFE PLACE 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 
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Σαο επραξηζηνύκε! 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ 
 

 

 

Από ην 2012 ν Γεζκόο είλαη ζηαζεξά δίπια ζε θάζε αλάγθε αμηνπνηώληαο 

απνηειεζκαηηθά θαη νπζηαζηηθά θάζε πξνζθνξά, κηθξή ή κεγάιε.  

 

Ζ εκπηζηνζύλε ζαο ζην Γεζκό καο ηηκά θαη καο δίλεη ηε δύλακε λα ζπλερίζνπκε 

βνεζώληαο αθόκα πεξηζζόηεξνπο νξγαληζκνύο πνπ έρνπλ αλάγθε. 

 

Δίκαζηε πάληα ζηε δηάζεζε ζαο γηα λα βξνύκε ηνλ θαηάιιειν απνδέθηε γηα 

θάζε πξνζθνξά.  



desmos.org +30 2168090840 info@desmos.org 

Σαο Δπραξηζηνύκε! 
 

 
 


