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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Νίκος Βουτσίνος (Πρόεδρος)

Ευδοκία Κανέτη (Αντιπρόεδρος)

Μαρία Κουκούτση (Γεν. Γραμματέας)

Mαρία Aραπογιάννη (Βοηθός Γραμματέας)

Σωτήρης Οικονόμου (Ταμίας)

Φίλιππος Νταραγιάννης (Ταμίας)

Μάγδα Οιχαλιώτου (Μέλος)



Τα παιδιά μας

Ο Σύλλογος σήμερα υποστηρίζει 921 παιδιά

– Μάιος 2008: 860 παιδιά

– Μάιος 2007: 608 παιδιά

Φοιτητές 12

Πτυχιούχοι 4

Παιδιά ανά Κέντρο:

Kombolcha: 235

Dessie: 163

Asela: 125

Woldia: 146

Adwa: 150

Mihur: 100

Mekele: 2

Παιδιά ανά Κέντρο
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Απολογισμός Δραστηριοτήτων

Μάιος 2008 - 2009

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
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Απολογισμός Δραστηριοτήτων 2008-9 (2)

Οργάνωση / Διαδικασίες

– Επαναδιαπραγμάτευση όρων συνεργασίας & υπογραφή 

Συμφωνητικού με Κεντρικά Γραφεία (Αντίς Αμπέμπα)

– Συμπλήρωση Κανονισμού Αναδόχων με Κώδικα Δεοντολογίας

– Προετοιμασία Φακέλου Συλλόγου για ένταξη στα Μητρώα των 

ΜΚΟ του ΥΠ.ΕΞ. (ΥΔΑΣ)

– Διεύρυνση καναλιών είσπραξης χρημάτων από περισσότερες 

τράπεζες (Eurobank, Πειραιώς)

– Συμφωνία με Dinners/Visa για ένταξη του Συλλόγου 

– Συμφωνία αποδοχής χρημάτων ηλεκτρονικά μέσω πιστωτικής & 

e-banking (υπό υλοποίηση)

– Μηχανογράφιση Γραφείου

– Ανακαίνιση Γραφείων μας (εθελοντική εργασία/μηδέν κόστος) & 

ενοικίαση αποθήκης



Απολογισμός Δραστηριοτήτων 2008-9 (3)

Παρουσιάσεις / Επαφές με Φορείς και Οργανισμούς

– Παρουσίαση Συλλόγου στις Σχολές Ζηρίδη

– Εκδήλωση-Παρουσίαση στη Λάρισα μέσω του Πανελληνίου 

Συλλόγου Φαρμακοποιών

– Συνάντηση με Σύλλογο Αλληλοβοηθείας Αιθιοπίας (Πρεσβείας)

– Μελλοντική παρουσίαση Συλλόγου (31/5/09) στο Σύλλογο 

Ελλήνων Αιθιοπίας στην Αθήνα



Απολογισμός Δραστηριοτήτων 2008-9 (4)

Εκθέσεις / Εκδηλώσεις

– Χοροεσπερίδα στο «Κέντρο Αθηνών» (με σημαντικά έσοδα)

– Έκθεση και Πώληση φωτογραφιών στο «Καφέ Σχολειό» 

– Έκθεση Φωτογραφίας «Τα παιδιά μας και ο κόσμος τους» στη Δημοτική 
Πινακοθήκη Πειραιά 

– Εκδήλωση στο Κέντρο Κιβωτός (Αιθιοπική βραδιά-προσφορά 
εστιατορίου Λαλιμπέλα)

– Συμμετοχή στο μπαζάρ του Λουτρού των Αέρηδων στην Πλάκα 

– Δημιουργία & πώληση καρτών από ζωγραφιές παιδιών

– Πώληση φωτογραφιών παιδιών

– Συνέχιση πώλησης λευκώματος Ελένης Γκίνου



Δημοσιότητα / Επικοινωνία

– Συνεντεύξεις: 

Καθημερινή, SKY TV, 

Υπεύθυνος Πολίτης, 

ΕΤ (εκπομπή Οδύσσεια), 

Ραδιο-Φιλία

– Συνεργασία με εστιατόρια «Πίτα Παν» 

Καταχώρηση Συλλόγου στα έντυπα

Συνεργασία σε ενέργεια με Κολλέγιο Αθηνών

– Συνέχιση πετυχημένης έκδοσης της Εφημερίδας μας

– Εμπλουτισμός ιστοσελίδας μας και 

μετάφραση της στα Αγγλικά

Απολογισμός Δραστηριοτήτων 2008-9 (5)



Χορηγίες / Δωρεές / Προσφορές

– Έκτακτη εισφορά αναδόχων για αγορά τροφίμων

– Αρκετές χορηγίες & δωρεές από ιδιώτες / πολλές από ανάδοχους γονείς

– Δωρεές για μεταφορά πόσιμου νερού στην Αsela

– Δωρεά βιβλίων από ανάδοχο στην Kombolcha

– Δωρεά γεννήτριας για ηλεκτρικό ρεύμα στο Mihur

– Δωρεά κουβερτών και μπουφάν για τα παιδιά

– Προσφορά αναδόχου εθελοντού μας ο εμπλουτισμός & η συνεχής 

ενημέρωση της ιστοσελίδας μας

– Εθελοντικές προσφορές για εργασίες στο Γραφείο

– Εθελοντική προσφορά υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου

– Συμμετοχή μας ως αποδέκτες οικονομικής ενίσχυσης σε εγχείριση 

παιδιού στην Αγγλία
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Χορηγοί

– Συνέχιση χορηγίας από Alpha Bank (ενοίκιο γραφείου)

– Η Ηellas On Line συνεχίζει δωρεάν παροχή γραμμής τηλεφώνου, 

φαξ (για εντός Ελλάδας) & internet

– Βιβλιοπωλείο συνεχίζει να μας δωρίζει «ταμπέλες» (banners) στην 

ιστοσελίδα του

– Η Εταιρία Cosmic Power δώρισε κρυστάλλους για βελτίωση 

ποιότητας πόσιμου νερού
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Αποστολές – Ταξίδια Αναδόχων
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Ετήσια Αποστολή μελών Δ.Σ. & αναδόχων στην Αιθιοπία (1)

Πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο 2008 (2+ εβδομάδες)

Συμμετείχαν μέλη Δ.Σ. & ομάδες εθελοντών (γιατρών, νοσηλεύτριας, 

εκπαιδευτικού, ψυχολόγου, ψυχαγωγών, διοικητικών κ.α.)

Ομάδες εργασίας
– Ομάδα ελέγχου χώρων και συνθηκών διαβίωσης 

– Ομάδα φωτογράφισης & βιντεοσκόπησης χώρων

– Iατρική ομάδα

– Ομάδα σωματομετρικής καταγραφής και φωτογράφισης

– Ομάδα επαγγελματικού προσανατολισμού 

– Ομάδα ψυχαγωγίας-παιχνιδιών

– Ομάδα συνεντεύξεων & παροχής συμβουλών σε Διεύθυνση & 
Προσωπικό κάθε Κέντρου



Έγινε επίσκεψη σε 5 Κέντρα (& ένα πιθανό μελλοντικό)

Προσφέρθηκαν: 

– Ρουχισμός για τα παιδιά, εξοπλισμός με φαρμακευτικό και επιδεσμικό υλικό 

όλων των Κέντρων (δωρεά μελών φαρμακοποιών)

– Αγοράστηκαν τρόφιμα από την έκτακτη εισφορά αναδόχων

– Αγοράστηκαν κουβέρτες, μπουφάν, γεννήτρια και καλύφθηκαν συνδρομές 

internet

Εξετάστηκαν όλα τα παιδιά από γιατρούς και εμβολιάστηκαν όσα 

χρειάστηκαν

– Σε περιπτώσεις όπου κρίθηκε απαραίτητο, παιδιά εγχειρίστηκαν 

– Πρόσφατα, εγχειρίστηκε με επιτυχία στα μάτια η Zehara, ένα κορίτσι μας 

από το Dessie

Ετήσια Αποστολή μελών Δ.Σ. & αναδόχων στην Αιθιοπία (2)



Ετήσια Αποστολή μελών Δ.Σ. & αναδόχων στην Αιθιοπία (3)



Έγιναν βραβεύσεις αρίστων μαθητών, αθλητικής ομάδας, ομάδας 

θεάτρου & διακόσμησης θαλάμων

Εθελοντής ανάδοχος μαγείρεψε για όλα τα παιδία  με δικές της 

προμήθειες μακαρόνια, ρυζόγαλο, λουκουμάδες

Μοιράστηκαν γλυκά στα παιδιά από ανάδοχό μας από την Τήνο

Δόθηκαν bonus σε Διευθυντές Κέντρων & Προσωπικό

Ετήσια Αποστολή μελών Δ.Σ. & αναδόχων στην Αιθιοπία (4)



Ετήσια Αποστολή μελών Δ.Σ. & αναδόχων στην Αιθιοπία (5)



Αποτελέσματα / Συμπεράσματα (1)

Έγινε εντοπισμός και καταγραφή των αναγκών & των προβλημάτων 

των Κέντρων

Ελέγχθηκαν τα ποιοτικά πρότυπα & οι στόχοι για Διευθυντές & 

Προσωπικό κάθε Κέντρου (δύο Διευθυντές πήραν επί πλέον πτυχίο σε 

Διοίκηση)

Τέθηκαν νέοι στόχοι

Έγινε συζήτηση με παιδιά που δεν πέτυχαν στις εξετάσεις και δόθηκαν 

συμβουλές για το μέλλον

Ξεκίνησε προσπάθεια για δημιουργία Συλλόγου Αποφοίτων (από τα 

Κέντρα)

Διατέθηκε χρόνος για συζητήσεις με τα παιδιά και τους απόφοιτους 

(δύο συνόδεψαν και διευκόλυναν την αποστολή του Δ.Σ.)

Ετήσια Αποστολή μελών Δ.Σ. & αναδόχων στην Αιθιοπία (6)



Αποτελέσματα / Συμπεράσματα (2)

Διαπιστώθηκε ότι προχωρεί η κατασκευή κουζίνας στο Mihur

Ολοκληρώθηκαν WC & ντουσιέρες στη Woldia

Διαπιστώθηκε ότι επισκευάστηκε & επαναλειτουργεί η γεώτρηση στη

Kombolcha

Λειτουργούν λαχανό/φρουτόκηποι σε Kombolcha, Woldia, Adwa

Υπάρχουν βουστάσια με αγελάδες (φρέσκο γάλα για παιδιά) σε 

Kombolcha, Dessie, Woldia, Asela

Ετήσια Αποστολή μελών Δ.Σ. & αναδόχων στην Αιθιοπία (7)



Ετήσια Αποστολή μελών Δ.Σ. & αναδόχων στην Αιθιοπία (8)



Διοργάνωση Ημερίδας

Για πρώτη φορά οργανώθηκε Ημερίδα με τα στελέχη των Κεντρικών 

Γραφείων & τους Διευθυντές των Κέντρων

Έγιναν παρουσιάσεις εκατέρωθεν (και από αποφοιτήσαντες)

Δημιουργήθηκαν μικτές ομάδες εργασίας:

– ιατρικής, 

– ψυχικής & σωματικής υγείας, 

– Εκπαίδευσης

– οικονομικών, 

οι οποίες επεξεργάστηκαν κοινά θέματα & κατέληξαν σε συμπεράσματα & 

προτάσεις (π.χ. να γίνονται ιατρικά check-up για όλα τα παιδιά)

Δόθηκαν συμβουλές για περαιτέρω εξεύρεση οικονομικών πόρων στον 

αρμόδιο Διευθυντή των Κεντρικών Γραφείων

Ετήσια Αποστολή μελών Δ.Σ. & αναδόχων στην Αιθιοπία (9)



Επικοινωνία με τα παιδιά μας & Υποχρεώσεις Αναδόχων

Διαπίστωση: Αρκετά παιδιά δεν έχουν λάβει ποτέ γράμμα από τους 

αναδόχους γονείς τους

Παράκληση: Δύο φορές τον χρόνο τουλάχιστον να επικοινωνούμε με 

επιστολές με τα παιδιά μας

Να μην αποστέλλονται χρήματα και ηλεκτρονικά δώρα στα παιδιά. Όσοι 

μπορούμε να στέλνουμε κάποια συμβολικά πακέτα-δώρα (όχι μόνον για 

τα δικά μας παιδιά)

Να αποφεύγονται προσκλήσεις παιδιών στην Ελλάδα, εκτός 

περιπτώσεων εξαιρετικής ανάγκης (για ιατρικούς λόγους) και με 

απαραίτητη προσυνεννόηση με Σύλλογο 

Οι ανάδοχοι να εξοφλούν εγκαίρως τις οικονομικές υποχρεώσεις τους



Άλλα Σημαντικά Ταξίδια Αναδόχων

Ταξίδι δύο αναδόχων σε Dessie & Woldia / βάψιμο εσωτερικά και εξωτερικά θαλάμων 
(μαζί με τα παιδιά)

Ταξίδι ενός αναδόχου (με δωρεές) στην Woldia & Mihur

Tαξίδι τριών αναδόχων για περαιτέρω μαθήματα Η/Υ

Ταξίδι δύο αναδόχων (μέλους Δ.Σ.) στο Dessie

Ταξίδι πέντε αναδόχων γονέων από Θεσσαλονίκη, Πτολεμαΐδα & Ιωάννινα σε 
Kombolcha & Dessie (συμμετοχή ψυχολόγου)

Tαξίδι δύο αναδόχων (μέλους Δ.Σ.) σε Kombolcha, Dessie, Mihur, Asela

Ταξίδι αναδόχου μετά το Πάσχα σε Kombolcha, Dessie όπου διαπίστωσε ότι τα μικρά 
παιδιά δεν γνωρίζουν να γράφουν και να μιλούν Αμχαρικά

Σημ.: Σε όλα τα ταξίδια γίνεται παρακολούθηση των έργων και επικοινωνία με τα παιδιά



Προτάσεις – Σχέδια για το Μέλλον
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Προτάσεις-Στόχοι για το μέλλον (1)

Παρακολούθηση του πληθωρισμού της Αιθιοπίας & της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας, σε σχέση με τροφεία

‘Ελεγχος για την εφαρμογή ελαχίστων προτύπων και προκαθορισμένων 
στόχων στα Κέντρα

Βελτίωση & αναβάθμιση υποδομής όλων των Κέντρων ώστε να επιτευχθεί 
ομοιογενές επίπεδο παντού

Συνέχιση Εκπαίδευσης των Διευθυντών & του Προσωπικού των Κέντρων

Συνέχιση μαθημάτων Αγγλικών, Η/Υ, σύνδεσης Internet & επικοινωνίας 
μας 

Πλήρωση με παιδιά των υπαρχόντων Κέντρων, πριν προβούμε στο 
άνοιγμα νέων 



Προτάσεις-Στόχοι για το μέλλον (2)

Επέκταση οικονομικής υποστήριξης παιδιών για φοίτησή τους σε 

Πανεπιστήμια & Σχολές (3-4 έτη)

Συνέχιση παροχής επαγγελματικού προσανατολισμού & υποστήριξη για 

επαγγελματική αποκατάσταση

Διεξοδική έρευνα όλων των Κέντρων από πτυχιούχο Κοινωνιολογίας 

παλαιό ανάδοχο παιδί μας 

Αναζήτηση χορηγών για δύο απόφοιτους που θέλουν να προχωρήσουν 

σε μεταπτυχιακές σπουδές



Προτάσεις-Στόχοι για το μέλλον (3)

Μελετάται έργο εκμετάλλευσης ελεύθερου χώρου στο οικόπεδο του 

Κέντρου της Kombolcha

Ξεκινά το έργο σύνδεσης του Κέντρου της Asela με το κεντρικό δίκτυο 

υδροδότησης της πόλης (πλήρης οικονομική κάλυψη έργου από χορηγό) 

Διευρενάται ο εμπλουτισμός των Κέντρων με εργαστήρια (ξυλουργείο, 

χειροτεχνίες), γαλακτοκομική μονάδα κ.α.

Αναζητείται τοπικός συντονιστής-ελεγκτής έργων & προμηθειών

Σχεδιάζεται η ανάθεση ετησίου επιτόπιου οικονομικού ελέγχου σε 

αιθιοπική ελεγκτική εταιρεία



Οργανόγραμμα - Δημιουργία Επιτροπών

ΓΕΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ

ΧΟΡΗΓΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΕ EOC-CFAO

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΠΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ,

ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ

ΠΑΙΔΙΑ,

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΣΕΧΕΣΩΝ ΜΕ

ΓΟΝΕΙΣ –

ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ

ΚΑΙ ΜΕΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ



Δημιουργία Επιτροπών

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ-ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ & ΜΕΛΗ
– Τα μέλη της εκπονούν προγράμματα για την προσέλκυση νέων αναδόχων-γονέων και 

μελών.  

– Επικοινωνούν σε τακτική βάση και συντηρούν την σχέση του Συλλόγου με τους 
αναδόχους και τα μέλη, φροντίζοντας ιδιαίτερα για την σχέση των αναδόχων με τα 
παιδιά τους στην Αιθιοπία, την προσέλκυση νέων εθελοντών για την υποστήριξη του 
έργου του Συλλόγου στην Αθήνα κ.α.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
– Τα μέλη της είναι υπεύθυνα γενικότερα για την επικοινωνία, την διαφήμιση και 

προώθηση του έργου του Συλλόγου, καθώς και την επικοινωνιακή προβολή του 
Συλλόγου προς τα ΜΜΕ, τις Αρχές, γονείς αναδόχους & μέλη, εταιρίες-χορηγούς και 
την κοινωνία γενικότερα.  

– Σχεδιάζουν το ενημερωτικό και προωθητικό υλικό του Συλλόγου, τα έντυπα και την 
Εφημερίδα του Συλλόγου, καθώς και το web site του.  Έρχονται σε επαφή με τα ΜΜΕ 
και τα ενημερώνουν για το έργο του Συλλόγου.

– Σε συνεργασία με την Επιτροπή Εξεύρεσης Πόρων, διοργανώνουν εκδηλώσεις και 
παρουσιάσεις για την προβολή του Συλλόγου, την εξεύρεση πόρων ή την ανεύρεση 
νέων αναδόχων, την συμμετοχή σε bazaars, φιλανθρωπικές συνεστιάσεις, εκθέσεις 
κ.α. 



Δημιουργία Επιτροπών

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΠΟΡΩΝ
– Τα μέλη τους έρχονται σε επαφή με με δημόσιους φορείς, επιχειρήσεις και ιδιώτες 

με σκοπό την εξεύρεση δωρεών  α) οικονομικών πόρων,  β) προϊόντων-ειδών σε 
είδος (in-kind), ή την προσφορά γ) εθελοντικού χρόνου και υπηρεσιών.

– Σε συνεργασία με την Επιτροπή Επιλογής και Παρακολούθησης των Έργων 
Υποδομής, οργανώνουν εκκλήσεις και προγράμματα δωρεών και χορηγιών για 
την κάλυψη αυτών των αναγκών.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ EOC-CFAO ΣΤΗΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑ
– Tα μέλη της επικοινωνούν τακτικά με τα Κεντρικά Γραφεία στην Αιθιοπία και 

μεμονωμένα με τους Διευθυντές των Κέντρων για την πρόοδο των εργασιών και 
την επίλυση των προβλημάτων. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΠΑΡΑΚOΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΣΤΑ 
ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑ)

– Τα μέλη της επιλέγουν και προτείνουν στο Δ.Σ. τα έργα υποδομής, σύμφωνα με 
τις ανάγκες των παιδιών, της τοπικής κοινωνίας στην Αιθιοπία και τις οικονομικές 
δυνατότητες του Συλλόγου.  Συλλέγουν προσφορές και αξιολογούν – προτείνουν 
τη σειρά προτεραιότητας υλοποίησης των  έργων. 

– Από την Αθήνα ή/και σε επισκέψεις στην Αιθιοπία ελέγχουν και παρακολουθούν 
την πορεία των έργων υποδομής, όπως π.χ. ενδεικτικά νέα κτίρια, τουαλέτες, 
ντους, βουστάσια, βιβλιοθήκες, ανακατασκευή χώρων, εξοπλισμός κτιρίων 
(έπιπλα, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, ηλεκτρονικά), παροχές νερού και ρεύματος 
όπου λείπουν ή δεν επαρκούν κ.ο.κ.



Δημιουργία Επιτροπών

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ  
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

– Τα μέλη τους επιβλέπουν ώστε οι σχέσεις των αναδόχων με τα παιδιά είναι στα 
πλαίσια του Κώδικα Δεοντολογίας Αναδόχων.  Όπου και όποτε χρειάζονται, 
επεμβαίνουν και έρχονται σε κατ’ ευθείαν επαφή με τα παιδιά, τους Διευθυντές των 
Κέντρων ή τα Κεντρικά Γραφεία στην Αιθιοπία, προκειμένου να βοηθήσουν και 
διευθετίσουν προβλήματα ή δύσκολες περιπτώσεις που αφορούν τα παιδιά. 

– Φροντίζουν για την καλύτερη δυνατή παροχή εκπαίδευσης (εκτός από το σχολικό 
πρόγραμμα) στα παιδιά μέσα στα Κέντρα. Σε συνεννόηση με τους Διευθυντές των 
Κέντρων επιλέγουν καθηγητές που παραδίδουν επί πλέον ιδιαίτερα ομαδικά 
μαθήματα που έχουν προτεραιότητα (π.χ. αγγλικά, Η/Υ) ή δε διδάσκονται επαρκώς 
στο σχολείο στα παιδιά.

– Στις επισκέψεις στην Αιθιοπία συνομιλούν με τα παιδιά για τα θέματά τους σχετικά με 
την προσωπική και ψυχολογική τους κατάσταση, την εκπαίδευση και τους στόχους 
τους σχετικά με τη μελλοντική τους αποκατάσταση.  

– Ερευνούν τις ανάγκες της χώρας στον επαγγελματικό στίβο ώστε να συμβουλεύουν 
ανάλογα τα παιδιά. Τέλος, παρακολουθούν την πορεία ων παιδιών-αποφοίτων που 
ήδη σπουδάζουν.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

– Εξετάζει ετησίως ιατρικά όλα τα παιδιά. Όσα χρειάζονται, τα εμβολιάζει, τους δίνει 
βιταμίνες, ενημερώνει τον ιατρικό τους φάκελο και προτείνει στα Κέντρα την 
ζητούμενη ετήσια ιατρική παρακολούθηση, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές 
υγείας. 

– Οργανώνει εγχειρήσεις ή θεραπείες παιδιών στην πρωτεύουσα Άντις Αμπέμπα και 
στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες του εξωτερικού εάν χρειαστεί.



Οργανωτική Δομή

Οργανωτική Δομή
– Γενικη Συνελευση Μελων

– Διοικητικο Συμβουλιο

– Επιτροπές

– Αναδοχοι Γονεις και Μελη Εθελοντες

– Εθελοντης Νομικος Συμβουλος

– Βoηθος Γραφειου με μειωμενο ωραριο

Λειτουργία
– Μηνιαίο Διοικητικό Συμβούλιο 

– Ομάδες εργασίας αποτελούμενες από μέλη του ΔΣ, αναδόχους γονείς 
και εθελοντές συμμετέχουν σε διοικητικές δραστηριότητες αρκετές φορές 
την εβδομάδα

Ολα με σκοπο να διατηρησουμε τα εξοδα σε minimum 
κοστος ουτως ωστε τα χρηματα να ξοδευονται 
αποκλειστικα για τα παιδια.



Βοήθεια από γονείς-αναδόχους & εθελοντές

Έκκληση για εθελοντές (παροχή χρόνου & τεχνογνωσίας) 
για υποστήριξη του Δ.Σ. & δημιουργία ομάδων εργασίας 
ανά τομέα 

Δημιουργία πακέτου (kit) με παρουσίαση του έργου του 
Συλλόγου προς φορείς και μέλη με στόχο την εξεύρεση 
νέων αναδόχων, χορηγών και πόρων

Περισσότερες παρουσιάσεις σε άλλα μέρη της Ελλάδας



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ

www.scea.gr

Σας ευχαριστούμε πολύ

για τη συνεργασία!




