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Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών Αιθιοπίας
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Διοικητικό Συμβούλιο

• Νίκος Βουτσίνος (Πρόεδρος)

• Ευδοκία Κανέτη (Αντιπρόεδρος)

• Μαρία Κουκούτση (Γραμματεύς)

• Σωτήρης Οικονόμου (Ταμίας)

• Μαρία Αραπογιάννη (Βοηθός Γραμματεύς)

• Αλίκη Γκαραβέλα (Βοηθός Ταμία)

• Μάγδα Οιχαλιώτη (Μέλος)
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Προσωπικό

• Φίλιππος Νταραγιάννης (Διευθυντής – Συντονιστής 
Έργων)

• Άννα Ζαχαροπούλου (Γραμματεύς / μερική απασχόληση)

• Εθελοντές
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Τα Κέντρα μας

Κέντρα Αριθμός παιδιών
Kombolcha 219
Dessie 155
Woldia 148
Assela 124
Adwa 138
Mihur 86
Axum 40
Sos Enfants Ethiopie 10
MCRC 10
Σύνολο 930
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Oι Φοιτητές & Οι Απόφοιτοι

• Φοιτητές: 21

• Aπόφοιτοι: 15

- Οικονομική υποστήριξη Φοιτητών (είτε μέσω Αναδόχου, 
είτε μέσω Συλλόγου)

- Υποστήριξη για επαγγελματική αποκατάσταση των 
Παιδιών μας

- Δημιουργία Internet Café για τους νέους
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Το μέχρι τώρα έργο του Συλλόγου

• Περισσότερα από 1200 παιδιά έχουν φιλοξενηθεί στα 
Κέντρα

• Έχουν σταλεί 1.981.000 ευρώ
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Έργα 2010

• Βελτίωση συνθηκών Κέντρων

• Δημιουργία έργων υποδομής:

- Πτηνοτροφεία / παραγωγή 
κοτόπουλα & αυγά

- Λαχανόκηποι

- Αρτοποιείο & Ζαχαροπλαστείο

- Κτηνοτροφία / παραγωγή 
γάλακτος

• Χορηγία Η/Υ στα Κέντρα (+ 
βιβλιοθήκες, είδη προσωπικής 
υγιεινής)
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Έργα 2010 (2)

• Γνωριμία με Συντονιστή Δικτύου ΜΚΟ Αιθιοπίας

• Επαφές με άλλους φορείς

• Διερεύνηση για τοπική παρουσία & αναγνώριση μας στην 
Αιθιοπία ως ΜΚΟ

• Εύρεση νέων τοπικών οργανώσεων για συνεργασία

• Συμφωνία με 2 νέες ΜΚΟ
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Sos EE-Στήριξη παιδιού στην οικογένεια

• Το πρόγραμμα στηρίζει

παιδιά άπορων οικογενειών

• Περιλαμβάνει μηνιαία 
οικονομική συνδρομή, υλική 
βοήθεια (ρουχισμό, σχολικά 
είδη), ιατρική παρακολούθηση 
και ψυχολογική υποστήριξη

• Υποστηρίζουμε 5 παιδιά
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SosEE-Ορφανά παιδιά με HIV

• Το πρόγραμμα υποστηρίζει  
εγκαταλελειμμένα νεογνά που 
φέρουν τον ιό HIV από τους 
γονείς τους

• Περιλαμβάνει σίτιση, στέγαση, 
προσχολική εκπαίδευση και 
ειδική ιατρική φροντίδα

• Υποστηρίζουμε 5 παιδιά
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MCRC-Κέντρο αποκατάστασης κακοποιημένων 
παιδιών και μητέρων

• Το πρόγραμμα υποστηρίζει  
κακοποιημένες μητέρες και 
παιδιά

• Περιλαμβάνει σίτιση, στέγαση, 
προσχολική εκπαίδευση, 
ιατρική φροντίδα και θεραπεία 
σε ορφανά ή άπορα παιδιά και 
τους γονείς τους, που ζουν σε 
εξαιρετικά δύσκολες 
συνθήκες.

• Υποστηρίζουμε 10 παιδιά
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MCRC-Mother and Child Rehabilitation Centre

• Jutta De Muynck (Germany)

• Δασκάλα στο Helen Keller School
δούλεψε επί 25 χρόνια στο πρόγραμμα 
επανένταξης στο Wilhelm’s University 
Hospital (ιδρυματοποίηση παιδιών από 
ατυχήματα, καρκίνο κ.α.)

• «Πιο ψηλά είναι εκείνος που γονατίζει για 
να βοηθήσει ένα παιδί»

• www.mcrc-addisababa.org
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MCRC-Mother and Child Rehabilitation Centre

• «Σημαντικότεροι στόχοι για 
αυτά τα παιδιά και τους γονείς 
είναι η ενίσχυση της βούλησης 
για  ανάρρωση και η ενίσχυση  
της αυτοεκτίμησης με σκοπό την 
επίτευξη υψηλών εκπαιδευτικών 
στόχων»
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MCRC-Mother and Child Rehabilitation Centre
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MCRC-Mother and Child Rehabilitation Centre
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EOC-CFAO

• Απόφαση μη αντικατάστασης παιδιών σε ΕΟC-CFAO

• Απαίτηση για αλλαγή Διευθυντού/ών σε Κέντρο/α

• Eπαναδιαπραγμάτευση ετήσιας Συμβάσεως Συνεργασίας 
με πιο συγκεκριμένους & καλύτερους όρους

• Βελτίωση σχέσεων, επικοινωνίας & συνεργασίας
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Αποστολές

• Ετήσιο ταξίδι Δ.Σ. (22 μέρες)

• Ταξίδια Γονέων, με ειδικές 
αναθέσεις εργασιών στα 
Κέντρα

• Ταξίδι Διευθυντού –
Συντονιστού Έργων για επί 
τόπου συντονισμό & 
παρακολούθηση προόδου



18

Οργάνωση Γραφείου Αθήνας

• Εύρεση Λογιστού

• Εύρεση εθελοντού Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή (ανάδοχος)

• Εύρεση εθελοντού Νομικού Συμβούλου (ανάδοχος)

• Πλήρης μηχανοργάνωση Γραφείου

• Κάλυψη λειτουργικών εξόδων από ΟΑ (μέσω αναδόχου)

• Διακοπή μίσθωσης Αποθήκης (εξοικονόμηση πόρων)
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Νέο επωνυμία / ταυτότητα λογότυπο

• Έρευνα αγοράς για εξεύρευση 
νέου πιο σύγχρονου λογοτύπου

• Nέο λογότυπο: Lalibela

• Επανασχεδιασμός ιστοσελίδας 
(www.lalibela.gr)

(Ευγενική προσφορά εταιρίας 
“Realize”)

• Nέα έντυπα

• Νέο λεύκωμα
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Ενέργειες επικοινωνίας & προώθησης

• Παρουσιάσεις, Εκθέσεις 
φωτογραφιών, Bazaar σε: Λάρισα, 
Θεσσαλονίκη, Στοά Αττάλου, 
Εύμαρος (Αθήνα)

• Event στα Λουτρά των Αέρηδων 
(Ημέρα Μουσείων)

• Επιστολές για Χορηγίες σε εταιρίες

• Εκτύπωση κουπονιών για 
εξεύρεση εσόδων
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Απολογισμός έτους
Οικονομικά στοιχεία 2010

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΑ 2010

Πρόγραμμα αναδοχής 320.041,25 €

Δωρεές 80.784,58 €

Συνδρομές 4.679,00 €

Τόκοι τραπεζών 2.048,33

ΣΥΝΟΛΟ 407.553,16 €
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Απολογισμός έτους
Οικονομικά στοιχεία 2010

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΑ 2010

Πρόγραμμα αναδοχής 317.032,10 €

Μισθολογικό κόστος 40.199,27 €

Ενοίκια-κοινόχρηστα 7.327,27 €

Έξοδα επικοινωνίας-εκδηλώσεων 14.566,69 €

Τηλεφωνία 670,07 €

Έξοδα γραφείου 1.997,22 €

Έξοδα τραπεζών 560,51 €

ΣΥΝΟΛΟ 382.353,13 €
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Απολογισμός έτους

Πίσω από τους αριθμούς

• Στις 31/12/2010 δεν είχαν πληρώσει τα τροφεία 213 ανάδοχοι 
σε σύνολο 840 (25%)

• Επείγουσα αλλαγή στον τρόπο είσπραξης των τροφείων
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Προκλήσεις

• Αντιμετώπιση μεγάλων οικονομικών δυσκολιών Συλλόγου 
λόγω της κρίσης

• Μεγάλη δυσκολία στην συλλογή χρημάτων, λόγω 
αποχωρήσεων αναδόχων και μη εξόφλησης τροφείων

• Δυσκολία στην εξεύρεση νέων αναδόχων που θα 
αναλάβουν τα υπάρχοντα παιδιά που αφήνουν οι ανάδοχοι
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Ενέργειες για αντιμετώπιση προκλήσεων

• Αναδοχή παιδιών από περισσοτέρους του ενός αναδόχου

• Δυνατότητα οικονομικής συμμετοχής με οποιοδήποτε 
ποσό σε συγκεκριμένα projects

• Διερεύνηση για φιλοξενία παιδιών σε οικογένειες στην 
Αιθιοπία, μετά από κάποια ηλικία
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Τροφεία

• Απόφαση για συλλογή τροφείων εγκαίρως εντός του έτους

• Παροχή «κουμπαρά» για συγκέντρωση 1 ευρώ / ημέρα

• Σε περίπτωση μη πληρωμής τροφείων, ανάθεση παιδιού σε 
άλλο ανάδοχο (αποφυγή κινδύνου αποχώρησης από Κέντρο)

• Αναδοχή παιδιού ακόμη και για ένα έτος

• Σημαντική μείωση οικονομικών Συλλόγου λόγω 
αποχωρήσεων αναδόχων και προσωρινής πληρωμής 
τροφείων από το αποθεματικό μας
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Δυνατότητες εξεύρεσης πόρων 

• Πολλές και διαφορετικές εκδηλώσεις

• Δωρεές από βαφτίσεις, γάμους κ.α.

• Fund-raising μέσω e-banking, πιστωτικών καρτών και web 
sites

• Δωρεές επί μέρους ποσών μέσω θεατρικών παραστάσεων 
(«Διέλευσις»)

• Εξεύρεση χορηγιών για στήριξη φοιτητών

• Εξεύρεση δωρεάς παροχής υπηρεσιών (από διαφημιστικές 
κ.α.) από προσωπικό Συλλόγου
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Μέλλον

Το μέλλον του Συλλόγου θα εξαρτηθεί από το αν θα 
καταφέρουμε:

• Nα ξεπεράσουμε την υπάρχουσα οικονομική κρίση
• Να βρούμε νέες πηγές εσόδων, πάντα με μειωμένα 

λειτουργικά έξοδα
• Να συσπειρώσουμε και αυξήσουμε τους αναδόχους και 

μέλη
• Να ευαισθητοποιήσουμε και προσελκύσουμε νέους σε 

ηλικία εθελοντές
• Να περάσουμε (μετεξελιχθούμε) σε μια πιο εθελοντικά 

«επαγγελματική» & σύγχρονη μορφή οργάνωσης και 
λειτουργίας
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Ευχαριστούμε πολύ!


