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Lalibela
Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών Αιθιοπίας

Πεπραγμένα 2011
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Διοικητικό Συμβούλιο

• Νίκος Βουτσίνος (Πρόεδρος)

• Ευδοκία Κανέτη (Αντιπρόεδρος)

• Βερόνικα Πάικου (Γραμματέας)

• Θεόδωρος Στουφής (Ταμίας)

• Μαρία Κουκούτση (Βοηθός Γραμματέας)

• Μάκης Σιδεράκης (Βοηθός Ταμία)

• Μάγδα Οιχαλιώτου (Μέλος)
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Τα Κέντρα μας – Τα παιδιά μας

Κέντρα Αριθμός παιδιών

Kombolcha 201

Dessie 141

Woldia 147

Assela 122

Adwa 135

Mihur 85

Axum 40

Addis Ababa 10

Φοιτητές 19

Σύνολο 900
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ΕΣΟΔΑ 2011

ΕΣΟΔΑ 2011

Πρόγραμμα αναδοχής 318.776,00 €

Δωρεές 63.348,60 €

Συνδρομές 4.954,00 €

Τόκοι τραπεζών 2.117,30 €

ΣΥΝΟΛΟ 389.195,90
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ΕΞΟΔΑ 2011

ΕΞΟΔΑ 2011

Πρόγραμμα Αναδοχής 299.825,00 €

Ενίσχυση Προγράμματος 13.004,90 €

Μισθολογικό κόστος 44.867,16 €

Ενοίκια 3.400,00 €

Κοινόχρηστα 1.435,23 €

Λογιστής 1.722,00 €

Έξοδα γραφείου 938,09 €

ΕΛΤΑ 1.526,66 €

Eurocharity 307,50 €

Εφημερίδα 467,50 €

Τηλεφωνία 769,57 €

Έξοδα εκδηλώσεων 8.447,76 €

Έξοδα τραπεζών 740,48 €

ΣΥΝΟΛΟ 377.451,85 €
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Επικοινωνία

• Ολοκλήρωση της νέας 

ιστοσελίδας στα ελληνικά 
και αγγλικά

www.lalibela.gr



7

Επικοινωνία

• Νέοι τρόποι πληρωμής

• Εγγραφή στο newsletter

• Ηλεκτρονική φόρμα 
αναδοχής
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Εκδηλώσεις

“Bahel, μια γιορτή για την 
Αιθιοπία” 

Διεθνής Ημέρα Μουσείων-Μάιος 
2011

Λουτρό των Αέρηδων, Πλάκα 
Έκθεση φωτογραφίας, 
χειροτεχνημάτων, αιθιοπικά 
εδέσματα, τελετουργία του καφέ, 
τοπικοί χοροί
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Εκδηλώσεις
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Εκδηλώσεις
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Εκδηλώσεις

Έκθεση φωτογραφίας  

Πολυχώρος Διέλευσις

(Νοέμβριος 2011)
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Εκδηλώσεις

Ετήσιος χορός 

«Στα Πέριξ» 

Ζωντανή μουσική  

Λαχειοφόρος αγορά 

(Δεκέμβριος 2011)
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ΠΑΖΑΡΙ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Στο χώρο μας, θα δείτε μια συλλογή παλαιών 

αντικειμένων που χρησιμοποιούσαν και διακοσμούσαν τα 

σπίτια τους, οι πρόγονοι μας. 

Βλέποντάς τα οι νεώτεροι, μας έρχονται στο νου 

τρυφερές αναμνήσεις και ζεστές αγκαλιές. 

Η συλλογή μας είναι φτιαγμένη με μεράκι και πολύ αγάπη και αποτελείται από παλαιά γυαλικά, λάμπες, μπρούτζινα και 

χάλκινα αντικείμενα, μπαούλα κ.α. που θα σας συγκινήσουν και θα σας φέρουν πίσω στο παρελθόν. 

Στο χώρο μας θα απολαύσετε και θα γευτείτε-δωρεάν-προϊόντα, φτιαγμένα από συνταγές των γιαγιάδων μας (γλυκά του 

κουταλιού, παραδοσιακά κουλουράκια κ.α.) όλα χειροποίητα, ζεστό καφέ, τσάι και αναψυκτικά.  

Επίσης στο τέλος της εκδήλωσης θα κληρωθούν 6 ονόματα τα οποία θα κερδίσουν: α) 3 τσεκ-απ αίματος & β) 3 

περιποιήσεις (καθαρισμούς) προσώπου. 

To παζάρι μας θα γίνει 3,4 και 10,11 Δεκεμβρίου 2011 από τις 10:00 π.μ. εως τις 08:00 μ.μ.  

στην διεύθυνση: Πύρρας 19Α 1ος όροφος, Ν. Κόσμος 

(πίσω από το Ledra Marriott). 

Τηλέφωνα: Αναγνωστάκου Σοφία: 6944395087 

             Σκάτσικα Δέσποινα: 6972335524 

 

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο Σύλλογο Βοήθειας 

Παιδιών Αιθιοπίας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του. 

 

Εκδηλώσεις

• Φιλανθρωπικό 
Χριστουγεννιάτικο παζάρι 
Αγάπης και Αλληλεγγύης 
(πρωτοβουλία αναδόχων)

• Παζάρι κοσμημάτων 

(πρωτοβουλία αναδόχων)
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Ενέργειες προβολής & επικοινωνίας (ΜΜΕ)

• Συνεντεύξεις και καταχωρήσεις 
στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο

• Ραδιοφωνικές συνεντεύξεις

• Τηλεοπτικές συνεντεύξεις και 
παρουσιάσεις (ΝΕΤ, MEGA, ANT1)

• Εγγραφή στον κόμβο Eurocharity
για την εταιρική επικοινωνία
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Δωρεές 

• Western Union Foundation (όχημα 
στο Κέντρο Mihur)

• MEGA A.E. (είδη προσωπικής υγιεινής 
για τα μεγαλύτερα κορίτσια)

• ΕΛΓΕΚΑ (επιτραπέζια παιχνίδια για τα 
παιδιά σε όλα τα Κέντρα)

• Colgate Palmolive, Plac Control, Aim 
(είδη στοματικής υγιεινής, 
οδοντόβουρτσες και οδοντόκρεμες

• Φάρμακα για τα παιδιά σε όλα τα 
Κέντρα από φαρμακοποιούς μέλη μας 
και από την οργάνωση Φαρμακοποιοί 
του Κόσμου
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Προκλήσεις στην Ελλάδα

• Αδυναμία εξεύρεσης χορηγιών λόγω της κρίσης (στροφή σε 
προγράμματα στην Ελλάδα)

• Αποχωρήσεις αναδόχων (70 παιδιά χωρίς ανάδοχο)

• Δυσκολία στην εξεύρεση νέων αναδόχων
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Αντιμετώπιση προκλήσεων στην Ελλάδα

• Χορηγίες σε είδος, δωρεές από βαφτίσεις, γάμους, εις 
μνήμην, γενέθλια κλπ 

• Ευαισθητοποίηση αναδόχων για συμμετοχή σε αναδοχή 
περισσότερων παιδιών

• Εκδηλώσεις, μπαζάρ

• Κουπόνια
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Προκλήσεις στην Αιθιοπία

• Αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία 
των ΜΚΟ στη Χώρα

• Τα παιδιά μεγάλωσαν…
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Αντιμετώπιση  προκλήσεων στην Αιθιοπία

• Επαφές με τοπικούς φορείς και ενημέρωση για τις διεθνείς 
τάσεις στο χώρο της υποστήριξης αβοήθητων παιδιών

• Ανανέωση συμφωνητικού σύμφωνα με τα τρέχοντα 
δεδομένα

• Στήριξη εκτός Κέντρων των παιδιών άνω των 18 ετών που 
δεν έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους.

Επανένταξη στην οικογένεια ή συγκατοίκηση σε μικρές 
ομάδες
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Μέλλον 
Τι μπορούμε να κάνουμε (με την βοήθειά σας)

• Έκδοση φωτογραφικού λευκώματος

• Ενεργοποίηση όλων των μελών για  προσέλκυση νέων 
αναδόχων

• Διείσδυση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook…)

(δεν κοστίζει τίποτα και απευθύνεται σε πολλούς)

• Καμπάνιες μέσω internet για εξεύρεση δωρεών μικρών 
ποσών
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Αποστολές

• Ετήσια αποστολή 

• Επισκέψεις αναδόχων 

όλο το έτος
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Αποστολές 
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Αποστολές
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Αποστολές
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Αποστολές
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Αποστολές
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Αποστολές
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Αποστολές
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Αποστολές
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Αποστολές
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Αποστολές
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Αποστολές
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Εκ μέρους όλων μας των παιδιών

σας ευχαριστούμε πολύ!


