
  

1. Συνεχίζουμε να προσφέρουμε καθημερινή βοήθεια σε 4.572 οικογένειες 

Ελλήνων με ανήλικα παιδιά, με κατ’ οίκον διανομές ειδών πρώτης ανάγκης, 

Πανελλαδικά. 

2. Συνεχίζουμε να προσφέρουμε καθημερινά 

υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, 

ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής - με 

επαγγελματίες ψυχολόγους - σε παιδιά, 

εφήβους & ενήλικες, έχοντας εξασφαλίσει 

έναν νέο χώρο που λειτουργεί ως Κέντρο 

Ψυχολογικής Υποστήριξης. Οι υπηρεσίες είναι 

ΔΩΡΕΑΝ για απόρους και ανέργους με 

ανήλικα παιδιά, ενώ έναντι της συμβολικής συνδρομής των 20€ το μήνα για 

οποιονδήποτε το επιθυμεί.  

3. ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ: Πραγματοποιούμε 

Βιωματικές Ομάδες Γονέων & 

Εκπαιδευτικών σε Δημόσια 

Σχολεία του Δήμου Αθηναίων.  

4. ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ: Πραγματοποιούμε 

Βιωματικές Ομάδες Γονέων & 

Ομάδες Μητέρων στο Κέντρο 

Ψυχολογικής Υποστήριξης. 

5. Συνεχίζουμε να 

πραγματοποιούμε βιωματικά 

εργαστήρια & εργαστήρια τέχνης 

για παιδιά & εφήβους, τόσο στο 

χώρο μας όσο και στο χώρο των 

ιδιωτικών σχολείων. 

6. Συνεχίζουμε να έχουμε το μοναδικό 

Charity Shop της Ελλάδας, τη Φωλιά 

Αλληλεγγύης όπου μπορεί να ψωνίζει 

οποιοσδήποτε από εκεί επώνυμα είδη 

super market (τρόφιμα, είδη προσωπικής 

υγιεινής, βρεφικά είδη κλπ), ρούχα, 

παιχνίδια, παπούτσια, βιβλία, αξεσουάρ 

και κοσμήματα, σχολικό εξοπλισμό και 

γραφική ύλη, σε πολύ χαμηλές τιμές. Έτσι, 
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καταφέρνουμε να ανακουφίζουμε κάθε εργαζόμενο και συνταξιούχο και 

παράλληλα να εξασφαλίζουμε το μοναδικό πόρο εσόδων που έχουμε.  

7. Συνεχίζουμε να προσφέρουμε καθημερινά τρόφιμα, γάλα, βρεφικά είδη και 

άλλα είδη πρώτης ανάγκης σε οικογένειες προσφύγων με ανήλικα παιδιά που 

στεγάζονται σε hot spots. 

8. ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ: 

Πραγματοποιούμε 

ψυχοκοινωνικές, 

βιωματικές ομάδες & 

ομάδες δημιουργικής 

απασχόλησης για την 

ανακούφιση από το 

τραύμα σε παιδιά & 

εφήβους, οικογενειών 

προσφύγων ή ασυνόδευτων, που στεγάζονται στο hot spot του Ελαιώνα. 

9. ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ: Έχουμε διαμορφώσει υποτυπωδώς χώρο 

φιλοξενίας, όπου φιλοξενούμε πιλοτικά οικογένειες 

Ελλήνων με ανήλικα παιδιά που έχουν βρεθεί στο δρόμο 

(λόγω έξωσης κλπ) αλλά και οικογένειες προσφύγων με 

ανήλικα παιδιά που είναι άρρωστα ή χρήζουν στέγης 

μέχρις ότου αναρρώσουν. 

10. Συνεχίζουμε να ευαισθητοποιούμε παιδιά & εφήβους 

στην έννοια του εθελοντισμού και να κάνουμε 

κοινωνικές δράσεις μαζί τους.  

 


