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Αγαπητοί Φίλοι, 

Το  Δίκτυό  μας  από  τη  σύστασή  του  ενθαρρύνει  τη στήριξη  ευπαθών  κοινωνικών  ομάδων  μέσα  από 
προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των μελών του. Ωστόσο, η πρωτόγνωρη και παρατεταμένη 
κοινωνικοοικονομική κρίση που βιώνουμε καθιστά την ανάγκη αυτή επιτακτική, περισσότερο από ποτέ. 

Προκειμένου να ανταποκριθούμε σε αυτές τις αυξημένες προκλήσεις, συστήσαμε τον Οκτώβριο του 2012 
την  Ομάδα  Εργασίας  Κοινών  Κοινωνικών  Δράσεων  (ΟΕ‐ΚΚΔ),  η  οποία  απαρτίζεται  από  12  στελέχη 
επιχειρήσεων  μελών  μας,  τα  οποία  προσφέρουν  τις  υπηρεσίες,  τη  γνώση  και  τις  ιδέες  τους  σε 
εθελοντική βάση. Στόχος της ομάδας είναι ο σχεδιασμός και η ανάδειξη κοινωνικών δράσεων οι οποίες 
μπορούν να υιοθετηθούν από τα μέλη του Δικτύου σε μια κοινή βάση προκειμένου να μεγιστοποιηθούν 
τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και να διευθυνθεί ο αριθμός των ωφελούμενων. 

Μέχρι  σήμερα,  η ΟΕ‐ΚΚΔ  επεξεργάστηκε πληθώρα  ιδεών,  όπως πρακτική άσκηση φοιτητών,  μαθητεία 
ανέργων,  σίτιση  σε  σχολεία,  υλικοτεχνική  επισκευή  σχολείων,  υποστήριξη  προγραμμάτων  ΜΚΟ  και 
δήμων, κ.α. Για κάποιες από αυτές κατά την εξέταση των παραμέτρων υλοποίησης, προέκυψαν εμπόδια 
που θα λειτουργούσαν αποθαρρυντικά για τη μελλοντική επιτυχία της προσπάθειας.  

Ωστόσο κάποιες άλλες δράσεις μελών προχώρησαν και βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως 1) η συγκέντρωση 
χρημάτων  για  την  αντικατάσταση  κουφωμάτων  σε  σχολείο  του  Δήμου  Αθηναίων,  2)  η  καθιέρωση 
φοιτητικού διαγωνισμού για την ΕΚΕ στη μνήμη του Ν. Αναλυτή σε συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα και με το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, 3) συνέχιση συνεργασίας και 
ενίσχυσης  με UNICEF  στο  πρόγραμμα  βράβευσης  σχολείων  στη  μνήμη Νίκου  Αναλυτή, 4)  υποστήριξη 
πρωτοβουλιών του Δήμου Αθηναίων. 

Στην τελευταία συνάντηση μελών της Τετάρτης 18 Δεκεμβρίου 2013, δώσαμε το βήμα για παρουσίαση 
δύο  κύριων  προγραμμάτων  του  Δήμου  Αθηναίων  από  αρμόδιους  εκπροσώπους  του.  Η  πρώτη 
παρουσίαση  αφορούσε  τη  διατήρηση  της  κοινωνικής  συνοχής  στο  κέντρο  της  Πρωτεύουσας  και  η 
δεύτερη την προσπάθεια συντήρησης και καθαρισμού μνημείων και κτηρίων του κέντρου της Αθήνας. 

Ειδικότερα ο Δήμος Αθηναίων στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του, ξεκίνησε τον Μάιο του 2012, 
τη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων με στόχο την αντιμετώπιση 
των πρωτόγνωρων  κοινωνικό‐οικονομικών συνθηκών που βιώνουν  οι  κάτοικοι  του Δήμου  της Αθήνας. 
Σκοπός της παρέμβασης είναι η παροχή αποτελεσματικής αξιοπρεπούς υποστήριξης σε οικογένειες και 
νοικοκυριά  που  η  κρίση  άλλαξε  δραματικά  την  ζωή  τους.  Το  πρόγραμμα  παρέχει  υλική,  κοινωνική, 
ψυχολογική &  ιατρική  στήριξη  προκειμένου  οι  οικογένειες  αυτές  να  διαχειριστούν  αποτελεσματικά  τη 
νέα τους κατάσταση, να ενδυναμωθούν, να αντέξουν τους κλυδωνισμούς, και να αναλάβουν σύντομα και 
πάλι ενεργό ρόλο, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της ιδιαίτερα εύθραυστης Κοινωνικής Συνοχής. 

Ως  ομάδα  εργασίας  του  Δικτύου  προτείνουμε  και  στις  υπόλοιπες  επιχειρήσεις  μέλη  να  αναλάβουν 
ενεργό  ρόλο  και  να  στηρίξουν  οικογένειες  που  έχουν  ανάγκη.  Το  μηνιαίο  κόστος  στήριξης  ανά 
οικογένεια  ανέρχεται  περίπου  σε  200€.  Η  ελάχιστη  περίοδος  στήριξης  ανά  οικογένεια  είναι  4  και  η 
μέγιστη 6 μήνες. Η στήριξη μπορεί να είναι χρηματική ή σε είδος (πχ. τρόφιμα). Οι υποστηρικτές έχουν 
τη δυνατότητα να κάνουν οι ίδιοι τη διαπραγμάτευση με τον προμηθευτή της επιλογής τους. Η στήριξη 
θα  βασιστεί  σε  κριτήρια  που  ήδη  χρησιμοποιεί  για  την  επιλογή  των  δικαιούχων  ο  Δήμος,  ωστόσο 
μπορούν  επιπρόσθετα  να  χρησιμοποιηθούν  και  επιπλέον  κριτήρια  (πχ.  οικογένειες  μονογονεϊκές,  
πολύτεκνες, με μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας,  με ετήσιο εισόδημα έως 5.000€, 
κ.α).  Στο  πρόγραμμα  μπορούν  να  συνεισφέρουν  και  εργαζόμενοι  των  μελών  με  παροχή  τροφίμων 
ή/και ειδών ρουχισμού. 
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Επίσης,  οι  επιχειρήσεις μπορούν  να  εφαρμόσουν  και  το σύστημα matching  (διπλασιασμός  χρηματικών 
ποσών που συγκέντρωσαν εργαζόμενοι). Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία ευαισθητοποίησης και η 
δυνατότητα εμπλοκής περισσότερων συμπολιτών μας στην κοινή αυτή προσπάθεια, να βοηθήσουμε όσο 
περισσότερους συνανθρώπους μας γίνεται !!! 

Συνημμένα  σας  αποστέλλουμε  έντυπο  εκδήλωσης  πρόθεσης  συμμετοχής,  το  οποίο  μπορείτε  να 
συμπληρώσετε  και  να  μας  το  αποστείλετε  ηλεκτρονικά,  μέχρι  την Παρασκευή  7  Φεβρουαρίου  2014,  
στο e‐mail: diktio3@csrhellas.gr  (υπόψη κ. Γιάννη Κουρή). Στη συνέχεια η ομάδα μας, θα συγκεντρώσει 
όλες  τις προθέσεις και θα έρθει σε  επαφή εκ νέου με  το Δήμο Αθηναίων για  τον προγραμματισμό της 
προσπάθειας στήριξης και την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος. Για όλες τις σχετικές μελλοντικές 
ενέργειες θα σας ενημερώνουμε τακτικά. 

Ευελπιστούμε πως θα ανταποκριθείτε θετικά στην πρότασή μας, προκειμένου όλοι εμείς, οι εταιρείες και 
φορείς  του  Δικτύου  για  την  Εταιρική  Κοινωνική  Ευθύνη  να  δημιουργήσουμε  το  δικό  μας  

Δίκτυο  Συμπαράστασης,  προσφέροντας  σε  όσους  το  έχουν  πραγματικά  ανάγκη.  Το  Δίκτυό  μας  σε 
συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων θα αναδείξουν επικοινωνιακά το έργο και όλους όσους συμμετείχαν 
στην επιτυχή υλοποίησή του. 

Για  περισσότερες  πληροφορίες  σχετικά  με  το  πρόγραμμα  μπορείτε  να  απευθυνθείτε  στον  
κ.  Αλέξανδρο  Κωστόπουλο,  ηλεκτρονικά  στο  diktio2@csrhellas.gr  ή  τηλεφωνικά  στο  210  33  87  422. 
 

Με εκτίμηση, 

Ομάδα Εργασίας Κοινών Κοινωνικών Δράσεων 


