
“Το όραμα της ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ αναζητά έναν κόσμο που 

θα χαρακτηρίζεται από  

Ανοχή & Κοινωνική Δικαιοσύνη, 

 στον οποίο οι άνθρωποι θα έχουν ξεπεράσει τη 

Φτώχεια & θα ζουν με αξιοπρέπεια και Ασφάλεια” 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 

 

 

Κεντρικά Γραφεία:  Παλαιολόγου 19, 41223 Λάρισα 

Τηλ.: 2410 232978 Web address: www.anthropomania.gr 

Fax: 2410-235295 E-mail: info@anthropomania.gr 

 

Σύντομη Παρουσίαση  

 

Η Εθελοντική Ανθρωπιστική Δράση «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» (μετονομάστηκε το 

2011 από ΚΕΣΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ σε «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ») είναι μία Ελληνική, μη 

κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1991 και έχει την έδρα 

της στη Λάρισα.  

Η οργάνωση είναι εταίρος της Υπηρεσίας Ανθρωπιστικής Βοήθειας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECHO) και είναι επίσης εγγεγραμμένη στο μητρώο της 

Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας  (“Hellenic Aid”), της 
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αναπτυξιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Για την 

υλοποίηση των ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων της συνεργάζεται 

σε τακτική βάση με οργανώσεις τόσο το δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα. 

Συμμετέχει επίσης ενεργά στις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας Εθελοντικών 

Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδας, της Ελληνικής Πλατφόρμας ΜΚΟ 

για την Ανάπτυξη και της Συμμαχίας Ενάντια στη Φτώχεια, μιας 

πρωτοβουλίας των Ελληνικών ΜΚΟ για την απάλειψη της φτώχειας που μαστίζει 

τον πλανήτη μας.  

 

Οι στόχοι της Εθελοντικής Ανθρωπιστικής Δράσης «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» 

Οι στόχοι του φορέα μας είναι κατά κύριο λόγο ανθρωπιστικοί, κοινωνικοί και 

αναπτυξιακοί. Συγκεκριμένα:  

 H υποστήριξη των 

ευπαθών κοινωνικών 

ομάδων.  

 Η προώθηση της 

κοινωνικής, οικονομικής 

και πολιτιστικής ανάπτυξης 

αυτών των ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων.  

 Η προσφορά άμεσης 

ανθρωπιστικής βοήθειας σε 

λαούς πληγέντες από 

φυσικές καταστροφές ή καταστροφικές ανθρώπινες παρεμβάσεις. 

 Η προώθηση των δημοκρατικών ιδεών και διαδικασιών. 

 Η υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 Η προώθηση και ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων, που συντελούν στη 

βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. 

 Η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη δημιουργία υποδομών για την 

εκπαίδευση, την υγεία και την παραγωγή. 

 

 

Οι δράσεις της Εθελοντικής Ανθρωπιστικής Δράσης «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» 

Οι δράσεις που αναλαμβάνει του φορέα μας χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 

Δράσεις κατά τη διάρκεια ή 

αμέσως μετά από μια 

κρίση: 

 Σε περιόδους κρίσης 

προσφέρεται στα 

θύματα άμεση 
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αποκατάσταση, καθώς και είδη πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα, είδη 

ατομικής υγιεινής, παρα-φαρμακευτικά αναλώσιμα, κουβέρτες, ρουχισμός, 

είδη βασικής επίπλωσης κ.α. 

 Στην περίοδο που ακολουθεί αμέσως μετά την κρίση, τα μέτρα 

περιλαμβάνουν μελέτες βιωσιμότητας της περιοχής για ανθρωπιστικές 

ενέργειες και την αποκατάσταση των κοινωνικών υποδομών, με τη μορφή 

σπιτιών, σχολείων, νοσοκομείων και παιδικών σταθμών 

Mακροπρόθεσμη κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη 

 Κοινωνική αποκατάσταση με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, την 

ισότητα και τη δημοκρατική συμμετοχή. 

 Αναζωογόνηση και ενδυνάμωση όλων των απαραιτήτων προϋποθέσεων για 

την κάλυψη των βασικών αναγκών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην 

αυτάρκεια και την ανάπτυξη, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα και 

προστατεύοντας τους τοπικούς πληθυσμούς.  

 Ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την ενδυνάμωση των ανθρωπίνων 

πόρων, προκειμένου να υπάρξει κοινωνική ανάπτυξη, δίνοντας 

προτεραιότητα στην κατάρτιση και την τεχνική υποστήριξη. 

Ευαισθητοποίηση 

 Διοργάνωση εκστρατειών 

ευαισθητοποίησης στην 

Ελλάδα πάνω σε 

αναπτυξιακά και 

ανθρωπιστικά ζητήματα. 

 Διοργάνωση εκστρατειών 

ευαισθητοποίησης και 

ενημέρωσης μεγάλης 

εμβέλειας σε 

αναπτυσσόμενες χώρες, 

πάνω σε ζητήματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, ζητήματα που αφορούν 

τις γυναίκες, προστασία των παιδιών κ.α. 

 Προώθηση του εθελοντισμού και θεμάτων που σχετίζονται με αυτόν 

 

Ομάδες στόχου: 

Η Εθελοντική Ανθρωπιστική Δράση «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» στοχεύει στην παροχή 

βοήθειας σε όλες τις ευπαθείς ομάδες, ανεξάρτητα από το φύλο, το χρώμα, την 

εθνικότητα, τη θρησκεία, το 

βαθμό σωματικής ικανότητας 

και τις σεξουαλικές 

προτιμήσεις.  

Μέχρι σήμερα, έχει 

επικεντρώσει τις προσπάθειές 
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του στις ακόλουθες ομάδες στόχου: 

 Πληθυσμούς που πλήττονται από φυσικές καταστροφές και καταστροφικές 

ανθρώπινες παρεμβάσεις. 

 Πληθυσμούς που πλήττονται από τη φτώχεια. 

 Πρόσφυγες και εσωτερικά εκτοπισθέντες.  

 Γυναίκες και παιδιά τα οποία διαβιούν κάτω από εξαιρετικά αντίξοες 

συνθήκες. 

 

Κατά την διάρκεια 2009, η Εθελοντική Ανθρωπιστική Δράση 

«ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» υλοποίησε τα ακόλουθα προγράμματα: 

 

ΕΛΛ ΑΔ Α  

 

ΝΕΡΟ:  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  

 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 27/11/2007 από μία ομάδα οργανώσεων 

ευαισθητοποιημένες  για θέματα που αφορούν το Νερό σε εθνικό και παγκόσμιο 

επίπεδο. Το πρόγραμμα προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τους απλούς πολίτες 

καθώς και τις κυβερνήσεις σχετικά με τα εξής θέματα: 

►Το νερό είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα  

►Το νερό είναι κοινό αγαθό   

►Δημόσιο αγαθό, κρατική χρηματοδότηση 

►Δημοκρατικές διαδικασίες στη διαχείριση του νερού 

Κατά τη διάρκεια του 2009 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δραστηριότητες και 

ο κύριος στόχος ήταν να ευαισθητοποιηθούν οι απλοί πολίτες σχετικά με τα 

παρακάτω θέματα: 

 Eθνική διάσκεψη στην Αθήνα με τις  ΜΚΟ και τις ενεργές κινήσεις πολιτών 

(Estates Generals) 

 Eκδήλωση στην Αθήνα την Παγκόσμια Ημέρα Νερού- 22/3/2009 

 Δημιουργία ενός ιστοχώρου για το Νερό με  ηλεκτρονικές υπογραφές για 

την εκστρατεία του Νερού) 
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 Εργαστήρια στα Τρίκαλα με 120 συμμετέχοντες για 4 ημέρες από το 13 

μέχρι το 29 Οκτωβρίου 2009 

  Συμμετοχή στη συνάντηση συντονισμού στο Μιλάνο και στο εναλλακτικό 

φόρουμ για το Νερό στην Κωνσταντινούπολη. 

 

 

ΕΛΛ ΑΔ Α  

 

736 ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ:  ΝΕΟΙ ΤΡΟΠΟΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΛΕΥΟΥΝ  ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ.  

 

Η Εθελοντική Ανθρωπιστική Δράση «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» θα οργανώσει ένα 

εργαστήριο ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα που θα συνεργάζεται με τους νέους 

προκειμένου να προκληθεί ένας δημόσιος διάλογος σχετικά με τον κοινωνικό 

αποκλεισμό και τι πρέπει να γίνει ενάντια σε αυτόν. Επίσης θα ωθήσει τους νέους  

να  δημιουργήσουν καλλιτεχνικές ταχυδρομικές κάρτες οι οποίες θα απεικονίζουν 

τις λύσεις κατά του κοινωνικού αποκλεισμού. Η Εθελοντική Ανθρωπιστική Δράση 

«ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» θα συμμετάσχει επίσης στις διεθνείς συνεδριάσεις του 

προγράμματος, θα οργανώσει ένα στην Ελλάδα (Σεπτέμβριος 2010) και θα 

συμμετάσχει στην εκδήλωση που θα γίνει στη Βαρκελώνη. Θα αναλάβει επίσης την 

ευθύνη για τη δημιουργία του ιστοχώρου (website) και της προώθησής του 

προκειμένου να επιτευχθεί μια ευρύτερη κάλυψη του προγράμματος και να 

πολλαπλασιαστούν τα αποτελέσματά του. 

 

 


