ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2018
Μέσα στο 2018 επεκτάθηκε ακόμα περισσότερο το δίκτυο των συνεργαζόμενων με τον ΒΕΝΙΑΜΙΝ
καταστημάτων που τοποθέτησαν κουμπαράδες. Άλλες πόλεις που έχουν τοποθετηθεί κουμπαράδες μας
είναι η Δράμα, η Θεσσαλονίκη, ο Βόλος, η Λάρισα.
Συνεχίστηκε κανονικά το πρόγραμμα της μηνιαίας υποστήριξης παιδιών που μεγαλώνουν στο
οικογενειακό τους περιβάλλον. Ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ δέχθηκε αρκετά αιτήματα για βοήθεια. Με υπευθυνότητα,
και προσοχή διασταύρωσε τις πραγματικές ανάγκες και ανταποκρίθηκε στις απολύτως απαραίτητες. Στο
τέλος του έτους 2018, προστέθηκαν στη δράση αυτή 3 μητέρες και τα 10 παιδιά τους ενώ συνολικά σε
όλα τα προγράμματα του ΒΕΝΙΑΜΙΝ προστέθηκαν άλλες 10 μητέρες και 23 παιδιά.
Αύξηση των αναγκών και των αιτημάτων υποστήριξης υπάρχουν και στην τράπεζα τροφίμων του
Συλλόγου. Υπάρχει συνεργασία και με άλλους κοινωνικούς φορείς για διασταύρωση στοιχείων και
αλληλοβοήθεια. Ευχάριστα νέα ήρθαν από τον Καναδά από την Ένωση ομογενών Magic Mission που
υποστηρίζουν συλλόγους παιδιών και ιδρύματα στην Ελλάδα και μας έδωσαν πάνω από τρεις τόνους
τρόφιμα ενώ υπάρχει υπόσχεση από την ΣΥΝΕΝΩΣΙΣ, την ένωση Ελλήνων εφοπλιστών να μας
καλύψουν όλα τα τρόφιμα 42 υποστηριζόμενων μητέρων για το 2019, οι υπόλοιπες συνεχίζουν να
καλύπτονται από την Τράπεζα Τροφίμων του ΒΕΝΙΑΜΙΝ. Επίσης κάποιοι φούρνοι μας προμηθεύουν με
ψωμί ημέρας που μπορούμε να τοποθετούμε στην κατάψυξη και να το δίνουμε στις οικογένειες.
Αριθμός τακτικά υποστηριζόμενων μητέρων=92, Αριθμός παιδιών τακτικά υποστηριζόμενων= 172.
Γίνεται προσπάθεια να δίνουμε προτεραιότητα στις μητέρες με τα πιο χαμηλά εισοδήματα ενώ η
υποστήριξη συνεχίζεται μέχρι ενηλικιώσεως των παιδιών.
Δεχθήκαμε τρόφιμα από φροντιστήρια ξένων γλωσσών καθώς και από σχολεία της Κατερίνης. Η Ετήσια
χριστουγεννιάτικη γιορτή παιδιών που υποστηρίζει ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ έγινε στις 27/12/2016 . Τα παιδιά αλλά
και οι μητέρες τους απόλαυσαν το ζεστό περιβάλλον, τα κεράσματα, παρακολούθησαν κουκλοθέατρο
και παρέλαβαν τα δώρα που τους πρόσφερε ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ.


Επίσης τον Δεκέμβριο έγινε Christmas Bazaar στο κέντρο Scorpios και επίσης είχαμε παρουσία
και στο Πάρκο της Κατερίνης, στην Ονειρούπολη της Δράμας και στον πεζόδρομο του Δήμου
Καλαμαριάς όπου πήγαμε για 1η φορά. Η συνεργασία με τοπικούς και όχι μόνο φορείς
συνεχίστηκε κανονικά. Ενδεικτικά, ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ συνεργάστηκε με την ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑΣύλλογο ποντίων για τις εξαμηνιαίες αιμοδοσίες αλλά και την Εθελοντική ομάδα δράσης Ν.
Πιερίας. Είχαμε εμφάνιση στην τηλεοπτική εκπομπή "Κοινωνία και Πολιτισμός", η οποία
προβάλλεται στα τοπικά κανάλια όλης της Ελλάδας, στην οποία μιλήσαμε αναλυτικά για το έργο
και τις ανάγκες του ΒΕΝΙΑΜΙΝ.














Δεχθήκαμε κάλεσμα από την εκπομπή "Πάμε Πακέτο" στον Alpha. Η εκπομπή γυρίστηκε τον
Δεκέμβριο του 2018 αλλά προβλήθηκε τον Ιανουάριο του 2019.
Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση σε συνεργασία με την περιφέρεια και τους παραγωγούς τσάι της
Πιερίας στο κέντρο Πιερίδα "Το Τσάι Ολύμπου ζεσταίνει τα παιδιά του ΒΕΝΙΑΜΙΝ" και με τη
συμμετοχή του Μητροπολίτη Κίτρους Κατερίνης.
Διοργανώθηκε Πασχαλινό Bazaar στην πλατεία της Κατερίνης καθώς και ένα υπαίθριο παζάρι
μεταχειρισμένων στην πλατεία Κατερίνη όπως επίσης και το εβδομαδιαίο παζάρι σχολικών
ειδών στην πλατεία Κατερίνης.
Έγινε συνεργασία με την Cash Back όπου ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ έχει την δική του κάρτα την οποία μπορεί
να προωθεί στον κόσμο. Με τον τρόπο αυτό έχει έσοδα ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ κάθε φορά που κάποιος
χρησιμοποιεί αυτήν την κάρτα στις αγορές του από τα συμβεβλημένα καταστήματα που
υπάρχουν παγκοσμίως.
Έγινε γνωριμία και συνεργασία (οικονομική υποστήριξη παιδιού) με τον σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ
του Ντύσελντορφ.
Είχαμε παρουσία στον χειμερινό χορό του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών
Θεσσαλονίκης όπου ενημερώθηκαν περίπου 2000 άτομα για τον ΒΕΝΙΑΜΙΝ και λάβαμε δωρεά
από τον σύλλογο.
Είχαμε συμμετοχή με περίπτερο στην 9η ΕΒΕΠ που πραγματοποιήθηκε από το εμπορικό
επιμελητήριο Πιερίας.
Διοργανώθηκε βραδιά νεολαίας στο Bar Tessera από τον συνδυασμό του υποψήφιου Δημάρχου
Κατερίνης, Λιακόπουλο για οικονομική ενίσχυση του έργου του ΒΕΝΙΑΜΙΝ.

