
 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2020 

Το 2020 ήταν μια δύσκολη όσο και περίεργη χρονιά λόγω και της πανδημίας του κορονοϊού που είχε 

αντίκτυπο και σε κάποιες από τις δράσεις και τα προγράμματα του ΒΕΝΙΑΜΙΝ. Πιο συγκεκριμένα: 

• Μέσα στο 2020 επεκτάθηκε με χαμηλούς ρυθμούς το δίκτυο των  συνεργαζόμενων  με τον 

ΒΕΝΙΑΜΙΝ καταστημάτων που τοποθέτησαν κουμπαράδες λόγω και της πολύμηνης καραντίνας 

κατά την οποία τα καταστήματα ήταν κλειστά. Συνολικός αριθμός κουμπαράδων πανελλαδικά 270.  

Άλλες πόλεις που έχουν τοποθετηθεί κουμπαράδες μας είναι η Δράμα, η Θεσσαλονίκη, ο Βόλος, η 

Λάρισα, η Καβάλα, η Χρυσούπολη Καβάλας και το Ηράκλειο. Επίσης συνεχίζει η  δυνατή 

συνεργασία με τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ και έχει μπει κουμπαράς του ΒΕΝΙΑΜΙΝ και στα 25 

καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. 

• Συνεχίστηκαν κανονικά το πρόγραμμα της μηνιαίας οικονομικής υποστήριξης παιδιών που 

μεγαλώνουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον καθώς και η μηνιαία διανομή τροφίμων σε παιδιά 

και μητέρες της Πιερίας. Ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ δέχθηκε αρκετά αιτήματα για βοήθεια. Με υπευθυνότητα, 

και προσοχή διασταύρωσε τις πραγματικές ανάγκες και ανταποκρίθηκε στις απολύτως απαραίτητες.  

Στο τέλος του έτους 2020, προστέθηκαν στις δράσεις αυτές άλλοι 20 ωφελούμενοι (μητέρες –

παιδιά).  

• Σύνολο ωφελούμενων (μητέρων και παιδιών) σε όλη την Ελλάδα= 284 

• Συνεχίστηκε και το 2020 η δωρεάν παροχή  προς τον ΒΕΝΙΑΜΙΝ, τροφίμων αξίας τουλάχιστον 

25.000€ από τη Εταιρία Κοινωνικής Προσφοράς των Ελλήνων εφοπλιστών ΣΥΝΕΝΩΣΗ. 

• Υπήρξε προσφορά 2 παλετών τροφίμων από τον ΚΑΝΑΔΑ (MAGIC MISSION) βάρους περίπου 1 

τόνου έκαστη και αξίας τουλάχιστον 2.000€ συνολικά ενώ δυστυχώς  μικρή  ποσότητα τροφίμων 

(λόγω και της καραντίνας) συλλέχθηκε κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων και του Πάσχα από 

διάφορους συμπολίτες μας που βοηθούν στην κάλυψη των αναγκών της τράπεζας τροφίμων. Στο 

ίδιο πλαίσιο τα τοπικά σούπερ μάρκετ (ιδιαίτερα ο ΑΒ Βασιλόπουλος) έδωσαν αρκετές φορές 

καρότσια με τρόφιμα ενώ μέσω των Ελληνικών Μάρκετ ήρθε δωρεά τροφίμων αξίας 400€ μέσω των 

πελατών τους. 

• Επίσης κάποιοι φούρνοι μας προμηθεύουν με ψωμί ημέρας που μπορούμε να τοποθετούμε στην 

κατάψυξη και να το δίνουμε στις οικογένειες. Γίνεται προσπάθεια να δίνουμε προτεραιότητα στις 



μητέρες με τα πιο χαμηλά εισοδήματα ενώ η υποστήριξη συνεχίζεται μέχρι ενηλικιώσεως των 

παιδιών. 

• Η καραντίνα λόγω της πανδημίας, επέδρασε αρνητικά στην εν γένει πορεία των εσόδων καθώς το 

ταμείο του ΒΕΝΙΑΜΙΝ στερήθηκε σημαντικών ποσών από εκδηλώσεις και bazaar (Χριστούγεννα, 

Πάσχα κτλ) ενώ υπήρξε μείωση και των δωρεών συνολικά.  

• Διοργανώθηκε εβδομαδιαίο παζάρι σχολικών ειδών στην πλατεία Κατερίνης. 

• Έγινε συνεργασία με την MyWorld (πρώην 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. 

• Παρόμοια συνεργασία και με την Youbehero, την πλατφόρμα ηλεκτρονικών αγορών μέσω της 

οποίας στηρίζεται ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ από όσους το επιλέγου. 

• Στους νέους τρόπους οικονομικής υποστήριξης του ΒΕΝΙΑΜΙΝ πρέπει να αναφέρουμε τα 

συστήματα ηλεκτρονικών δωρεών μέσω Web banking των 4 συστημικών τραπεζών όπου ο 

ΒΕΝΙΑΜΙΝ φιγουράρει μεταξύ άλλων γνωστών συλλόγων (Χαμόγελο του Παιδιού, Κιβωτός του 

Κόσμου κτλ) και έτσι άτομα από όλο τον κόσμο που δεν γνώριζαν τον Σύλλογο, έχουν τη δυνατότητα 

να κάνουν δωρεά στον ΒΕΝΙΑΜΙΝ ενισχύοντας το έργο του.  

• Το κατασκηνωτικό πρόγραμμα δυστυχώς δεν λειτούργησε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. 

 


