
Σύλλογος Προστασίας      Παιδιών
Από το 1994 δίπλα στα παιδιά

Αλλάζουμε 
τον κόσμο 

κάθε παιδιού που 
υποστηρίζουμε



Σκοπός του ΒΕΝΙΑΜΙΝ είναι να υποστηρίζει  µέχρι την ενηλικίωσή του στο οικογενειακό 

του περιβάλλον, κάθε παιδί που διαβιεί υπό δύσκολες συνθήκες, είτε γιατί είναι ορφανό, 

είτε γιατί είναι απροστάτευτο, είτε είναι παιδί  που βρίσκεται σε ανάγκη, φροντίζοντας  όχι 

µόνο για τις βασικές του  ανάγκες, αλλά προσφέροντας  συγχρόνως και συναισθηµατική 

στήριξη, ασφάλεια και σταθερότητα, καθώς και κάθε ευκαιρία να πετύχει στη ζωή του.

Στόχος του ΒΕΝΙΑΜΙΝ είναι  να µη βιώσουν άλλα παιδιά αυτά που οι ιδρυτές του πέρασαν 

στα δύσκολα  εκείνα χρόνια της ορφάνιας τους. Βέβαια οι συνθήκες αλλάζουν. Όµως, η  

έλλειψη των γονιών, της γονικής φροντίδας, η δυσκολία απόκτησης των προς το ζην 

παραµένουν, στιγµατίζοντας τις αθώες παιδικές ψυχές.

Εκεί  παρεµβαίνει ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ δίνοντας αγάπη, φροντίδα και στηρίζοντας υλικά και όχι 

µόνο  τα παιδιά αυτά, ανάλογα µε τις δυνατότητές του.

Ο μας  σκοπός

Δημιουργία Κέντρου
Ημερήσιας Φροντίδας
(Κ.Η.Φ.)

Αυτονομία της 
τράπεζας τροφίμων

Να βοηθήσουμε 
ακόμα περισσοτερα
παιδιά

Ανάπτυξη δικτύου
εθελοντών

Οργάνωση και 
διενέργεια 
ημερίδων / σεμιναρίων

Το Κ.Η.Φ. του ΒΕΝΙΑΜΙΝ θα λειτουργεί 
ως φορέας παροχής υπηρεσιών ανοικτής 
και κλειστής φροντίδας παιδιών σε 
ανάγκη ή σε κίνδυνο

Κάλυψη αναγκών σε τρόφιµα µέσω 
συνεργασιών µε επιχειρήσεις, ιδιώτες και 
υποστηρικτές του ΒΕΝΙΑΜΙΝ

Σε  όλη την Ελλάδα

Ενεργοποίηση και στήριξη δικτύου εθελοντών 
προς υποβοήθηση δράσεων που θα 
συνδράµουν στην καλυτέρευση των συνθηκών 
της καθηµερινότητας αυτών που  έχουν 
πραγµατική ανάγκη.

Για θέµατα που ενδιαφέρουν τόσο τις 
ωφελούµενες µητέρες, τα παιδιά τους όσο και 
την κοινωνία γενικότερα.

Εύρεση 
οικονομικών 
αναδόχων

Αναζητούµε άτοµα που θα αναλάβουν την 
ετήσια οικονοµική υποστήριξη ενός 
παιδιού.
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Re-uinion των ιδρυτών 30 χρόνια μετά

Είµαστε ευγνώµονες στον 

Θεό και στο ορφανοτροφείο 

που µας φιλοξένησε τη 

δεκαετία του 1950.  

Νιώθουµε πως κι εµείς 

πρέπει να κάνουµε το ίδιο για 

παιδιά του ΣΗΜΕΡΑ  που 

χρειάζονται τη 

συµπαράστασή µας. Είµαστε 

τα παιδιά του 1950 που 

υποστηρίζουν παιδιά του 

21ου αιώνα.
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Βράβευση από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
(2007)

O Πρόεδρος της Δηµοκρατίας κ. 

Κάρολος Παπούλιας παρέθεσε δεξίωση 

προς τιµήν των εκπροσώπων των 

φορέων απ΄ όλη την Ελλάδα που 

προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες 

τους στα παιδιά που χρήζουν βοήθειας, 

προστασίας και φροντίδας. Η δεξίωση 

πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 18 

Απριλίου 2007 στο Προεδρικό Μέγαρο 

µε κάθε επισηµότητα. Tον ΒΕΝΙΑΜΙΝ 

εκπροσώπησαν ο πρόεδρος του 

Συλλόγου κ. Χάρης Αναστασίου και ο 

αντιπρόεδρος 

κ . Αιµίλιος Ξανθόπουλος, καρδιολόγος.
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Στην διάρκεια των  ετών της δράσης του, από το 1994, 

η προσφορά του Συλλόγου ΒΕΝΙΑΜΙΝ χαίρει ευρείας 

αναγνώρισης και γίνεται αποδέκτης τιµητικών 

διακρίσεων οι οποίες είναι το αποτέλεσµα οµαδικής 

προσπάθειας του Διοικητικού Συµβουλίου, του 

εργατικού δυναµικού του αλλά και των υποστηρικτών 

– συνεργατών και εθελοντών του ΒΕΝΙΑΜΙΝ που 

συνεισφέρουν στο έργο του µέσα από την οικονοµική 

ενίσχυση αλλά και µε τις προσευχές τους.



Ο Πρόεδρος και το διοικητικό συµβούλιο του Συλλόγου Προστασίας Παιδιών 

ΒΕΝΙΑΜΙΝ έχουν ως όραµα την δηµιουργία Κέντρου Ηµερήσιας Φροντίδας 

Παιδιών και στήριξης οικογένειας(ΚΗΦ).

Η δηµιουργία ενός τέτοιου κέντρου, που αυτή την στιγµή λείπει από την πόλη µας, 

θα συµβάλει στην καταπολέµηση της κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών, 

της ενδοοικογενειακής βίας, των διακρίσεων, των ανισοτήτων και της φτώχειας, 

που πλήττουν παιδιά και ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού, ιδιαίτερα γυναίκες-

αρχηγούς µονογονεϊκών οικογενειών.

Το μας όραμά 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΗΦ θα είναι:

01.   Προστασία και φροντίδα παιδιών σε κίνδυνο

02.   Στήριξη της οικογένειας

• Το Κέντρο θα παρέχει ηµερήσια-ανοικτή κοινωνική φροντίδα µε σκοπό:

• Το σπάσιµο του φαύλου κύκλου της βίας µε την ανάσχεση της ροής παιδιών από τη 

δυσλειτουργική οικογένεια και το κακοποιητικό περιβάλλον στο περιθώριο και την 

παραβατικότητα.

• Την αποφυγή τοποθέτησης παιδιών σε κίνδυνο σε δοµές µακράς φιλοξενίας, µε 

παροχή εντατικής ψυχοκοινωνικής φροντίδας και την παραµονή τους στην οικογένεια, 

µε συστηµατικές παρεµβάσεις και παράλληλη στήριξη των µελών της.

• Τη µείωση της αντικοινωνικής συµπεριφοράς και της συνεπαγόµενης 

περιθωριοποίησης παιδιών δυσλειτουργικών οικογενειών, την άρση του σχολικού και 

κοινωνικού αποκλεισµού τους, την κοινωνικοποίηση και την ένταξή τους.

• Την αλλαγή κατάστασης κινδύνου των ωφελούµενων και τη µετάβαση από την 

κατάσταση υψηλού σε αυτή µηδενικού κινδύνου, µε άρση-άµβλυνση των παραγόντων 

που τη συνιστούν.

• Την κοινωνική ένταξη και την εµπέδωση υγιούς συστήµατος αξιών, µε την ένταξη σε 

σταθερό περιβάλλον, την ανάπτυξη σταθερών και υγιών σχέσεων, την καλλιέργεια του 

δυναµικού και των δεξιοτήτων των παιδιών.

• Το Κέντρο θα υποστηρίζει και τα µέλη των οικογενειών των φιλοξενούµενων παιδιών 

µε σκοπό την ενίσχυση της οικογένειας προς άρση των αιτιών που δηµιουργούν την 

οικογενειακή δυσλειτουργία.

• Πιστεύουµε ακράδαντα ότι η λειτουργία του ΚΗΦ σαν εναλλακτικής µορφής κοινωνική 

φροντίδα  θα αποφέρει σηµαντικά οφέλη στην κοινωνία και στο σύστηµα παιδικής 

προστασίας της τοπικής κοινωνίας.

Η δηµιουργία του ΚΗΦ αποτελεί βασικό κοµµάτι του οραµατισµού του ΒΕΝΙΑΜΙΝ και στην 

όλη αυτή προσπάθειά µας ευελπιστούµε να σας έχουµε αρωγό.
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28 χρόνια προσφοράς

18 28 262 1500+
Πόλει δράσεις Χρόνια προσφοράς Ωφελούµενα παιδιά

και µητέρες τους
Υποστηριχθέντα παιδιά

από το 1994 έως σήµερα

1994 έως σήµερα
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Σημαντικοί σταθμοί 
στην δράση του 
ΒΕΝΙΑΜΙΝ

Η δράση βοήθειας και 

προστασίας του ΒΕΝΙΑΜΙΝ προς 

τα ορφανά της Σερβίας στους 

βοµβαρδισµούς του ΝΑΤΟ το 

1999. Μέχρι και το 2013 

υποστηρίζονταν µεγάλος αριθµός 

ορφανών παιδιών µέχρι και την 

ενηλικίωσή τους.

01

03

05

02

04

Η δράση βοήθειας και 

συµπαράστασης του ΒΕΝΙΑΜΙΝ 

στα ορφανά και σε παιδιά που 

ήταν σε ανάγκη µετά τις 

πυρκαγιές στη Ζαχάρω Ηλείας 

το 2008-2010

Το πιλοτικό πρωτοποριακό 

πρόγραµµα  της ΑΓΚΑΛΙΑΣ- 

της Πρώτης Παιδικής -

Οικογενειακής Εστίας για 

παιδιά σε ανάγκη ή σε κίνδυνο 

που λειτούργησε για 4 παιδιά 

από το 2010 έως και 2015.

Φιλοξενία µιας οικογένειας 

Σύριων προσφύγων µε 6 

παιδιά κατά τη διάρκεια του 

προσφυγικού ρεύµατος προς 

την Ευρώπη

3 από τα µέλη του 

συλλόγου,που υπήρξαν πριν 

χρόνια υποστηριζόµενα παιδιά 

του ΒΕΝΙΑΜΙΝ, διετέλεσαν και 

µέλη του Δ.Σ και τώρα 

προσφέρουν εθελοντικά στα 

παιδιά του ΒΕΝΙΑΜΙΝ
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Γίνε  εθελοντής στον
ΒΕΝΙΑΜΙΝ

Τα σχέδιά µας είναι πολλά και διαφορετικά και όλα χρειάζονται τον ανθρώπινο παράγοντα για να 

γίνουν δράσεις! Η δική σου γνώση, δεξιώτητα και κυρίως η θέληση σου θα µετατρέψουν τις σκέψεις, 

σε δράσεις και µάλιστα µε τον πιο δηµιουργικό τρόπο. Επικοινώνησε µαζί µας και θα σε 

ενηµερώσουµε για το πως µπορείς να συµβάλλεις µε το δικό σου µοναδικό τρόπο στο έργο µας!

(+30) 23510 24050

(+30) 6945 757667

benjaminorphans@gmail.com

benjaminorphans

benjamin_orphans1994
Σύλλογος Προστασίας      Παιδιών
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Τράπεζα τροφίμων

Όσοι  επιθυµούν να συµβάλουν στο πρόγραµµα αυτό, παρακαλούµε να επικοινωνούν  µαζί µας ώστε 

να τους υποδεικνύουµε τα είδη που χρειάζεται να αγοράσουν.

Επίσης ο Σύλλογος  διαθέτει κουτί συλλογής τροφίµων για την στήριξη των µονογονεϊκών ΒΕΝΙΑΜΙΝ

οικογενειών.

Αν  κάποιο σχολείο, φροντιστήριο, εταιρεία, γραφείο, ή κάποιος σύλλογος  επιθυµεί για κάποιο 

χρονικό διάστηµα να συλλέξει τρόφιµα για τον  ΒΕΝΙΑΜΙΝ µπορεί να ζητήσει το κουτί για τη συλλογή 

αυτή, καλώντας στα  τηλέφωνα του συλλόγου.

Η µεγάλη ανάγκη υποστήριξης των ευάλωτων 

οικογενειών, µας οδήγησε στη δηµιουργία της τράπεζας 

τροφίµων του ΒΕΝΙΑΜΙΝ το 2010, ώστε να είµαστε σε 

θέση να παρέχουµε σ΄ αυτές όλα τα απαραίτητα.

Μία από τις πιό ευάλωτες οµάδες ανθρώπων είναι και οι 

µητέρες οι οποίες µαγαλώνουν µόνες τους τα παιδιά τους 

και συχνά δεν καταφέρνουν να καλύψουν ούτε τις 

στοιχειώδεις ανάγκες τους.

Για αυτές τις µητέρες και τα παιδιά τους αγωνίζεται 

σήµερα ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ, στηρίζοντάς τες έµπρακτα κάθε 

µήνα µε τρόφιµα. Αυτό που κάνει ο σύλλογος, είναι να 

διανέµει σωστά και µε υπευθυνότητα αυτά που οι 

συµπολίτες µας προσφέρουν, όπου υπάρχει πραγµατική 

ανάγκη.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της τράπεζας τροφίµων 

του ΒΕΝΙΑΜΙΝ συγκεντρώνει δωρεές σε τρόφιµα και είδη 

πρώτης ανάγκης τα οποία διανέµει µηνιαίως όπως: λάδι, 

ζυµαρικά, γάλα εβαπορέ, ρύζι, φασόλια, φακές, 

δηµητριακά, ντοµατοχυµό, αλεύρι, ζάχαρη και µαρµελάδα.

Αυτό το πρόγραµµα  λειτουργεί για την άµεση κάλυψη 

ζωτικών αναγκών και αναζητούµε την πολύτιµη 

συµπαράσταση του κόσµου, των επιχειρήσεων, καθώς 

και των εταιρειών τροφίµων ώστε να µπορέσουµε να 

ανταποκριθούµε στις επείγουσες ανάγκες των παιδιών και 

των µητέρων τους που στηρίζουµε.

Είσαι ετειρεία και έχεις προϊόντα µε 

σύντοµη ηµεροµηνία λήξης, που δεν 

µπορείς να διαθέσεις στην αγορά;

Στήριξε το εγχείρηµα µας µε διάθεση αυτών 

των προϊόντων στον ΒΕΝΙΑΜΙΝ, ώστε εµείς 

µε την σειρά µας να βοηθήσουµε παιδιά που 

βρίσκονται σε ανάγκη.
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Το κύριο πρόγραµµα του ΒΕΝΙΑΜΙΝ είναι η µηνιαία κάλυψη βασικών αναγκών διατροφής των παιδιών  

που στερούνται οικογενειακής φροντίδας, στο δικό τους περιβάλλον.

Μηνιαία κάλυψη βασικών 
αναγκών διατροφής  

Το πρώτο βήµα, όταν αναλαµβάνουµε την 

υποστήριξη ενός παιδιού, είναι  η δέσµευσή  µας 

να διαθέσουµε ένα µηνιαίο επίδοµα που ξεκινάει 

από τα 60€, ανάλογα µε τις ανάγκες του και τον 

τόπο διαµονής του. Έτσι, δίνουµε ένα µέρος του 

επιδόµατος µε χρήµατα στην ίδια τη χήρα µητέρα ή 

τον κηδεµόνα µέσω καταθέσεων στον  τραπεζικό 

λογαριασµό της και το υπόλοιπο του επιδόµατος 

µε δωροεπιταγές τροφίµων για τα παιδιά της 

µητέρας.

01.   Μηνιαίο επίδομα 02.   Οικονομική 
           στήριξη παιδιού

των παιδιών στο οικογενειακό τους περιβάλλον

 

Το δεύτερο µας βήµα, είναι να βρούµε έναν ή 

περισσότερους υποστηρικτές (ανάδοχους γονείς), 

µεµονωµένα άτοµα, σχολεία, οικογένειες, 

καταστήµατα, επιχειρήσεις, εκκλησίες, για να 

ενισχύσουν την προσπάθειά µας και να στηρίξουν 

οικονοµικά ένα παιδί.

Για µερικούς, είναι ιδιαίτερη ευλογία να αναλάβουν 

εξ ολοκλήρου την τακτική µηνιαία υποστήριξη ενός 

παιδιού. Άλλοι µπορούν να διαθέσουν µικρότερα 

ποσά, αρχίζοντας από 25€ το µήνα, που 

κατατίθεται απ’ ευθείας σε λογαριασµό του 

ΒΕΝΙΑΜΙΝ σε µηνιαία, εξάµηνη ή ετήσια βάση, ή 

όπως είναι πιο εύκολο γι’ αυτούς. Επίσης, µπορεί 

κάποιος να βοηθήσει, καταβάλλοντας οποιοδήποτε 

ποσό για το πρόγραµµα αυτό, ποσό το οποίο 

εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδηµα του 

δωρητή, σύµφωνα µε τον ισχύοντα νόµο.

Ομάδα Μονογονεϊκών 
Οικογενειών
Ο Σύλλογος Προστασίας Παιδιών ΒΕΝΙΑΜΙΝ τιµώντας 

την πολύχρονη παρουσία του στον χώρο της παιδικής 

προστασίας, έθεσε ως νέο στόχο τη διεύρυνση των 

παρεχόµενων υπηρεσιών του προς τις ωφελούµενες 

οικογένειες του Συλλόγου. Η οµάδα µονογονεϊκων 

οικογενειών, αποτελεί ένα από τα προγράµµατα 

υποστήριξης των ωφελούµενων µητέρων.
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Τρόποι άμεσης 
οικονομικής υποστήριξης
Ο Σύλλογος Προστασίας Παιδιών  στηρίζεται αποκλειστικά στις οικονοµικές δωρεές από ιδιώτες ΒΕΝΙΑΜΙΝ

και επιχειρήσεις καθώς και από δωρεές σε είδος (τρόφιµα). Δεν υπάρχει καµία κρατική επιχορήγηση.

Σας ενηµερώνουµε πως ο Σύλλογος  δεν πραγµατοποιεί εράνους “από πόρτα σε πόρτα”, δεν έχει ΒΕΝΙΑΜΙΝ

εκπροσώπους που να εισπράτουν οικονοµική βοήθεια ή οτιδήποτε άλλο στο όνοµα του ΒΕΝΙΑΜΙΝ .

Οποιαδήποτε προσφορά είναι αποδεκτή µε επίσκεψη στα γραφεία µας επί της  Αυγουστίνου 9 στην Κατερίνη 

(έπειτα από τηλεφωνική συνεννόηση στο 23510-24050)  ή µε κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασµούς µε 

όνοµα δικαιούχου “Σύλλογος Προστασίας Παιδιών  “.ΒΕΝΙΑΜΙΝ

Αν επιθυµείτε να υποστηρίξετε µε κάποιο τρόπο τον ΒΕΝΙΑΜΙΝ µπορείτε να δείτε τους ακόλουθους τρόπους:

• Ηλεκτρονικά και άµεσα µέσω Χρεωστικής ή Πιστωτικής Κάρτας

• Με κατάθεση στους  τραπεζικούς λογαριασµούς του ΒΕΝΙΑΜΙΝ 

• Μέσω Paypal

• Μέσω του YouBeHero και των ηλεκτρονικών σου αγορών από διάφορα e-shop

• Με ταχυδροµική επιταγή ΕΛΤΑ στην διεύθυνσή του ΒΕΝΙΑΜΙΝ

• Με την κάρτα myWorld του ΒΕΝΙΑΜΙΝ στις καθηµερινές αγορές σας
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Βοηθάω τα παιδια 
του ΒΕΝΙΑΜΙΝ
Στηρίζοντας οικονοµικά ένα από  τα παιδιά του  καταθέτοντας ΒΕΝΙΑΜΙΝ

0,85€ την ηµέρα στους παρακάτω λογαριασµούς:

Καταθέτοντας ηλεκτρονικά 

οποιοδήποτε ποσό µέσω PAYPAL

(benjaminorphans@gmail.com)

Φιλοξενώντας έναν κουµπαρά του 

ΒΕΝΙΑΜΙΝ σε κάποιο κατάστηµα. 

Καλύπτοντας την αγορά τροφίµων ή 

µέρους αυτών για ένα µήνα για ένα ή 

περισσότρρα παιδιά ή προσφέροντας 

τρόφιµα µακράς διάρκειας.

Κάνοντας αγορές από το e-shop του 

ΒΕΝΙΑΜΙΝ 
www.veniamin.gr

01

03

02

04

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : 373-48018658

ΙΒΑΝ: GR 03 0110 3700 0000 3734 8018 658

SWIFT / BIC: ETHNGRAA 

ALPHA BANK : 840-00-2002-008456

ΙΒΑΝ: GR30 0140 8400 0200 2008 456

SWIFT / BIC: CRBAGRAA

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : 6616-109009-787

ΙΒΑΝ: GR80 1716 16000 6616 109009 787

SWIFT / BIC: PIRBGRAA

EUROBANK : 0026-0054-17-0200229353

ΙΒΑΝ: GR 9502600540000170200229353

SWIFT / BIC: ERBKGRAA

VIVA WALLET : 0000768393909876

ΙΒΑΝ: GR 3370100000000768393909876

SWIFT / BIC: VPAYGRAA

Τραπεζικοι λογαγαριασμοί ΒΕΝΙΑΜΙΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Σύλλογος Προστασίας      Παιδιών
Από το 1994 δίπλα στα παιδιά
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Σύλλογος Προστασίας      Παιδιών
Από το 1994 δίπλα στα παιδιά

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΠΙΑΔΙΩΝ  " BENIAMIN"

Διεύθυνση Επικοινωνία e-shop

Αυγουστίνου 9

601 33 Κατερίνη

Τ: (+30) 23510 24050 

Κ: (+30) 6945 757667

e-mail: benjaminorthans@gmail.com

f: benjaminorphans

i: benjamin_orphans1994

www.benjaminorhans.com

Αλλάζουμε τον κόσμο 
κάθε παιδιού που 

υποστηρίζουμε


