
Το Google.org υποστηρίζει το ΔΕΣΜΟ με δωρεά $100,000 
  
 
Το Google.org, ο ανθρωπιστικός τομέας της Google, υποστήριξε το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο 
ΔΕΣΜΟΣ για τη διαχείριση δωρεάς ύψους $100,000 με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων που 
πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντας την 
προστιθέμενη αξία που φέρνει ο συγκεκριμένος φορέας στην αξιοποίηση μιας τόσο σημαντικής 
δωρεάς. 
 
Ειδικότερα, το Google.org παραχώρησε το συγκεκριμένο ποσό στον ΔΕΣΜΟ προκειμένου να 
διαχειριστεί οργανωμένα και αποτελεσματικά την κάλυψη των επισιτιστικών αναγκών των πιο 
ευάλωτων ομάδων, οι οποίες επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από τις νέες συνθήκες που δημιούργησε το 
lockdown και η πανδημία.  
 
Ο ΔΕΣΜΟΣ, ως ένας αποτελεσματικός και αξιόπιστος συνδετικός κρίκος για την κοινωνική 
προσφορά στην Ελλάδα, ήταν σε θέση να αναγνωρίσει και να καταγράψει από τη πρώτη στιγμή 
τις ανάγκες αυτών των ομάδων και αξιοποιώντας το ευρύ δίκτυο των φορέων και των κοινωφελών 
οργανισμών με τους οποίους συνεργάζεται σε όλη τη χώρα, να εξασφαλίσει τον μέγιστο αντίκτυπο 
της δωρεάς του Google.org. Οι βασικές κατηγορίες των 49 συνολικά οργανισμών που έλαβαν 
μέρος της επισιτιστικής βοήθειας μέσω αυτής της χρηματοδότησης ήταν αυτές της παιδικής 
πρόνοιας, των προσφύγων, των αστέγων, των ΑμΕα, της ψυχικής υγείας και των απόρων. 
 
Πέρα μάλιστα από τη διαχείριση της συγκεκριμένης δωρεάς, ο ΔΕΣΜΟΣ ανέλαβε δυναμικά δράση 
ήδη από τις πρώτες ημέρες της πανδημίας στη χώρα μας και υλοποιεί σειρά δράσεων. Μέχρι 
σήμερα έχουν συγκεντρωθεί συνολικά €607.000 από 286 δωρητές (ιδιώτες, ιδρύματα και 
εταιρείες), αλλά και σημαντικές δωρεές σε είδος και υπηρεσίες με αξία που ξεπερνά το €1.000.000. 
Διατηρώντας ανοιχτή επικοινωνία με πάνω από 800 φορείς κοινωνικής πρόνοιας, οργανώσεις και 
ευάλωτες ομάδες, ο ΔΕΣΜΟΣ ήταν σε θέση να διαμορφώσει ουσιαστική εικόνα των αυξημένων 
αναγκών τους από τις πρώτες κιόλας μέρες της κρίσης. Με αυτόν τον τρόπο, μπόρεσε να 
υποστηρίξει αποτελεσματικά αυτές τις ανάγκες και να παραδώσει σε περισσότερους από 400 
φορείς πανελλαδικά απαραίτητα ιατρικά μηχανήματα και εξοπλισμό, υγειονομικό και 
προστατευτικό υλικό, απολυμαντικά, αντισηπτικά, τρόφιμα και πολλά ακόμα είδη πρώτης ανάγκης. 
 
Η προστασία ευάλωτων ατόμων, όπως ηλικιωμένοι, χρόνια πάσχοντες, βρέφη και παιδιά, ΑμΕΑ, 
άστεγοι, ασθενείς και νοσηλευτικό προσωπικό σε νοσοκομεία, κέντρα κοινωνικής πρόνοιας και 
αλλού, είναι στο επίκεντρο της δυναμικής κινητοποίησης του Δεσμού, και θα συνεχίζεται με 
αμείωτο ρυθμό. 
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