
Καταφέραµε να καλύψουµε 14 νέες περιπτώσεις εγκύων γυναικών, να φέρουµε στον κόσµο 17 
επιπλέον µωρά από τα ακριτικά νησιά της Ελλάδας και στο σύνολο 25, να συνεργαστούµε µε 12
νέους φορείς και επιχειρήσεις, και να αποκτήσουµε 19 νέους υποστηρικτές που η οικονοµική 
τους συνεισφορά ή η συνεισφορά τους σε είδος να ξεπερνά τις 240.000€ βοηθώντας να συνεχίζουµε 
το έργο µας. 

Από τον Αύγουστο του 2017 µέχρι σήµερα έχουµε συµµετάσχει σε κοινωνικές, πολιτιστικές και 
αθλητικές εκδηλώσεις, έχουµε τεθεί υπό τις αιγίδες 17 φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και 
του κοινωνικού κράτους, έχουν γίνει 307 αναφορές της HOPEgenesis στα ΜΜΕ (στο σύνολο 646), 
έχουµε ενσωµατώσει στην οµάδα µας νέα αξιόλογα άτοµα  της επιστήµης µε αξίες και ήθη που 
συµβαδίζουν µε το όραµα και την αποστολή της HOPEgenesis, και φυσικά, και ίσως το πιο σηµαντικό, 
καταφέραµε να κάνουµε 1.000 Φίλους το 2017, και άλλους 280 το 2018!
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΝΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Χορηγοί Επικοινωνίας:

Ιατρικά Κέντρα

646
αναφορές
σε µεγάλα ειδησεογραφικά

    µέσα
Για να δείτε τις αναφορές πατήστε εδώ
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Υμηττού και Ερυθρού Σταυρού 5, 6ος όροφος, Γραφείο 6.6, Μαρούσι, ΤΚ. 15123, Τηλ. 210 6455353, Email: hope@hopegenesis.org

Ακολουθήστε µας και στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης στο:

       Facebook: /hopegenesis.org          Instagram: /hopegenesisorg         Twitter: /hopegenesisorg          YouTube: HOPEgenesis          LinkedIn: HOPEgenesis NPO
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ΓΙΝΕ #FILOS2018

 έγκυες37  µωρά25+

ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ AΝΑΦΗ ΘΎΜΑΙΝΑ
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ΦΟΎΡΝΟI

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ & ΜΩΡΑ

Μέχρι τον Ιούλιο του 2017, ο οργανισµός µας είχε δεχτεί να στηρίξει 21 νέες περιπτώσεις
επωφελούµενων γυναικών από διάφορα νησιά της πατρίδας µας και να φέρουµε στον 
κόσµο 8 µωρά. 

Από τον Αύγουστο του 2017 µέχρι σήµερα στο πρόγραµµα µας έχουν ενταχθεί άλλες 
16 νέες γυναίκες, φτάνοντας στο σύνολο επωφελούµενων γυναικών υπό το πρόγραµµα 
της HOPEgenesis στις 37 γυναίκες.

Παράλληλα, και ίσως το πιο σηµαντικό, καταφέραµε να φέρουµε στον κόσµο 20 µωρά 
το 2017.

Μέσα στο 2018 έχουµε καταφέρει να φέρουµε άλλα 5 µωρά, φτάνοντας στο σύνολο 
25 µωρά που έχουν έρθει στο κόσµο µε την αρωγή της HOPEgenesis. 

Δεν µπορούµε πάρα να νιώθουµε υπερήφανοι και ευγνώµονες που ουσιαστικά σε ένα 
χρόνο έχουµε καταφέρει τόσα πολλά. 

Mέχρι σήµερα

WELCOME KIT -  ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΕΣ ΠΑΚΕΤΑ

ΝΗΣΙΑ

Το πακέτο I AM HOPE -  Welcome Kit περιλαµβάνει τα παρακάτω αναγκαία υλικά όλα εκ των 
οποίων έχουν αποκτηθεί ύστερα από την ευγενική χορηγία των εταιριών SEPTONA, LITTLES, 
SUN of a BEACH, και MOTHERCARE.

Πετσετάκια  

Night light

Σαλιάρες

Μπιµπερό

 

Το πακέτο περιλαµβάνει:

Ενυδατική κρέµα

Μωροµάντηλα

Απορρυπαντικό
ρούχων

Μαλακτικό
ρούχων

Αφρόλουτρο

Σαµπουάν

 

Πιπίλες 

Πετσέτα µπάνιου

Αλλαξιές

Μπατονέτες 

Από το περασµένο καλοκαίρι, η HOPEgenesis κατάφερε να εντάξει στις περιοχές δράσης της 
άλλο ένα ακόµη νησί, το νησί των Αρκιών της  Πάτµου.  Αποτέλεσµα, η δράση της HOPEgenesis 
να απλώνεται πλέον σε 28 ακριτικά νησιά, ενώ σκοπεύει να επεκταθεί το 2018 σε 27 ηπειρωτικές 
ακριτικές περιοχές της Ελλάδας.

Το 2017, εντάχθηκαν στην HOPEgenesis 3 νέα ιατρικά κέντρα  συντελώντας πρακτικά στην 
κάλυψη των αναγκών των επωφελούµενων γυναικών της HOPEgenesis. 

Στη προσπάθεια µας για διεύρυνση του προγράµµατός  µας, η αρωγή και υποστήριξη φορέων της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και του κοινωνικού κράτους καθίσταται αναγκαία. 

Παράλληλα, συνεχίζεται η συνεργασία µας µε το Νοσοκοµείο Μητέρα και το Νοσοκοµείο της Σύρου.

+

28
ακριτικά
νησιά

ΒΟΛΟΣ ΡΟ∆ΟΣ ΧΙΟΣ

+ + +

Αχιλοπούλειο
Νοσοκοµείο

Κλινική 
Αργυρούδη ΑΕ

– “Ελευθώ”

Εuromedica
Γενική Κλινική
Δωδεκανήσου

Αιγίδες

Το όραµα της HOPEgenesis γίνεται πράξη καθηµερινά χάρη στην υποστήριξη όλων εκείνων που 
πιστεύουν στο έργο της. Ευχαριστούµε από καρδιάς όλους όσους στηρίζουν καθηµερινά τις δράσεις 
της HOPEgenesis.

Φορείς & Επιχειρήσεις

Με την ένταξη των νέων αυτών κέντρων καταφέρνουµε:

Ο οργανισµός µας έχει τεθεί επισήµως υπό τις αιγίδες των παρακάτω φορέων:

Να εκµηδενίσουµε την 
απόσταση µε την άµε- 
ση και ευκολότερη  
πρόσβαση στα κον- 
τινά ιατρικά κέντρα 

ανά περιοχή

Να διευκολύνουµε 
τη µεταφορά

Να µειώσουµε ση- 
µαντικά τα κόστη µε-

ταφοράς 

Να προσφέρουµε ά- 
µεση βοήθεια από τα 
κοντινότερα ιατρικά
κέντρα σε έκτακτες

περιπτώσεις

Μέγα Υποστηρικτές:

Χορηγοί:

Νέες Συνεργασίες: 

ΝΕΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Υποστηρικτές: 

Ακόµη, θέλουµε να ευχαριστήσουµε θερµά για τη συνεισφορά τους στο έργο µας 
τους ιδιώτες-αναδόχους που έχουν «υιοθετήσει» πολλές από τις επωφελούµενες 
γυναίκες του προγράµµατος µας, καθώς και άτοµα που δείχνουν εµπράκτως την 
αφοσίωση τους στο έργο µας.

Για να είναι πιο αποτελεσµατική η δράση της HOPEgenesis, ο οργανισµός πέραν του Διοικητικού 
Συµβουλίου αποτελείται από την Εκτελεστική επιτροπή, την Τιµητική επιτροπή των Μεντόρων 
και το Επιστηµονικό συµβούλιο.

Μέσα στο 2017 καταφέραµε να εντάξουµε στις επιτροπές και τα συµβούλια µας αξιόλογα άτοµα 
από τους χώρους της υγείας, της επικοινωνίας, της ανάπτυξης και του πολιτισµού.

MEDIA MENTIONS

Η δράση της HOPEgenesis συνεχίζει να προβάλλεται δυναµικά στα µέσα επικοινωνίας (τηλεόραση, 
τύπος, ραδιόφωνο, µέσα κοινωνικής δικτύωσης). Συνολικά έχουµε φτάσει στις 646 αναφορές για 
τη δράση της HOPEgenesis από µεγάλα ειδησεογραφικά µέσα.  Η HOPEgenesis καταφέρνει µε 
προσεκτικά βήµατα να ενηµερώνει τους  Έλληνες για τη δράση της και παράλληλα να υπενθυµίζει 
το πρόβληµα της υπογεννητικότητας που αντιµετωπίζει η χώρα µας.  

Για να δείτε τις επιτροπές, 

Για να διαβάσετε το δελτίο τύπου για τον εορτασµό των 2 χρόνων δράσης της HOPEgenesis

εδώ

ΦΙΛΟΞΕΝ
ΙΑ

Fundraising Ταξίδι στη ΝΥ των ΗΠΑ 

Lamda  Hellix

ΦΙΛΟΞΕΝ
ΙΑ

ΦΙΛΟΞΕΝ
ΙΑ

Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2017AXIA VG

ΙΕΚ Ακµή; 1ο Συνέδριο ΥγείαςΑudemars Piquet

On the Edge of PhotographyPropeller Club "ΓΙΝΕΤΑΙ" 

ΦΙΛΟΞΕΝ
ΙΑ

ΦΙΛΟΞΕΝ
ΙΑ

Στο Οικουµενικό Πατριαρχείο

ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗ

ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗ

ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗ

2017

ΣΥΝΕΡΓΑ
ΣΙΑ

ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗ

Μαζί µε όλους τους Φίλους, όλους τους συνεργάτες, και φυσικά όλους τους εθελοντές καταφέραµε 
το 2017 άµεσα και έµπρακτα να ξεκινήσουµε µια διαδικασία, µια προσπάθεια ανατροπής του 
κλίµατος της υπογεννητικότητας στη χώρα µας.  Απώτερος στόχος είναι οι λειτουργίες της 
HOPEgenesis  να δώσουν έναυσµα για να οργανωθεί µια εθνική καµπάνια που θα οδηγήσει στη 
λύση του προβλήµατος.  

Ευχαριστούµε που είστε Φίλοι µας και ανυποµονούµε για όσα µας επιφυλάσσει το µέλλον! 
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Η HOPEgenesis παρουσιάζει το δεύτερο Newsletter 
της θέλοντας να ενηµερώσει τους Φίλους της για την 
πορεία του οργανισµού µας τους τελευταίους 8 µήνες 
– µία πορεία η οποία ξεπέρασε κατά πολύ τους αρχικούς
στόχους και προσδοκίες µας.
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ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤ

ΟΧΗ

ΗρώδειοLG AegeanBall Festival 2018

The Greek Economy Conference  

Το πρόγραµµα act4Greece, της Εθνικής Τράπεζας, στηρίζει τη δράση της HOPEgenesis "Ελπίδα 
για την υπογεννητικότητα."  Η δράση της HOPEgenesis αναρτήθηκε στην crowdfunding πλατφόρµα 
του act4Greece πρόσφατα και επιτρέπει τη συγκέντρωση πόρων από το πλήθος, από οποιονδήποτε 
επιθυµεί να συνεισφέρει, από οποιοδήποτε µέρος του κόσµου (crowdfunding αλλά µε αξιόπιστο 
διαχειριστή, την Εθνική Τράπεζα).  Η πλατφόρµα θα είναι ενεργή µέχρι τις 13 Αυγούστου 2018.  
Ο στόχος είναι να φτάσουµε τις 21.000€, ποσό το οποίο θα καλύψει τα έξοδα 8 εγκύων γυναικών 
του δικτύου µας.

Τον Φεβρουάριο του 2018, είχαµε τη χαρά να υποδεχτούµε ένα νέο µέλος στο εργατικό δυναµικό
µας µέσα στο πλαίσιο του προγράµµατος Vodafone World of Difference, του Ιδρύµατος Vodafone. 
 Ήδη από το 2010, το πρόγραµµα προσφέρει κάθε χρόνο σε 15 νέους τη δυνατότητα να εργαστούν 
σε κοινωφελή µη κερδοσκοπικό οργανισµό της επιλογής τους. 

Ευχαριστούµε ιδιαίτερα το Ίδρυµα της Vodafone για την υπέροχη πρωτοβουλία και χαιρόµαστε
ιδιαίτερα που φέτος είµαστε κοµµάτι αυτής. Στην πορεία µας, επιδιώκουµε πάντα να συναντάµε 
ανθρώπους και οργανισµούς που µοιράζονται το όραµα µας.

act4Greece

Vodafone World of Difference

Για να δείτε την δράση

εδώ

 (µέχρι στιγµής)
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Ταξίδι στη ΝΥ των ΗΠΑ 

πατώντας 

ΓΙΝΕ #FILOS2018
εδώ

HOPEgenesis #FILOS

Η HOPEgenesis στηρίζεται στους φίλους της. Γίνε και εσύ Φίλος ή ανανέωσε τη συνδροµή 
σου και βοήθησε στη λειτουργία και στο έργο της HOPEgenesis.

Aνανεώνουµε το στόχο µας για το 2018, µε τη συνέχιση της καµπάνιας του #FILOS και ελπίζουµε 
να φτάσουµε και πάλι τους 1000 φίλους µε την υποστήριξη όλων.

Καλούµε, λοιπόν, όλους εσάς να συνεχίσετε να στηρίζετε την προσπάθειά µας βοηθώντας να 
ανανεώσουµε και να εντάξουµε νέους Φίλους στην HOPEgenesis καθώς και να ανανεώσουµε 
τους ήδη υπάρχοντες. 

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά µε την ηµεροµηνία λήξης της συνδροµής σας #FILOS2017
µπορείτε να µας στείλετε email εδώ

THANK
YOU

2018

εδώ

HOPEgenesis party

Επίσης, έχουµε καταφέρει να συνάψουµε συνεργασίες µε µεγάλα µέσα επικοινωνίας και επιχειρήσεις 
που µας βοηθούν να κάνουµε ευρέως γνωστό το έργο και τη δράση της HOPEgenesis.


