Η ΧΑΝ (Y.M.C.A.), είναι διεθνής οργάνωση νεολαίας που ιδρύθηκε στο Λονδίνο
το 1844 και προσφέρει σήμερα τις υπηρεσίες της σε περισσότερες από 125 χώρες
στον κόσμο εξυπηρετώντας 45 εκατομμύρια μέλη.
Η αποστολή της, η οποία υιοθετήθηκε με τη 'Βάση των Παρισίων' το 1855 και
επιβεβαιώθηκε στα συνέδρια που ακολούθησαν, δηλώνει ότι: " η ΧΑΝ είναι ένα
παγκόσμιο Χριστιανικό, οικουμενικό, εθελοντικό κίνημα για γυναίκες και
άντρες, με ιδιαίτερη έμφαση στην ειλικρινή ανάμειξη νέων ανθρώπων και
αναζητά να μοιραστεί το Χριστιανικό ιδεώδες της δημιουργίας μιας ανθρώπινης
κοινότητας όπου θα επικρατεί η δικαιοσύνη με αγάπη, ειρήνη και συμφιλίωση
για την πληρότητα της ζωής όλων των υπάρξεων". (14ο Παγκόσμιο Συμβούλιο
των ΧΑΝ, Φρέχεν Γερμανίας,, 1998)
Η ΧΑΝΘ ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1921, ως αγαθοεργό μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα κοινωφελές σωματείο, με σκοπό την ισόπλευρη ανάπτυξη των νέων
στην ψυχή, στο πνεύμα και στο σώμα. Είναι μία οργάνωση πολυσυλλεκτική και
συμμετοχική, που διέπεται από τις αρχές του έμπρακτου χριστιανισμού, έχει
επίκεντρο τους νέους ανθρώπους και φροντίζει ώστε να ανήκουν, να
εκπαιδεύονται, να συνεισφέρουν εθελοντικά και να επιτυγχάνουν σε αυτό για
το οποίο εργάζονται, στα πλαίσια πάντοτε της ευρύτερης κοινωνίας όπου
εντάσσονται''.
Ως μέσα για την υλοποίηση του σκοπού της η Αδελφότητα ασκεί πολιτιστικές ,
εκπαιδευτικές κοινωνικές , εθελοντικές αθλητικές, επιμορφωτικές,
κατασκηνωτικές, δραστηριότητες που απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε νέους
ανθρώπους που όμως τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο μεγαλύτεροι σε
ηλικία άνθρωποι που κατά τη νεανική τους ηλικία συνδέθηκαν με κάποιο τρόπο
με τη ΧΑΝΘ επιστρέφουν στη ΧΑΝΘ και θέλουν να κάνουν χρήση των προγραμμάτων
τους όχι μόνο για τα εγγόνια τους αλλά και για τους ίδιους.
Η ΧΑΝΘ διοικείται από 24μελές συμβούλιο εθελοντών το οποίο εκλέγεται κατ΄
έτος από την Γενική της Συνέλευση, η οποία αποτελείται από 1000 περίπου
τακτικά μέλη. Το Διοικητικό της Συμβούλιο οργανώνει επιτροπές, οι οποίες σε
συνεργασία με τα επαγγελματικά στελέχη της οργάνωσης, προτείνουν και
υλοποιούν τους στόχους της. Στις επιτροπές της συμμετέχουν 200 και πλέον
εθελοντικά στελέχη της οργάνωσης.

