
«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά



Ο 10χρονος ιδρυτής μας, Ανδρέας



Αποστολή – Όραμα - Αξίες

Αποστολή 

 Πανελλαδικά

 365 ημέρες το χρόνο

 24 ώρες την ημέρα

 Αποτελεσματικές και άμεσες δράσεις με 
στόχο την Προστασία, την Υγεία και την 
καλή Διαβίωση των παιδιών
ανεξάρτητα από εθνικότητα και 
θρήσκευμα.

Αξίες

 Αγάπη

 Αξιοπρέπεια

 Ανιδιοτέλεια

 Ευελιξία

 Ισότητα

 Πρωτοπορία

 Σεβασμός

 Συμμετοχή

 Συνέπεια

 Συνεργασία 
Όραμα

Το Χαμόγελο κάθε Παιδιού

Σήμερα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» απασχολεί

 408 εξειδικευμένους επαγγελματίες

 2.350 ενεργούς εθελοντές



«Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

20 χρόνια τώρα 

 Βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί στην Ελλάδα ανεξάρτητα από 
Εθνικότητα, Υπηκοότητα, Θρήσκευμα ή άλλο κριτήριο

 Έχει αποκτήσει τεχνογνωσία μοναδική στην Ελλάδα

 Έχει αναπτύξει διεθνείς πρωτοβουλίες και συνεργασίες

 Είναι σταθερά 1ος Οργανισμός στην εμπιστοσύνη των 
πολιτών και θεσμικών φορέων χάρη στην Αξιοπιστία, 
Διαφάνεια, Συνέπεια που χαρακτηρίζει κάθε υλοποιούμενη 
δράση και κάθε παρεχόμενη υπηρεσία

20 χρόνια τώρα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει στηρίξει

ουσιαστικά και αποτελεσματικά περισσότερα από 

1.000.000 παιδιά και τις οικογένειές του



«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

2011 – 2015 στην Ελλάδα

Η Ελλάδα δοκιμάζεται 
διανύοντας μία βαθιά
και πολυετή
κοινωνικοοικονομική 
κρίση.

«Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» χάρη στην 
υποστήριξη των 
πολιτών και 
επιχειρήσεων 
κατάφερε να 
ανταπεξέλθει στη 
ραγδαία αύξηση των 
αναγκών.

2011 – 2015 Αύξηση 312.5%

του αριθμού υποστηριζόμενων

Παιδιών & των Οικογενειών τους



«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

2015 Το Έργο μας

Το 2015

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Υποστήριξε

95.701 παιδιά &

τις οικογένειές τους





Πανελλήνια Κέντρα Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης

Το Πανελλήνια Κέντρα Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης είναι τα

συντονιστικά και επιχειρησιακά κέντρα που κύριο σκοπό έχουν:

● την άμεση και διατομεακή ενεργοποίηση όλων των 

Κοινωνικών και Υποστηρικτικών δράσεων που παρέχει «Το 

Χαμόγελο του Παιδιού» για το παιδί  σε κίνδυνο/κρίση

● την κινητοποίηση όλων των φορέων (κρατικών και μη) που 

δραστηριοποιούνται στην παιδική προστασία.



Κ.Α.Κ.Ε.

Βορείου Ελλάδας

με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Κ.Α.Κ.Ε.

Κεντρικής & Νότιας Ελλάδας

με έδρα την Αθήνα 

(Μαρούσι, Καρέας)

Κ.Α.Κ.Ε.

Δυτικής Ελλάδας & 

Πελοποννήσου

με έδρα την Πάτρα

Κέντρο Λειτουργίας Έκτακτης

Ανάγκης

(disaster recovery area)

στο Δ.Α.Α. Ελ. Βενιζέλος

Πανελλήνια Κέντρα Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης

Κ.Α.Κ.Ε.

Κρήτης

Κ.Α.Κ.Ε.

Θεσσαλίας

με έδρα τη Λάρισα

Κ.Α.Κ.Ε.

Βορείου Αιγαίου

με έδρα τη Λέσβο



Πανελλήνια Κέντρα Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης



Το Χαμόγελο του Παιδιού λειτουργεί
3 Γραμμές Βοήθειας για Παιδιά 

1) Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 (λειτουργεί από το

1997)

2) Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000

(λειτουργεί από το 2008)

3) Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111

 Στόχος είναι η παροχή βοήθειας σε παιδιά που βρίσκονται σε 

ανάγκη ή κίνδυνο

 Λειτουργούν 24/7, 365 μέρες/χρόνο, πανελλαδικά

 Είναι δωρεάν, ανώνυμα και εμπιστευτικά

 Στελεχώνονται από Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους

 Απευθύνονται σε παιδιά, ενήλικες και γονείς, δασκάλους, φορείς 

και άλλους οργανισμούς

 Διασυνδέονται με τα Κέντρα άμεσης κοινωνικής επέμβασης και 

συντονίζονται σε κεντρικό επίπεδο

 Χαρακτηρίζονται ως γραμμές έκτακτης ανάγκης 

 Διασυνδέονται με τον Ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112

της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 



Κέντρο Λειτουργίας Έκτακτης Ανάγκης

(disaster recovery area) στο Δ.Α.Α. Ελ. Βενιζέλος

Η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά 

SOS 1056, η 116000 Ευρωπαϊκή 

Γραμμή για τα Εξαφανισμένα 

Παιδιά και η 116111 Γραμμή 

Υποστήριξης Παιδιών είναι οι 

μοναδικές γραμμές βοήθειας 

διαθέσιμες κάθε στιγμή και λεπτό 

και σε οποιαδήποτε ανάγκη!

Το Κέντρο έκτακτης ανάγκης του 

Αεροδρομίου παρέχει την 

απαιτούμενη αυτονομία και 

δυνατότητα παροχής βοήθειας 

σε καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης.  



Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056

2015

272.881 κλήσεις στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056

39.793 κλήσεις για ιδιαίτερα σοβαρά θέματα παιδιών



2015

114 Επιτόπιες Παρεμβάσεις για 156 παιδιά σε άμεσο κίνδυνο

988 καταγγελίες για συνολικά 1.975 παιδιά

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056



116000 Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 

Amber Alert Hellas

2015

8.852 κλήσεις στην Ευρωπαϊκή Γραμμή 116000

Διαχείριση 141 σοβαρών περιστατικών εξαφανίσεων παιδιών

Η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης 

«Θανάσης Μακρής» στελεχώνεται από 

εθελοντές εξειδικευμένους στην έρευνα 

και στη διάσωση καθώς και οι 

κυνοφιλικές ομάδες που συμμετέχουν 

αποτελούνται από εθελοντές χειριστές 

πιστοποιημένων στην έρευνα σκύλων.



116000 Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 

Amber Alert Hellas





Το πρώτο μας σπίτι λειτούργησε 

το 1997.

19 χρόνια μετά, λειτουργούν 

συνολικά 14 σπίτια.

Τα 19 αυτά χρόνια στα σπίτια μας 

έχουν βρει μία πραγματική

οικογένεια περισσότερα από 

750 παιδιά!

Σήμερα στα σπίτια μας 

μεγαλώνουν συνολικά 377

παιδιά, διαφόρων ηλικιών, 

ανεξαρτήτως υπηκοότητας και 

καταγωγής, που οι αρμόδιες 

Εισαγγελικές & Δικαστικές 

Αρχές έκριναν αναγκαία την 

απομάκρυνσή τους από το 

οικογενειακό τους περιβάλλον. 

Τα Σπίτια μας – Ημερήσια Φροντίδα



Τα Σπίτια μας

11 σπίτια σε όλη την Ελλάδα

για τα 324 παιδιά μας, σήμερα.

1. Μελίσσια

2. Μοσχάτο

3. Καρέας

4. Περιστέρι

5. Μαρούσι

6. Αμπελόκηποι

7. Αρχαία Κόρινθος

8. Θεσσαλονίκη

9. Κέρκυρα

10. Κυλλήνη

11. Αίγιο

Το 2015 λάβαμε 128 αιτήματα φιλοξενίας στα Σπίτια 

μας για 186 παιδιά

Από το 2002 έως και 31/12/2015 -λόγω έλλειψης χώρων-

δεν καταφέραμε να ανταποκριθούμε σε 1.509
αιτήματα φιλοξενίας παιδιών.

Παράλληλα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

βρίσκεται δίπλα σε 53 ενήλικα 

πλέον παιδιά μας παρέχοντας τους 

την στήριξη που έχουν ανάγκη, 

όπως κάθε οικογένεια!



Ημερήσια Φροντίδα

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» διαθέτει Σπίτια Ημερήσιας Φροντίδας 

στις περιοχές:

•Βροχίτσα Ηλείας

•Μύτικας Ν. Ευβοίας

•Καλύβια Δ. Αγρινίου

Σήμερα συμμετέχουν συνολικά 57 παιδιά.

Το 81% των παιδιών συμμετέχουν στη δράση λόγω κοινωνικών 

αιτιών (σοβαρά προβλήματα υγείας των γονέων, μονογονεϊκές 

οικογένειες κ.λ.π.)

Το 96% των παιδιών έχουν καταγωγή από την Ελλάδα 



Στήριξη Παιδιών με προβλήματα Διαβίωσης

Στήριξη 12.828 παιδιών και των οικογενειών τους με σοβαρά 

προβλήματα Διαβίωσης

Σε ποσοστό 79,2% οι οικογένειες ήταν άνεργων γονέων ή 

απασχόλησης σε επισφαλή εργασία.

Τα 3.884 (30,27%) ήταν παιδιά που δέχθηκαν τις υπηρεσίες του 

Οργανισμού για πρώτη φορά. 

Κέντρα Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας:

Αθήνα (Μαρούσι και Ίλιον)

Νέα Μάκρη

Θεσσαλονίκη

Πάτρα

Πύργος

Κόρινθος

Τρίπολη

Χαλκίδα

Κέρκυρα

Χανιά

Λάρισα



Πρόληψη & Ευαισθητοποίηση

Μαθητών, Γονέων & Εκπαιδευτικών

Διαδραστικές Παρεμβάσεις Πρόληψης & Ευαισθητοποίησης σε 

41.635 μαθητές και 19.117 γονείς & εκπαιδευτικούς

Συνολικός αριθμός παρεμβάσεων πρόληψης  μαθητές και 

μαθήτριες: 725

Συνολικός αριθμός παρεμβάσεων πρόληψης  σε γονείς και 

κηδεμόνες: 213

Συνολικός αριθμός επιμόρφωσης σε εκπαιδευτικούς: 87

Εργαλεία μας:

 Κοινωνικές Ιστορίες

 Κουκλοθέατρο

 Θέατρο Σκιών

 Βιωματικά Εργαστήρια

 Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης & 

Τεχνολογίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» 

 YouLearn Διαδραστική πλατφόρμα εκπαίδευσης & 

ενημέρωσης



Πρόληψη & Ευαισθητοποίηση

Μαθητών, Γονέων & Εκπαιδευτικών



1. ενημέρωση παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών για τη σωστή

χρήση της τεχνολογίας καθώς και για την αξιοποίηση των

νέων τεχνολογιών μέσω διαδραστικής πλατφόρμας

2. παράδοση σεμιναρίων από εξειδικευμένο προσωπικό του

Οργανισμού μας σε επαγγελματίες σχετικά με τους κινδύνους
που αντιμετωπίζουν τα παιδιά.

Επιπλέον, ο «Οδυσσέας» έχει τη δυνατότητα:

• να λειτουργεί ως Κινητό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων σε

όποια περιοχή υπάρχει ανάγκη καθώς διαθέτει τον

απαραίτητο εξοπλισμό.

• Παράλληλα μέσω του «Οδυσσέα» θα πραγματοποιούνται

σεμινάρια και ενημέρωση επαγγελματιών στην παροχή

πρώτων βοηθειών από το εξειδικευμένο προσωπικό του

Οργανισμού.

Πρόληψη & Ευαισθητοποίηση

Μαθητών, Γονέων & Εκπαιδευτικών
ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας 



ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας 

Πρόληψη & Ευαισθητοποίηση

Μαθητών, Γονέων & Εκπαιδευτικών

2015

Επισκεφθήκαμε 19 πόλεις

Μέσω των παρεμβάσεων παρείχαμε υπηρεσίες πρόληψης σε 

5.010 μαθητές με Βασικές θεματικές: Βία κατά των Παιδιών -

Ενδοσχολικός Εκφοβισμός (bullying) – Εξαφάνιση – Χρήση 

διαδικτύου – Χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών

Μέσω των παρεμβάσεων παρείχαμε ενημέρωση, 

κατευθύνσεις, ενδυνάμωση σε 1.412 γονείς και εκπαιδευτικούς

Προωθήσαμε την ιδέα της εθελοντικής αιμοδοσίας σε 14

πόλεις και κινητοποιήσαμε τους πολίτες να συμμετέχουν σε 

δράσεις αιμοδοσίας. Πάντα σε συνεργασία με τα τοπικά 

Νοσοκομεία.





ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας



Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παιδιών Εθελοντών

Δίνουμε φωνή στα παιδιά μέσω

του YouSmile

•Yousmile.gr

•Yousmile.tv

•Yousmile.radio

•YouSmile.learn



Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παιδιών Εθελοντών





Στήριξη Παιδιών με προβλήματα Υγείας

2015

Στήριξη 1.097 παιδιών με σοβαρά προβλήματα Υγείας, κάλυψη 

4.559 αιτημάτων.

Εξ αυτών τα 271 παιδιά ήταν ανασφάλιστα.

Υποστηρίζουμε παιδιά με προβλήματα Υγείας & τις οικογένειές 

τους Δωρεάν – Καθημερινά - όλο το 24ωρο – Πανελλαδικά

Απλά, με ένα τηλέφωνο στο 1056!



Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών στα Νοσοκομεία

2015

Υποστήριξη 

12.989

νοσηλευόμενων 

παιδιών στα 

Νοσοκομεία 

Αθήνας, 

Θεσσαλονίκης 

και Πάτρας



Κινητές Ιατρικές Μονάδες

εντατικής Θεραπείας

για νεογνά & παιδιά
Ασθενοφόρα

2015

1.409 παιδιά διακομίστηκαν 

πανελλαδικά με τις Κινητές Ιατρικές 

Μονάδες μας για νεογνά και παιδιά 

(3.208 σήματα)

241.109 χλμ. διένυσαν οι Μονάδες μας!



Κινητές Ιατρικές Μονάδες

εντατικής Θεραπείας

για νεογνά & παιδιά
Ασθενοφόρα



Προληπτική Ιατρική

Με τις 3 Κινητές Ιατρικές Μονάδες μας:

•Πολυϊατρείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»

•Ακουολογική /Οφθαλμολογική

•Οδοντιατρική

2015

Παροχή εξετάσεων προληπτικής ιατρικής σε 15.038 παιδιά

24.749 το σύνολο Προληπτικών Ιατρικών/Οδοντιατρικών 
Εξετάσεων



Προληπτική Ιατρική

Οι Μονάδες μας

Κινητή Μονάδα Προληπτικής 

Παιδιατρικής & Οδοντιατρικής
Κινητή Μονάδα Προληπτικής 

Οφθαλμιατρικής & 

Ωτορινολαρυγγολογίας»

Κινητό Πολυϊατρείο 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ



Προληπτική Ιατρική

Κινητό Πολυϊατρείο «Ιπποκράτης» 



Προληπτική Ιατρική

Μονάδα Προληπτικής Οφθαλμιατρικής & Ωτορινολαρυγγολογίας



Προληπτική Ιατρική

Κινητή Μονάδα Προληπτικής Παιδιατρικής & Οδοντιατρικής



«Το Σπίτι του Παιδιού» στελεχώνεται από θεραπευτική ομάδα, η

οποία απαρτίζεται από τον ψυχίατρο - επιστημονικά υπεύθυνο

του Κέντρου, παιδοψυχιάτρους, κλινικούς ψυχολόγους,

κοινωνικό λειτουργό, λογοθεραπεύτρια, εργοθεραπευτή και

ειδική παιδαγωγό. 

Παράλληλα, στο οίκημα λειτουργεί αυτόνομος και ειδικά

διαμορφωμένος χώρος στον οποίο -υπό καθεστώς πλήρους

προστασίας- παιδιά θα μετέχουν στις νομικές διαδικασίες με την

ιδιότητα του θύματος ή του μάρτυρα.

2015

Υποστηρίχθηκαν 214 παιδιά

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 3.233 θεραπευτικά ραντεβού

Κέντρο Ημέρας Εξατομικευμένης Παροχής 
Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας σε Παιδιά και 

Εφήβους, θύματα 
κακοποίησης/παραμέλησης/

ενδοοικογενειακής βίας καθώς και παιδιά 

εμπλεκόμενα σε περιστατικά εκφοβισμού.



Δημιουργική Απασχόληση

στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»

Το 2015, 5.865 παιδιά 

διαφόρων ηλικιών και 

εθνικοτήτων απασχολήθηκαν 

δημιουργικά στον ειδικό 

χώρο, που λειτουργούμε στο 

Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών 

«Ελευθέριος Βενιζέλος»



«Το Χαμόγελο του Παιδιού» διεθνώς

• ICMEC

Μέλος του Δ.Σ.

• UN DPI

Συνεργαζόμενος φορέας

• UN ECOSOC

Ειδικό Συμβουλευτικό Καθεστώς

• Missing Children Europe

Μέλος του Δ.Σ.

• Global Missing Children’s Network

Μέλος

• Child Helpline International

Μέλος του Διεθνούς Δικτύου

• Eurochild

Μέλος στο ευρωπαϊκό δίκτυο για τα 
δικαιώματα του παιδιού Eurochild

• Συντονισμός Κέντρου Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης για τα Εξαφανισμένα και 
Κακοποιημένα παιδιά (SEEC)



«Το Χαμόγελο του Παιδιού» διεθνώς



Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Σχολικού Εκφοβισμού

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του 

Σχολικού εκφοβισμού απαριθμεί 19

οργανισμούς/μέλη από συνολικά 14

κράτη της Ε.Ε. και συστήθηκε τον 

Ιούνιου 2014.

Την προεδρία του Δ.Σ. ανέλαβε

«Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Βασικοί Στόχοι του Δικτύου: 

• η βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
των υφιστάμενων εργαλείων και 
πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο

• η ενημέρωση και κινητοποίηση των 
πολιτών για το φαινόμενο σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο

• η ανάπτυξη μίας κοινής ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για την αντιμετώπιση του 
φαινομένου



Εθελοντισμός

Θεμέλιος λίθος του Οργανισμού μας είναι οι 2.350 εθελοντές, 

που με τη δική τους προσφορά συμβάλλουν ουσιαστικά στη 

συνέχιση του έργου μας.

Οι εθελοντές μας απασχολούνται σε όλες μας τις δράσεις 

πανελλαδικά και καλύπτουν βασικές ανάγκες, τόσο με την 

ειδικότητά τους όσο και με την εκπαίδευσή τους στις 

προκαθορισμένες δράσεις μας.



Σημαντικές διακρίσεις

Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη 2014

Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 2011

WITSA Global ICT Excellence Awards 2008

1ο Βραβείο Famous Brands 2014 

Κατηγορία Μ.Κ.Ο.

1ο Βραβείο “Project Slam Contest” έργο 

INTERSYC

Ειδικό Βραβείο Μείζονος Κοινωνικής

Προσφοράς για τον «ΟΔΥΣΣΕΑ» - 17ο Ετήσιο

Συνέδριο Τεχνολογίας Infocom World 2015



Διαφάνεια & Διαχείριση Πόρων

•Το τεράστιο έργο του Οργανισμού συντηρείται αποκλειστικά χάρη στις

χρηματικές δωρεές του απλού κόσμου και τις χορηγίες -χρηματικές ή σε είδος–

εταιρειών, που συμμετέχουν με τον τρόπο αυτό στην κάλυψη των

αναρίθμητων αναγκών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που ο οργανισμός

στηρίζει

•Σχεδόν μηδενική κρατική επιχορήγηση, μικρότερη του 1,5%

•Τα οικονομικά στοιχεία ελέγχονται από την Ernst and Young

•Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία των προηγούμενων ετών μόλις το

9.87% των εσόδων του δαπανάται για τη διοικητική του λειτουργία. Με άλλα

λόγια, από κάθε 1 ευρώ που προσφέρεται στον οργανισμό, τα 90 λεπτά

αξιοποιούνται απευθείας στο σκοπό για τον οποίο και εξαρχής προσφέρονται.

•Σεβόμενοι απόλυτα κάθε προσφορά και θέλοντας να ενισχύσουμε ακόμα

περισσότερο την αξιοπιστία και τη διαφάνεια, που διαχρονικά μας

χαρακτηρίζει, προχωρήσαμε στην υλοποίηση Απολογισμού Κοινωνικής

Υπευθυνότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης για το 2011. Ο συγκεκριμένος

Απολογισμός αποτελεί 1 από τους 10 που έχουν υλοποιήσει ΜΚΟ

πανευρωπαϊκά, ο οποίος έχει μάλιστα επαληθευθεί από ανεξάρτητη εταιρεία.



Διαφάνεια & Διαχείριση Πόρων



Διαφάνεια & Διαχείριση Πόρων



Διαφάνεια & Διαχείριση Πόρων

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 σε €

Σπίτια για Παιδιά 8.406.489,94

Ημερήσια Φροντίδα 545.804,33

Γραμμές Βοήθειας 969.463,35

Υγεία 2.758.691,59

Κέντρα Στήριξης 688.288,33

Παρεμβάσεις Ενημέρωσης σε Παιδιά, 
Γονείς & Εκπαιδευτικούς

514.705,83

Δημιουργική Απασχόληση στο Διεθνές 
Αεροδρόμιο Αθηνών

134.511,41

YouSmile Μαθητικό Εθελοντικό Δίκτυο 171.461,48

Συνολικά κόστη 14.189.416,26

Διοικητικά κόστη 1.400.000,00

Από τον συνολικό προϋπολογισμό μόνο 9.87% καλύπτει διοικητικά έξοδα



«Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
μέσα από τα μάτια του κόσμου…

Τι λέει ο κόσμος για το 

Χαμόγελο του 

Παιδιού

Τι προσωπικότητα αποδίδει ο 

κόσμος στο Χαμόγελο του 

Παιδιού

Πως νιώθει ο κόσμος για το 

Χαμόγελο του Παιδιού

Σπίτια φιλοξενίας 

Προβεβλημένο έργο/δράση 

Amber alert 

Οικονομικά 

προβλήματα 

Γιαννόπουλος 

Οικειότητα

Συμπάθεια 

Ανακούφιση 

Δικό μας / Ελληνικό 

Εμπιστοσύνη / ασφάλεια 

Εξέλιξη 

Εμβέλεια δράσης 
Εκτίμηση 

Πατέρας 

Στοργή / φροντίδα 

ΌΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

ΣΑΝ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΧΑΡΑ / ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ  

Ηγετικό ρόλο 

Στοργικός / 

τρυφερός 

Δραστήριος / 

ανήσυχος 

Με πάθος 

Με αφοσίωση 

Άνθρωπος 

ουσίας 

Χαμηλών 

τόνων 

Αποφασιστικός

Εστιασμένος στον 

σκοπό 

Συμπεράσματα Ποιοτικής 

Έρευνας GFK



«Το Χαμόγελο 

του Παιδιού»

για τα Παιδιά

πρόσφυγες και 

μετανάστες



«Το Χαμόγελο του Παιδιού» 20 χρόνια τώρα

για τα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες

Διαχρονικά θέτουμε στη διάθεση κάθε παιδιού πρόσφυγα και 

μετανάστη το σύνολο των υπηρεσιών του Οργανισμού.

Κυριότερα:

 Φιλοξενία παιδιών και συνεργασία με αρμόδιους φορείς, με 

στόχο την επανένωση με τις οικογένειές τους, όταν αυτό 

είναι εφικτό

 Φιλοξενία οικογενειών σε συγκεκριμένους χώρους

 Άμεση διαχείριση έκτακτων περιστατικών με την 

πραγματοποίηση επιτόπιας παρέμβασης και λήψης 

καταγγελιών



«Το Χαμόγελο του Παιδιού» 20 χρόνια τώρα

για τα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες

 Παροχή προληπτικών ιατρικών εξετάσεων και  θεραπειών

 Ενεργοποίηση του συνόλου των υπηρεσιών σε περίπτωση 

εξαφάνισης παιδιού, είτε εντός της χώρας, είτε διακρατικά

 Υποστηρικτική παρουσία των Κινητών Ιατρικών Μονάδων

κατά την άφιξη των παιδιών στη χώρα, άμεσες διακομιδές, 

κλπ.

 Παροχή κάθε είδους υποστήριξης σε παιδιά τα οποία 

αντιμετωπίζουν χρόνια ή μη ιατρικά προβλήματα

 Υποστήριξη σε υλικό, συναισθηματικό και κοινωνικό 

επίπεδο με στόχο την άμεση κάλυψη των βασικών αναγκών 

οικογενειών

 Υποστήριξη και διασύνδεση οικογενειών με τους αρμόδιους 

κρατικούς φορείς σε Ελλάδα και εξωτερικό



Παιδιά που βρέθηκαν μόνα στη χώρα μας

Φοβισμένα

Βρήκαν φροντίδα και αγκαλιά στα Σπίτια μας

Σήμερα είναι ασφαλή με την οικογένειά 

τους

ο Μαχντί, ο Ράφι, η Μοχάντεσε, ο 

Μοχάμεντ, ο Μαρσρούρ, ο Κομέν, η 

Ζεϊνάπ και δεκάδες άλλα παιδιά …



Σήμερα στην Ελλάδα …

 Στην ήδη δραματική 
κατάσταση΄προστίθεται μία 
πρωτοφανής ανθρωπιστική κρίση

 Πάνω από 1 εκατ. αφίξεις μέσα στο 
2015, ενώ το 27% σύμφωνα με 
εκτιμήσεις της Europol ήταν παιδιά

 Πάνω από 70.000 από την αρχή του 
2016, πάνω από 400 νεκροί από τους 
οποίους πολλά είναι παιδιά (πηγή 
IOM)

 Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Europol 
περίπου 10.000 ασυνόδευτοι ανήλικοι 
πρόσφυγες έχουν εξαφανιστεί αφού 
διέσχισαν τα σύνορα της Ευρώπης.

 Ενώ μέχρι πρόσφατα το ποσοστό των 
γυναικών και παιδιών υπολογιζόταν 
στο 27-34%, πρόσφατες εκτιμήσεις της 
Unicef αναφέρουν ότι το 60% των 
προσφύγων είναι πλέον γυναίκες και 
παιδιά.



Σήμερα «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

ακολουθώντας τα αντανακλαστικά της κοινωνίας

Ενισχύει, Διευρύνει & Εξειδικεύει τις υπηρεσίες

που διαχρονικά παρείχε σε κάθε παιδί 

πρόσφυγα και μετανάστη και θέτει σε εφαρμογή το 

Σχέδιο Δράσης

«Το Χαμόγελο στο Αιγαίο»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» σήμερα

για τα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες



 Λειτουργία Κόμβων Ενημέρωσης ( Information Desks) στις 
Γραμμές Υποστήριξης Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα 
Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 
116111

 Διανομή φυλλαδίων με βασικές πληροφορίες

 Πίνακας Πληροφοριών (Info-boards) στα Hot Spots με 
ανάρτηση σημαντικών πληροφοριών καθώς και αφισών 
εξαφάνισης παιδών που αγνοούνται ή αναζητούνται

 Ενεργοποίηση μηχανισμού Amber Alert Hellas σε 
περίπτωση εξαιρετικά ανησυχητικής εξαφάνισης παιδιού

 Ενεργοποίηση European Child Alert Automated System 
(ECAAS)

«Το Χαμόγελο στο Αιγαίο»



«Το Χαμόγελο στο Αιγαίο»



«Το Χαμόγελο στο Αιγαίο»



 Λειτουργία Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης Βορείου 
Αιγαίου με έδρα τη Λέσβο που συνεπάγεται, επί του 
παρόντος,:

Επιχειρησιακό κέντρο στην πόλη της Μυτιλήνης

Κινητή Ιατρική Μονάδα νεογνών και παιδιών εξοπλισμένη με 
θερμοκοιτίδα τελευταίας τεχνολογίας

Όχημα άμεσης επέμβασης

«Το Χαμόγελο στο Αιγαίο»



«Το Χαμόγελο στο Αιγαίο» αποτελεί πρωτοβουλία του Οργανισμού 
με βασικό πυλώνα υλοποίησης τη συνεργασία με τους 
αρμόδιους θεσμικούς φορείς

 Λιμενικό Σώμα

 Ελληνική Αστυνομία

 Ε.Κ.Α.Β.

 Δημόσια Νοσοκομεία & Κέντρα Υγείας

 ΚΕΕΛΠΝΟ

 Πυροσβεστικό Σώμα

 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

«Το Χαμόγελο στο Αιγαίο»



Κοινός μας στόχος με

Αξιοπιστία – Διαφάνεια – Συνέπεια

Να Χαμογελάσει κάθε Παιδί στο 
Αιγαίο

«Το Χαμόγελο στο Αιγαίο»



Οι ανάγκες και οι προκλήσεις για τα παιδιά και τις 

οικογένειες στην Ελλάδα 

Το Χαμόγελο του Παιδιού δεν έχει 

μεγάλους δωρητές και λαμβάνει λιγότερο 

από 1.5% κρατική χρηματοδότηση. 

Η βασική ανάγκη είναι να 

διασφαλίσουμε την κάλυψη του κόστους 

των επιχειρησιακών και ανθρώπινων 

πόρων του Οργανισμού (επιστημονικό 

προσωπικό) που παρέχει άμεσα και σε 

καθημερινή βάση υπηρεσίες προς τα 

παιδιά. 

Η βασική μας πρόκληση είναι να 

καλύψουμε τον ολοένα αυξανόμενο 

αριθμό παιδιών και οικογενειών στην 

Ελλάδα που έχουν ανάγκη ή θα έχουν 

ανάγκη υποστήριξης το προσεχές 

μέλλον. 



Ευχαριστούμε πολύ!

Το Χαμόγελο του Παιδιού 

E-mail: info@hamogelo.gr

Τηλ: +30 210 33 06 140

Fax: +30 210 38 43 038

www.hamogelo.gr


