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ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
Μία από τις σημαντικότερες δράσεις του Οργανισμού μας είναι η φιλοξενία παιδιών σε
κίνδυνο. Στα σπίτια του Οργανισμού μας μένουν παιδιά εγκαταλελειμμένα, κακοποιημένα
ή παιδιά που το οικογενειακό τους περιβάλλον κρίθηκε ακατάλληλο από τις αρμόδιες
αρχές. Όλα τα παιδιά φιλοξενούνται μετά από εισαγγελική εντολή και πολλών παιδιών η
επιμέλεια μας έχει δοθεί με δικαστική απόφαση.
Πρότυπο για τη λειτουργία των σπιτιών αποτελεί η οικογένεια και «κανόνα» η αποφυγή
ιδρυματισμού των παιδιών. Γι’ αυτό τα σπίτια είναι μικρά, μέσα στη γειτονιά και το χωριό.
Επιδίωξη είναι τα παιδιά να γίνουν αποδεκτά από όλους, να ζουν όπως όλα τα υπόλοιπα
παιδιά, να έχουν ίσες ευκαιρίες και να μπορούν να κάνουν όνειρα για μια καλύτερη ζωή.
Τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο της γειτονιάς, στο φροντιστήριο αγγλικών, έχουν τους
φίλους τους , αναπτύσσουν δραστηριότητες και έχουν ενασχολήσεις ανάλογες με την
ηλικία και τα ενδιαφέροντά τους. Νιώθουν ότι έχουν το σπίτι τους, τη «γειτονιά» τους ,
ότι ανήκουν κάπου. Η καθημερινότητά τους δε διαφέρει σε τίποτε από αυτή των άλλων
παιδιών, μόνο που στη ζωή τους υπάρχει μια σημαντική απουσία, αυτή των φυσικών
τους γονιών.
Τα μικρά σπίτια, στα οποία μένουν λίγα παιδιά, επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία τους και
την αρμονική συνύπαρξη των παιδιών μεταξύ τους και με τους παιδαγωγούς, ώστε να
είναι πιο αποτελεσματικό το παιδαγωγικό τους έργο. Η διαμόρφωση, η επίπλωση και η
διακόσμηση των σπιτιών είναι ανάλογη με την ηλικία των παιδιών που μένουν για να είναι
φιλόξενα και λειτουργικά. Η επιλογή του σπιτιού στο οποίο θα μείνει κάθε παιδί γίνεται με
κριτήριο την ηλικία του. Αυτό δεν ισχύει μόνο όταν πρόκειται για αδέρφια, επειδή
πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθούν οι αδελφικοί δεσμοί.
Κοντά στα παιδιά σε εικοσιτετράωρη βάση βρίσκονται οι παιδαγωγοί που έχουν την
ευθύνη της καθημερινής τους φροντίδας. Άνθρωποι με αγάπη και ευαισθησία για τα
παιδιά, με διάθεση προσφοράς, και αίσθημα ευθύνης . Είναι κοντά στα παιδιά κάθε
στιγμή, τα φροντίζουν, μοιράζονται τα πάντα μαζί τους, τα στηρίζουν και προσπαθούν
με διακριτικότητα και σεβασμό, σε αυτό που είναι το κάθε παιδί, να τους δείξουν το
δρόμο για να μπορέσουν να ζήσουν μια υγιή κα ισορροπημένη ζωή. Στο δύσκολο έργο
τους έχουν τη στήριξη του κοινωνικού λειτουργού, που υπάρχει σε κάθε σπίτι, και
ψυχολόγου. Είναι οι άνθρωποι που προσφέρουν στα παιδιά αυτά που θα έπρεπε να τους
προσφέρουν οι φυσικοί τους γονείς, χωρίς φυσικά να προσπαθούν να τους
υποκαταστήσουν, αφού αυτοί είναι αναντικατάστατοι και μοναδικοί, ανεξάρτητα από το
κοινωνικό πρόβλημα που υπάρχει.
Κινητήρια Δύναμη στα σπίτια του Οργανισμού αποτελούν οι εθελοντές κάθε ηλικίας, οι
οποίοι συμμετέχουν στις διαδικασίες του σπιτιού ανάλογα με την ειδικότητά τους και τη
διάθεση προσφοράς τους. Μαγειρεύουν και φροντίζουν για την καθαριότητα των σπιτιών,
μελετούν μαζί με τα παιδιά, παίζουν και συζητούν μαζί τους ,τα συνοδεύουν σε
εκδηλώσεις, πάντα σε συνεργασία με το προσωπικό του σπιτιού. Επίσης υπάρχουν
εθελοντές ιατροί, διαφόρων ειδικοτήτων, που παρακολουθούν τα παιδιά είτε
επισκεπτόμενοι τους χώρους είτε πηγαίνοντας στα ιατρεία που διατηρούν. Τα παιδιά πριν
έρθουν να μείνουν στα σπίτια φιλοξενίας, εισάγονται στα Νοσοκομεία και υποβάλλονται
σε ιατρικές εξετάσεις, για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας για τη δική
τους προστασία αλλά και για την προστασία των άλλων παιδιών που ήδη μένουν στα
σπίτια. Προληπτικός ιατρικός έλεγχος γίνεται σε όλα τα παιδιά σε τακτά χρονικά
διαστήματα.
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Όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στα παιδιά υποβάλλονται υποχρεωτικά σε
ιατρικές εξετάσεις μια φορά το χρόνο, και προσκομίζουν αντίγραφο ποινικού μητρώου
όταν προσλαμβάνονται.
Οι υλικές ανάγκες των παιδιών, οι λειτουργικές ανάγκες των σπιτιών αλλά και τα έξοδα
συντήρησης των κτιρίων γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν από τον κάθε χώρο σε
συνεργασία με το Τμήμα Χορηγιών. Μεταξύ των σπιτιών υπάρχει συνεργασία αλλά και η
ανταλλαγή ειδών.
Τα παιδιά που μένουν στα σπίτια του Οργανισμούμε την αγάπη και τη ζεστασιά των
ανθρώπων που βρίσκονται κοντά τους ζουν την παιδική ζωή που τους αξίζει και αρχίζουν
σιγά σιγά να βλέπουν με αισιοδοξία το μέλλον τους. Βάζουν στόχους και προσπαθούν να
τους πετύχουν. Προσπαθούν να αποκτήσουν τα εφόδια που θα τους δώσουν τη
δυνατότητα να συνεχίσουν τη ζωή τους κάνοντας πραγματικότητα τα όνειρά τους.
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ΣΠΙΤΙ ΣΤΑ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

Διεύθυνση : Ολυμπίων 9, Πατήσια
Δυνατότητα φιλοξενίας : 20 παιδιά
Το σπίτι δεν λειτουργεί από το 2000 λόγω
σοβαρών κτιριακών προβλημάτων
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
ΠΑΛΙΕΣ ΟΜΟΡΦΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ
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ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Διεύθυνση : Τεμπών, Δημητροκάλη και Δραγούμη 4, Περιστέρι. Παραχώρηση από το
Δήμο Περιστερίου
Τηλέφωνο : 210 5785820
Fax : 210 5785450
Ε-mail : peristeri@hamogelo.gr
Αριθμός παιδιών που φιλοξενούνται : 22
Δυνατότητα φιλοξενίας : 20 παιδιά

Απασχολούμενο
προσωπικό:
11 παιδαγωγοί
1 κοινωνικός
λειτουργός
1 υπεύθυνος
καθαριότητας
1 κοινωνιολόγος
1 υπεύθυνος σπιτιού
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
Με τραγούδια, γέλια και χορούς υποδεχτήκαμε το νέο χρόνο. Μικροί και μεγάλοι
ευχόμαστε το 2009 να φέρει σε όλους υγεία μα πάνω από όλα να έχει γερά τα παιδιά.
Ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας το 2009 να έχει πολλά πολλά χαμογελαστά
παιδικά προσωπάκια. Ολοι εμείς οι μεγάλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι τα παιδιά μας
χρειάζονται και πρέπει να σταθούμε στο πλευρό τους.
Αυτό ακριβώς κι εμείς κάνουμε στο σπίτι μας στο Περιστέρι. Τα παιδιά μας από το
μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο, χαίρονται την κάθε στιγμή. Ανακουφίζονται με την αγάπη
που τους δίνεται απλόχερα τόσο από τους ανθρώπους του σπιτιού αλλά και από τους
εθελοντές που συνεχίσουν και βρίσκονται στο πλευρό μας.
Η ζωή συνεχίζεται στο σπίτι όπως η ζωή κάθε παιδιού που βρίσκεται στο σπίτι του.
Σχολεία, εξωσχολικές δραστηριότητες, γενέθλια, μικρές εξορμήσεις στα πάρκα και στα
λούνα παρκ, σινεμά…….
Άλλος ένας χρόνος που μας βρίσκει όλους μαζί ενωμένους για να αντιμετωπίσουμε τα
προβλήματα των παιδιών μας. Είμαστε κοντά τους στη χαρά τους αλλά και στη λύπη
τους. Στην αγωνία τους αλλά και στην επιτυχία τους.
Είναι πολύ σημαντικό όταν βλέπουμε τα μεγάλα μας παιδιά να αγκαλιάζουν και να
προσφέρουν την αγάπη και τη ζεστασιά στα μικρότερα παιδιά του σπιτιού μας.
Αισθανόμαστε πολύ υπερήφανοι όταν βλέπουμε ότι τόσα χρόνια τα λόγια μας μπαίνουν
μέσα στο μυαλό τους και στην καρδιά τους και μόλις τους δοθεί η ευκαιρία τα κάνουν
πράξη.
Όμως στο σπίτι μας δεν ήταν όλα ρόδινα τη χρονιά που πέρασε. Βρεθήκαμε σε εντάσεις,
προβλήματα, πολλές φορές και σε αδιέξοδο. Με υπομονή και επιμονή προσπαθήσαμε να
εξομαλύνουμε την κατάσταση, να βρούμε λύσεις και να επανέλθει στο σπίτι μας η ηρεμία.
Σ΄ αυτό το σημείο θα πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές
μου που στέκονται στο πλευρό μας όλα αυτά τα χρόνια. Που στηρίζουν το σπίτι μας,
συμμετέχουν στην καθημερινότητα των παιδιών και του σπιτιού και συνεχίζουν να είναι
μέλη της οικογένειάς μας.
Τα όνειρα των παιδιών μας μπορούμε και τα υλοποιούμε μαζί με εσάς !
Τέλος για άλλη μία φορά θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας κάποια λόγια των παιδιών
μας. Μέσα από αυτά θα μπορέσετε όλοι να καταλάβετε γιατί τα παιδιά μας αξίζουν τη ζωή
μας.

Η αγάπη και η οικογένεια είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορείς να το
πεις, να μπορείς να το αισθανθείς.
Όλοι ξέρουμε πως έχουμε φτάσει ως το χαμόγελο για κάποιους σημαντικούς
λόγους.
Είμαστε όλοι ευτυχισμένοι γιατί μας δόθηκε μια ευκαιρία που δεν έχει δοθεί
ποτέ σε κανέναν άλλον, δηλαδή να έχουμε ο ένας τον άλλον.
Αν και ο Ανδρέας κατοικεί σε ένα φωτεινό αστέρι εμείς τον νιώθουμε δίπλα μας
και ξέρουμε ότι μας έχει βοηθήσει πολύ και θέλουμε να του πούμε ένα μεγάλο
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. Όσα ευχαριστώ και να πούμε σε όλους εσάς δε θα φτάσουν ποτέ
για την αγάπη που μας δίνετε, Εσείς ,οι δικοί μας άνθρωποι.
Σας αγαπάμε πολύ Τα Παιδιά σας!!!

233
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
ΕΤΑΙΡΕΙΑ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΒΑΨΙΜΟ
ΣΠΙΤΙΟΥ
ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ:
•

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ

1

•

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ

1

•

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ

1

•

MULTI

1

•

DVD

1

ΕΠΙΠΛΩΣΗ:
•

•

ΚΟΥΚΕΤΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
ΣΤΡΩΜΑΤΑ

4

ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ

2

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ:
•

ΧΑΛΙΑ

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
•

ΤΑΠΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ
•

ΣΚΟΥΠΕΣ-ΦΑΡΑΣΙΑ

4

•

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ

4

•

ΚΟΥΒΑΔΕΣ

4

•

ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

4

•

ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΕΣ

1

ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
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ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
•

ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ο.Τ.Ε.

ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
235 €

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ:
•

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ

1

•

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ

1

•

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

•

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ

11

•

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

1

•

ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

•

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

15 άτομα

31.220 €
374.640 €
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ΣΠΙΤΙ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ
Διεύθυνση : Αργυρουπόλεως 9 &
Ανω Τζουμαγιάς, Νίκαια
Τηλέφωνο : 210 4256040
Fax : 210 4256079
E-mail : nikaia@hamogelo.gr
Αριθμός παιδιών που φιλοξενούνται : 27
Δυνατότητα φιλοξενίας : 22 παιδιά
Απασχολούμενο προσωπικό :
12 παιδαγωγοί
1 κοινωνικός λειτουργός
1 υπεύθυνη καθαριότητας
1 γραμματειακή υποστήριξη
1 υπεύθυνος σπιτιού
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
Άλλη μία χρονιά έφυγε. Το νέο χρόνο τον υποδεχτήκαμε με χαρές, γέλια και τραγούδια
όλοι μαζί, μικροί και μεγάλοι. Μαζί μας και οι εθελοντές μας που έκαναν όλη την
προηγούμενη φορά αισθητή την παρουσία τους με την πολύτιμη βοήθειά τους. Ολοι μαζί
υποδεχτήκαμε και τον Αγιο Βασίλη. Ευχή όλων μας σίγουρα είναι να ικανοποιήσει τις
επιθυμίες των παιδιών μας. Όμως η σημαντικότερη ευχή μας είναι η καινούργια χρονιά να
φέρει σε όλο τον κόσμο αγάπη, υγεία, κατανόηση, υπομονή και πολλά πολλά πολλά
παιδικά χαμόγελα.
Η ζωή μέσα στο σπίτι κυλά φυσιολογικά, όπως σε όλα τα σπίτια. Τα παιδιά μας με τα
σχολεία και τις υποχρεώσεις τους και εμείς οι μεγάλοι να κάνουμε έναν αγώνα δρόμου για
να προσφέρουμε στα παιδιά αυτά που δικαιούνται. Αυτά που πρέπει να έχουν για να
συνεχίσουν τη ζωή τους.
Είκοσι δύο παιδικές ζωούλες μέσα στο σπίτι μας από 6 χρονών μέχρι 21 χρονών. Κάποια
παιδιά μας ενηλικιώθηκαν και επέστρεψαν στην οικογένειά τους. Κάποια άλλα όμως αν και
μικρά επέστρεψαν στην οικογένειά τους από τη στιγμή που η κατάσταση στο σπίτι
βελτιώθηκε και η οικογένεια άξιζε να ζήσει όλη μαζί. Εμείς και πάλι οτιδήποτε κι αν
χρειαστούν θα είμαστε στο πλευρό τους. Το ξέρουν πολύ καλά αυτό.
Προς το τέλος της χρονιάς η οικογένειά μας μεγάλωσε. Γίναμε είκοσι έξι και μάλιστα το
μικρότερο της οικογένειάς μας είναι μόλις 2 χρονών. Όπως καταλαβαίνετε άλλαξε και το
κλίμα στο σπίτι μας. Τα μεγάλα μας παιδιά έγιναν οι φύλακες άγγελοι των μικρότερων.
Μία ανομοιομορφία από ηλικίες μέσα στο σπίτι μας, όμως είναι πολύ διαφορετική πλέον η
ζωή μας και χαιρόμαστε όλοι γι΄ αυτό. Χαιρόμαστε όταν βλέπουμε ότι τα μεγάλα μας
ενεργούν πλέον σαν μεγάλοι και ώριμοι πλέον άνθρωποι. Χαιρόμαστε όταν βλέπουμε το
πόσο προστατευτικά δρουν απέναντι στα μικρότερα και μάλιστα όταν γυρνούν τρέχοντας
από το σχολείο για να τα παίξουν και γιατί όχι να βοηθήσουν και στο φαγητό τους.
Όμως δεν ήταν όλα ρόδινα. Περάσαμε πολλές δυσκολίες τη χρονιά που πέρασε. Παιδιά
μας στην εφηβεία, αγόρια και κορίτσια, που το καθένα ήθελε τη δική του αντιμετώπιση.
Διαφορετικοί χαρακτήρες, διαφορετικές ανάγκες. Γι’ αυτό είμαστε εκεί. Για να τα
βοηθήσουμε να περάσουν όσο πιο ήρεμα γίνεται τις εναλλαγές αυτές στο χαρακτήρα τους
και στη ζωή τους.
Όλα αυτά όμως δεν τα περάσαμε μόνοι μας. Όπως πάντα έτσι και τη χρονιά που πέρασε
είχαμε κοντά μας τους εθελοντές. Λίγοι μεν αλλά πολύ αξιόλογοι, με αγάπη και
διακριτικότητα ήταν μαζί μας και μαζί με τα παιδιά μας. Πραγματικά οι άνθρωποι του
σπιτιού μας, οι εθελοντές μας, είναι άνθρωποι που είναι στο σπίτι μας με συναίσθηση για
το τι ακριβώς πρέπει να κάνουν, με ευαισθησία στην ανάγκη του κάθε παιδιού, με
συμπόνια στο πρόβλημα κάθε παιδιού.
Είναι αυτοί που όποτε τους χρειαστούμε είναι κοντά μας.
Είναι αυτοί που αφιερώνουν το χρόνο που μπορούν για να μαγειρέψουν, να ταΐσουν τα
μωρά μας, να διαβάσουν τα παιδιά μας, να τα πάνε στα αγγλικά τους και στο χορό τους,
να τα συνοδεύσουν στις εκδηλώσεις, να χορέψουν μαζί τους, να τραγουδήσουν μαζί τους
και γιατί όχι να παίξουν μαζί τους.
Είναι οι γιατροί μας που χωρίς κανένα αντάλλαγμα φροντίζουν για την υγεία των παιδιών.
Παιδίατροι, οδοντίατροι, ορθοδοντικοί, μικροβιολόγοι.
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Είναι οι καθηγητές μας που μετά το σχολείο τους έρχονται στο σπίτι μας για να
διαβάσουν τα παιδιά μας. Να τα βοηθήσουν στα μαθήματα του σχολείου τους και να τα
προετοιμάσουν για τις εξετάσεις του.
Είναι όλοι αυτοί που στηρίζουν το σπίτι μας με οτιδήποτε χρειαστεί. Το καθημερινό
φρέσκο ψωμί μας, τα φρέσκα ψάρια μας, τα λαχανικά και τα φρούτα, το γάλα….. Και όλοι
εσείς που έχετε μιλήσει μαζί μας για να καλύψετε τις ανάγκες του σπιτιού μας και των
παιδιών μας.
Είναι τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, οι σχολές μπαλέτου και χορού, οι αθλητικές
οργανώσεις και τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης.
Θέλουμε όλοι να ξέρετε ότι εμείς είμαστε καθημερινά κοντά στα παιδιά μας. Η δική σας
όμως ανιδιοτελής προσφορά είναι αυτή που συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των
παιδιών μας αλλά και στην υλοποίηση των ονείρων τους και επιθυμιών τους.
Σας ευχαριστούμε πολύ τα βάθη της καρδιάς μας. Μπορεί τα παιδιά μας να μην τον
δείχνουν. Όμως η αγάπη τους και η ευγνωμοσύνη τους για όλους εσάς είναι πραγματική.
Σας έχουμε ανάγκη. Ελπίζουμε και ευχόμαστε και φέτος να σας έχουμε κοντά μας. Αυτό
που ζείτε μαζί μας είναι πραγματικό. Η αγάπη μας για σας επίσης είναι αληθινή. Σας
αγαπάμε και σας θέλουμε κοντά μας.
Σίγουρα ο Ανδρέας μας, αυτός ο μικρός άγγελος, θα είναι πολύ υπερήφανος από εκεί που
είναι, όταν βλέπει όλους εσάς να συμμετέχετε στην οικογένειά του. Πολύ περισσότερο
όταν βλέπει όλα μας τα παιδιά να παίρνουν ό,τι τους δίνετε και δίνουμε για να συνεχίσουν
τη ζωή τους.
Το χαμόγελο των παιδιών είναι υπόθεση όλων μας.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
ΕΤΑΙΡΕΙΑ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΟΣΟ

ΟΙΚΟΣΥΣΚΕΥΗ
•

DVD

1

•

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ

1

ΕΠΙΠΛΩΣΗ
•

ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

4

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ
•

ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ

8

ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
•

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ
ΠΑΤΑΚΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ

4

•

ΦΑΚΟΥΣ

4

•

ΚΑΛΑΘΟΥΝΕΣ
ΡΟΥΧΩΝ

6

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ
•

ΣΚΟΥΠΕΣΦΑΡΑΣΙΑ(ΑΠΛΑ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ)

4

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ
(ΑΠΛΕΣ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ)

4

•

ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

4

•

ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΕΣ

2

•

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
•

Ο.Τ.Ε.

300 €

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

250
•

Δ.Ε.Η.

•

Ε.Υ.Δ.Α.Π.

1.163 €
275 €

ΑΝΑΓΚΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
•

ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

3.860 €

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
•

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΣΠΙΤΙΟΥ

1

•

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

•

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

1

•

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ

12

•

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

1

•

ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

•

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

16

31.840 €

382.080 €

251
ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

Διεύθυνση : Πανός 25, Μαρούσι
Δωρεά των αδελφών Σεμιτέκολου
Τηλέφωνο : 210 8026021
Fax : 210 8026453
E-Mail: maroussi@hamogelo.gr
Αριθμός παιδιών που φιλοξενούνται :
26
Δυνατότητα φιλοξενίας : 22

Απασχολούμενο προσωπικό:
12 παιδαγωγοί
1 κοινωνικός λειτουργός/υπεύθυνος
σπιτιού
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ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ
Η πρώτη μέρα της καινούριας χρονιάς μας βρήκε στο σπίτι να ανοίγουμε τα δώρα που
έφερε ο Άγιος Βασίλης.
Ο υπόλοιπος μήνας κύλησε γρήγορα. Οι διακοπές τελείωσαν και οι απογευματινές ώρες
παιχνιδιού μετατράπηκαν σε ώρες διαβάσματος.
Και ήρθε ο μήνας της Αποκριάς γεμάτος γλέντι, χορό και ξέφρενα πάρτυ.
Όλα αυτά όμως τελείωσαν με τον ερχομό του Μάρτη. Την Καθαρή Δευτέρα την
γιορτάσαμε στο σπίτι μαςμε νηστίσιμους μεζέδες και βόλτα στο πάρκο της γειτονιάς. Τα
Σαββατοκύριακα πέρασαν με εκδηλώσεις και παρακολουθήσεις θεατρικών παραστάσεων.
Μια από αυτές ήταν και η παράσταση Καραγκιόζη που παρακολουθήσαμε στο πολιτιστικό
κέντρο Παλαιού Ψυχικού.
Και μπαίνει ο Απρίλιος. Είμαστε στα μισά της άνοιξης. Ο καλός καιρός ανεβάζει ακόμη
περισσότερο τη διάθεση μας. Έρχονται οι γιορτινές μέρες του Πάσχα. Τη μεγάλη Τετάρτη
τα παιδιά ευχαριστήθηκαν παιχνίδι στα Playmobil της Κηφισιάς.
Τη Μ. Παρασκευή το πρωί προσκυνήσαμε τον Εσταυρωμένο και μετά παίξαμε στην
παιδική χαρά. Το βράδυ, όπως όλος ο κόσμος ακολουθήσαμε τον επιτάφιο και το Μ.
Σάββατο το βράδυ πήγαμε στην Ανάσταση και πήραμε το Άγιο Φως. Την Κυριακή του
Πάσχα περάσαμε τη μέρα μας στο Σχοινιά. Παίξαμε στην αυλή και πήγαμε βόλτα στην
παραλία. Οι μέρες των διακοπών πέρασαν γρήγορα. Οι επόμενες διακοπές που
περιμένουμε πιο με λαχτάρα είναι του καλοκαιριού.
Οι πρώτες μέρες του Μαϊου ξεκίνησαν με πάρτυ και εκδρομές. Στις 03 Μαΐου στο εξοχικό
μας στο Σχοινιά ψήσαμε στην αυλή και διασκεδάσαμε όλη μέρα. Στις 10 Μαΐου το
δημοτικό σχολείο έκανε τη μονοήμερη εκδρομή του στα Καλάβρυτα και φυσικά και τα 15
μας παιδιά πέρασαν μια αξέχαστη μέρα. Την Παρασκευή 29 Μαΐου στο σπίτι μας επικρατεί
μια χαρούμενη αναστάτωση. Τα κορίτσια που παρακολουθούν μαθήματα μπαλέτου έχουν
σήμερα την παράστασή τους και είναι λίγο αγχωμένα. Όλα όμως πήγαν τέλεια. Ήταν μια
πολύ όμορφη παράσταση.
Μόλις μπήκε ο Ιούνιος αρχίσαμε να μετράμε αντίστροφα τις μέρες για να κλείσουν τα
σχολεία και να πάμε διακοπές. Λίγες μέρες πριν το τέλος τησ σχολικής χρονιάς έγιναν οι
καθιερωμένες γιορτές του παιδικού σταθμού, του νηπιαγωγείου και του δημοτικού
σχολείου. Και ήρθε η ημερομηνία που περιμέναμε πως και πως…στις 28 Ιουνίου ξεκινούν
οι διακοπές μας στην Καβάλα. Το ταξίδι πολύωρο, αλλά άξιζε τον κόπο! Μόλις φτάσαμε
και κατεβήκαμε από το πούλμαν τα ξεχάσαμε όλα.. Αντικρίσαμε τα πανέμορφα σπιτάκια
μας στη Νέα Ηρακλείτσα της Καβάλας! Εδώ ξεκινούν οι ομορφότερες μέρες του φετινού
καλοκαιριού… Εδώ τα παιδιά απολαμβάνουν παιχνίδια στην άμμο στην παραλία των
Αμμολόφων. Έτσι λοιπόν έφτασε και η ημέρα της αναχώρησής μας.. 18 Ιουλίου. Ήμασταν
λίγο στενοχωρημένοι αλλά περιμέναμε με ανυπομονησία τα γενέθλιά της Αφροδιτούλας
στις 23 Ιουλίου. ‘Ετσι κλείνει και ο Ιούλιος τώρα πλέον ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τις
διακοπές μας στο Σχοινιά όπως κάθε χρόνο.
Έφτασε και ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού. Για εμάς όμωσ το καλοκαίρι δεν
τελειώνει εδώ… Το Σάββατο στις 8 του μηνός διασκεδάσαμε στο ALLOY FAN PARK.
Παίξαμε σε όλα τα παιχνίδια μέχρι το βράδυ…
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Έχουμε αρχίσει ήδη να μετράμε τις μέρες για να ξεφύγουμε διακοπές. Άλλωστε όλοι
φεύγουν τον Αύγουστο από την Αθήνα. Εμείς γιατί να καθίσουμε εδώ; Έτσι λοιπόν σιγά
έφτασε η πολυπόθητη ημερομηνία.. 17/08/09 για Σχοινιά!
Αυτές οι διακοπές μας όμως μας επιφύλλασαν δυσάρεστο τέλος… τη φωτιά στη Βόρεια
Αττική. Η φωτιά είχε αρχίσει να πλησιάζει απειλητικά την περιοχή μας και δυστυχώς
έπρεπε να εγκαταλείψουμε. Έτσι επιστρέψαμε λίγες μέρες νωρίτερα.
Όταν επιστρέψαμε στο σπίτι μας είδαμε με μεγάλη μας χαρά το σπιτάκι μας να γίνεται
μεγαλύτερο!Είχε σχεδόν χτιστεί ο τρίτος όροφος! Κυλάνε οι μέρες και μπαινοβγαίνουν
δραστήριο μάστορες και αγαπημένοι εθελοντές μας. Όλοι ανεβαίνουν στον τρίτο όροφο
για να επισπεύσουν την ολοκλήρωση του σπιτιού
Να και ο Σεπτέμβρης! Ούτε που το καταλάβαμε πότε ήρθε με όλες τις ετοιμασίες. Να που
πριν καλά το καταλάβουμε άνοιξαν και τα σχολεία μας. Γεμάτοι όρεξη ξυπνήσαμε το πρωί
της Παρασκευής 11/09 και σπεύσαμε στον αγιασμό. Έτσι σηματοδοτήθηκε η έναρξη της
νέας μας σχολικής χρονιάς. Τα Σαββατοκύριακα μας πάλι κανονίζουμε τις εξορμήσεις μας!
Το Σάββατο 19 /09 τα παιδιά μας είχαν τη χαρά να συμμετάσχουν στην εκδήλωση που
οργάνωσε η αντιπροσωπεία στην Ελλάδα με αφορμή την παρουσίαση του παιδικού
παραμυθιού της κας Βαρβαρούση «Μια παρέα με καρδιά».
Η ημέρα ξεκίνησε με την ξενάγηση εκατό παιδιών στο «Αττικό Ζωολογικό Πάρκο» όπου οι
φίλοι μας είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά αγαπημένα τους ζώα και να τα
ταΐσουν.
Ακολούθησε η παρουσίαση του παιδικού παραμυθιού σε συνδυασμό με θεατρικά
παιχνίδια. Ενώ η συγγραφέας αφηγείτο το παραμύθι, απτά εμψυχωτές παρουσιάζονταν
μεταμφιεσμένοι ως ήρωες του βιβλίου στο χώρο που κάθονταν τα παιδιά, γεγονός που τα
ενθουσίασε. Στη συνέχεια τα παιδιά συμμετείχαν στη δραστηριότητα ζωγραφικής «Ένα
μήνυμα για την Ευρώπη» και διακόσμησαν ένα μεγάλο καμβά με διάφορα σχέδια και
χρώματα. Κάπως έτσι βγήκε και ο Σεπτέμβρης.
Ο Οκτώβρης ξεκίνησε και οι μπαλαρινούλες του σπιτιού μας στο πρώτο μάθημα μπαλέτου
στο πολιτιστικό κέντρο του δήμου μας! Όλες χαρούμενες με πιασμένα τα μαλλάκια τους,
με όμορφα λευκά και ροζ φορμάκια και φυσικά τα μπαλετίνια τους.
Τη Κυριακή 4/10 είπαμε να χαρούμε το ζεστό ήλιο και έτσι χαθήκεμ για ακόμη μια φορά
στο μαγευτικό κόσμο και τα παιχνίδια του ALLOY FAN PARK. Παρόλα τα μαθήματα και την
καθημερινότητά μας οι εκπλήξεις δεν έλειπαν αφού στις 21.10 ήμασταν προσκεκλημένοι
από μια σπουδαία ζωγράφο σε μια εκδήλωση με θέμα «Ο καραγκιόζης Νεοέλληνας»!Μ
‘αυτά και μ’αυτά έφτασε και η εθνική μας επέτειος… 28η Οκτωβρίου! Καμαρώσαμε τα
παιδιά μας να απαγγέλουν ποήματα στη γιορτή του σχολείου καθώς και να παρελαύνουν
μς το κεφάλι τους ψηλά.
Ο Νοέμβρης κυλούσε ήρεμα με τα παιδιά και τους μεγάλους προσηλωμένους στις
υποχρεώσεις αλλά και στις μικ΄ρες χαρές της καθημερινότητας. Η ημέρα που έκανε τη
διαφορά ήταν η 13η του μήνα που τα παιδιά μας παρακολούθησαν το «party on ice” με
τος ήρωες της Disney. Ήταν μια υπέροχη παράσταση και τα παιδιά χάρηκαν πολύ. Στις
21/11 γιορτάσαμε όλοι μικροί και μεγάλοι στο σύλλογο τα εγκαίνια του νέου μας Σπιτιού
Ημερήσιας Φροντίδας στο Μύτικα Ευβοίας! Τώρα που τελειώνει ο Νοέμβρης όλοι
βλέπουμε στα όνειρά μας ελαφάκια…χιόνια..ελατάκια και ανυπομονούμε μαζί με τον
Δεκέμβρη να έρθουν γρήγορα και τα Χριστούγεννα.!
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Οι ημέρες του Δεκέμβρη έκρυβαν μέσα τους ια μαγεία που αναζοπυρώνεται με τη
μυρωδιά των γλυκών και των φαγητών που καθημερινά νοτίζουν τις κουρτίνες του
σπιτιού μας. Κάθε πρωί απολαμβάνουμε χριστουγεννιάτικ παραμυθία. Τα μεσημεράκια
ξεκουραζόμασταν και γρήγορα έφτανε το απόγευμα..για κάθε απόγευμα είχε κανονιστεί
μια βόλτα.
Μια από τις σημαντικότερες βόλτες μας ήταν η εκδήλωση της coca-cola! Εκεί βρήκαμε τον
άγιο Βασίλη με πολλά δώρα…η είσοδος του κοκκινοφορεμένου κυρίου με τα άσπρα γένια
έγινε με πυροτεχνήματα και τραγούδια.Τα χαμογελάκια μας κατενθουσιασμένα και με
ανοιχτό το στόμα κοιτούσαν το μεγαλόσωμο άντρα που τους μοίραζε τα πολυπόθητα
δώρα τους!
Στις 2/5 είχαμε οργανώσει το πάρτυ γενεθλίων της μικρής μας Ειρήνης με πολύ κόσμο και
τους μικρούς της φίλους από τον παιδικό σταθμό. Την επόμενη μέρα, στο εξοχικό μας στο
Σχοινιά ψήσαμε στην αυλή και διασκεδάσαμε όλη την ημέρα.
Στις 10/5 το δημοτικό σχολείο έκανε τη μονοήμερη εκδρομή του στα Καλάβρυτα και
φυσικά και τα 15 μας παιδιά πέρασαν μια αξέχαστη μέρα.
Το επόμενο Σαββάτο 23/5 ο Παναγιώτης έκανε τα γενέθλια του. Ήρθαν όλοι του οι φίλοι
και οι συμμαθητές και διασκέδασαν όλο το απόγευμα.
Την Παρασκευή 29/5 στο σπίτι μας επικρατεί μια χαρούμενη αναστάτωση. Τα κορίτσια
που παρακολουθούν τα μαθήματα μπαλέτου, έχουν σήμερα την παράσταση τους και είναι
λίγο αγχωμένα. Όλα όμως πήγαν τέλεια!!! Ήταν μία πολύ όμορφη παράσταση.
ΙΟΥΝΙΟΣ
Μόλις μπήκε ο Ιούνιος αρχίσαμε να μετράμε αντίστροφα τις μέρες για να κλείσουν τα
σχολεία και να πάμε διακοπές.
Λίγες μέρες πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς έγιναν οι καθιερωμένες γιορτές του
παιδικού σταθμού, του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου.
Την Τετάρτη 17 Ιουλίου, έξι από τα μεγαλύτερα παιδιά ενημερώθηκαν για την οδική
ασφάλεια. Μέσα από το παιχνίδι και με πρωταγωνιστές τα ίδια τα παιδιά έμαθαν τους
βασικούς κανόνες για να κυκλοφορούν ασφαλή.
Στις 19 Ιουνίου έγινε η γιορτή του χορού της 9χρονης Κατερίνας μας και στις 25 Ιουνίου ο
Μιχάλης γιόρτασε για όγδοη χρονιά την ημέρα της γέννησής του στο σπίτι με φίλους να
του εύχονται τα ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
Στο τέλος ήρθε η ημερομηνία που όλοι περιμέναμε πως και πως…28 Ιουνίου και ξεκινούν
οι διακοπές μας στην Καβάλα! Το ταξίδι πολύωρο αλλά άξιζε τον κόπο! Μόλις φτάσαμε και
κατεβήκαμε από το πούλμαν τα ξεχάσαμε όλα…Αντικρίσαμε τα πανέμορφα σπιτάκια μας
στη Νέα Ηρακλείτσα της Καβάλας! Εδώ ξεκινούν οι ομορφότερες μέρες του φετινού
καλοκαιριού…
Εδώ τα παιδιά απολαμβάνουν παιχνίδια στην άμμο στην παραλία των Αμμολόφων!
Εδώ παιδιά και παιδαγωγοί στη θάλασσα στη Ν.Ηρακλείτσα!
Εδώ περνάμε όμορφες στιγμές στη νεροτσουλήθρα στην Τούζλα!
Διασκεδάσαμε πολύ στο μίνι λούνα παρκ στη Νέα Πέραμο!
Φτάσαμε και στην όμορφη Δράμα! Πανέμορφες λιμνούλες, ρυάκια και πλατάνια στην Αγία
Βαρβάρα!
Μετά από πολύ κόπο φτάσαμε και στο κάστρο της Καβάλας!
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Να και το σκαφάκι που ναύλωσε ο δήμος Ν.Ηρακλείτσας για χάρη μας!! Κάναμε βόλτα
και μάλιστα είδαμε το βυθό σε μία τεράστια οθόνη με τη βοήθεια των δυτών!
Απογευματινή βολτίτσα στη Ν.Πέραμο!
Κάπως έτσι κλείνει και ο Ιούλιος…τώρα πλέον ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τις διακοπές μας στο
Σχοινιά όπως κάθε χρόνο και να σας περιγράψουμε μετά τις όμορφες στιγμές μας!!
Αυτά και άλλες πολλές όμορφες στιγμές που δεν χωρούν μέσα σε λίγες σελίδες!! Έτσι λοιπόν
έφτασε και η ημέρα της αναχώρησής μας..18 Ιουλίου!
Ήμασταν λίγο στεναχωρημένοι αλλά περιμέναμε με ανυπομονησία τα γενέθλια της Αφροδιτούλας
στις 23 Ιουλίου…
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009
Έφτασε και ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού. Για εμάς όμως το καλοκαίρι δεν
τελειώνει εδώ… Το Σάββατο στις 8 του μηνός διασκεδάσαμε στο Allou Fan Park.
Παίξαμε σε όλα τα παιχνίδια μέχρι το βράδυ…

Ευχαριστούμε πολύ το allou για τις ευχάριστες στιγμές που μας χάρισε!
Έχουμε αρχίσει ήδη να μετράμε τις μέρες για να ξαναφύγουμε διακοπές. Άλλωστε όλοι
φεύγουν τον Αύγουστο από την Αθήνα. Εμείς γιατί να καθίσουμε εδώ; Έτσι λοιπόν σιγά
έφτασε η πολυπόθητη ημερομηνία..17/08/09 και ξεκινάμε για Σχοινιά!
Και πάλι παιχνίδια στην παραλία και βουτιές στη θάλασσα!!

Στο Σχοινιά γιορτάσαμε και τα γενέθλια τριών κοριτσιών μας…της Ελευθερίας στις 19/08
και της Ευτυχίας και της Βάσως στις 22/08!
Αυτές οι διακοπές όμως μας επιφύλασσαν δυσάρεστο τέλος…τη φωτιά στη Βόρεια Αττική.
Η φωτιά είχε αρχίσει να πλησιάζει απειλητικά την περιοχή μας και δυστυχώς έπρεπε να
εγκαταλείψουμε. Έτσι επιστρέψαμε λίγες μέρες νωρίτερα.
Όταν επιστρέψαμε στο σπίτι μας είδαμε με μεγάλη μας χαρά το σπιτάκι μας να γίνεται
μεγαλύτερο! Είχε σχεδόν χτιστεί ο 3Ος όροφος! Έτσι θα μπορέσουμε, καθώς μεγαλώνουμε
να χωριστούμε τα αγόρια από τα κορίτσια και ο καθένας μας να μοιράζεται το δωμάτιό
του με άλλα δύο παιδιά του ίδιου φύλου!
Κυλάνε οι μέρες και μπαινοβγαίνουν δραστήριοι μάστορες και αγαπημένοι εθελοντές μας!
Όλοι ανεβαίνουν στον 3ο όροφο για επισπεύσουν την ολοκλήρωση του σπιτιού!
Να και ο Σεπτέμβριος! Ούτε που το καταλάβαμε πότε ήρθε με όλες τις ετοιμασίες! Τώρα
υποδεχόμαστε όλο τον κόσμο που προσπαθεί να μας δείξει την αγάπη του κάνοντάς μας
επισκέψεις με τα χέρια γεμάτα με σχολικά είδη για να καλύψουμε τις ανάγκες μας! Να που
πριν καλά καλά το καταλάβουμε ανοίξαν και τα σχολεία μας!! Γεμάτοι όρεξη ξυπνήσαμε
το πρωί της Παρασκευής 11/09 και σπεύσαμε στον αγιασμό! Έτσι σηματοδοτήθηκε η
έναρξη της νέας μας σχολικής χρόνιας!
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Μη νομίζετε ότι σταματάμε εδώ.. έχουμε και τα μπαλέτα μας-μοντέρνο χορό-ρυθμική στο
κέντρο πολιτισμού του δήμου μας αλλά και μπάσκετ από τον αθλητικό οργανισμό του
δήμου!
Βέβαια τα Σαββατοκύριακά μας πάλι κανονίζουμε τις εξορμήσεις μας!
Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2009 τα παιδιά μας είχαν τη χαρά να συμμετάσχουν στην
εκδήλωση που διοργάνωσε η Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα με αφορμή την παρουσίαση
του παιδικού παραμυθιού της κας Βαρβαρούση «Μία παρέα με …καρδιά».
Η ημέρα ξεκίνησε με την ξενάγηση εκατό παιδιών στο «Αττικό Ζωολογικό Πάρκο» όπου οι
μικροί μας φίλοι είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά ζώα αγαπημένα τους ζώα
αλλά και να τα ταΐσουν!
Ακολούθησε η παρουσίαση του παιδικού παραμυθιού σε συνδυασμό με θεατρικά
παιχνίδια.

Έτσι,

ενώ

η

συγγραφέας

αφηγείτο

το

παραμύθι,

επτά

εμψυχωτές

παρουσιάζονταν μεταμφιεσμένοι ως ήρωες του βιβλίου στο χώρο που κάθονταν τα παιδιά,
γεγονός που τα ενθουσίασε!
Στη συνέχεια, όλα τα παιδιά συμμετείχαν στη δραστηριότητα ζωγραφικής «Ένα μήνυμα
για την Ευρώπη» και διακόσμησαν έναν μεγάλο καμβά με διάφορα σχέδια και χρώματα!
Η ημέρα τελείωσε με φαγητό αλλά και υπέροχα δώρα για τους μικρούς μας φίλους που
έφυγαν με τις καλύτερες αναμνήσεις και εντυπώσεις!!! Κάπως έτσι βγήκε και ο
Σεπτέμβριος!
Τα υπόλοιπα νέα μας θα τα μοιραστούμε μαζί σας σύντομα!!
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Ο Οκτώβριος ξεκίνησε κ οι μπαλαρινούλες του σπιτιού μας έσπευσαν στο 1ο μάθημα
μπαλέτου στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου μας! Όλες χαρούμενες με πιασμένα τα
μαλλάκια τους, με όμορφα λευκά και ροζ φορμάκια και φυσικά τα μπαλετίνια τους!
Την Κυριακή 4/10 είπαμε να χαρούμε το ζεστό ήλιο και έτσι χαθήκαμε για άλλη μια φορά
στο μαγευτικό κόσμο & τα παιχνίδια του Allou Fan Park!
Καλά τα παιδιά το καταευχαριστήθηκαν αφού στο χώρο παρευρίσκονταν κλόουν οι οποίοι
ζωγράφιζαν υπέροχες φιγούρες στα χεράκια και μαγουλάκια των παιδιών.
Σιγά σιγά όμως ξεκινούν όλο και περισσότερες υποχρεώσεις αφού και το τελευταίο
φροντιστήριο που άφησε τους μαθητές του να ξεκουραστούν λίγο παραπάνω στις 9/10
έβαλε μπρος!
Παρόλα τα μαθήματα και την καθημερινότητά μας οι εκπλήξεις δεν έλειπαν αφού στις
21/10 ήμασταν ήμασταν προσκεκλημένοι από μία σπουδαία ζωγράφο σε μια εκδήλωση
με θέμα ¨Ο καραγκιόζης Νεοέλληνας¨!
Μ΄αυτά και μ΄αυτά έφτασε και η εθνική μας επέτειος…28η Οκτωβρίου! Καμαρώσαμε τα
παιδιά μας να απαγγέλουν ποιήματα στη γιορτή του σχολείου καθώς
και να παρελαύνουν με το κεφάλι τους ψηλά! Ε μετά καταλαβαίνετε…περνώντας έξω από
τα Goody’s της γειτονιάς μας είπαμε να δοκιμάσουμε και λίγο fast food..εκεί τα παιδιά
διασκέδασαν στο μίνι παιδότοπο και επιστρέψαμε στο σπίτι νωρίς το απογευματάκι!
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Εκείνη ήταν η ώρα των μεγαλύτερων παιδιών του σπιτιού…θα πήγαιναν σινεμά!
Κάπως έτσι αφήσαμε πίσω μας το φυλλοβόλο Οκτώβρη για να υποδεχθούμε το Νοέμβρη!
ΝΟΕΜΒΡΗΣ
Ο Νοέμβρης κυλούσε ήρεμα με τα παιδιά και τους μεγάλους προσηλωμένους στις
υποχρεώσεις αλλά και στις μικρές μικρές χαρές της καθημερινότητας! Για εμάς ο
Νοέμβρης ήταν ο μήνας που κάναμε τις τελευταίες ψιλοδουλείτσες για να πάνε τα
κορίτσια στα καινούρια τους δωμάτια στον καινούριο μας όροφο..οπότε κουραστήκαμε
αλλά και ευχαριστηθήκαμε αφού μετά από την προσπάθεια όλων μας αρχίσαμε να
συνειδητοποιούμε το αποτέλεσμα!
Η ημέρα που έκανε τη διαφορά ήταν η 13η του μήνα, που τα παιδιά μας
παρακολούθησαν το “party on ice” με τους ήρωες της Disney!! Ήταν μια υπέροχη
παράσταση και τα παιδιά χάρηκαν πολύ!
Την επόμενη εβδομάδα γιορτάσαμε στο σπίτι τα γενέθλια του Σταύρου! Το σπίτι μας
στολισμένο και έτοιμο για πάρτυ δέχθηκε όλους τους φίλους και τους συμμαθητές του!!
Στις 21/10 γιορτάσαμε όλοι μικροί και μεγάλοι στο σύλλογο τα εγκαίνια του νέου μας
Σπιτιού Ημερήσιας Φροντίδας, στο Μύτικα Ευβοίας!
Έτσι και ο μήνας αυτός φτάνει στο τέλος του και 7 από τα παιδιά μας παρακολούθησαν
μια παράσταση στο θέατρο Βεάκη. Όταν γύρισαν ήθελαν όλα να μας διηγηθούν την
ιστορία που παρακολούθησαν.
Τώρα που τελειώνει ο Νοέμβρης όλοι βλέπουμε στα όνειρά μας ελαφάκια…χιόνια
…ελατάκια…κ ανυπομονούμε μαζί με τον Δεκέμβρη να έρθουν γρήγορα και τα
Χριστούγεννα!
Δεκέμβριος
Αυτές οι μέρες έκρυβαν μέσα τους μια μαγεία που αναζωπυρώνεται με τη μυρωδιά των
γλυκών και των φαγητών. Μυρωδιές μοναδικές που καθημερινά νοτίζουν τις κουρτίνες
του σπιτιού μας!
Ξυπνάγαμε κάθε πρωί με την ησυχία μας και απολαμβάναμε χριστουγεννιάτικα παραμύθια
στην τηλεόραση, μετά παιχνίδι και κατά το μεσημεράκι η μυρωδιά του φαγητού μας
μαγνήτιζε στην κουζίνα! Τρώγαμε όλοι μαζί, με την ησυχία μας και χωρίς το άγχος των
μαθημάτων και των υποχρεώσεων!
Τα μεσημεράκια ξεκουραζόμασταν, παίζαμε και λιγάκι αλλά σιγανά για να μην
ανησυχήσουμε τους γείτονες.. Και γρήγορα έφτανε το απόγευμα.. για κάθε απόγευμα
είχε κανονιστεί και μία βόλτα!
Μία από τις σημαντικότερες βόλτες μας ήταν η εκδήλωση της coca-cola! Εκεί βρήκαμε τον
Άγιο Βασίλη με πολλά δώρα, ελαφάκια και έναν ωραιότατο παιδότοπο! Επίσης
παρακολουθήσαμε και μία παράσταση με ένα πολύ αστείο κλόουν ο οποίος μας σήκωσε
να χορέψουμε, μας είπε παραμύθια κ.λ.π.!
Και πολλές άλλες βόλτες που δυστυχώς δεν χωράνε στο χαρτί..!
Ήρθε και η Πρωτοχρονιά και μαζί της ήρθε και ο Άγιος Βασίλης με πολλά δώρα… η
είσοδος του κοκκινοφορεμένου κυρίου με τα άσπρα μακριά γένια έγινε με πυροτεχνήματα
και τραγούδια..τόσο δυνατά που ξεσηκώσαμε τη γειτονιά! Τα χαμογελάκια μας..
κατενθουσιασμένα και με ανοιχτό το στόμα κοιτούσαν το μεγαλόσωμα άντρα που τους
μοίραζε τα πολυπόθητα δώρα τους!
Τα υπόλοιπα νέα μας στο 2010!
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
ΕΤΑΙΡΕΙΑ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΟ
ΠΟΣΟ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ:
•

•

€

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ISDN ΜΕΓΑΛΗΣ
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

2

ΜΙΚΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

1

ΕΠΙΠΛΩΣΗ:
•

ΤΡΑΠΕΖΙΑ 20 ΠΑΙΔΙΩΝ
ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

€
1
ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ

•

ΚΡΕΒΑΤΙΑ-ΚΟΥΚΕΤΕΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
ΣΤΡΩΜΑΤΑ

3

•

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

1

•

ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

•

ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΕΣΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

€
€

€
4
ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ

€

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ:
•

ΣΕΤ ΣΕΝΤΟΝΙΑ

40

€

•

ΣΕΤ ΠΕΤΣΕΤΕΣ

40

€

•

ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ

10

€

•

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣΠΑΠΛΩΜΑΤΑ

•

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ

20

€

•

ΧΑΛΙΑ-ΜΟΚΕΤΕΣ

4

€

•

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

10

€

•

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

20

€

•

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

20

€

€
20 & 20
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ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
•

•

ΣΕΡΒΙΤΣΙΑ ΣΕΤ 20
ΠΑΙΔΙΑ (ΠΙΑΤΑΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ)
ΠΟΤΗΡΙΑ-ΦΛΥΤΖΑΝΙΑΜΠΟΛ-ΚΟΥΠΕΣ 20
ΠΑΙΔΙΑ

•

ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ
ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ

•

ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ

€
1
€
30
€
5
€
100

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ
•

•

ΣΚΟΥΠΕΣ-ΦΑΡΑΣΙΑ
(ΑΠΛΑ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ)

€
2
€

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ
(ΑΠΛΕΣ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ)

2

•

ΚΟΥΒΑΔΕΣ (ΑΠΛΟΥΣ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ)

3

•

ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

5

€

•

ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΕΣ

2

€

€

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
•

Δ.Ε.Η.

333 €

•

Ο.Τ.Ε.

142 €

•

Ε.Υ.Δ.Α.Π.

185 €

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ:
•

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ

12

•

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ /
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

1

•

•

ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΣΠΙΤΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΣΠΙΤΙΟΥ

13 άτομα

26.600 €

319.200 €
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TΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Διεύθυνση : Χαμηλή Μαγουλάδων, Κέρκυρα
Παραχώρηση από την Κοινωφελή Αδελφότητα Χαμηλής
Μαγουλάδων
Τηλέφωνο : 26630 51213
Fax : 26630 52182
E-mail: kerkyra1@hamogelo.gr
Αριθμός παιδιών που φιλοξενούνται : 25
Δυνατότητα φιλοξενίας : 20 παιδιά
Απασχολούμενο προσωπικό:
11 παιδαγωγοί
1 υπάλληλος γραφείου
1 εργάτης γενικών καθηκόντων
3 οδηγοί
1 κοινωνική λειτουργός
1 υπεύθυνος σπιτιού

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009
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Καλή χρονιά σε όλους, μικρούς και μεγάλους!!! Με υγεία και αγάπη.
Η εορταστική ατμόσφαιρα συνεχίζεται στο σπίτι, τα παιδιά μαθαίνουν διάφορα
γιορτινά τραγούδια. Ο Αι Βασίλης φθάνει στο σπίτι και τα παιδιά τον υποδέχονται
με αγκαλιές και φιλιά. Τα παιδιά περιμένουν πως και πως αυτή τη μέρα που ο Αι
Βασίλης φέρνει τα δώρα για τα παιδιά. Η βραδιά είναι μεγάλη, αφού η γιορτή
συνεχίζεται με τραγούδια και χορό.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009
Αφού πέρασαν οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς ξεκινάμε τις
ετοιμασίες για τις Αποκριές. Στις 19/02 το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου
Κερκύρας διοργάνωσε τον καθιερωμένο χορό στο Corfu Palace, όπου όλοι ήμασταν
καλεσμένοι για να διασκεδάσουμε και να περάσουμε καλά.
Τα πάρτι όμως δεν έχουν σταματιμό…τα παιδιά προετοιμάζονται, μεταμφιέζονται
με τις αποκριάτικες στολές τους και είναι έτοιμα για το επόμενο πάρτι στο Versus
στις 20/02 που το διοργανώνει το φροντιστήριο της κυρίας Κόκκαλη. Τα παιδιά
πέρασαν πολύ όμορφα αφού δεν σταμάτησαν να χορεύουν.
Κυριακή των Αποκριών και όλοι μας μασκαρεμένοι, παρακολουθούμε το καρναβάλι
του Δήμου μας και ξεφαντώνουμε στο πάρτυ που ακολουθεί στο Σιδάρι.
Οι τυχεροί όμως των ημερών, ήταν τα 12 μικρότερα παιδιά μας, τα οποία
συμμετείχαν στο παιδικό καρναβάλι της Πάτρας. Φανταστικές στιγμές που μας τις
περιέγραφαν και εμείς οι ‘’άτυχοι’’ που μείναμε πίσω ζηλεύαμε!!
Καθαρό-Δευτέρα και φυσικά το σπίτι μας γέμισε με τις μυρωδιές των
παραδοσιακών φαγητών που ετοίμασαν οι καλές παιδαγωγοί μας. Φέτος ευτυχώς
είχε αρκετό αέρα και οι χαρταετοί μας έφθασαν πολύ ψηλά, τόσο ώστε με
δυσκολία τους βλέπαμε. Το απογευματάκι όπως κάθε χρόνο, πήγαμε στους
Περουλάδες για να παρακολουθήσουμε το παραδοσιακό τους καρναβάλι. Μπράβο
παιδιά, και του χρόνου!

ΜΑΡΤΙΟΣ 2009
Και αφού πέρασαν και οι ημέρες των Αποκριών μετά από τόσο ξεφάντωμα, έχουμε
την ετήσια σχολική παρέλαση της 25ης Μαρτίου όπου τα παιδιά μας συμμετείχαν,
όπως συμμετείχαν και στις σχολικές γιορτές με ποιήματα και θεατρικά.
Προς το τέλος του μήνα μας επισκέφθηκαν οι καλοί μας φίλοι από το φροντιστήριο
της κ. Έφης Κουρή. Καθίσαμε όλοι μαζί και φάγαμε, ενώ δεν έλειψαν και τα
τραγούδια, αφού είχαν φέρει μαζί τους κιθάρες. Τα περάσαμε πολύ όμορφα
έχοντας παρέα αγαπημένα πρόσωπα και φίλους.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009
Η Σαρακοστή συνεχίζεται και η Μεγάλη Εβδομάδα έφθασε, όλα είναι έτοιμα για το
Πάσχα. Το βράδυ της Ανάστασης όλοι είναι έτοιμοι με τις λαμπάδες τους για την
εκκλησία. Αξίζει να αναφέρουμε ότι είχαμε τις πιο όμορφες λαμπάδες από όλους,
φτιαγμένες από κερήθρα και ‘’υπεύθυνη’’ είναι η καλή μας φίλη, η κυρία Τζένη που
τις κατασκεύασε. Την επόμενη μέρα από νωρίς το πρωί έχουμε ξεκινήσει τις
προετοιμασίες για το ψήσιμο του οβελία. Το φαγητό δεν σταματά όπως επίσης και
ο χορός. Το γλεντήσαμε μέχρι αργά το απόγευμα. Μετά τις διακοπές του Πάσχα
επιστροφή και πάλι στα σχολεία.

ΜΑΙΟΣ 2009
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Βρισκόμαστε στην καρδιά της Άνοιξης, τα λουλούδια έχουν ανθίσει και η ζέστη μας
έχει πιάσει για τα καλά. Στις 23 και 24 του μήνα ήμασταν καλεσμένοι στον
‘’Αμπελώνα’’, μία περιοχή της Κέρκυρας φανταστική, όπου έγιναν διάφορες
εκδηλώσεις, όπως ταχυδακτυλουργοί, ξυλοπόδαροι, μουσική, χορός και κατασκευές
από πυλό. Τα παιδιά έφτιαξαν μέχρι και τον φούρνο στον οποίο ψήθηκαν οι
πήλινες κατασκευές τους. Ήταν μια μοναδική εμπειρία.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2009
Καλώς ήρθες Καλοκαίρι!!!
Λίγες μέρες έχουν απομείνει για να τελειώσουν τα σχολεία και να ξεκινήσουν οι
διακοπές και τα μπάνια για τα παιδιά μας. Όμως αυτές οι μέρες είναι γεμάτες άγχος
και αγωνία για τις σχολικές εξετάσεις και ιδιαίτερα για τον Γιώργο μας που έδωσε
πανελλήνιες. Τρελαθήκαμε όλοι από χαρά όταν βγήκαν οι βαθμοί διότι είμαστε
σίγουροι πως περνάει στη σχολή που θέλει! Το γλέντι βέβαια θα γίνει όταν βγουν
τα επίσημα αποτελέσματα.
Στις 3 Ιουνίου το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κέρκυρας, διοργάνωσε
έκθεση με θέμα «Τέχνη από Σκουπίδια» στο χώρο του Art Cafe στην πόλη και
τα έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν στο Σύλλογο. Ήταν μία ξεχωριστή έκθεση με
οικολογική ευαισθησία.
Το καλοκαίρι έχει ήδη ξεκινήσει και μαζί με αυτό και τα πανηγύρια σε ολόκληρο το
νησί. Έτσι στις 13 Ιουνίου ήμασταν καλεσμένοι στο πανηγύρι στο χωριό Άγιοι
Δούλοι όπου τα παιδιά πήγαν βόλτα, έφαγαν σουβλάκια και αγόρασαν διάφορα
πραγματάκια.
Στις 20 του μήνα πραγματοποιήθηκε ο «Πανελλήνιος Αγώνας Φουσκωτών
Σκαφών» και Jet Ski στον κόλπο της Γαρίτσας. Εκεί στήσαμε και το περίπτερό μας,
όπου τα παιδιά πέρασαν πολύ όμορφα, είδαν τους αγώνες, έβγαλαν φωτογραφίεςβίντεο και διασκέδασαν με όλη την ψυχή τους. Ευχαριστούμε θερμά τον Όμιλο
Φουσκωτών Σκαφών Κέρκυρας για τη φιλοξενία. Την ίδια ημέρα το βραδάκι
ήμασταν καλεσμένοι στα γενέθλια της Μαρίας, κορίτσι που στηρίζει ο Σύλλογος.
Τα περάσαμε πολύ ωραία, τα παιδιά έπαιξαν, χόρεψαν, έφαγαν τούρτα και έκαναν
καινούργιους φίλους.
Στο τέλος του μήνα διοργανώθηκε μια θεατρική παράσταση στους Παξούς με
τίτλο «Ο Ελαφοβασιλιάς» στην οποία ήμασταν καλεσμένοι και τα έσοδα της
οποίας διατέθηκαν στο Σύλλογο. Πρωταγωνιστές της παράστασης τα παιδιά του
Γυμνασίου και Λυκείου Παξών. Συγχαρητήρια παιδιά, είσαστε φανταστικοί!!!
Ευχαριστούμε το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Παξών, καθώς επίσης την κυρία Ιωάννα, την ψυχή της εκδήλωσης.
Αυτό το μήνα, η οικογένειά μας μεγάλωσε ακόμη περισσότερο, καθώς
υποδεχτήκαμε τον Βασίλη. Μια μεγάλη αγκαλιά ανοίχτηκε από όλους και ο Βασίλης
απολαμβάνει τη στοργή και την αγάπη μας.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2009
Ήρθε και πιο ζεστός μήνας του χρόνου και πρέπει να περάσουμε ακόμη καλύτερα.
Έτσι για αρχή, τα μικρότερα παιδιά μας, πήγαν διακοπές στο σπίτι του Συλλόγου
στην Κυλλήνη για 10 ημέρες. Όλη μέρα μπάνιο στη θάλασσα, βόλτες, παιχνίδια και
ότι άλλο μπορεί να φανταστεί κάποιος. Διακοπές θαυμάσιες και αξέχαστες. Σας
ευχαριστούμε όλους για τη φιλοξενία.
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Βέβαια, τις μέρες που έλειπαν τα ‘’μικρά’’ μας, είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε
με τη σειρά μας, 13 παιδιά του Συλλόγου από την Αρχαία Κόρινθο, γνωστά
φιλαράκια από τα παλιά. Περάσαμε πολύ όμορφα, να μας ξανάρθετε παιδιά!!!
Και επειδή όπως είπαμε κάνει πολύ ζέστη, σχεδόν κάθε μέρα είμαστε στην παραλία.
Τα βραδάκια κάνουμε και καμιά βόλτα. Πήγαμε σε θεατρική παράσταση στον Αι
Γιώργη και είδαμε το έργο «Τα δένδρα πεθαίνουν όρθια»,
πήγαμε στην
Παλαιοκαστρίτσα στη συναυλία της φιλαρμονικής Λακώνων, πήγαμε στο
μεγαλύτερο πανηγύρι της Κέρκυρας στον Αι Λια και που δεν πήγαμε!
Ξεχάσαμε να σας πούμε ότι η παρέα μας έχει μεγαλώσει καθώς ήρθαν στο σπίτι και
οι 2 φοιτήτριές μας για τις διακοπές τους, αφού τελείωσαν την εξεταστική τους.
Καλώς ήρθατε, μας λείψατε!!

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009
Αύγουστος, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και αυτός ο μήνας είναι
γεμάτος εκδηλώσεις, συναυλίες, εκδρομές και πολλά μπάνια. Συγκεκριμένα στις
13,14 & 15 Αυγούστου διοργανώθηκε στην περιοχή της Δασιάς το 1ο Rock Festival,
όπου 1Ευρώ από κάθε εισιτήριο δόθηκε στο Σύλλογο.
Στις 14 του μήνα τα πιο μεγάλα παιδιά μας παρακολούθησαν την συναυλία του
Bregovitch στο Παλαιό Φρούριο, όπου έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις!
Χρόνια πολλά σε όλους!!! Σήμερα 15 Αυγούστου η Κοίμηση της Θεοτόκου και στο
σπίτι έχουμε τις τρεις Μαρίες αλλά και τη Μαριλένα που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά
στα κορίτσια μας , ότι επιθυμείτε! Από νωρίς το πρωί στην Εκκλησία που βρίσκεται
στον προαύλιο χώρο του σπιτιού έρχεται κόσμος για να παρακολουθήσει την
λειτουργία και να προσκυνήσει. Τα παιδιά μας ντυμένα με τα καλά τους
κοινώνησαν, ενώ αργότερα έπαιξαν με όλη τους την ψυχή. Το σπίτι έχει γεμίσει
κόσμο, και η ατμόσφαιρα είναι εορταστική.
Έφτασε η μέρα (21 Αυγούστου) που τα μεγάλα παιδία μας περίμεναν με τόση
ανυπομονησία….η εκδρομή στην Καβάλα!!! Τα παιδιά μαζί με τις παιδαγωγούς
έμειναν στο καινούργιο Σπίτι του Συλλόγου στην περιοχή Ν.Ηρακλείτσα. Οι
εντυπώσεις από αυτή την εκδρομή τους ήταν οι καλύτερες όπως μας είπαν.
Καθημερινά πρωί-απόγευμα πήγαιναν για μπάνιο, ενώ δεν έλειψαν και οι διάφορες
εκδρομούλες που έκαναν στις γύρω περιοχές.
Για άλλη μια χρονιά πετύχαμε μια θέση στις Ελληνικές Σχολές! Ο Γιώργος μας ή
αλλιώς Φου πέτυχε μια θέση στη Σχολή Εμποροπλοιάρχων και μάλιστα με 5.200
μόρια παραπάνω. Μπράβο Γιώργο!!! Συγχαρητήρια, είμαστε όλοι υπερήφανοι για
σένα που κατάφερες να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα. Καλή επιτυχία στο
νέο ξεκίνημα και καλά ταξίδια!
Φτάσαμε σιγά-σιγά στο τέλος του Αυγούστου, ο μήνας μπορεί να πέρασε, αλλά οι
εργασίες για την δημιουργία γηπέδου ποδοσφαίρου έχουν ξεκινήσει. Τα παιδιά
βρίσκονται από νωρίς στο πόδι και περιμένουν με ανυπομονησία το συνεργείο για
να ξεκινήσουν.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009
Ήρθε και ο Σεπτέμβριος, οι βόλτες και τα μπάνια των παιδιών συνεχίζονται. Σήμερα
Σάββατο επισκεφθήκαμε την περιοχή Κρίνη, όπου μας έχουν καλέσει για φαγητό
στην ταβέρνα….τα παιδιά ευχαριστήθηκαν την βόλτα, δεν ήθελαν να φύγουν!!!
Μια ακόμη βόλτα που θα μας μείνει αξέχαστη ήταν στο Αγνί, όπου σχεδόν με όλα
τα παιδιά ξεκινήσαμε νωρίς από το Σπίτι, κάναμε αρκετή ώρα μπάνιο, παίξαμε στην
παραλία, ενώ το μεσημεράκι καθίσαμε στην ταβέρνα της κυρίας Τούλας στην οποία
ήμασταν καλεσμένοι για φαγητό. Οι λιχουδιές της κυρίας Τούλας μας ξετρέλαναν
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όλους. Όμως μετά το φαγητό μας περίμενε και μια έκπληξη….ένας κλόουν όπου
μας έκανε διάφορα κόλπα με μπαλόνια και πολλά άλλα παιχνίδια. Τα παιδιά έπαιξαν
με την ψυχή τους, τα περάσαμε πολύ όμορφα. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους
σας!!!!
11 του Σεπτέμβρη και η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Τα παιδιά είναι έτοιμα για την
πρώτη τους ημέρα στο σχολείο, όπου πραγματοποιείται αγιασμός, ενώ από
Δευτέρα τα μαθήματα θα ξεκινήσουν κανονικά. Να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά
καλή σχολική χρονιά!!!
Έρχεται το Σαββατοκύριακο και τα παιδιά μας ανυπομονούν για την βόλτα στις
νεροτσουλήθρες στην Aqualand. Από το πρωί έως το απόγευμα τα παιδιά έκαναν
μπάνιο και διασκέδασαν με την ψυχή τους.
Οι βόλτες μας όμως δεν σταματούν εδώ, ο κύριος Γιάννης Γαρνέλης μας έχει
καλέσει για φαγητό και βόλτα στην περιοχή Σινιές , όπου για άλλη μια φορά τα
περάσαμε υπέροχα!!! Το απογευματάκι της ίδιας μέρας ήμασταν καλεσμένοι στην
βάπτιση της κυρίας Ζολώτα, καθηγήτριας των παιδιών μας στην Παλαιοκαστρίτσα.
Τέλος του Σεπτέμβρη και μια ευχάριστη έκπληξη μας περιμένει…η εκπομπή
«Πρωταγωνιστές» με τον Σταύρο Θεοδωράκη πέρασαν 3μέρες στο Σπίτι στην
Κέρκυρα, όπου γνώρισαν, μίλησαν και έζησαν με τα παιδιά μας.
Οι Παξοί συγχρονίζονται με το μεγαλύτερο παγκόσμιο φεστιβάλ, Earth Dance, για
την ειρήνη και το περιβάλλον. Το Χαμόγελο του Παιδιού παραβρίσκεται εκεί και
συμμετέχει με περίπτερο.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009
Σάββατο 10 Οκτώβρη το πρόγραμμα είχε βόλτα στον Άγιο Σπυρίδωνα Περίθειας
στην παραλία και φαγητό στην ταβέρνα του κύριου Νίκου. Τα παιδιά
ευχαριστήθηκαν την εκδρομούλα, ευχαριστούμε πολύ κύριε Νίκο!
Βόλτα στην πόλη με τα μικρά παιδιά για να παρακολουθήσουμε κινηματογράφο. Η
ταινία ήταν καταπληκτική και τα παιδιά ενθουσιάστηκαν πολύ!!! Ήταν όλοι
άψογοι!!!
Στις 16 Οκτωβρίου μας είχαν καλέσει σε παράσταση του Καραγκιόζη, όπου όλα τα
μικρά παιδιά μας παρακολούθησαν. Τα περάσαμε πολύ όμορφα και τα παιδιά
διασκέδασαν με την ψυχή τους.
Στις 17 Οκτωβρίου ήμασταν καλεσμένοι στη βάπτιση ενός μικρού μας φίλου, που
τις μπομπονιέρες του είχαμε ετοιμάσει εμείς!!! Τόσο η προετοιμασία όσο και η
παρουσία μας στη βάπτιση, μας διασκέδασε αφάνταστα!
25&26 Οκτωβρίου τα μεγάλα πήγαν στην πόλη στον κινηματογράφο, ενώ τα μικρά
στον παιδότοπο στην Ρόδα.
Χρόνια πολλά σε όλους!!! Σήμερα 28 Οκτωβρίου και σχεδόν όλα τα παιδιά
συμμετείχαν στην καθιερωμένη παρέλαση. Μπράβο σε όλα τα παιδιά, ήσασταν
υπέροχα!!!

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009
1 Νοεμβρίου, κοντά μας βρέθηκε η 4η Αγέλη Προσκόπων. Μετά την ξενάγησή τους
στο Αγρόκτημά μας, κύλησαν αρκετές ώρες ξέγνοιαστα με παιχνίδι και τραγούδια.
17 Νοεμβρίου “Ημέρα του Πολυτεχνείου” και όλα τα παιδιά είναι έτοιμα για την
γιορτή του σχολείου. Έχουν ετοιμάσει διάφορες ζωγραφιές αλλά και τραγούδια για
να τιμήσουν εκείνη την ημέρα.
Σιγά-σιγά φεύγει και αυτός ο μήνας και κλείνει με την συμμετοχή του χορευτικού
μας στις 23,24 &25, στην εορταστική εκπομπή του Σπύρου Παπαδόπουλου.
Συγχαρητήρια σε όλους όσους έλαβαν μέρος σε αυτή την εκδήλωση.
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Ο μήνας Νοέμβριος θα κλείσει με ένα ευχάριστο γεγονός….τον ερχομό των
μωρών της Λίλας μας. Να μας ζήσουν τα νέα μέλη της οικογένειας!!!

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009
Στην οικογένειά μας προστέθηκε ένα νέο μέλος. Το σπίτι της Κέρκυρας
απέκτησε Κοινωνική Λειτουργό. Καλώς ήρθες Αγγελική!!!
Στις 6 Δεκεμβρίου, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκε
εκκλησιασμός του Αγίου Νικολάου. Πολλοί φίλοι αλλά και επισκέπτες από τα
γειτονικά χωριά, ήρθαν για να γιορτάσουν μαζί μας αυτή τη μέρα. Χρόνια
Πολλά στη Νικολέτα μας αλλά και σε όλους!!!
Ο μήνας Δεκέμβρης είναι γεμάτος επισκέψεις και γιορτές. Στις 17 Δεκεμβρίου
μας επισκέφθηκαν από τον ΑΟ Κέρκυρας οι παίκτες της ποδοσφαιρικής ομάδας
μαζί με τον προπονητή τους. Επίσης, ήρθαν και από το τοπικό κανάλι Corfu
Chanel για να καλύψουν την επίσκεψη. Έφεραν δώρα για όλα τα παιδιά και
κάθισαν μαζί μας για αρκετή ώρα.
Στις 19 και 20 του μήνα πραγματοποιήθηκε στην Άρτα Χριστουγεννιάτικο
παζάρι, όπου συμμετείχαμε με μεγάλη επιτυχία. Ενώ στις 21, 22 & 23
Δεκεμβρίου διοργανώθηκε το παζάρι στην Κέρκυρα στο φουαγιέ του Δημοτικού
Θεάτρου.
Επίσης, η Ένωση Αστυνομικών Κέρκυρας είχε κανονίσει επίσκεψη στο σπίτι μας,
όπου καθίσαμε αρκετή ώρα συζητώντας, μας έφεραν δώρο για το σπίτι μια
τηλεόραση πλάσμα!
Ήρθαν σιγά-σιγά και τα Χριστούγεννα και όλοι ετοιμαζόμαστε για την
Χριστουγεννιάτικη γιορτή που κάνουμε κάθε χρόνο. Οι κοπέλες ήδη έχουν
ξεκινήσει την προετοιμασία των γλυκών και των φαγητών με την βοήθεια
βεβαίως και των παιδιών. Οι μυρωδιές έχουν γεμίσει όλο το σπίτι!!! Τα πάντα
είναι στολισμένα με γιρλάντες και χριστουγεννιάτικες μπάλες. Η γιορτή έχει ήδη
ξεκινήσει και οι καλεσμένοι καταφθάνουν σιγά-σιγά. Μουσική, χορός, τραγούδι
δεν θα μπορούσαν να λείπουν από μια τέτοια φιέστα!!! Τα παιδιά με αγαπημένα
πρόσωπα δίπλα τους το διασκεδάζουν με την ψυχή τους. Ήρθε και ο Άγιος
Βασίλης γεμάτος δώρα για τους μικρούς αλλά και για τους μεγάλους φίλους
του. Χρόνια πολλά και στον Σωτήρη που έχει τα γενέθλιά του. Να τα
εκατοστίσεις!!!!
Παραμονή Πρωτοχρονιάς και τα περισσότερα παιδιά μας έχουν ξεκινήσει από
νωρίς την εξόρμηση για τα καθιερωμένα Κάλαντα. Οι κοπέλες στο σπίτι
ασχολούνται με τις προετοιμασίες για το ρεβεγιόν η βασιλόπιτα έχει ήδη μπει
στο φούρνο και όλα είναι έτοιμα για το βράδυ! Η αλλαγή του χρόνου μας βρήκε
όλους χαρούμενους και χορτασμένους από τα υπέροχα εδέσματα που
ετοίμασαν οι παιδαγωγοί μας. Χρόνια πολλά σε όλους και καλή χρονιά με υγεία
και δημιουργικότητα!!!

ΓΕΡΕ ΧΡΟΝΕ ΦΥΓΕ ΤΩΡΑ, ΠΑΕΙ Η ΔΙΚΗ ΣΟΥ Η ΣΕΙΡΑ… ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΕΣ
2010!!!!!!!
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
Το ελαιοτριβείο που
βρίσκεται μέσα στο κτήμα.
Μέσα σ’ αυτό υπάρχουν όλα
τα σχετικά εργαλεία της
εποχής.

Οι στάβλοι όπου
φιλοξενούνται τα άλογα. Οι
καλύτεροι φίλοι των
παιδιών.

Και οι κότες έχουν τη
δική τους θέση στο
κτήμα. Τα παιδιά
μπορούν και τρώνε
καθημερινά τα φρέσκα
αυγά.
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Ο παλιός γραφικός φούρνος μέσα στο σπίτι

Το εσωτερικό από το γραφικό εκκλησάκι
της Υπεραγίας Θεοτόκου Χαμηλής
Μαγουλάδων που βρίσκεται μέσα στο
κτήμα. Σ’ αυτό το εκκλησάκι βαφτίστηκαν
11 παιδιά, από το σπίτι στο Περιστέρι και
από το σπίτι στην Κέρκυρα
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Το πυροσβεστικό όχημα του συλλόγου είναι σε
ετοιμότητα για την καταστολή πυρκαγιάς. Εχει
ενταχθεί στο Σχέδιο Δασοπροστασίας της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κέρκυρας

Το αγρόκτημά μας
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
ΕΤΑΙΡΕΙΑ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

•

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΑΥΛΩΝ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

ΞΥΛΙΝΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ
ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 50 τ.μ.

10

•

•

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

ΕΞΟΔΑ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΟΣΥΣΚΕΥΗ
•

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΡΟΥΧΩΝ

2

•

ΦΟΥΡΝΟΣ
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

1

•

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΑΛΛΩΝ
ΧΩΡΩΝ

2

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ
•

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΣΚΟΥΠΑ
(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ)

1

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟΠΡΕΣΑ
ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ

1

•

ΖΥΓΑΡΙΑ

1

•

ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ

4

•

ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
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•

ΜΗΧΑΝΗΜΑ FAX

1

•

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

1

•

ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ

3

ΕΠΙΠΛΩΣΗ
•

ΚΡΕΒΑΤΙΑ
ΚΟΥΚΕΤΕΣ

2

•

ΠΟΛΥΕΠΙΠΛΟ (ΓΙΑ
TV-VIDEO-DVD-HiFi
κ.α.)

1

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ
•

ΧΑΛΙΑ-ΜΟΚΕΤΕΣ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ

10

•

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ

20

•

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

20

ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
•

ΛΕΚΑΝΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΓΕΘΗ

5

•

ΚΑΛΑΘΙΑ
ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ

2

•

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΤΑΚΙΑ
ΓΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ

4

•

ΠΑΝΤΕΣ (ΠΑΙΔΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΟΙΧΟΥ)

15

•

ΦΟΡΗΤΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

1

•

ΚΑΛΑΘΙΑ ΓΙΑ ΡΟΥΧΑ

2

•

ΚΑΛΑΘΟΥΝΕΣ ΓΙΑ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

8

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ
•

ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

3

•

ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΕΣ

1

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
•

Δ.Ε.Η.

420 €

•

Ο.Τ.Ε.

200 €

•

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

6 ΤΟΝΟΥΣ
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ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (κατά
την χειμερινή
περίοδο)
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
•

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΣΠΙΤΙΟΥ

1

•

ΟΔΗΓΟΙ

3

•

ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1

•

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ

11

•

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1

•

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

2

ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΣΠΙΤΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΣΠΙΤΙΟΥ

19 άτομα

37.540 €

450.480 €
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ΣΠΙΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟ

Διεύθυνση : Θέση «Θέατρο», Αρχαία
Κόρινθος
Παραχώρηση από την μη
κερδοσκοπική εταιρεία «ΚΙΒΩΤΟΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ – ΕΛΛΑΔΑ»
Τηλέφωνο : 27410 32628
Fax : 27410 32626
E-mail : korinthos@hamogelo.gr
Αριθμός παιδιών που φιλοξενούνται :
40
Δυνατότητα φιλοξενίας : 40
Aαπασχολούμενο προσωπικό :
18 παιδαγωγοί
1 γραμματέας
2 υπεύθυνοι καθαριότητας
1 μαγείρισσα
2 οδηγοί
1 φύλακας
1 εργάτης γενικών καθηκόντων
1 κοινωνικός λειτουργός
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Επτά χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος για το «Χαμόγελο του Παιδιού» στην Αρχ.
Κόρινθο και παράλληλα αυξήθηκε κι ο αριθμός των παιδιών που είχαν ανάγκη τη
φιλοξενία μας. Οι ευθύνες και οι ανάγκες πολλές όμως η καλή διάθεση και η συνεισφορά
του κόσμου ήταν αμείωτη και στάθηκαν συμπαραστάτες σε αυτή μας την προσπάθεια. Οι
εθελοντές μας καθώς και η κοινωνία της Κορίνθου προσφέρουν την πολύτιμη βοήθειά
τους κάθε φορά που την έχουμε ανάγκη.
2009: Η χρονιά αυτή ήταν μια ακόμα εποικοδομητική χρονιά, καθώς τα παιδιά μας
μεγαλώνουν σε ένα υγιές περιβάλλον και αναπτύσσουν δεξιότητες σε κάθε τομέα. Εκτός
από την σχολική τους φοίτηση, όπου πολλά από τα παιδιά μας διακρίθηκαν για την
επίδοσή τους, συνέχισαν να καλλιεργούν και να προσπαθούν για να αναδείξουν τα ποικίλα
ταλέντα τους στο ποδόσφαιρο, στο χορό, στις ξένες γλώσσες, στη ζωγραφική και στη
μουσική. Στον ελεύθερο χρόνο τους συμμετέχουν με ενθουσιασμό σε διάφορες
δραστηριότητες του σπιτιού μας. Τέλος, το παιχνίδι αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς
τους, το οποίο απολαμβάνουν στον όμορφα διαμορφωμένο χώρο μας.
Οι Απόκριες στάθηκαν αφορμή για κέφι και ξεφάντωμα. Τα παιδιά, μικρά και
μεγάλα, ντύθηκαν με αποκριάτικες στολές και συμμετείχαν στα καρναβάλια της Πάτρας
και των Αγίων Θεοδώρων καθώς και στα αποκριάτικα πάρτι των σχολείων τους.
Έπειτα, το Πάσχα τα παιδιά με κατάνυξη παρακολούθησαν τα Θεία Πάθη και την
Ανάσταση και φυσικά τήρησαν το έθιμο του σουβλίσματος και του τσουγκρίσματος των
κόκκινων αυγών που τα ίδια είχαν φτιάξει.
Το καλοκαίρι, μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς και των εξετάσεών τους, ήρθε η
ώρα της ξεκούρασης και της ξεγνοιασιάς!!! Καθημερινά απολάμβαναν τα μπάνια στη
θάλασσα, τα παιχνίδια στην ακρογιαλιά και φαγητό σε όμορφες ταβέρνες εθελοντών χορηγών μας που με κάθε ευκαιρία τα προσκαλούσαν. Δεν έλειψαν φυσικά οι
εκπαιδευτικές εκδρομές, όπως αυτή στο Μουσείο Ακρόπολης όπου τα παιδιά
εντυπωσιάστηκαν με την απαράμιλλη ομορφιά της κλασικής τέχνης. Πολλά από τα παιδιά
συμμετείχαν σε προγράμματα κατασκηνώσεων στην Πάρνηθα, στο Λουτράκι και αλλού,
ενώ κάποια άλλα απόλαυσαν τις διακοπές τους στην Κρήτη και στην Κέρκυρα. Εκεί
γνώρισαν πολλά παιδιά και δημιούργησαν ζεστές φιλίες και γλυκές αναμνήσεις.
Ομαδικά παιχνίδια οργανώνονταν στο σπίτι με σκοπό την ψυχαγωγία και την
ανάπτυξη ομαδικής συνείδησης των παιδιών. Στο τέλος του καλοκαιριού
πραγματοποιήθηκε έκθεση ζωγραφικής με έργα των παιδιών από ολόκληρη τη χρονιά.
Επιπλέον, τα παιδιά παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση «Πλούτος» του
Αριστοφάνη που οργανώθηκε από εθελοντές του συλλόγου μας.
Το τέλος του καλοκαιριού βρήκε τα παιδιά αναζωογονημένα και ανυπόμονα για την
αρχή της νέας σχολικής χρονιάς. Το κουδούνι του σχολείου χτύπησε και όλα τα παιδιά,
μεγαλύτερα κατά ένα χρόνο, συναντήθηκαν με τους φίλους και συμμαθητές τους στο
προαύλιο του σχολείου. Εφοδιασμένα με μολύβια και τετράδια αλλά και θέληση για γνώση
μπήκαν πάλι στο δύσκολο αγώνα της μάθησης.
Στις 11 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού τα παιδιά μας συμμετείχαν ως
κεντρικοί ομιλητές σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο. Εκεί τα παιδιά
εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά –
μετανάστες και άλλα παιδιά που παραμελούνται ή κακοποιούνται στο οικογενειακό και
σχολικό περιβάλλον και εντυπωσίασαν με την ωριμότητα των απόψεών τους και τις
προτάσεις τους για τη λύση αυτών των προβλημάτων.
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Τα Χριστούγεννα δεν άργησαν να έρθουν και τα παιδιά ανυπομονούσαν για τις
χριστουγεννιάτικες διακοπές και τα δώρα από τον Άγιο Βασίλη. Την παραμονή της
Πρωτοχρονιάς τα παιδιά υποδέχτηκαν τη νέα χρονιά με αισιοδοξία, χορό και τραγούδι.
Ευχή όλων είναι τα παιδιά να μην σταματήσουν ποτέ να χαμογελούν και
μεγαλώνοντας σωστά να εξελιχτούν σε ώριμους και ικανούς πολίτες της κοινωνίας μας.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
ΕΤΑΙΡΕΙΑ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ
•

ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ

5

•

ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΥΛΙΚΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
(ΞΥΛΕΙΑ
ΤΣΙΜΕΝΤΑ Κ.Α.)

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΠΛΑΚΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΚΑΓΚΕΛΑ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣΠΟΜΟΛΑ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
W.C.

4

•

ΗΛΙΑΚΟΙ
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝ/ΣΗΣ

•

BOILER ΓΙΑ
ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

•

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ
1.600 τ.μ. περίπου

•

ΠΟΡΤΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

•

•

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

12

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ
ΧΩΡΟΥ ΜΕ
ΚΑΜΕΡΕΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

2

ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
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ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΟΡΤΩΝ
ΕΞΟΔΑ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΟΣΥΣΚΕΥΗ
•

•

•

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ
ΡΟΥΧΩΝ
(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ)

2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΠΙΑΤΩΝ

1

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ

17

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ
•

ΠΟΛΥΜΙΞΕΡ

1

•

ΑΣΥΡΜΑΤΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ

4

•

MULTI

1

•

ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ

10

•

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΧΑΛΙΩΝ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ

2

ΕΠΙΠΛΩΣΗ
•

ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ ΓΙΑ
ΣΑΛΟΝΑΚΙ

4

•

ΕΠΙΠΛΟ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

2

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ
•

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ

50

ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
•

•

•

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ- ΣΕΤ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΜΕΓΕΘΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

2

ΛΕΚΑΝΕΣ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ

10

ΠΟΤΗΡΙΑ

80

ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
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ΚΟΚΚΑΛΙΝΑ
•

ΛΙΜΠΑ ΓΙΑ ΛΑΔΙ

2

•

ΚΑΛΑΘΟΥΝΕΣ
ΡΟΥΧΩΝ

6

ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
•

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΡΙΑ,
ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ,
ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ Κ.Α.

•

ΣΚΑΛΕΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

•

ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ
ΣΚΑΛΕΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
2
ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝ/ΣΗΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
•

Δ.Ε.Η.

980 €

•

Ο.Τ.Ε.

170 €

•

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (κατά
την χειμερινή
περίοδο)

15 ΤΟΝΟΥΣ

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
•

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2

•

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ

1

•

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

1

•

ΟΔΗΓΟΣ

2

•

ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1

•

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ

18

•

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

1

•

ΦΥΛΑΚΑΣ

1

ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΣΠΙΤΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΣΠΙΤΙΟΥ

27 άτομα

51.660 €

619.920 €
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ΣΠΙΤΙ ΣΤΟΝ ΚΑΡΕΑ

Διεύθυνση : Λ. Ι.Καρέα & Δάφνης 2, Καρέας
Παραχώρηση από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
Τηλέφωνο : 210 7609550
Fax : 210 7609554
E-mail : kareas@hamogelo.gr
Αριθμός παιδιών που φιλοξενούνται : 32
Δυνατότητα φιλοξενίας :
20 παιδιά
Απασχολούμενο προσωπικό:
12 παιδαγωγοί
1 υπεύθυνος σπιτιού /
κοινωνικός λειτουργός
2 υπεύθυνοι καθαριότητας
1 μαγείρισσα
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
Ανοίξαμε την αγκαλιά μας και με την δική σας συμπαράσταση εφτά χρόνια τώρα
φροντίζουμε με αγάπη και ζεστασιά τα παιδιά μας . Παιδιά που μέχρι χτες βρίσκονταν σε
κίνδυνο, παιδιά παραμελημένα και κακοποιημένα από γονείς από την ίδια την κοινωνία.
Το Σπίτι μας στον Καρέα φιλοξενεί σήμερα 31 παιδιά ηλικίας 11 μηνών έως 19
χρονών με σκοπό μας να χτίζουμε καθημερινά μια νέα οικογένεια με τις αγωνίες, τις
αμφισβιτήσεις , τις παροσπάθειες , τις χαρές και τις προσδοκίες για τα όνειρα τους.
Βλέπουμε τα παιδιά μας να μεγαλώνουν, να προοδεύουν , να αλλάζουν και αυτό μας δίνει
τη δύναμη να μένουμε και να αγωνιζόμαστε. Ζούμε καθημερινά με την δική σας υλική
προσφορά μα και με την καθημερινή εθελοντική σας παρουσία.
Τα παιδιά μας φοιτούν στα σχολεία της περιοχής . Παρακολουθούν μαθήματα
Αγγλικών, Μουσικής, χορό, προπονήσεις μπάσκετ, βόλευ, ποδοσφαίρου και συμμετέχουν
σε εκδηλώσεις.
Ο ερχομός του 2009 μας βρήκε στο στολισμένο σπίτι μπροστά στο Χριστουγεννιάτικο
τραπέζι με τον Άγιο Βασίλη να μοιράζει δώρα σε όλα τα παιδιά μας .Στο τέλος του Γενάρη
οι έφηβοι με χαρά και αγωνία οργάνωσαν ένα πάρτυ που κάλεσαν τους φίλους και
συμμαθητές τους .Οι μήνες κύλησαν με τα διαβάσματα , τις εκδηλώσεις, τις γιορτές και τα
γενέθλια των παιδιών μας .
Το καλοκαίρι ήρθε και οι φετινές διακοπές μας ίσως ήταν οι καλύτερες και οι
μεγαλύτερες των τελευταίων χρόνων. Λευκάδα, Κρήτη,Σχοινιάς, Επανωμή, προορισμοί
γνωστοί και άγνωστοι . Μικροί και μεγάλοι οργώσαμε τις παραλίες όπου κολυμπήσαμε,
παίξαμε και χαρήκαμε τον ήλιο και τη ξενοιασιά.
Το σπουδαιότερο όμως γεγονός αυτής της χρονιάς ήταν τα βαφτίσια των παιδιών μας
του Νίκου και του Δημήτρη.
Για εμάς η βάφτιση των παιδιών μας ήταν προσωπικό στοίχημα του καθενός να ζήσουμε
όλοι μαζί μία μέρα μοναδική και αξέχαστη. Έτσι ξεκινήσαμε από την ανακαίνηση του
σπιτιού μας. Με την πολύτιμη βοήθεια των ανθρώπων του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος
βάψαμετο σπίτι μας , με την δική σας προσφορά αντικαταστήσαμε τα παλιά φθαρμένα
έπιπλα , με την βοήθεια της γειτονιάς μας στολίσαμε τους χώρους και υποδεχτήκαμε
φίλους, εθελοντές , χορηγούς για να μοιραστούν μαζί μας αυτή τη ξεχωριστή στιγμή σαν
μία γιορτή
Μία γιορτή που κρατάει ζωντανή την ψυχή μας για να παλεύουμε κάθε μέρα κοντά
στα παιδιά μας και να βλέπουμε να ανθίζει στα παιδικά χείλη το ΧΑΜΟΓΕΛΟ
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟΝ ΚΑΡΕΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
ΕΤΑΙΡΕΙΑ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟ
€

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
ΕΞΟΔΑ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟ

ΟΙΚΟΣΥΣΚΕΥΗ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ

€
10

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ

€
6

VIDEO

1

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

5

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

1

€

ΜΙΞΕΡ

1

€

MULTI

1

€

€

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ-ΠΡΕΣΑ
ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ

€
1

ΖΥΓΑΡΙΑ

1

ΦΡΙΤΕΖΑ(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ) 1
1

€

3

€

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ

20

€

ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ

10

€

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ

25

€

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

20

€

2

€

ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ
ΕΠΙΠΛΩΣΗ
ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΙ & ΚΑΡΕΚΛΕΣ
ΚΗΠΟΥ ΓΙΑ 30 ΠΑΙΔΙΑ
ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΔΟΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ

ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ 50

€
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ΜΕΓΕΘΗ (ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ,
ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ)
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΤΑΚΙΑ ΓΙΑ
ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ

€
8

ΠΑΝΤΕΣ (ΠΑΙΔΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΥ)

€
20

ΦΟΡΗΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

1

€

ΚΑΛΑΘΙΑ ΓΙΑ ΡΟΥΧΑ

2

€

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΑΤΟΠΙΝ
€
ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΤΟΙΧΟΥ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
(ΡΑΦΙΑ Κ.Α.)

ΚΑΤΟΠΙΝ
€
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

4

ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

5

€

ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΕΣ

2

€

€

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ.Ε.Η.

500 €

Ο.Τ.Ε.

170 €

ΕΥΔΑΠ

140 €

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ

12

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ

1

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
/ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ

1

ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΣΠΙΤΙΟΥ

16 άτομα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΠΙΤΙΟΥ

30.340 €
364.080 €
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ΣΠΙΤΙ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τέρμα Βιτσίου και Στρ.Παπάγου Μελίσσια
Παραχώρηση από το Σύλλογο Κυριών
Αμαρουσίου
«Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ»
Τηλ. 210 8040918
Fax. : 210 8047459
E-mail : melissia@hamogelo.gr
Αριθμός παιδιών που φιλοξενούνται : 18
Δυνατότητα φιλοξενίας : 25 παιδιά

Απασχολούμενο προσωπικό:
2 κοινωνικοί λειτουργοί
13 παιδαγωγοί
1 μαγείρισσα
2 υπεύθυνες καθαριότητας
1 υπάλληλος γραφείου
1 ψυχολόγος
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
Στις 18 Ιουλίου 2005 έγιναν τα εγκαίνια του σπιτιού μας στα Μελίσσια. Πρόκειται
για έναν παράδεισο 35 στρεμμάτων, τον οποίο κοσμεί το γραφικό εκκλησάκι της Αγ.
Μαρίνας. Είναι μια πραγματική όαση όπου τα παιδιά μπορούν να παίξουν, να χαρούν και
πάνω απ΄όλα να νιώσουν ασφάλεια.
Κατά τη διάρκεια του πέμπτου χρόνου λειτουργίας του σπιτιού μας το σπίτι μας
νέες παιδικές φατσούλες γέμισαν το σπίτι μας και μεγάλωσαν την οικογένειά μας.
Συνολικά το σπίτι μας φιλοξενεί 18 παιδιά ηλικίας 4 εως 15 ετών.
Τα παιδιά μας φοιτούν σε σχολεία της περιοχής και τα απογεύματα κάνουν
ιδιαίτερα μαθήματα με εθελοντές εκπαιδευτικούς των οποίων η βοήθεια έχει αποδειχθεί
αρκετά ωφέλιμη. Από το πρόγραμμα τους δεν λείπουν και οι εξωσχολικές δραστηριότητες
όπως οι προπονήσεις ποδοσφαίρου, το θεατρικό παιχνίδι και άλλα που τους δίνουν τη
δυνατότητα να καλλιεργήσουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους.
Κατά τη διάρκεια του έτους που πέρασε σημαντικές ήταν οι προσφορές των
χορηγών-εταιριών και των ανθρώπων της διπλανής πόρτας οι οποίες κάλυψαν ένα μεγάλο
μέρος των αναγκών μας και ομόρφυναν το χώρο του σπιτιού μας. Όσων αφορά τον
εξωτερικό μας χώρο ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η σηματοδότηση μονοπατιών στο
κτήμα μας από το σύλλογο Αρκάδων ορειβατών που διευκόλυναν την διέλευσή μας στο
δάσος και μας έφεραν πιο κοντά στη φύση.
Και φέτος το σπίτι μας άνοιξε την πόρτα του σε πολύ κόσμο που ήθελε να μας
γνωρίσει και να στηρίξει την προσπάθειά μας. Σχολεία, σύλλογοι, πρόσκοποι, ηθοποιοί και
πολλά παιδιά ήρθαν στο σπίτι μας με ένα μεγάλο χαμόγελο και διάθεση προσφοράς. Πολύ
σημαντικό για εμάς ήταν το ότι πολλά από τα παιδιά που μας επισκέφθηκαν ήταν γνώριμα
σε εμάς από προηγούμενες επισκέψεις τους. Ήρθαν και πάλι να μας δουν και να χαρούν
με την εξέλιξή μας.
Το έτος που πέρασε έφυγε και άφησε σε όλους μας μια γλυκιά γεύση. Μέσα από
τις δυσκολίες που κρύβει ο καθημερινός αγώνας για τη σωστή διαπαιδαγώγηση, τη
φροντίδα και την ασφάλεια των παιδιών μας εξελιχθήκαμε και εμείς μαζί με τα παιδιά μας.
Αποκτήσαμε καινούριες εμπειρίες και βιώσαμε ανάμεικτα συναισθήματα με έναν τρόπο
μοναδικό.

Σε

όλη

αυτή

την

τεράστια

προσπάθεια

δεν

ήμασταν

μόνοι.

Άξιοι

συμπαραστάτες και συνοδοιπόροι ήταν οι εθελοντές μας οι οποίοι ήταν δίπλα σε κάθε μας
βήμα, σε κάθε μας ανάγκη και χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε
όλα όσα θέλουμε. Χάρη σε αυτή τη σταθερή και αξιόλογη ανταπόκριση του κόσμου
κάνουμε όνειρα για το μέλλον και αισιοδοξούμε.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ

301

302

303

304

ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
ΕΤΑΙΡΕΙΑ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

•

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ
ΣΠΙΤΙΟΥ

•

ΞΥΛΙΝΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ
50 Τ.Μ.

•

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΥΛΙΚΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
5

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5

•

ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ
ΧΩΡΟΥ ΜΕ
ΚΑΜΕΡΕΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ
ΧΩΡΟΥ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΠΑΓΚΑΚΙΑ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ
ΖΩΑ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ
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•

ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ
ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΕ
Σ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΕΞΟΔΑ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΟΣΥΣΚΕΥΗ:
•

ΨΥΓΕΙΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ)

•

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ

•

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ-ΓΡΑΦΕΙΟΚΟΥΖΙΝΑ

€
1
€
3
€

3

ΕΠΙΠΛΩΣΗ:
•

ΣΤΡΩΜΑΤΑ
ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ

15

•

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ

1

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ:
•

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ
ΔΑΠΕΔΟΥ / ΠΟΥΦ

€
10

ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ

•

ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΕΣ

2

•

ΚΟΡΝΙΖΕΣ ΜΕ
ΠΑΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

6

•

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΔΑΠΕΔΟΥ

2

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ
•

ΞΥΛΙΝΟΙ ΚΑΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

5

ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
•

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
ΜΕ ΡΟΔΕΣ ΚΑΙ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ
•

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΦΩΛΙΑ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΖΩΑ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΜΗΧΑΝΗΜΑ BOB
CUT ΚΑΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

1

•

ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ
ΕΠΟΧΗΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
•

Δ.Ε.Η.

600 €

•

Ο.Τ.Ε.

260 €

•

Ε.Υ.Δ.Α.Π.

250 €

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ:
•

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ

13

•

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2

•

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ

1

•

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1

•

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

1

•

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

2

•

ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΣΠΙΤΙΟΥ

•

ΕΤΗΣΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

20 άτομα

34.600 €

415.200 €
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ΣΠΙΤΙ ΣΤΗΝ ΚΥΛΛΗΝΗ ΗΛΕΙΑΣ

Διεύθυνση : Κυλλήνη Ηλείας
Δωρεά του κυρίου Γιάννη Φρεζάδου και της συζύγου του κυρίας Ρούλας
Τηλέφωνο: 2623093933
Fax:
2623092335
E-Mail:
killini@hamogelo.gr
Αριθμός παιδιών που φιλοξενούνται: 22
Δυνατότητα φιλοξενίας : 21 παιδιά
Απασχολούμενο προσωπικό:
2 κοινωνικοί λειτουργοί (η μία είναι και υπεύθυνη του σπιτιού)
1 ψυχολόγος
13 παιδαγωγοί
1 υπεύθυνη καθαριότητας
1 οδηγός
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ
Το 2009 ήρθε και μέσα στη ησυχία της νύχτας φάροι ,κόρνες και σειρήνες ξεσήκωσαν το
μικρό χωριό της Κυλλήνης. Ένα

περιπολικό της αστυνομίας , με ένα όχημα της

πυροσβεστικής και ένα όχημα του Δήμου Κάστρου-Κυλλήνης έφεραν τον Άγιο Βασίλη
στην πόρτα μας!

Ο Άγιος Βασίλης, όπως πάντα πιστός στο ραντεβού του,

ήρθε και

μοίρασε ευχές και δώρα σε όλα τα παιδιά, και τα μικρά μας ανταπέδωσαν την αγάπη του
με πολλά φιλιά και ατελείωτες αγκαλιές. Η χαρά των παιδιών μας ήταν ζωγραφισμένη στα
προσωπάκια τους και έδειχναν με κάθε τρόπο πόσο πολύ απολάμβαναν την γιορτινή αυτή
ατμόσφαιρα.
Μαζί μας στην υποδοχή του νέου χρόνου ήταν φυσικά και ο αγαπημένος μας παππούς
με την γιαγιά μας, ο κύριος Γιάννης και η κυρία Ρούλα Φρεζάδου, που με τόση αγάπη
δώρισαν το σπίτι τους στην περιοχή της Κυλλήνης, στο σύλλογο «Το Χαμόγελο του
Παιδιού» για να βρουν μια ζεστή αγκαλιά, παιδιά που το έχουν ανάγκη .
Το σπίτι μας φέτος διάνυσε τον δεύτερο χρόνο λειτουργίας. Ένας χρόνος γεμάτος με
ευχάριστες αλλά και δύσκολες στιγμές που ενώθηκαν και έγιναν γλυκές αναμνήσεις που
μας βοήθησαν να δεθούμε ακόμα περισσότερο, όπως ακριβώς συμβαίνει και σε κάθε
οικογένεια.
Ο χρόνος ξεκίνησε με εκπαιδευτικές εκδρομές και αποδράσεις στη φύση.
Το εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ήταν η πρώτη μας στάση, όπου η δασκάλα μας δεν
έχασε την ευκαιρία να μας εξηγήσει τα πάντα με κάθε λεπτομέρια!!! Επόμενη στάση

το

Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, και το Αllοu όπου είχαμε την ευκαιρία να διασκεδάσουμε
απίστευτα . Φυσικά δεν χάσαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια στάση για φαγητό στο σπίτι
μας στη Νίκαια.
Λίγες μέρες αργότερα, όλοι μας, ανάμεσα σε σχολεία, προσκόπους και εθελοντές και με
πρωτοβουλία του Γραφείου Εθελοντισμού της Νομαρχίας Ηλείας, επισκεφθήκαμε τους
πυρακτωμένους λόφους της Καλλιθέας προκειμένου να φυτέψουμε δέντρα και να
βοηθήσουμε και εμείς στην προσπάθεια για αποκατάσταση των κατεστραμένων από την
φωτιά περιοχών. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για να θυμηθούμε την αξία των δασών και
να μάθουμε πώς να τα προστατεύουμε.
Μετά ήρθε το καρναβάλι, που περιμέναμε με τόση ανυπομονησία και

φυσικά

ξεφαντώσαμε με την ψυχή μας. Καλεσμένοι σε τοπικά μασκέ πάρτυ, ντυμένοι με στολές
αγαπημένων μας παιδικών ηρώων, συμμετείχαμε στην αποκριάτικη παρέλαση που
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διοργάνωσε ο δήμος Κάστρου Κυλλήνης, στην παρέλαση του Δήμου Λεχαινών με την
φιλαρμονική Λεχαινών και φυσικά στο Καρναβάλι των μικρών στην Πάτρα με ατελείωτη
μουσική και χορό σε έντονους καρναβαλικούς ρυθμούς μαζί με όλη την οικογένεια του
συλλόγου.
Η ζωή μας συνεχίζεται με τις σχολικές υποχρεώσεις να καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο
μέρος της ημέρας, με τους νέους μικρούς μας μαθητές να μαθαίνουν τα πρώτα τους
γράμματα και τους πιο μεγάλους να τρέχουν για τις σχολικές τους υποχρεώσεις και τις
εξωσχολικές τους δραστηριότητες. Χορός, μουσική και ποδόσφαιρο είναι τα αγαπημένα
μας !
Επιτέλους ήρθε το καλοκαιράκι που περιμέναμε με μεγάλη ανυπομονησία. Η παραλία της
Κυλλήνης έγινε το δεύτερο σπίτι μας και κάθε μικρό μας μέρα με τη μέρα μετατρέπεται σε
δελφινάκι. Παιχνίδια στην άμμο, μακροβούτια, διαγωνισμοί κολύμβησης και γέλια ν'
αντηχούν παντού!
Και αφού το σπίτι μας έχει το προνόμιο να βρίσκεται κοντά στη θάλασσα δεν χάσαμε
την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε φίλους μας από άλλα σπίτια της οικογένειας του
Χαμόγελου. Έτσι χορτάσαμε παιγνίδι, μπάνια σε πισίνες,

ατελείωτες βουτιές σε

νεροτσουλήθρες και φυσικά μικρές αποδράσεις στην πανέμορφη Ζάκυνθο και σε άλλες
γειτονικές περιοχές.
Φυσικά δεν θα παραλείψουμε τις διακοπές μας στο Σχοινιά στο πολύ όμορφο σπίτι του
Χαμόγελου με απίστευτη χαλάρωση , μπάνια στη θάλασσα , παιγνίδι και ατελείωτες ώρες
στο αγαπημένο μας αllou fan park.
To Καλοκαίρι έκλεισε με camping! Η κατασκήνωση Green Camp μας προσέφερε
δωρεάν διαμονή στις εγκαταστάσεις της για 15 περίπου μέρες. Πολύ παιχνίδι, ξεγνοιασιά,
νέοι φίλοι,

καλλιτεχνικές δραστηριότητες, μουσική, χορός, θέατρο, ποδόσφαιρο,

μπάσκετ, βόλεϊ, μπιτς βόλεϊ, χάντμπολ, πόλο, τέννις, στίβος, αερόμπικ, ενόργανη
γυμναστική, ρυθμική γυμναστική, ιππασία, τάε κβο ντο, καράτε, μίνι γκολφ, ποδηλασία,
ρόλερ, συγχρονισμένη κολύμβηση, αερόμπικ στο νερό, ιστιοσανίδα κανό

και άλλες

τέτοιες ευχάριστες δραστηριότητες.
Κάπου εδώ όμως τελειώνει το καλοκαίρι και επιστρέφουμε στην βάση μας με νέες
δυνάμεις και όρεξη για την νέα σχολική χρονιά και με ανυπομονησία να δούμε τους
φίλους μας και εθελοντές που τόσο μας έλειψαν.
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Το Σεπτέμβρη είχαμε και τα γενέθλια του σπιτιού μας! Κλείσαμε τον δεύτερο μας
χρόνο και όπως πέρυσι , έτσι και φέτος η ευχή μας ήταν «… υγεία, ευτυχία και ένα ζεστό
σπίτι για όλα τα παιδιά του κόσμου» !
Όμως έφτασε ο καιρός για το μεγάλο γεγονός.... το άνοιγμα των σχολείων! Βρήκαμε
λοιπόν τις τσάντες μας, φορέσαμε τα καλά μας ρούχα και ξεκινήσαμε για το σχολείο μας.
Η πρώτη μέρα έκρυβε λίγο άγχος αλλά και ανυπομονησία. Νέοι δάσκαλοι, καινούρια τάξη,
νέα βιβλία αλλά και νέοι συμμαθητές! Όλα όμως πήγαν μια χαρά και έτσι ξεκίνησε μια νέα
σχολική χρονιά!
Λίγο αργότερα ακολούθησε ένα ευχάριστο διάλλειμα με μια πολύ ωραία εκδρομή που
πήγαμε στο χωριό Κούμανι. Εκεί μας υποδέχτηκε η οικογένεια του κυρίου Κούτρα με
πολύ αγάπη και πολλά δώρα. Μας φιλοξένησαν στο καταπράσινο κτήμα τους, όπου μέσα
σε αυτό υπάρχει ένα πανέμορφο εκκλησάκι που έχει χτιστεί εις μνήμη της αγαπημένης
κόρης τους και παρακολουθήσαμε την κατανυκτική λειτουργία που έγινε σε αυτό, μαζί με
πολλούς κατοίκους της περιοχής.
Στις 25 Οκτώβρη έγινε η βάφτιση δυο μικρών μας. Ο Παναγιώτης και ο Αντρέας μας,
είχαν την τιμητική τους. Φίλοι, εθελοντές και χορηγοί παραβρέθηκαν στο μυστήριο και
περιέβαλαν

τα παιδιά μας με πολύ αγάπη. Οι νονοί τους, άνθρωποι με ιδιαίτερο

ενδιαφέρον και αγάπη, αγκάλιασαν τα παιδιά μας και τους υποσχέθηκαν ότι θα είναι δίπλα
τους σε όλες τις ευχάριστες αλλά και τις δύσκολες στιγμές της ζωής τους. Στη συνέχεια
ακολούθησε δεξίωση στη λέσχη αξιωματικών της 117 Π.Μ

Ανδραβίδας, που μας

παραχώρησε με πολύ αγάπη ο Διοικητής κύριος Βρεττός Βασίλειος, δίνοντας έτσι την
ευκαιρία σε όλους τους καλεσμένους μας να διασκεδάσουν μαζί με τα παιδιά μας σε αυτή
την τόση σημαντική στιγμή της ζωής τους.
Μαζί μας ήταν και ο αγαπημένος μας φίλος ταχυδακτυλουργός Κρίστοφερ, ο οποίος
κυριολεκτικά άφησε τα μικρά με το στόμα ανοιχτό με την υπέροχη παράσταση που
έδωσε! Μια παράσταση που διήρκησε περίπου μια ώρα αλλά ήταν αρκετή ώστε τα παιδιά
να την θυμούνται και να την συζητούν για αρκετό καιρό.
Ήταν μια πολύ όμορφη γιορτή που οφείλεται σε όλους τους εθελοντές και φίλους του
οργανισμού μας, που με τον δικό του τρόπο ο καθένας, βοήθησε στο να γίνει αυτή η
μέρα ξεχωριστή.
Και μετά ήρθαν τα Χριστούγεννα!
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Οι φίλοι μας από την θεατρική ομάδα της Λευκάδας, μας επισκέφθηκαν στην Κυλλήνη
και μας έδωσαν την ευκαιρία να απολαύσουμε μια καταπληκτική παράσταση. Εννοείται
πως δεν χάσαμε την ευκαιρία να ανταποδώσουμε την επίσκεψη και έτσι τις μέρες των
Χριστουγέννων επισκεφθήκαμε την πανέμορφη Λευκάδα και απολαύσαμε την φιλοξενία
των καλών μας φίλων που μας ξενάγησαν στην περιοχή και φρόντισαν ώστε να
περάσουμε υπέροχα!
Φυσικά θα θυμόμαστε πάντα την επίσκεψη των μελών του foroum μοτοσικλετιστών από
διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπου σε λίγα λεπτά είχε περικυκλωθεί το σπίτι μας από
τεράστιες μηχανές και νοιώσαμε όλοι μας για λίγο μηχανόβιοι!
Τι άλλο να θυμηθούμε από τα Χριστούγεννα; το σπίτι που μοσχοβολούσε συνεχώς
φρέσκα μελομακάρονα και κουραμπιέδες και ήταν συνεχώς γεμάτο από φίλους και
εθελοντές; Το τεράστιο δέντρο που στολίσαμε όλοι μαζί, τις βόλτες που πηγαίναμε
συνεχώς προκειμένου να μην αφήσουμε στιγμή ανεκμετάλλευτη από τις διακοπές μας ή
τα απίστευτα γέλια και την χαρά των παιδιών μας αυτές τις ημέρες ;
Αυτό όμως που έμεινε
αναμνήσεις

τελικά στη σκέψη μας

μαζί με όλες αυτές τις ευχάριστες

ήταν τα λόγια του μικρού Ανδρέα «…αν ενωθούμε όλοι θα τα

καταφέρουμε…»
Λόγια που πραγματικά άγγιξαν και ένωσαν πολλούς ανθρώπους και κατάφεραν να
πραγματοποιήσουν την επιθυμία του μικρού Ανδρέα, προσφέροντας απλόχερα χαμόγελα
γεμάτα ευτυχία.
Εμείς δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε παρά ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στο μικρό Ανδρέα,
στους φίλους και στους εθελοντές και που στηρίζουν καθημερινά τα παιδιά που έχουν
ανάγκη από αγάπη και φροντίδα.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗΝ ΚΥΛΛΗΝΗ ΗΛΕΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
ΕΤΑΙΡΕΙΑ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΕΞΟΔΑ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ:
•

ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΜΕΓΑΛΗ

1

•

ΛΕΜΟΝΟΣΤΙΦΤΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

1

•

ΦΡΙΤΕΖΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

1

ΕΠΙΠΛΩΣΗ:
•

ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΗ

1

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ:
•

ΣΕΤ ΣΕΝΤΟΝΙΑ

22

•

ΣΕΤ ΠΕΤΣΕΤΕΣ
ΜΠΑΝΙΟΥ &
ΠΡΟΣΩΠΟΥ

22

•

ΠΕΤΣΕΤΕΣ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ

20

•

ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ

15

•

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ

22

•

ΤΑΠΕΤΑ (1,50 μ.)

2

•

ΤΑΠΕΤΑ ΜΠΑΝΙΟΥ
(1 μ.)

6

ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
•

ΣΕΡΒΙΤΣΙΑ ΣΕΤ 25
ΠΑΙΔΙΑ (ΠΙΑΤΑΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ
)

25

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ
•

ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

4

•

ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΕΣ

1

ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
•

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΗ

1

•

ΣΚΑΛΑ

1

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
•

Δ.Ε.Η.

50 €

•

Ο.Τ.Ε.

180 €

•

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (κατά
την χειμερινή
περίοδο)

5 τόννους

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ:
•

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

2

•

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ

13

•

ΟΔΗΓΟΣ

1

•

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

•

ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΣΠΙΤΙΟΥ

•

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΣΠΙΤΙΟΥ

17 άτομα

31.530 €

378.360 €
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ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΦΟΙΝΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διεύθυνση : Εθνικής Αντιστάσεως και
Θησέως γωνία, Φοίνικας
Παραχώρηση από το Υπουργείο Υγείας και
Πρόνοιας
Τηλέφωνο : 2310-383141
Fax : 2310-383143
E-Mail : foinikas@hamogelo.gr
Αριθμός παιδιών
που φιλοξενούνται: 23
Δυνατότητα φιλοξενίας :
21 παιδιά
Απασχολούμενο
προσωπικό:
12 παιδαγωγοί
1 υπεύθυνος
σπιτιού/ψυχολόγος
1 υπεύθυνη
καθαριότητας
1 μαγείρισσα
1 οδηγός
1 εργάτης γενικών
καθηκόντων
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
Το 2009 έφτασε στο τέρμα του και φεύγοντας άφησε πίσω του 2009 διαφορετικές
στιγμές και αναμνήσεις . Αναμνήσεις χαράς, λύπης, έντασης, νοσταλγίας, αγάπης,
ζεστασιάς…
12 νέα παιδιά πέρασαν το κατώφλι του σπιτιού του Φοίνικα καθ όλη την διάρκεια του
έτους και αμέσως άρχισαν να καρπώνονται τα οφέλη της νέας τους ζωής αλλά και να
πολεμούν για να γιατρέψουν τις πληγές του παρελθόντος, να αναπληρώσουν την
ανεπάρκεια του οικογενειακού τους περιβάλλοντος και να ανοίξουν τα φτερά τους για να
πετάξουν. 12 νέες αφίξεις και 12 διαφορετικές ψυχούλες που κατά την έλευση τους ήταν
πληγωμένες, μόνες, απορημένες, φοβισμένες και γεμάτες δάκρυα στα μάτια. 12
πονεμένες καρδιές που μέρα με την ημέρα απέκτησαν συναισθηματική ασφάλεια,
αυτοπεποίθηση, ψυχική ηρεμία και καθημερινά παρακινούνται να αξιοποιήσουν το σύνολο
των δυνατοτήτων τους και να αναπτύξουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Οι στιγμές
της προσαρμογής δύσκολες και τα ερωτηματικά των παιδιών αναπάντητα, καθώς δεν
υπάρχουν λέξεις που να μπορούν να περιγράψουν το τι πραγματικά συνέβη και το ότι
χωρίς να είναι δική τους επιλογή κλήθηκαν να περάσουν έναν μικρό Γολγοθά από τα
πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής τους. Ωστόσο, με το πέρασμα των ημερών και με την
ζεστή αγκαλιά όλων των μελών του σπιτιού, τόσο των παιδιών, όσο και των υπαλλήλων,
η εξέλιξη είναι συγκλονιστική και το χαμόγελο χαράζεται στις παιδικές φατσούλες. Τα
παιδιά αρχίζουν ξανά να ονειρεύονται, να ελπίζουν και να αποκτούν νέες προσδοκίες.
Αρχίζουν να βεβαιώνονται ότι έχουν ένα σπίτι γεμάτο αγάπη στο οποίο ανήκουν, αλλά και
ανθρώπους που θα είναι δίπλα τους, να τους στηρίξουν, να τους συμβουλέψουν και να
τους προσφέρουν απλόχερα την αγάπη τους , ότι και αν συμβεί.
Πέραν όμως των αφίξεων, οι σελίδες του ημερολογίου μας συμπληρώθηκαν από 4
αποχωρήσεις φίλων μας, οι οποίοι κατόπιν δικαστικών αποφάσεων κρίθηκε ότι πρέπει να
επιστρέψουν στο περιβάλλον από το οποίο αρχικά απομακρύνθηκαν λόγω της
ακαταλληλότητας του. Οι στιγμές του αποχωρισμού είναι συγκλονιστικές και γεμάτες
πόνο. Τα παιδιά χωρίς να ερωτηθούν αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σπίτι τους και
τους ανθρώπους από τους οποίους πήραν αρχές, ήθος, αγάπη, συναίσθημα και να
οδηγηθούν στην αβεβαιότητα του παρελθόντος, στην παλιά τους ζωή, η οποία τόσο τους
πλήγωσε. Όλοι εμείς που μένουμε πίσω δεν έχουμε παρά να ελπίζουμε, να
προσευχόμαστε, να παρακαλάμε να είναι υγιή και ευτυχισμένα , να τα νοσταλγούμε
καθημερινά και να τους στέλνουμε την αγάπη μας.
Το 2009 όμως, μας άφησε και στιγμές χαράς και ανεμελιάς που έκαναν τα μέλη του
σπιτιού μια γροθιά και τα ένωσαν συναισθηματικά και ψυχικά. Μετά την επεισοδιακή
άφιξη του Άγιου Βασίλη ο οποίος γέμισε προσδοκίες στα παιδιά για το επικείμενο έτος,
ακολούθησαν τα καρναβάλια, με μία αστραπιαία εκδρομή στην Πάτρα και συμμετοχή των
μεγαλύτερων παιδιών μας στις τοπικές εκδηλώσεις. Στην συνέχεια ήρθε το Πάσχα, με το
πρωτόγνωρο για τα περισσότερα παιδιά σούβλισμα του αρνιού, την ιδιαίτερη μαγειρίτσα,
τις λαμπάδες και τα κόκκινα αυγά. Και έπειτα, οι πολυαγαπημένες και πολυαναμενόμενες
καλοκαιρινές διακοπές, διάρκειας ενός περίπου μήνα στην Επανωμή και την Νέα
Ηρακλείτσα Καβάλας. Οι παραλίες γέμισαν κουβαδάκια, μπρατσάκια, ψάθες και κάστρα
χτισμένα από άμμο. Τα παιδιά πλησίαζαν το νερό φοβισμένα στην αρχή, διστακτικά στην
συνέχεια και έπειτα χωρίς κανέναν φόβο συναγωνίζονταν στις βουτιές και τα
μακροβούτια. Στην συνέχεια, ακολούθησε ο Σεπτέμβριος και οι πύλες των σχολείων
άνοιξαν για να υποδεχτούν τα παιδιά μας, αγουροξυπνημένα και χωρίς διάθεση, να
προσπαθούν όσο μπορούν να αποφύγουν τις σχολικές τους υποχρεώσεις και το
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καθημερινό διάβασμα. Και έπειτα ακολούθησαν χιλιάδες στιγμές και συναισθήματα που
δεν μπορούν να αποτυπωθούν στο χαρτί, πάρτι γενεθλίων και εκδηλώσεις, αλλά και
δυσκολίες, ξεσπάσματα, κρίσεις, πόνος, που όμως σε όλες τις περιπτώσεις
αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία.
Όλοι εμείς, οι εργαζόμενοι, οφείλουμε ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στα παιδιά μας για τις
στιγμές που μας έχουν χαρίσει, για τα πράγματα που μας δίδαξαν και μας έκαναν να
γίνουμε λίγο καλύτεροι, για το μεγαλείο της ψυχής και της καρδιάς τους. Οι μικροί μας
ήρωες είναι η ελπίδα μας, είναι το μέλλον μας και οφείλουμε να τους υπηρετούμε αλλά
και να τους ευγνωμονούμε για την ύπαρξη τους. Αυτά τα παιδιά είναι που μας κάνουν και
γινόμαστε πιο δυνατοί και αισθανόμαστε άτρωτοι σχεδόν, γιατί λόγω της παρουσίας τους
είμαστε πρόθυμοι να αντιμετωπίσουμε τα πάντα και να παλέψουμε με τα μεγαλύτερα
εμπόδια, να ξεπεράσουμε τις μεγαλύτερες τρικυμίες. Και όσο μεγαλύτερες είναι οι
φουρτούνες τόσο μεγαλώνει η ικανοποίηση μας όταν τις ξεπερνάμε, γιατί οφείλουμε
πάντοτε να τις ξεπερνάμε και να προχωράμε μπροστά…
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ

Το σπίτι μας
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΦΟΙΝΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
ΕΤΑΙΡΕΙΑ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΕΞΟΔΑ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ
•

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
– ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ –
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

•

ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

ΕΠΙΠΛΩΣΗ:
•

•

ΚΡΕΒΑΤΙΑ
ΚΟΥΚΕΤΕΣ &
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
ΣΤΡΩΜΑΤΑ

6

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

6

ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
•

ΦΟΡΗΤΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

2

•

ΦΑΚΟΙ

3

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ
•

ΣΚΟΥΠΕΣΦΑΡΑΣΙΑ

8

•

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ

8

•

ΚΟΥΒΑΔΕΣ

8

•

ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΕΣ

2

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ
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•

Δ.Ε.Η.

750 €

•

Ο.Τ.Ε.

320 €

•

Ε.Υ.Α.Θ.

110 €

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ:
•

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΣΠΙΤΙΟΥ /
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

1

•

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ

12

•

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ

1

•

ΟΔΗΓΟΙ

1

•

ΕΡΓΑΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1

•

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

•

ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΣΠΙΤΙΟΥ

•

ΕΤΗΣΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΣΠΙΤΙΟΥ

17 άτομα

32.040 €

384.480 €
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ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ
3 Παιδαγωγοί – 1 Βοηθός Νοσηλεύτρια
Το 2009 ένα νέο σπίτι φιλοξενίας του συλλόγου ξεκίνησε τη λειτουργία του. Ένα σπίτι
ξεχωριστό αφού δημιουργήθηκε για λίγα παιδιά που έχουν υποστεί την αδιαφορία, την
εγκατάλειψη και την ασθένεια ταυτόχρονα.
Πρόκειται για ένα διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους, το οποίο περιήλθε στην ιδιοκτησία
του συλλόγου από κληρονομιά. Ο χώρος ανακαινίστηκε και ήμασταν υπό σκέψη πως θα
μπορούσαμε να το
αξιοποιήσουμε καλύτερα. Ως
διαμέρισμα σκεφτόμασταν
ότι θα ήταν δύσκολο να γίνει
σπίτι φιλοξενίας παιδιών.
Από την άλλη οι οικονομικές
ανάγκες του συλλόγου
αυξάνονταν μέρα με τη μέρα
και ίσως μια άλλη μορφή
αξιοποίησης αποδεικνύονταν
πιο συμφέρουσα για τα
παιδιά μας.
Τότε δεχτήκαμε ένα αίτημα
φιλοξενίας διαφορετικό από
τα υπόλοιπα. Ένα δίχρονο
αγοράκι στο νοσοκομείο
«Αγία Σοφία» μεγαλώνει εκεί, στο Ογκολογικό τμήμα, χωρίς την οικογένειά του, μιας και η
μητέρα του το εγκατέλειψε λίγους μήνες μετά τη γέννησή του. Αμέσως μόλις
διαγνώσθηκε ότι το παιδί πάσχει από μια πάρα πολύ σοβαρή ασθένεια.
Ο μικρός πάλεψε, αγωνίστηκε και τα κατάφερε.
«Είναι σχεδόν καλά», μας διαβεβαίωσαν από το νοσοκομείο. «Πρέπει να πάει στο σπίτι
του και απλά να έρχεται για τις θεραπείες. Αλλά σπίτι δεν υπάρχει».
Ήταν λίγο πριν το Πάσχα του 2009. Όλοι συγκινηθήκαμε, αλλά λύση δε μπορούσαμε να
βρούμε καθώς ο μικρός δε θα έπρεπε να μένει με άλλα παιδιά. Έπρεπε, να αποφύγουμε με
κάθε τρόπο το ενδεχόμενο λοίμωξης ή και απλής ίωσης ακόμη. Τότε σκεφτήκαμε το
διαμέρισμα. Ήταν πραγματικά ένα ασφαλές καταφύγιο για το μικρό. Επίσης, είχε το
πλεονέκτημα να απέχει ελάχιστα από το Νοσοκομείο Παίδων κάτι που θα έκανε την
πρόσβαση εκεί πιο εύκολη και γρήγορη.
Δε διστάσαμε ούτε στιγμή. Ξεκινήσαμε της τελευταίες εργασίες και σε λίγες μέρες το παιδί
γνώρισε, για πρώτη φορά στη ζωούλα του, ένα αληθινό σπίτι.
Η οικονομική αξιοποίηση του διαμερίσματος δεν έγινε φυσικά ποτέ. Το αντίθετο, υπάρχει
πολύ μεγαλύτερο κόστος καθώς απασχολούνται 4 άτομα σε βάρδιες που φροντίζουν το
παιδί μας με τον καλύτερο τρόπο.
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Έγινε όμως η καλύτερη αξιοποίηση αγάπης και προσφοράς. Για άλλους ίσως να είναι
πολυτέλεια. Για μας είναι ανάγκη. Ξεπεράσαμε και οι ίδιοι τα όρια του δικού μας
συλλόγου, που τελικά δε θέλουμε να έχει κανένα όριο όταν πρόκειται να χαρίσουμε ένα
ακόμη παιδικό χαμόγελο, όταν πρόκειται να χαρίσουμε αγάπη, ασφάλεια, ελπίδα και ένα
σπιτικό, που όλοι το δικαιούμαστε.
Στο παιδί μας παρέχεται ιδιαίτερη ιατρική φροντίδα, αλλά και δημιουργική απασχόληση,
διασκέδαση και ψυχαγωγία. Επισκέπτεται παιδότοπους, λαμβάνει μέρος σε εκδηλώσεις και
δέχεται επισκέψεις από φίλους και εθελοντές μας έχοντας πάντα υπ' όψη την κατάσταση
της υγείας του. Όταν χρειαστεί,
και ελπίζουμε όχι σύντομα, θα
μοιραστεί το σπίτι του και με
άλλα παιδιά που βρέθηκαν σε
παρόμοια θέση και δέχτηκαν
στην πιο δύσκολη στιγμή της
ζωής τους, τη στιγμή της
ασθένειας την πιο σκληρή
συμπεριφορά από τους ίδιους
ανθρώπους που τα έφεραν στον
κόσμο.
Το Χαμόγελο του Παιδιού
καλείται να γίνει για τα
παιδιά αυτά όχι μόνο
συμπαραστάτης αλλά και
οικογένειά τους.
Καλούμαστε να είμαστε σταθερά δίπλα τους και να τους δείξουμε τη φωτεινή
πλευρά της ζωής, το χαμόγελο, το παιχνίδι, τον κόσμο έξω από τα ψυχρά
δωμάτια ενός νοσοκομείου.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που με το έμπρακτο ενδιαφέρον και τη στήριξή
σας μας δίνετε τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε ένα ζεστό περιβάλλον για να
φροντίσουμε και να σταθούμε δίπλα σ' αυτά τα ξεχωριστά παιδιά που τόσο το έχουν
ανάγκη.
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ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΕΤΟΣ 2009
Κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/09 - 31/12/09 προς τον οργανισμό
εκφράστηκαν συνολικά 178 αιτήματα για φιλοξενία παιδιών σε κίνδυνο.
• 169 ( 95%) αιτήματα προέρχονταν από Υπηρεσίες/Φορείς και
• 9 ( 5%) αιτήματα προέρχονταν από ιδιώτες.
Γράφημα 1: Σχηματική
φιλοξενίας

απεικόνιση

προέλευσης παραπομπών

5%

95%

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ /ΦΟΡΕΙΣ

Το σύνολο των αιτημάτων αφορούσε σε 293 παιδιά.
Κατά το διάστημα από 1/1/09 έως και 31/ 12 /09 , στα σπίτια φιλοξενίας του
Συλλόγου φιλοξενήθηκαν συνολικά 299 παιδιά
Από αυτά τα :
• 41 (14 %) παραπέμφθηκαν για φιλοξενία στο σύλλογο το κατά το χρονικό
διάστημα από 1/1/09 έως και 31/12/09 ενώ
• 258 (86%) φιλοξενούνταν στα σπίτια φιλοξενίας από προηγούμενα έτη
Κατά το παραπάνω διάστημα αποχώρησαν από τα σπίτια φιλοξενίας
συνολικά 25 παιδιά είτε επειδή επέστρεψαν στο οικογενειακό τους
περιβάλλον, είτε επειδή παραπέμφθηκαν σε άλλους χώρους φιλοξενίας λόγω
της ιδιαιτερότητας των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν.
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Πίνακας διαχωρισμού παιδιών που φιλοξενήθηκαν κατά το διάστημα από 1/1/09 έως και
31/ 12 /09 ανά ηλικιακή ομάδα και φύλο:
ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

0-6 ετών

60

33

93 (31%)

7-12 ετών
13-18 ετών
18 ετών και άνω

62
40
7
169
(57%)

51
37
9

113 (38%)
77 (26%)
16 (5%)

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

130 (43%) 299

Γράφημα 2: Ποσοστιαίος διαχωρισμός παιδιών ανά ηλικιακή ομάδα

40%
30%
20%

0-6 ΕΤΩΝ
7-12 ΕΤΩΝ
13 - 18 ΕΤΩΝ
18 & ΑΝΩ

38%

31%

26%

10%

5%

0%
0-6 ΕΤΩΝ
Σειρά1

31%

7-12
ΕΤΩΝ
38%

13 - 18
18 & ΑΝΩ
ΕΤΩΝ
26%
5%

Πίνακας διαχωρισμού παιδιών που φιλοξενήθηκαν κατά το διάστημα από 1/1/09 –
31/12/09 ανά λόγο φιλοξενίας:
ΛΟΓΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΑΓΟΡΙΑ
Σωματική κακοποίηση
παιδιού
16
Σεξουαλική κακοποίηση
παιδιού
Παραμέληση/Εγκατάλειψη 112

14

30 (10%)

6
80

6 (2%)
192 (64%)

Κοινωνικοί Λόγοι

29

22

51 (17%)

Άλλο

12

8

20 (7%)

169 (57%)

130 (43%) 299

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ
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Γράφημα 3:Ποσοστιαίος διαχωρισμός παιδιών ανά λόγο φιλοξενίας
ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ / ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ
ΆΛΛΟ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

7%

10%

17%

2%

64%

Πίνακας διαχωρισμού παιδιών που φιλοξενήθηκαν κατά το διάστημα από 1/1/09 – 31/12
/09 ανά Εθνικότητα:
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ
Ελληνική
Άλλο

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

128

108

236 (79%)

41

22

63 (21%)

169 (57%)

130 (43%)

299

Υποσημείωση :

Η ένδειξη άλλο αφορά σε παιδιά για τα οποία αναφέρθηκαν οι παρακάτω υπηκοότητες:
Ρουμανική, Νιγηριανή , Πολωνική, Κινεζική, Συριακή, Γεωργιανή, Βουλγαρική , Μολδαβική.
Παράλληλη προς την φιλοξενία τον παιδιών είναι και η δράση του συλλόγου που αφορά
στην Ημερήσια Φροντίδα παιδιών όπου για το έτος 2009 καταγράφηκαν τα ακόλουθα
στοιχεία .
Από τον συνολικό αριθμό των παιδιών που συμμετείχαν στην δράση της ημερήσιας
φροντίδας
o ποσοστό 57 % αφορά σε αγόρια ενώ
o ποσοστό 43 % σε κορίτσια
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Γράφημα 4
ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΑΓΟΡΙΑ
0%

Σειρά1

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

57%

43%

Τα παιδιά προέρχονται από τρείς ηλικιακές κατηγορίες (γράφημα 5 ) ενώ αναφορικά με
την Εθνικότητα τους το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά σε Ελληνόπουλα (ποσοστό 99 %).
Γράφημα 5
0-6 ΕΤΩΝ

7-12 ΕΤΩΝ
7%

79%

13-18 ΕΤΩΝ
14%
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2008 -2009
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΧΡΟΝΙΚΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ
% ΑΥΞΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

(ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2008)

ΕΤΟΣ 2008
ΕΤΟΣ 2009
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ 6

128
178
306

39%

200
150
100
50
0
Σειρά1

ΕΤΟΣ 2008

ΕΤΟΣ 2009

128

178
Σειρά1

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΠΑΙΔΙΩΝ
ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ
% ΑΥΞΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

(ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2008)

ΕΤΟΣ 2008
ΕΤΟΣ 2009
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ 7

270
299
569

11%

300
290
280
270
260
250

ΕΤΟΣ 2008
S1
ΕΤΟΣ 2008

Σειρά1

ΠΟΥ

ΕΤΟΣ 2009

ΕΤΟΣ 2008

ΕΤΟΣ 2009

270

299

ΕΤΟΣ 2009
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ΣΠΙΤΙ ΘΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΙΝΙΑ

Διεύθυνση : Νεφέλης 3, Σχοινιάς – Κάτω Σούλι
Κληρονομιά της Σταματίας Αθανασοπούλου
Μία μονοκατοικία μέσα στο πράσινο και λίγα χιλιόμετρα από την Αθήνα, απέκτησε ο
Οργανισμός μας για θερινή κατοικία των παιδιών μας.
Από τις πρώτες μέρες του Ιουνίου βρεθήκαμε στο Σχοινιά και αρχίσαμε να τον
προετοιμάζουμε για να υποδεχτεί τα παιδιά μας. Με τη βοήθεια και των ίδιων των παιδιών
αρχίσαμε το καθάρισμα του σπιτιού, του κήπου, φτιάξαμε τα ξύλινα κάγκελα και γεμάτοι
κέφι και ενθουσιασμό ξεκινήσαμε να φέρνουμε τα πρώτα πράγματα. Μέσα σε 5 μέρες το
σπίτι ήταν έτοιμο για να υποδεχτεί τα πρώτα παιδιά.
Κάθε μέρα πήγαιναν στη θάλασσα, έπαιζαν στην παιδική χαρά που βρίσκεται κοντά στο
σπίτι και χαιρόντουσαν τον κήπο.
Ένα σπίτι που γέμισε με πολλά πολλά παιδικά χαμόγελα. Ολοι, μικροί και μεγάλοι,
περιμένουν με ανυπομονησία την επόμενη φορά που θα αποδράσουν στο Σχοινιά, στον
καταπράσινο παράδεισο.
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ
ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Διεύθυνση : Διεθνές Αεροδρόμιο
Αθηνών
«Ελευθέριος Βενιζέλος», Σπάτα
Επίπεδο Αναχωρήσεων
Δίπλα στις εξόδους Β1-Β2
Απασχολούμενο προσωπικό:
4 Εξειδικευμένα Ατομα
Δημιουργικής Απασχόλησης
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«Thank you so much for this wonderful idea. In no other airport have we found any place
like this one.That saved our journey from all the stress and frustration it causes to
children.
Thank you from Aurelia (3 y.) and Valentine (10 moths), 03/11/2009”
«Εδώ, νιώθουμε υπέροχα, φιλόξενα σαν το σπίτι μας!
Καλή αντάμωση! Ανίτα, Άννα, Νίκος»
«Ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία «Χαμόγελο του Παιδιού». Εγώ η Κλεονίκη –
Χρυσοβαλάντου έπαιξα και ευχαριστήθηκα τα παιχνίδια σας και η ώρα πέρασε ευχάριστα
ενώ περιμέναμε να περάσουμε από τον έλεγχο εισιτηρίων . Σε τέσσερις ώρες θα
πετάξουμε για Αυστραλία με την emirates με την μαμά μου.
Χρυσοβαλάντου – Κλεονίκη και η μαμά μου Εφη Παυλίδου, 30/11/2009»
Μετά από επτά χρόνια λειτουργίας αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά όταν βλέπουμε ότι οι
μικροί μας επισκέπτες και οι γονείς τους αισθάνονται πολύ όμορφα κοντά μας και όπως
συχνά τονίζουν, θεωρούν πραγματικά σωτήρια τη λειτουργία ενός τέτοιου χώρου στον
Διεθνή Αερολιμένα. Ακόμα και αν δεν έχουν πολύ χρόνο, ακόμα και αν δεν ταξιδεύουν,
οι μικροί μας φίλοι θα περάσουν έστω για λίγο από τον χώρο, για να μάθουν τα νέα
μας και να δουν αν η ζωγραφιά τους από τη προηγούμενη επίσκεψή τους είναι ακόμα
στον τοίχο.
Τη χρονιά που πέρασε λοιπόν υποδεχθήκαμε με κέφι και χαμόγελο 4270 μικρούς
επισκέπτες. Για τη καλύτερη απασχόλησή τους εξοπλίσαμε τον χώρο με νέα παιχνίδια και
παιδαγωγικό υλικό έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τα
ενδιαφέροντα και την ηλικία τους.
Ζωγραφίσαμε μαζί τους, φτιάξαμε κατασκευές με χαρτόνι και άλλα υλικά, παίξαμε
κουκλοθέατρο ανεβάζοντας τις δικές μοναδικές παραστάσεις, και κλείσαμε χίλιες ευχές σε
μικρά κουτάκια που ταξίδεψαν από παιδί σε παιδί έτσι ώστε το δικό τους Χαμόγελο να
ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Thank you very much for looking after Joshua. We see you each time we travel through
Athens.
With Love from Mark and Jacki – Rhodes – UK
Every country should have such a lovely area for the children of the world to play. Thank
you for this time, it has saved us.
With much gratitude,
James, Louise and Thanos Kingsley, 23/01/09
Συγχαρητήρια, χαρίσατε ένα ακόμη χαμόγελο την δύσκολη ώρα αναμονής πτήσεως. Μας
χαρίσατε μια ώρα δημιουργίας και χαράς. Επίσης, τα συγχαρητήρια μου στην κυρία Μαρία
η οποία έχει πολύ καλή επικοινωνία με τα παιδιά.
Μιχάλης, Νάξος, 27/01/2009
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We have now visited you several times and Markos cannot wait to come back to the
great playroom. Thank you a lot – it has saved us from many troubles.
To the airport:
It would be great with prams for baby – and for a single mother traveling alone…
Markos and Family, Chania, Crete, 31/01/2009
Thank you so much for your kind idea. Being here with children was just a bless during
our trip, and so easy. Thanks to you, having two hours in the airport was not a nightmare
but a wonderful time in family.
Anne and Cie Pignat, France, 18/04/2009
It must have been great fun – every time we came back to check on them – the parents
were completely ignored.
We will be back!
Anna and Christina Hilari, 21/04/2009
Πολύ φιλικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον. Τα δυο παιδιά μου ανυπομονούν να πάνε στον
παιδότοπο του αεροδρομίου. Εξαιρετική πρωτοβουλία.
Άννα Μετάφα, 21/04/2009
Thank you so much for a great time! Sorry for the mess we left behind.
Artemis and Ariadne, Manchester, 22/04/2009
Perfect!!! Super idea!
After a long flight we were very tired. Kids had lots of fun and we could enjoy coffee and
some small shopping!
Thank you Maria 30/04/2009
Maria,
Lauren and Lewis had a great fun drawing, coloring, making tea and feeding babies.
Thank you.
04/06/2009
Too bad we didn’t know earlier. My son loves it here. A lot of stuff to play with. Thanks, a
little rest for us as well.
05/06/2009
Thank you so much, this is our second visit with you lovely people, and you all are just
wonderful. This is a great place for the children and we are grateful for your care and
love.
Always the Karpouzis Family, 06/06/2009
A great place to pass the time at the airport! Very friendly staff and lots of toys for all
interests and ages, Benjamin (15 ½ mths) absolutely loves it.
Thanks so much.
08/06/2009
Ένα μεγάλο μπράβο για την καλή σας προσπάθεια. Σας είδαμε στο τέλος της αναμονής
αλλά και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Καλό Κουράγιο και δύναμη.
Με αγάπη από Κέρκυρα,
Νικήτας και Λίνα
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Περάσαμε καλά στον όμορφο χάρο. Παίξαμε, διασκεδάσαμε. Ήταν μια χαρούμενη ώρα για
μας. Γυρνάμε στο χωριό μας στην Ελβετία. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά.
Σας ευχαριστούμε
Σάββας και Δάφνη (από την Ελβετία και την μικρή Λέρο)
05/08/09
Another very enjoyable visit for the girls.
Thank you
Whittel
Thank you for an enjoyable stay. My kids loved playing here. Keep up the good work.
D. Markopoulos
Fantastic and entertaining play area for our children! Thanks for making our time at the
airport so much less stressful!
Συγχαρητήρια για αυτήν την ιδέα ενός παιδότοπου…καθώς περιμέναμε την επόμενη μας
πτήση
Σάββας Γερούδης, Κύπρος, 09/08/09
Children center was really enjoyed by my two kids Ronald and Ernest. I do recommend it
to everyone having little kids having landed in airport. Personnel was perfect.
Regards,
Ronald and Ernest from Riga, Latvia, 13/08/09
Congratulations on a fantastic service! This play area saved us today, and Maria was very
helpful and full of good advice for entertaining the babies. Thank you so much for
opening this play area, and do advertise it more – thank you, Maria!
Jeanette Marchard and Sotirios Nitros, USA, 01/09/2009
This has been a wonderful experience for Sebastian. Such a great idea!!
Thank you
06/09/2009
Great idea. My kids loved the service. Congratulations.
Adrian Bejleri, 07/09/2009
Thank you for the Children’s area. We were in transit (Athens airport) for over 8hrs and it
helped a lot for my three children.
Thanks once more
07/09/2009
Wow! Thank you!
What a treasure to find…
Travis had a wonderful time here, away from the frustrations of endless hours of travel.
We hope other airports will follow suit.
The Ridlers, S. Africa, 27/09/2009
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Our 2 boys loved it (1,5 and 3,5). We had 10 hours at Athens airport and this made our
long wait so much easier. It gave us a rest and allowed the boys to have fun in a safe
and fun environment. Maria was very helpful and kind. Why isn’t it advertised or
signposted?!...we only found it by chance.
P.S. It is very well equipped!
Debbie, Simon, Oscar and Thomas, London, England, 28/09/2009
Μπράβο στο Χαμόγελο του Παιδιού που έφτιαξε αυτό το χώρο σε μια χώρα που δεν
νοιάζεται για τα παιδιά.( Βλέπε σχολεία, παιδ.σταθμούς, νηπιαγωγεία, πανεπιστήμια).
Μεγάλη εξθπηρέτηση για γονείς και μικρά παιδιά.
Παύλος, Ραμόνα,Ρόζα,Milka,
Τίνος, Ελσίνκι, 12/10/2009
Thank you so much! What a wonderful place!
Sofia and Xristos.
The Georgiadis family,16/10/2009
Thank you very much- A fantastic area with staff who made us feel very welcome. This
area made 7 hours at the airport much more fun!
The Cooper family, ( Maisle,2 and Stanley, 0,4months).
Μπράβο στο Χαμόγελο του Παιδιού που έφτιαξε αυτό το χώρο σε μια χώρα που δεν
νοιάζεται για τα παιδιά.( Βλέπε σχολεία, παιδ.σταθμούς, νηπιαγωγεία, πανεπιστήμια).
Μεγάλη εξθπηρέτηση για γονείς και μικρά παιδιά.
Παύλος, Ραμόνα,Ρόζα,Milka,
Τίνος, Ελσίνκι, 12/10/2009
Thank you so much! What a wonderful place!
Sofia and Xristos.
The Georgiadis family,16/10/2009
Thank you very much- A fantastic area with staff who made us feel very welcome. This
area made 7 hours at the airport much more fun!
The Cooper family, ( Maisle,2 and Stanley, 0,4months).
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΙΟΣ
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ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

39%
ΕΛΛΑΔΑ
ΆΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ
61%
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ
ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
ΕΤΑΙΡΕΙΑ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ο.Τ.Ε.

110 €

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ
•

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

4

ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
4 άτομα
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
•

Ψυχαγωγικές
δραστηριότητες

•

Παραμύθια-Βιβλία
παιδικών κατασκευών

•

Εποχιακά Είδη

•

Δώρα- παιχνίδια για τα
παιδιά

•

Διάφορα υλικά
χειροτεχνίας και
κατασκευών

82.560 €
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ΧΩΡΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΩΛΗ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΙΤΙΟΥ: 8 ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 16 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
ΕΤΑΙΡΕΙΑ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ
•

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΤΙΡΙΟΥ

•

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

•

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ

•

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
ΥΛΙΚΑ

•

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

•

ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
ΧΩΡΟΥ

•

ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ –
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

•

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

•

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

ΕΞΟΔΑ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟ

ΟΙΚΟΣΥΣΚΕΥΗ:
•

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΡΟΥΧΩΝ

1

•

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ
ΡΟΥΧΩΝ

1

•

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΠΙΑΤΩΝ

1

•

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΚΟΥΖΙΝΑ

1
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•

ΨΥΓΕΙΟ

1

•

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

1

•

ΦΟΥΡΝΟΣ
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

1

•

VIDEO-DVD

1

•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ

3

•

1

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ:
•

ΜΙΞΕΡ

1

•

MULTI

1

•

ΑΣΥΡΜΑΤΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ISDN

1

•

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΣΚΟΥΠΑ

1

•

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟΠΡΕΣΑ
ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ

1

•

ΤΟΣΤΙΕΡΑ

1

•

ΖΥΓΑΡΙΑ

1

•

ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ

2

•

ΦΡΙΤΕΖΑ

1

•

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ

1

•

ΖΥΓΑΡΙΑ

1

•

ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ

1

ΕΠΙΠΛΩΣΗ:
•

ΤΡΑΠΕΖΙΑ 8
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

1

•

ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ

2

•

ΚΡΕΒΑΤΙΑΚΟΥΚΕΤΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
ΣΤΡΩΜΑΤΑ

4

ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

1

•

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

2

•

ΕΠΙΠΛΑ
ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ WC

1

•
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•

ΛΕΚΑΝΕΣΚΑΖΑΝΑΚΙΑ WC

1

•

ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΕΣ

2

•

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

2

•

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

1

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ:
•

ΣΕΤ ΣΕΝΤΟΝΙΑ

20

•

ΣΕΤ ΠΕΤΣΕΤΕΣ

20

•

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

•

ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ

•

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣΠΑΠΛΩΜΑΤΑ

•

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ

15

•

ΧΑΛΙΑ-ΜΟΚΕΤΕΣ

5

•

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ

15

•

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

8

10
10 & 10

ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
•

ΣΕΡΒΙΤΣΙΑ ΣΕΤ 8
ΠΑΙΔΙΑ (ΠΙΑΤΑΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ)

1

•

ΧΥΤΡΕΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ

1

•

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ- ΣΕΤ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΜΕΓΕΘΩΝ

1

ΠΟΤΗΡΙΑΦΛΥΤΖΑΝΙΑΜΠΟΛ-ΚΟΥΠΕΣ 8
ΠΑΙΔΙΑ

16

ΛΕΚΑΝΕΣ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ

4

•

ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ
ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ

2

•

ΚΑΛΑΘΟΥΝΕΣ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

2

•

ΚΑΛΑΘΙΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΡΟΥΧΑ

2

•

ΦΟΡΗΤΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

1

•

ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

1

•

•
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ΜΠΑΝΙΟΥ
•

ΦΑΚΟΣ

2

•

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΔΩΜΑΤΙΩΝ

5

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ
•

ΣΚΟΥΠΕΣ-ΦΑΡΑΣΙΑ
(ΑΠΛΑ)

2

•

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ
(ΑΠΛΕΣ)

2

•

ΚΟΥΒΑΔΕΣ
(ΑΠΛΟΥΣ)

2

•

ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

3

•

ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΕΣ

1

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
•

Δ.Ε.Η.

•

Ο.Τ.Ε.

•

Ε.Υ.Δ.Α.Π.

•

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (κατά
την χειμερινή
περίοδο)

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
(ΕΦΟΣΟΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ):
•

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

1

•

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ

8

•

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

1
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ΚΕΡΚΥΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ –
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ - ΔΩΡΕΑ ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΙ
ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΙΝΟΓΛΟΥ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΙΤΙΟΥ: 30
ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΕΡΚΥΡΑ
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
ΕΤΑΙΡΕΙΑ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΕΞΟΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟ
•

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΤΙΡΙΟΥ

•

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
ΥΛΙΚΑ

•

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

•

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ
ΧΩΡΟΥ ΜΕ
ΚΑΜΕΡΕΣ

•

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

•

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΧΩΡΟΥ

•

ΞΥΛΙΝΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ
50Τ.Μ.

•

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

•

ΠΛΑΚΑΚΙΑ- ΞΥΛΑ
ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΤΟΥΣ

•

ΤΖΙΑΜΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΕ
ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ
ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ

•

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

•

ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
ΧΩΡΟΥ

•

ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ –
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

3
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•

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

•

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

ΕΞΟΔΑ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟ

ΟΙΚΟΣΥΣΚΕΥΗ:
•

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΡΟΥΧΩΝ

3

•

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ
ΡΟΥΧΩΝ

3

•

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΠΙΑΤΩΝ

3

•

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΚΟΥΖΙΝΑ

3

•

ΨΥΓΕΙΟ

3

•

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

3

•

ΦΟΥΡΝΟΣ
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

3

•

VIDEO-DVD

3

•

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ

10

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

3

•

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ:
•

ΜΙΞΕΡ

3

•

MULTI

3

•

ΑΣΥΡΜΑΤΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ISDN

3

•

ΣΤΑΘΕΡΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

3

•

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΣΚΟΥΠΑ

3

•

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟΠΡΕΣΑ
ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ

3

•

ΤΟΣΤΙΕΡΑ

3

•

ΖΥΓΑΡΙΑ

3

•

ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ

6

•

ΦΡΙΤΕΖΑ

3

•

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ

3
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•

ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ

3

ΕΠΙΠΛΩΣΗ:
•

ΤΡΑΠΕΖΙΑ 30
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

1

•

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΚΑΝΑΠΕΔΕΣ

3

•

ΚΡΕΒΑΤΙΑΚΟΥΚΕΤΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
ΣΤΡΩΜΑΤΑ

30

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ

1

ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

10

•

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

4

•

ΕΠΙΠΛΑ
ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ WC

4

•

ΛΕΚΑΝΕΣΚΑΖΑΝΑΚΙΑ WC

4

•

ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΕΣ

6

•

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

9

•

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

3

•

•

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ:
•

ΣΕΤ ΣΕΝΤΟΝΙΑ

60

•

ΣΕΤ ΠΕΤΣΕΤΕΣ

60

•

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

•

ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ

•

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣΠΑΠΛΩΜΑΤΑ

•

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ

30

•

ΧΑΛΙΑ-ΜΟΚΕΤΕΣ

20

•

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ
ΔΑΠΕΔΟΥ

15

•

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ

60

•

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

30

30
30 & 30
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ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
•

ΣΕΡΒΙΤΣΙΑ ΣΕΤ 30
ΠΑΙΔΙΑ (ΠΙΑΤΑΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ
)

3

•

ΧΥΤΡΕΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ

3

•

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ- ΣΕΤ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΜΕΓΕΘΩΝ

3

ΠΟΤΗΡΙΑΦΛΥΤΖΑΝΙΑ-ΜΠΟΛΚΟΥΠΕΣ 30 ΠΑΙΔΙΑ

60

ΛΕΚΑΝΕΣ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ

10

•

ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ
ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ

10

•

ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ
ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ
ΚΟΥΖΙΝΑΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

100

•

ΚΑΛΑΘΟΥΝΕΣ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

10

•

ΚΑΛΑΘΙΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΡΟΥΧΑ

6

•

ΦΟΡΗΤΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

3

•

ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΜΠΑΝΙΟΥ

5

•

ΦΑΚΟΣ

5

•

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΔΩΜΑΤΙΩΝ

12

•

•

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ
•

ΣΚΟΥΠΕΣ-ΦΑΡΑΣΙΑ
(ΑΠΛΑ)

6

•

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ
(ΑΠΛΕΣ)

6

•

ΚΟΥΒΑΔΕΣ
(ΑΠΛΟΥΣ)

4

•

ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

6

•

ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΕΣ

3
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ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
•

Δ.Ε.Η.

•

Ο.Τ.Ε.

•

Ε.Υ.Δ.Α.Π.

•

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (κατά
τη χειμερινή
περίοδο)

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
(ΕΦΟΣΟΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ):
•

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

1

•

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ

15

•

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

1
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ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ
Διεύθυνση : Σπύρου
Λούη 1 Μαρούσι
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«Θα βάλετε και εσείς ένα χεράκι;»
Παιδιά, που βρίσκονται σε κίνδυνο ζητούν μία στέγη, που να τους προσφέρει την αγάπη
και τη ζεστασιά, που έχουν στερηθεί.
Γονείς, που αγωνιούν για το πρόβλημα υγείας, που αντιμετωπίζει το παιδί τους και
χρειάζονται στήριξη.
Παιδιά, που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και έχουν ανάγκη από αίμα.
Παιδιά, που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και ζητούν την υποστήριξη των ανθρώπων του
συλλόγου μας, που βρίσκονται εκεί.
Παιδιά, που ζουν και εργάζονται στους δρόμους και χρειάζονται προστασία.
Σε όλες αυτές τις κλήσεις το «Χαμόγελο του Παιδιού» είναι παρόν, έτοιμο να στηρίξει
ηθικά, συναισθηματικά, οικονομικά, πρακτικά. Η παρουσία μας είναι αδιάλειπτη και
μοναδικό στόχο έχει την προστασία και υποστήριξη κάθε παιδιού, που αντιμετωπίζει το
οποιοδήποτε πρόβλημα και χρειάζεται συμπαράσταση. Νιώθουμε την ανάγκη να είμαστε
κοντά σε όλα τα παιδιά και αυτό γιατί παραμένουμε πιστοί στα λόγια του μικρού μας
ιδρυτή, Ανδρέα Γιαννόπουλου, του εμπνευστή και πρωτεργάτη αυτής της ιδέας, που ο
ίδιος ονόμασε «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Καθημερινά προσπαθούμε να κάνουμε
πραγματικότητα το όνειρό του, παρά τις αντιξοότητες και τις δυσκολίες, που
αντιμετωπίζουμε.

«Όλα παιδιά είναι και αξίζουν ένα χαμόγελο… ελάτε λοιπόν να βοηθήσουμε, αν
ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε».
Αυτή είναι η παρακαταθήκη, που μας άφησε ο Ανδρέας και σε αυτή παραμένουμε πιστοί.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» τα τελευταία δέκα χρόνια βρίσκεται κοντά σε όλα τα
παιδιά που διαμένουν εντός του Ελλαδικού χώρου, ανεξάρτητα από την καταγωγή ή την
υπηκοότητα τους και αγωνίζεται για την προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων και
συμφερόντων τους.
Μέσα από μεγάλες προσπάθειες και με πενιχρά μέσα, ο Σύλλογός μας έχει καταφέρει να
σταθεί κοντά σε πολλά παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, παιδιά που έχουν
υποστεί οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, καθώς και σε πολλές οικογένειες που δε
διαθέτουν τα απαραίτητα για να καλύψουν ζωτικές τους ανάγκες. «Το Χαμόγελο του
Παιδιού» σε ό,τι κάνει, βασίζεται στην εθελοντική προσφορά όλων των
συνανθρώπων μας, μικρών και μεγάλων, επώνυμων και ανώνυμων, για να
προσφέρει στα παιδιά μια καλύτερη ζωή.
Ολόκληρος ο Σύλλογός μας στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στις χρηματικές δωρεές του
απλού κόσμου και στις χορηγίες φίλων – εταιρειών, που συμμετέχουν με αυτόν τον τρόπο
στο έργο μας. Τα οικονομικά στοιχεία του Συλλόγου ελέγχονται από την εταιρεία
ορκωτών λογιστών Price Waterhouse Coopers.
Πολλές φορές έχουμε γίνει αποδέκτες σημαντικών προσφορών από απλούς ανθρώπους
και εταιρείες, οι οποίες μας απάλλαξαν έστω και προσωρινά από το τεράστιο άγχος της
καθημερινής κάλυψης των ποικίλων αναγκών των παιδιών.
Μία απ’ αυτές ήταν η δωρεά της Μαρίας Σεμιτέκολου, τον Μάρτιο του 2004,
αποτέλεσμα της οποίας ήταν η λειτουργία του Πρώτου Ιδιόκτητου Σπιτιού
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Φιλοξενίας του Συλλόγου μας, στο οποίο στεγάστηκαν 18 παιδιά, από 2 έως 7
ετών. Ο σύλλογός μας ανακουφίστηκε
από ένα σημαντικό ποσό ενοικίου, που δινόταν για την στέγαση των παιδιών μας.
Η προσφορά της Μαρίας Σεμιτέκολου δεν σταμάτησε εδώ. Το παλαιό σπίτι στην οδό
Σπύρου Λούη 1 στο Μαρούσι, μας έδωσε φτερά και ελπίδες να προχωρήσουμε παραπέρα
το έργο μας. Το διώροφο ακίνητο, που άφησε στον σύλλογό μας, προορίζεται να στεγάσει
το «Κέντρο Στήριξης Παιδιών» του συλλόγου μας.
Το οίκημα κρίθηκε ιδανικό να στεγάσει το «Κέντρο Στήριξης Παιδιών», διότι διαθέτει
τις προδιαγραφές, που πρέπει να πληρούνται, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα
και η αποτελεσματικότητά του.
Το «Κέντρο Στήριξης Παιδιών» θα συντονίζει και θα ενισχύει τη δράση του Συλλόγου
σε ολόκληρη την Ελλάδα. Εκεί θα λειτουργήσει και το κέντρο Άμεσης Βοήθειας, λόγω
της ύπαρξης ειδικών χώρων για τη στάθμευση των ασθενοφόρων και των οχημάτων
άμεσης βοήθειας και επιτόπιας παρέμβασης.
Πιο συγκεκριμένα θα λειτουργήσουν τα εξής τμήματα:
1. Τμήμα Άμεσης βοήθειας
2. Τμήμα Οργάνωσης και Συντονισμού των Σπιτιών Φιλοξενίας
3. Τμήμα Οργάνωσης και Συντονισμού των Γραφείων του Συλλόγου ανά την
Ελλάδα
4. Τμήμα Εκπαίδευσης και Οργάνωσης εθελοντών
5. Τμήμα Εξεύρεσης Πόρων
6. Τμήμα Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων
Η συγκέντρωση όλων των προαναφερθέντων τμημάτων στον ίδιο χώρο θα δώσει τη
δυνατότητα της άμεσης συνεργασίας τους αλλά και του καλύτερου συντονισμού των
δραστηριοτήτων του Συλλόγου μας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σήμερα στεγάζονται σε
διάφορους χώρους του συλλόγου με αποτέλεσμα την οικονομική επιβάρυνση του
προϋπολογισμού μας αλλά και την μη απόλυτα αποτελεσματική λειτουργία τους.
Στην προσπάθειά μας αυτή έχουν συνεισφέρει μέχρι τώρα οικονομικά και τους
ευχαριστούμε θερμά:
NIARCHOS FOUNDATION
150.000 ευρώ
ΟΠΑΠ
20.000 ευρώ
NESTLE
50.000 ευρώ
Ζητάμε λοιπόν να ενισχύσετε και εσείς τη δημιουργία του «Κέντρου Στήριξης
Παιδιών» με το να συμβάλλετε οικονομικά και υλικά στην ενίσχυση του έργου μας. Οι
δυσκολίες, που αντιμετωπίζουμε είναι πολλές και η ύπαρξη δίπλα μας αρωγών εταιρειών
αλλά και ιδιωτών, θα μας δώσει την ώθηση και την υποστήριξη, που χρειαζόμαστε για την
επίτευξη του στόχου.
Ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων και ελπίζουμε στην άμεση και θετική ανταπόκρισή
σας, για να μπορέσουμε και με τη δική σας συνεργασία να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο
μας.
«Ας βάλουμε όλοι ένα χεράκι !»
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ΣΠΙΤΙ ΜΟΝΙΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

Μετά από παραχώρηση εκτάσεως 11 στρεμμάτων από την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας πρόκειται να ανεγερθεί το 1ο σπίτι μόνιμης φιλοξενίας παιδιών από 0-18 ετών
και των δύο φύλων στη περιοχή της Νέας Ραιδεστού. Ο χώρος θα στελεχωθεί με
εξειδικευμένο προσωπικό που θα βρίσκεται στο πλευρό των παιδιών σε 24ωρη βάση. Η
κατασκευή του θα ξεκινήσει από τα θεμέλια και σκοπός μας είναι να δημιουργηθούν οι
εγκαταστάσεις που θα προσφέρουν τη διαμονή που αξίζουν και δικαιούνται όλες οι
παιδικές ψυχές.
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ΣΠΙΤΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» κατά το έτος 2009 διεύρυνε τις δράσεις του και στον Νομό
Αιτωλοακαρνανίας

, όπου με την πολύτιμη υποστήριξη του Δήμου Αγρινίου και των

Δημοτικών Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών πρόκειται να λειτουργήσει ένα ακόμα σπίτι
για την φιλοξενία παιδιών σε κίνδυνο.
Συγκεκριμένα , την 1η Ιουνίου 2009 υπογράφτηκε ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των
Δημοτικών Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Αγρινίου και του οργανισμού μας
με αντικείμενο την παραχώρηση χώρου στην περιοχή Καλυβιών του Δήμου Αγρινίου. για
την λειτουργία σπιτιού προσωρινής φιλοξενίας παιδιών.
Το εν λόγω σπίτι θα αποτελέσει καταφύγιο για παιδιά θύματα κακοποίησης –
παραμέλησης , για παιδιά που βιώνουν την εγκατάλειψη και την αδιαφορία της
οικογένειας τους, για παιδιά που έχουν το δικαίωμα να ατενίσουν το μέλλον τους με
αισιοδοξία.
Στον χώρο θα παρέχεται

φιλοξενία, σίτιση, εκπαίδευση, ιατρική φροντίδα ψυχολογική

και κοινωνική υποστήριξη των παιδιών από εξειδικευμένο προσωπικό (Ψυχολόγοι,
Κοινωνικοί Λειτουργοί, Παιδαγωγοί κ.τ.λ.),
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Ο παραπάνω χώρος εκτάσεως περίπου 400τ.μ θα εξυπηρετεί τις καθημερινές ανάγκες
20 περίπου παιδιών που θα μένουν εκεί σε 24ωρη βάση.
Για την άμεση ανακατασκευή και λειτουργία του συγκεκριμένου χώρου εργάζονται
πυρετωδώς πολλοί νέοι μας φίλοι και εθελοντές με στόχο να δημιουργήσουν ένα
πραγματικό παλάτι για τους πρίγκιπες που θα βρουν καταφύγιο εκεί

ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤO ΣΠΙΤΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

¾ΕΞΟΔΑ
ΕΛΑΙΩΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΣΠΙΤΙΟΥ
¾ΕΞΟΔΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΠΙΤΙΟΥ

ΕΞΟΔΑ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΗΛΙΑΚΟΙ
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ
ΡΟΥΧΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΚΟΥΖΙΝΑ
ΨΥΓΕΙΟ
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ
VIDEO - DVD
ΦΟΥΡΝΟΣ
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

•
•
•
•
•
•
•
•

ΜΙΞΕΡ
MULTI
ΑΣΥΡΜΑΤΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ISDN
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ
ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟΠΡΕΣΑ
ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ
ΤΟΣΤΙΕΡΑ
ΖΥΓΑΡΙΑ
ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ
ΦΡΙΤΕΖΑ
ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ

ΕΠΙΠΛΩΣΗ:
• ΚΡΕΒΑΤΙΑΚΟΥΚΕΤΕΣ
ΔΥΟΡΟΦΑ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
ΣΤΡΩΜΑΤΑ
• ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ
• ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟ

2,500
ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1
2
2
2
1
2
2
2
2
6
2

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ:
•
•
•

ΑΝΑΓΚΑΙΟ
ΠΟΣΟ
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2
3
2
3
2
3
4
3
3
3
5
8

5
6

ΑΝΑΓΚΑΙΟ
ΠΟΣΟ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟ
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ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ:
• ΣΕΤ ΣΕΝΤΟΝΙΑ

30

•

ΣΕΤ ΠΕΤΣΕΤΕΣ

30

•

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

10

•

ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΑ

10

•

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ
ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ
ΧΑΛΙΑ- ΜΟΚΕΤΕΣ

20

•
•
•

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ
ΔΑΠΕΔΟΥ
• ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
• ΣΕΡΒΙΤΣΙΑ ΣΕΤ 8
ΠΑΙΔΙΑ ΠΙΑΤΑΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ
• ΧΥΤΡΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
• ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ-ΣΕΤ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
• ΠΟΤΗΡΙΑΦΛΙΤΖΑΝΙΑ -ΜΠΟΛΚΟΥΠΕΣ
•
•
• ΚΑΛΑΘΟΥΝΕΣ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
• ΚΑΛΑΘΙΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΡΟΥΧΑ
• ΦΟΡΗΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
• ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΜΠΑΝΙΟΥ
• ΦΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ :
• ΣΚΟΥΠΕΣ-ΦΑΡΑΣΙΑ
(ΑΠΛΑ)
• ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ
( ΑΠΛΕΣ)
• ΚΟΥΒΑΔΕΣ
( ΑΠΛΟΥΣ)
• ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
• ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
• Δ.Ε.Η.
• Ο.Τ.Ε.

30
10
10
20

10
3
10
30

5
4
1
4
2

8
8
8
5
2

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
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ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
Tον Οκτώβριο του 2006, ένας φίλος, που πλέον έχει φύγει από κοντά μας, ξεκίνησε μια
κίνηση στήριξης του Συλλόγου « Το Χαμόγελο του Παιδιού».
Ο φίλος ήταν ο Στέλιος Αγγελίδης, γνωστός και ως Wireless Surfer στο χώρο του
Ίντερνετ. Ήταν μέλος του Ασύρματου Μητροπολιτικού Δικτύου Αθηνών (AWMN), μιας
μεγάλης παρέας από όλη την Αττική, με «τρέλα» για τις νέες τεχνολογίες και τα
ασύρματα δίκτυα. Μιλώντας με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και γνωρίζοντας την
οργάνωσή μας από κοντά, είδε θέματα στα οποία μπορούσε να βοηθήσει. Έτσι ξεκίνησε
μια προσπάθεια από τα μέλη του δικτύου για την ασύρματη διασύνδεση των Σπιτιών του
Συλλόγου.
Ο Στέλιος δυστυχώς μας άφησε πολύ νωρίς. Φεύγοντας από το σπίτι του συλλόγου στα
Μελίσσια, ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα να φύγει από τη ζωή. Το
όραμά του όμως έμεινε ζωντανό. Με το ίδιο μεράκι πολλά μέλη του δικτύου συνέχισαν
την προσφορά τους.
Σήμερα έχουν διασυνδεθεί ασύρματα κυρίως, αλλά και μέσω
ίντερνετ, τα σπίτια Μελισσίων, Περιστερίου, Καρέα, Νίκαιας και
Αρχαίας Κορίνθου.
Μέλη του δικτύου έχουν εγκαταστήσει νέο τηλεφωνικό κέντρο
τύπου VΟIP, συνδέοντας έτσι και τηλεφωνικά τα σπίτια μέσω
του ασύρματου δικτύου που έχουν εγκαταστήσει, ενώ έχουν
προσφέρει βοήθεια και με διάφορες άλλες λύσεις, όπως
δικτυακό αποθηκευτικό χώρο δεδομένων (NAS), κλπ.
Το έργο δεν έχει τελειώσει ακόμα. Σκοπός είναι η εγκατάσταση
κεραιών στον Υμμητό, σε χώρο που έχει προσφερθεί από την
πυροσβεστική υπηρεσία, ώστε να υπάρχουν και εφεδρικές
διαδρομές για το δίκτυο καθώς και η διασύνδεση των
γραφείων του συλλόγου «Το Χαμόγελου του Παιδιού» με τα σπίτια, ενώ η παροχή
βοήθειας σε τεχνικό επίπεδο και η προσφορά λύσεων είναι διαρκής.
Μέχρι σήμερα η προσφορά διαφόρων
μελών του Ασύρματου Μητροπολιτικού
Δικτύου Αθηνών, είναι πολύ
σημαντική. Προσωπική εργασία,
προσφορά υλικού, μαζί με εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στο χώρο
των ασύρματων δικτύων καθώς και
φιλοξενία κεραιών στα σπίτια τους.
Το Project, μέχρι σήμερα, αν είχε
πραγματοποιηθεί από κάποια εταιρεία,
θα είχε ξεπεράσει κατά πολύ σε κόστος
τα 25.000€. Μέχρι σήμερα όμως δεν
έχει δαπανηθεί ούτε ένα ευρώ από «Το
Χαμόγελο του Παιδιού» χάρη στην
προσφορά των μελών του Ασύρματου Μητροπολιτικού Δικτύου Αθηνών.
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΑΣ
Ο Εθελοντικός Οργανισμός «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» συμπληρώνοντας 15 χρόνια
δράσης, επιβιώνει αποκλειστικά χάρη στη συμμετοχή του απλού κόσμου ο οποίος στηρίζει
το έργο του για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των παιδιών.
Στην προσπάθεια για συνεχή βελτίωση και δημιουργικότητα οι άνθρωποι του συλλόγου
συνέθεσαν μια όμορφη και χαρούμενη συλλογή από προσκλητήρια και μπομπονιέρες σε
ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής κάθε ανθρώπου.
Παράλληλα με την αρωγή πολλών εθελοντών αλλά και ανθρώπων του συλλόγου μας
κατασκευάζονται οι μπομπονιέρες και τα έσοδα διατίθενται για τους σκοπούς του
Οργανισμού.
Επιλέγοντας μπομπονιέρες και προσκλήσεις που διαθέτει ο Οργανισμός μας, συμβάλλετε
ουσιαστικά κι εσείς με το δικό σας τρόπο στην προσπάθεια στήριξης των παιδιών που
χρειάζονται την αμέριστη αγάπη και φροντίδα όλων μας.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 210-7647760 ή μπορείτε να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.hamogelo.gr για να δείτε τη συλλογή μας.
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