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Το Χαμόγελο κάθε Παιδιού
Σήμερα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» απασχολεί

 420 εξειδικευμένους επαγγελματίες
 1.800 ενεργούς εθελοντές

Ένα πανελλαδικό και ευέλικτο δίκτυο παροχής
δωρεάν υπηρεσιών σε παιδιά!

Το 2014 …
Το 2014 μείναμε πιστοί στις ΑΞΙΕΣ, την ΑΠΟΣΤΟΛΗ, το
ΟΡΑΜΑ μας
 To 2014 καταφέραμε να συνεχίσουμε την πανελλαδική
μας δράση διατηρώντας στο ακέραιο την ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών στα παιδιά και τις οικογένειές
τους
 Το 2014 ο απλός κόσμος παρά τις τεράστιες δυσκολίες
που αντιμετωπίζει ανταποκρίθηκε θετικά σε κάθε μας
κάλεσμα
Με αποτέλεσμα …
 η άμεση και ολιστική υποστήριξη 82.802 παιδιών και
των οικογενειών τους! (αύξηση 33% από το 2013)

Το 2014 …
To 2014 ανταποκρινόμενοι στις αυξανόμενες ανάγκες
των παιδιών και των οικογενειών προχωρήσαμε στην
επέκταση συγκεκριμένων δράσεων
Έναρξη Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης
Θεσσαλίας
Έναρξη Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης Κρήτης
3 νέες Κινητές υπερσύγχρονες Ιατρικές Μονάδες
(Ασθενοφόρα) για νεογνά και παιδιά
Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης Εκπαίδευσης και
Τεχνολογίας «Οδυσσέας»
Ίδρυση και προεδρία στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του
Σχολικού Εκφοβισμού

Πανελλήνιο Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης
Λάρισα: Κ.Α.Κ.Ε. Θεσσαλίας

Πανελλήνιο Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης
Χανιά: Κ.Α.Κ.Ε. Κρήτης

Τα νέα μας Ασθενοφόρα για νεογνά και παιδιά

Τα νέα μας Ασθενοφόρα για νεογνά και παιδιά

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας

9 Νοεμβρίου 2014
«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
εισήλθε στο 20 έτος δράσης
έχοντας υποστηρίξει
975.307 παιδιά & τις οικογένειές τους
(έως και 31/12/2014)

Το 2015
Πρέπει να συνεχίσουμε
Πρέπει να διατηρήσουμε την ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών μας
Πρέπει να αυξήσουμε τον αριθμό των υποστηριζόμενων
παιδιών και οικογενειών
Πρέπει να ανταποκριθούμε θετικά σε κάθε αίτημα
Θα τα καταφέρουμε μόνο με
τη συμμετοχή του απλού κόσμου
την υποστήριξη των επιχειρήσεων
τη στήριξη των ΜΜΕ

Στατιστικά στοιχεία
2014

Άμεση Επέμβαση
 283.369 κλήσεις (777/ημέρα) στην Εθνική Τηλεφωνική
Γραμμή SOS 1056

 107 Επιτόπιες Παρεμβάσεις για 176 παιδιά σε άμεσο κίνδυνο


Λήψη και Διαχείριση 719 καταγγελιών για συνολικά 1.439
παιδιά

 7.151 κλήσεις στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα
Εξαφανισμένα Παιδιά



Διαχείριση 111 σοβαρών περιστατικών εξαφανίσεων
παιδιών - 90% των αναζητούμενων παιδιών βρέθηκαν

Η Άμεση Επέμβαση στην Πράξη …
Η μητέρα της 14χρονης Ελένης καλεί ιδιαίτερα αναστατωμένη
στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά
116000. Εδώ και αρκετές ώρες η κόρη της έχει εξαφανιστεί
από το σπίτι χωρίς να δώσει ίχνος ζωής. Το κινητό της είναι
κλειστό, φίλοι και γνωστοί δεν την έχουν δει και οι γονείς
ανησυχούν. Ξεκινάει μια συντονισμένη προσπάθεια σε
συνεργασία με όλες τις αρμόδιες αρχές για την αναζήτησή
της. Αποφασίζεται η δημοσιοποίηση της φωτογραφίας της
στα ΜΜΕ με σκοπό να συγκεντρωθούν πληροφορίες ενώ
παράλληλα κινητοποιείται η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης
«Θανάσης Μακρής» προκειμένου να ξεκινήσουν την
αναζήτηση της ανήλικης μαζί με τα πιστοποιημένα σκυλιά
έρευνας.
Μετά τις πρώτες ώρες δημοσιότητας, αρχίζουν να καλούν
πολίτες και να δίνουν πληροφορίες. Ένα από αυτά τα
τηλεφωνήματα προέρχεται από πρόσωπο που γνωρίζει την
οικογένεια. Οι πληροφορίες που δίνει ανώνυμα είναι πολύ
σοβαρές και τείνουν να δικαιολογήσουν τη φυγή του
παιδιού από το σπίτι.

Η Άμεση Επέμβαση στην Πράξη …
Καταγγέλλεται κακοποίηση από τον πατέρα και περιγράφεται
μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση με σοβαρές συνέπειες στο
παιδί. Λίγες ώρες μετά η 14χρονη εντοπίζεται ασφαλής
ωστόσο η άρνηση της να επιστρέψει στην οικογένεια της
επιβεβαιώνει τις δυσκολίες που βιώνει.
Αποφασίζεται η εισαγωγή της σε Νοσοκομείο Παίδων μέχρι να
βρεθεί μια μόνιμη λύση. Οι εθελοντές μας καθημερινά
φροντίζουν να της κρατούν συντροφιά για να μη νιώθει
μοναξιά. Επιπλέον Ψυχολόγος του Οργανισμού βρίσκεται
δίπλα στο παιδί προκειμένου να της παρέχει ψυχολογική
υποστήριξη ενώ παράλληλα Κοινωνικός Λειτουργός
ενημερώνει την αρμόδια Εισαγγελική αρχή για τις
πληροφορίες αναφορικά με την κακοποίηση που υφίσταται
στην οικογένεια της.
Οι Υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν και άμεσα δεχτήκαμε στην
Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 αίτημα
για τη φιλοξενία της Ελένης σε ένα από τα Σπίτια του
Οργανισμού.
Η Ελένη είναι πλέον καλά και μεγαλώνει μαζί μας.

Διαβίωση


Λήψη 125 αιτημάτων φιλοξενίας από Εισαγγελικές Αρχές
που αφορούσαν σε 209 παιδιά



Σήμερα στα 11 σπίτια μεγαλώνουν 285 παιδιά



Tο 2014 στα σπίτια μας έμειναν συνολικά 392 παιδιά



Σήμερα στα 3 Σπίτια Ημερήσιας Φροντίδας μεγαλώνουμε 57
παιδιά.



Βρισκόμαστε δίπλα σε 21 ενήλικα πλέον παιδιά μας
παρέχοντας τους την στήριξη που έχουν ανάγκη, όπως
κάθε οικογένεια!

Ημερήσια Φροντίδα στην Πράξη …
2005. Πέντε παιδιά, πέντε αδέλφια περνούν δύσκολες στιγμές,
η μητέρα τους τα έχει εγκαταλείψει, ο πατέρας άνεργος με
περιορισμένες δυνατότητες και αντοχές για να αντιμετωπίσει τις
αυξημένες υποχρεώσεις των παιδιών του. Δεν σιτίζονται καλά,
δεν έχουν καθαρά ρούχα, γυρνούν στους δρόμους
παραμελημένα, δεν υπάρχει συγγενικό περιβάλλον να τα
στηρίξει.
Η μόνη ελπίδα η διευθύντρια του σχολείου τους, η οποία
συνεργάζεται χρόνια με «Tο Χαμόγελο του Παιδιού».
Απευθύνεται σε Κοινωνικό Λειτουργό και μας επισκέπτεται με
τον πατέρα. Ενημερώνονται για το Σπίτι Ημερήσιας Φροντίδας.
Γίνεται το αίτημα από τον πατέρα, ακολουθούν οι απαραίτητες
διαδικασίες και σε σύντομο χρονικό διάστημα τα παιδιά
βρίσκονται στην αγκαλιά μας!
Όλα αλλάζουν..! Μετά το σχολείο τους, λεωφορείο του
Οργανισμού μεταφέρει τα παιδιά στο σπίτι της Ημερήσιας
Φροντίδας.

Ημερήσια Φροντίδα στην Πράξη …
Τα παιδιά κάθε μέρα έχουν τα αυτονόητα: ζεστό φαγητό, ζεστό
μπάνιο, καθαρά ρούχα και φυσικά δίπλα τους δασκάλα και
τους ανθρώπους του «Χαμόγελου» να τα στηρίζουν στις
σχολικές τους υποχρεώσεις και να καλύπτουν κάθε ανάγκη
τους. Η ψυχολόγος του σπιτιού, τους παρέχει ψυχολογική
υποστήριξη, τόσο στα παιδιά όσο και στον πατέρα. Αρχίζει μια
άλλη πορεία για την οικογένεια..
Παράλληλα λύνεται και το πρόβλημα όρασης που
αντιμετωπίζει το μικρότερο παιδί της οικογένειας κατόπιν
ενεργειών της Κοινωνικής Λειτουργού του Σπιτιού. Πλέον όλα
τα παιδιά παρακολουθούνται από οδοντίατρο και παιδίατρο,
ανθρώπους με ιδιαίτερη ευαισθησία, οι οποίοι γνώρισαν και
εκτίμησαν το έργο του Οργανισμού, όταν σαν εθελοντές
συμμετείχαν στα προγράμματα προληπτικής ιατρικής, που
πραγματοποιήθηκαν για τα παιδιά της περιοχή τους από
«Το Χαμόγελο του Παιδιού».
Στο σπίτι της Ημερήσιας Φροντίδας τα παιδιά απολαμβάνουν
ό,τι δικαιούται κάθε παιδί, ενώ δεν αποκόπτονται από το
οικογενειακό τους περιβάλλον. Το βράδυ επιστρέφουν στο
δικό τους σπίτι , κοντά στον γονιό τους.

Ημερήσια Φροντίδα στην Πράξη …
Το σπίτι της Ημερήσιας φροντίδας συνέχισε να φροντίζει τα 5
αυτά παιδιά για πολλά χρόνια, τα παιδιά μεγάλωσαν,
μπορούσαν να φροντίζουν μόνα τους πλέον τον εαυτό τους,
έμαθαν πολλά πράγματα για την ζωή, πήραν εφόδια, πήραν
αρχές και αξίες απαραίτητες για την διαμόρφωση ενός
σωστού χαρακτήρα.
Τα παιδιά αποχώρησαν σταδιακά από το σπίτι της Ημερήσιας
Φροντίδας σε ηλικία 15 χρόνων. Ο πατέρας ενδυνάμωσε,
μπορούσε να είναι ουσιαστικά πλέον δίπλα τους, όχι όμως να
καλύψει απόλυτα και όλες τις καθημερινές ανάγκες τους.
Για αυτό ακριβώς η κοινωνική λειτουργός του σπιτιού
παρέπεμψε τον πατέρα στο Κέντρο Στήριξης Παιδιού και
Οικογένειας του οργανισμού, για την στήριξη σε είδη πρώτης
ανάγκης (ρούχα, τρόφιμα κ.α), καθώς και για την κάλυψη
φροντιστηρίων για τα δύο μεγαλύτερα παιδιά, τα οποία είχαν
πολύ καλή πρόοδο στο σχολείο τους.

Διαβίωση


Υποστήριξη 10.555 παιδιών και των οικογενειών τους με
σοβαρά προβλήματα Διαβίωσης, το 26,79% στηρίχθηκε 1η
φορά



Συμμετοχή 35.279 μαθητών, 5.636 γονέων και 1.415
εκπαιδευτικών σε 614 διαδραστικές Παρεμβάσεις Πρόληψης
& Ενημέρωσης στο σύνολο των 13 Περιφερειών της
χώρας



Παροχή Συμβουλευτικής υποστήριξης σε 2.966 παιδιά και
γονείς



Δημιουργική Απασχόληση σε 5.370 παιδιά στο Δ.Α.Α.
Βενιζέλος

Η στήριξη οικογενειών στην Πράξη …
Στο πλαίσιο Διαδραστικής παρέμβασης Πρόληψης και
Ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε στον «Οδυσσέα» από
Ψυχολόγο του Οργανισμού μας, μαθήτρια ενημερώθηκε
μεταξύ άλλων για τη Δράση της Στήριξης Παιδιών με
Προβλήματα Διαβίωσης.
Το παιδί που προερχόταν από πολύτεκνη οικογένεια και οι γονείς
της δυσκολεύονταν να καλύψουν ακόμα και τις βασικές
ανάγκες των παιδιών τους, λόγω ανεργίας, τους παρακίνησε
να μας καλέσουν.
Ο πατέρας επικοινώνησε μαζί μας, άμεσα κλείστηκε ραντεβού με
Κοινωνική Λειτουργό από το Κέντρο Στήριξης Παιδιού &
Οικογένειας και η οικογένεια στηρίχθηκε με υλικά αγαθά
(τρόφιμα, ένδυση, σχολικά είδη κλπ) και παράλληλα
πραγματοποιήθηκε κοινωνική – συμβουλευτική υποστήριξη
σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο.

Η στήριξη οικογενειών στην Πράξη …
Παράλληλα κατά τη διάρκεια λήψης του κοινωνικού ιστορικού η
Κοινωνική Λειτουργός ενημερώθηκε από τον πατέρα ότι το
μικρότερο παιδί παρουσιάζει μαθησιακά προβλήματα και
χρειάζεται λογοθεραπεία.
Ωστόσο, οι ίδιοι αδυνατούν να καλύψουν το κόστος και
παράλληλα είναι ανασφάλιστοι.
Πραγματοποιήθηκε άμεσα διασύνδεση της οικογένειας με το
Ιατρικό μας Τμήμα και μετά τις απαραίτητες ενέργειες βρέθηκε
Κέντρο Λογοθεραπείας, που ανέλαβε δωρεάν τις θεραπείες
του παιδιού.

Υγεία
• Στήριξη 820 παιδιών με σοβαρά προβλήματα Υγείας (2.291
αιτήματα)

• 1.114 παιδιά διακομίστηκαν πανελλαδικά με τις Κινητές

Ιατρικές Μονάδες μας (Ασθενοφόρα) για νεογνά και παιδιά
(2.830 σήματα) - Τα Ασθενοφόρα διένυσαν 231.017χλμ.!

• Υποστήριξη 8.882 παιδιών στα Νοσοκομεία Αθήνας,
Θεσσαλονίκης και Πάτρας
•
• Παροχή εξετάσεων προληπτικής ιατρικής σε 15.698 παιδιά
σε συνολικά 33 Δήμους και 11 Περιφέρειες.

Η στήριξη παιδιών με προβλήματα Υγείας στην Πράξη …
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στηρίζει από το 2010 τη Μαρία
κατόπιν παραπομπής από το Σύλλογο Πολυτέκνων.
Η έφηβη 18 ετών σήμερα διαγνώστηκε ότι πάσχει από όγκο στον
εγκέφαλο. Για μεγάλο διάστημα υποβλήθηκε σε
χημειοθεραπείες και δύσκολα χειρουργεία. Αγωνία, θλίψη και
απόγνωση την κυριεύουν. Προσπαθήσαμε να απαλύνουμε
τον πόνο της και να της μεταδώσουμε χαμόγελο, ελπίδα και
αισιοδοξία.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της στο ογκολογικό τμήμα
αναλάβαμε τη δημιουργική απασχόληση στο νοσοκομείο, με
στόχο την ενθάρρυνση για συναισθηματική έκφραση,
χαλάρωση και εκτόνωση μέσα από το παιχνίδι, τις κατασκευές
και τις αγαπημένες της δραστηριότητες.
Μετά την έξοδο της Μαρίας από το Νοσοκομείο και καθόλη τη
διάρκεια παραμονής της οικογένειας στην Αθήνα,
φιλοξενήθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένο οίκημα του
Οργανισμού, όπου ψυχολόγος παρείχε καθημερινά
συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη.

Η στήριξη παιδιών με προβλήματα Υγείας στην Πράξη …
Παράλληλα η οικογένεια της Μαρίας ζήτησε την κάλυψη
νοσηλίων σε ιδιωτική Παιδιατρική Κλινική της Αθήνας. Με
παρέμβαση μας προς τη Διοίκηση του ασφαλιστικού φορέα
καλύφθηκε η νοσηλεία χωρίς οικονομική επιβάρυνση των
γονέων.
Σε επαφή με καταστήματα ιατρικών ειδών εξασφαλίσαμε τη
χορηγία των απαραίτητων ιατρικών μηχανημάτων που
χρειαζόταν η έφηβη. Επιπλέον, αναζητήσαμε διαγνωστικά
κέντρα που ανέλαβαν τη χορηγία εξειδικευμένων
απεικονιστικών εξετάσεων που δεν κάλυπτε πλήρως το
ταμείο τους.
Η μητέρα είναι άνεργη και ο πατέρας αγωνίζεται κάνοντας
περιστασιακά μεροκάματα να εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή
διαβίωση. Τα Κέντρα Στήριξης του Οργανισμού μας
παρέχουν υλική ενίσχυση σε είδη πρώτης ανάγκης στην
πολύτεκνη οικογένεια.
Κοινωνικοί λειτουργοί αναλαμβάνουν την πολύπλευρη
κοινωνική υποστήριξη σε συνεργασία με τους τοπικούς
φορείς της περιοχής όπου διαμένουν.

Η στήριξη παιδιών με προβλήματα Υγείας στην Πράξη …
Τα ασθενοφόρα μας ενταγμένα στο δυναμικό του ΕΚΑΒ, σε
συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς, διακομίζουν τη
Μαρία όποτε χρειάζεται π.χ. αεροδρόμιο- Νοσοκομείο.
Η Μαρία πάλεψε στη μονάδα εντατικής με υποτροπή της
νόσου. Ήταν σε πλήρη μηχανική υποστήριξη της αναπνοής.
Το πάλεψε πολύ και στην παρούσα φάση έχει βγάλει την
τραχειοστομία. Είναι πλέον κατάκοιτη στο σπίτι της. Έχει γίνει
η προβλεπόμενη εκπαίδευση των γονέων, ώστε να είναι σε
θέση να διαχειρίζονται την κατάστασή της. Θα ακολουθήσει
μελλοντικά και άλλο χειρουργείο.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα συνεχίσει να βρίσκεται στο
πλευρό της Μαρίας και της οικογένειάς της δίνοντας αγώνα
για αξιοπρεπή ποιότητα ζωής.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
για το φαινόμενο του Σχολικού Εκφοβισμού
Αντιμετώπιση – Πρόληψη
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

 351 κλήσεις στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056
Εκ των οποίων

 286 κλήσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης
 65 κλήσεις κατευθύνσεων
ΠΡΟΛΗΨΗ

 246 Διαδραστικές Παρεμβάσεις Πρόληψης και

Ευαισθητοποίησης σε μαθητές
 23 Επιμορφώσεις Εκπαιδευτικών
 106 Ημερίδες Ευαισθητοποίησης σε γονείς και κηδεμόνες

Στατιστικά στοιχεία
19 χρόνια

Άμεση Επέμβαση
 2.755.193 κλήσεις στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS
1056



Διαχείριση σοβαρών θεμάτων 535.083 παιδιών

 1.277 Επιτόπιες Παρεμβάσεις για 1.783 παιδιά σε άμεσο
κίνδυνο



Λήψη και Διαχείριση 5.594 καταγγελιών για συνολικά
13.476 παιδιά

 34.270 κλήσεις στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα
Εξαφανισμένα Παιδιά



Διαχείριση 920 σοβαρών περιστατικών εξαφανίσεων
παιδιών

Διαβίωση


Λήψη 1.396 αιτημάτων φιλοξενίας από Εισαγγελικές Αρχές

 752 παιδιά έχουν μεγαλώσει στα Σπίτια μας
 322 παιδιά σήμερα μεγαλώνουν στα Σπίτια μας
 1.474 παιδιά δεν έχουν φιλοξενηθεί λόγω έλλειψης χώρου


Υποστήριξη 46.674 παιδιών και των οικογενειών τους με
σοβαρά προβλήματα Διαβίωσης



Συμμετοχή 218.979 μαθητών σε διαδραστικές Παρεμβάσεις
Πρόληψης



Παροχή Συμβουλευτικής υποστήριξης σε 20.717 παιδιά και
γονείς



Δημιουργική Απασχόληση σε 59.370 παιδιά στο Δ.Α.Α.
Βενιζέλος

Υγεία


Στήριξη 4.663 παιδιών με σοβαρά προβλήματα Υγείας

 10.693 παιδιά διακομίστηκαν πανελλαδικά με τις Κινητές

Ιατρικές Μονάδες μας (Ασθενοφόρα) για νεογνά και παιδιά





Υποστήριξη 35.744 παιδιών στα Νοσοκομεία Αθήνας,
Θεσσαλονίκης και Πάτρας
Παροχή εξετάσεις προληπτικής ιατρικής σε 63.349 παιδιά

19 χρόνια δράσης …
Μέχρι σήμερα (έως και 31/12/2014)

975.307 παιδιά και οι οικογένειές τους
Δίπλα μας μέχρι σήμερα
Περισσότεροι από 10.000 χορηγοί και υποστηρικτές
Περισσότεροι από 6.500 εθελοντές

