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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ – ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

�«Το Χαµόγελο του Παιδιού» είναι πιστοποιηµένος φορέας παροχής α΄βάθµιας, β΄βάθµιας και γ΄βάθµιας
κοινωνικής φροντίδας από το αρµόδιο Υπουργείο Εργασίας.

�Στα 21 χρόνια δράσης «Το Χαµόγελο του Παιδιού» έχει στηρίξει περισσότερα από 1.200.000 παιδιά και τις 
οικογένειές τους.

�«Το Χαµόγελο του Παιδιού» χρηµατοδοτείται σχεδόν στο ακέραιο από τους πολίτες και τις εταιρείες, οι οποίοι 
εµπιστευόµενοι το έργο του, το στηρίζουν έµπρακτα µέσω δωρεών και χορηγιών.εµπιστευόµενοι το έργο του, το στηρίζουν έµπρακτα µέσω δωρεών και χορηγιών.

�Τα οικονοµικά στοιχεία δηµοσιοποιούνται και ελέγχονται ετησίως από το ∆ιεθνές Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών 
Ernst and Young.

�Οι  υπηρεσίες πρόληψης του Οργανισµού απευθύνονται σε όλα τα παιδιά

�Οι υπηρεσίες παρέµβασης του Οργανισµού απευθύνονται σε παιδιά θύµατα Βίας, παιδιά µε προβλήµατα 
Υγείας, παιδιά που Εξαφανίζονται, παιδιά που βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν σε συνθήκες Φτώχειας

�Οι υπηρεσίες θεραπείας του Οργανισµού απευθύνονται σε παιδιά θύµατα Βίας



ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» για την υλοποίηση των 
δράσεών του, απασχολεί:

452452452452 εξειδικευµένους επαγγελµατίες, επιστήµονες 
(Κοινωνικούς Λειτουργούς,  Ψυχολόγους, ∆ιασώστες, 
Νοσηλευτές, Παιδαγωγούς, Εκπαιδευτικούς κ.λ.π.)

Πολύτιµοι και οι:

3.2693.2693.2693.269 εθελοντές, εκ των οποίων οι 2.461 είναι 
σταθεροί, ενεργοί, εγγεγραµµένοι πανελλαδικά

Παράλληλα, το 2016 προσέφεραν εθελοντικές 
υπηρεσίες και 101101101101 οικογένειες, στο πλαίσιο των 2 
εβδοµάδων Οικογενειακού Εθελοντισµού



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

�Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευµάτων

�Υπουργείο Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης

�Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγίου

�Υπουργείο Εθνικής Άµυνας

�Υπουργείο ΥγείαςΥπουργείο Υγείας

�Ε.Κ.Α.Β.

�Πανεπιστήµιο Κρήτης

�Αριστοτέλειο Παν/µιο Θεσ/κης & Γ΄ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

�Περιφέρεια Αττικής

�Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

�Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

�Ελληνική Ψυχιατροδικαστική Εταιρεία

�Πρεσβεία Γαλλίας



�WITSA Global ICT Excellence Awards (2008 ), Οργανισµός µε την 

καλύτερη χρήση της Τεχνολογίας προς όφελος των παιδιών

�Βραβείο Ακαδηµίας Αθηνών - Βραβείο Νικολάου Καρόλου (2011)

�Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη (2014)�Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη (2014)

�Βράβευση FAMOUS BRANDS (2014)

�INFOCOM WORLD  Βραβείο Μείζονος Κοινωνικής Προσφοράς  (2015)

�1ο Βραβείο Project Slam Contest για τα αποτελέσµατα και την 

παρουσίαση του έργου INTERRSYC «Ολοκληρωµένες Χωρικές 

Συνέργιες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών», που 

υλοποίησε ο Οργανισµός (2015)

�Ειδική Τιµητική ∆ιάκριση από το ίδρυµα Μπότση στο πλαίσιο των 

∆ηµοσιογραφικών Βραβείων (2016)



�Συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση 

�Συµµετοχή στον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών (UN DPI NGO & ΕCOSOC)

�Συµµετοχή στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Αριθµού Έκτακτης Ανάγκης 112 

�Συµµετοχή στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για τα Παιδιά (Eurochild)

�Συµµετοχή στο ∆ιεθνές ∆ίκτυο για τις Γραµµές Βοήθειας για Παιδιά (Child Helpline 
International)International)

�Προεδρεία  στο ∆.Σ. του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου κατά του Σχολικού Εκφοβισµού (European 
AntiBullying Network)

�Συντονισµός του Κέντρου Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τα Εξαφανισµένα και Υπό 
Εκµετάλλευση Παιδιά (Southeastern European Center for Missing & Exploited Children)

�Μέλος του ∆.Σ. της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας για τα Εξαφανισµένα και Σεξουαλικά 
Κακοποιηµένα Παιδιά (Missing Children Europe)

�Μέλος του ∆.Σ. του ∆ιεθνούς Κέντρου για τα Εξαφανισµένα και Υπό Εκµετάλλευση Παιδιά
(International Centre for Missing and Exploited Children)



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2016

Το 2016 «Το Χαµόγελο του 
Παιδιού» στήριξε 100.392 
παιδιά και τις οικογένειές τους. 



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2016

�ΒΙΑΒΙΑΒΙΑΒΙΑ: «Το Χαµόγελο του Παιδιού» παρείχε εξειδικευµένες υπηρεσίες 
Πρόληψης, Παρέµβασης και Θεραπείας σε 43.859 παιδιά 43.859 παιδιά 43.859 παιδιά 43.859 παιδιά 

�ΥΓΕΙΑΥΓΕΙΑΥΓΕΙΑΥΓΕΙΑ: «Το Χαµόγελο του Παιδιού» παρείχε εξειδικευµένες 
υπηρεσίες Πρόληψης και Παρέµβασης και Θεραπείας σε 27.900 27.900 27.900 27.900 
παιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιά

�ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ: ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ: ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ: ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ: «Το Χαµόγελο του Παιδιού» παρείχε εξειδικευµένες 
υπηρεσίες Πρόληψης και Παρέµβασης και Θεραπείας σε 170 παιδιά170 παιδιά170 παιδιά170 παιδιάυπηρεσίες Πρόληψης και Παρέµβασης και Θεραπείας σε 170 παιδιά170 παιδιά170 παιδιά170 παιδιά

�ΦΤΩΧΕΙΑΦΤΩΧΕΙΑΦΤΩΧΕΙΑΦΤΩΧΕΙΑ: «Το Χαµόγελο του Παιδιού» παρείχε εξειδικευµένες 
υπηρεσίες Παρέµβασης σε 22.724 παιδιά22.724 παιδιά22.724 παιδιά22.724 παιδιά

�∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ στον ∆.Α.Α.: 2016: 5.739 παιδιά5.739 παιδιά5.739 παιδιά5.739 παιδιά

�ΟΙ ΓΡΑΜΜΕΣ 1056, 116000, 116111 ΟΙ ΓΡΑΜΜΕΣ 1056, 116000, 116111 ΟΙ ΓΡΑΜΜΕΣ 1056, 116000, 116111 ΟΙ ΓΡΑΜΜΕΣ 1056, 116000, 116111 δέχτηκαν συνολικά: 258.406 258.406 258.406 258.406 
κλήσεις κλήσεις κλήσεις κλήσεις (708 κλήσεις/ηµέρα)



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 - 2016

�Το 2011201120112011 «Το Χαµόγελο του Παιδιού» στήριξε 23.20223.20223.20223.202 παιδιά και τις οικογένειές τους.

�Το 2012201220122012 «Το Χαµόγελο του Παιδιού» στήριξε  40.89740.89740.89740.897 παιδιά και τις οικογένειές τους.

�Το 2013201320132013 «Το Χαµόγελο του Παιδιού» στήριξε 63.29963.29963.29963.299 παιδιά και τις οικογένειές τους.

�Το 2014201420142014 «Το Χαµόγελο του Παιδιού» στήριξε 82.78282.78282.78282.782 παιδιά και τις οικογένειές τους.

332,69%

�Το 2014201420142014 «Το Χαµόγελο του Παιδιού» στήριξε 82.78282.78282.78282.782 παιδιά και τις οικογένειές τους.

�Το 2015201520152015 «Το Χαµόγελο του Παιδιού» στήριξε 95.70195.70195.70195.701 παιδιά και τις οικογένειές τους.

�Το 2016201620162016 «Το Χαµόγελο του Παιδιού» στήριξε 100.392 100.392 100.392 100.392 παιδιά και τις οικογένειές τους.



«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ» ∆ΙΠΛΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΑΙ∆Ι ΘΥΜΑ ΒΙΑΣ
Σωµατική, Σεξουαλική & Ψυχολογική Κακοποίηση, Παραµέληση, Bullying, Παράνοµη διακίνηση & εµπορία

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» από την ίδρυσή του µέχρι 
σήµερα υλοποιεί δράσεις µε στόχο την ολιστική 
αντιµετώπιση των φαινοµένων κάθε µορφής Βίας απέναντι 
στα παιδιά. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω πλήθους υπηρεσιών, 
που επεκτείνονται σε τρεις βασικούς άξονες: την Πρόληψη, 
την Παρέµβαση και τη Θεραπεία. την Παρέµβαση και τη Θεραπεία. 

Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στο σύνολο των παιδιών 
που βρίσκονται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από εθνικότητα και 
θρήσκευµα. 



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2016 - ΒΙΑ

ΠρόληψηΠρόληψηΠρόληψηΠρόληψη

�Η Γραµµή 116111 δέχτηκε 7.581 κλήσεις

�Πραγµατοποιήθηκε Συµβουλευτική σε 4.249 παιδιά και ανήλικες

�Πραγµατοποιήθηκαν διαδραστικές παρεµβάσεις πρόληψης σε

37.163 µαθητές, 8.950 γονείς και 3.211 εκπαιδευτικούς

ΠαρέµβασηΠαρέµβασηΠαρέµβασηΠαρέµβασηΠαρέµβασηΠαρέµβασηΠαρέµβασηΠαρέµβαση

� Η Γραµµή SOS 1056 δέχτηκε 244.676

� ∆εχτήκαµε καταγγελίες κακοποίησης για 1.624 παιδιά

� Πραγµατοποιήθηκαν επιτόπιες παρεµβάσεις για 171 παιδιά 

� ∆εχτήκαµε αιτήµατα φιλοξενίας για 202 παιδιά

� Στα Σπίτια µεγαλώνουν 297 παιδιά

� Στα Σπίτια Ηµερήσιας Φροντίδας µεγαλώνουν 53 παιδιά

� Στηρίζουµε 81 ενήλικα παιδιά µας, επαγγελµατίες, φαντάροι, φοιτητές

ΘεραπείαΘεραπείαΘεραπείαΘεραπεία

Το Κέντρο Ηµέρας παρείχε θεραπευτικές συνεδρίες σε 221 παιδιά



«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ» ∆ΙΠΛΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΑΙ∆Ι ΘΥΜΑ ΒΙΑΣ
Σωµατική, Σεξουαλική & Ψυχολογική Κακοποίηση, Παραµέληση, Bullying, Παράνοµη διακίνηση & εµπορία

ΠΡΟΛΗΨΗ: Πρόληψη και Ευαισθητοποίηση Παιδιών, 
Εκπαιδευτικών, Γονέων και Κηδεµόνων

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» αναγνωρίζοντας τον 
καθοριστικό ρόλο της Πρόληψης  βρίσκεται καθηµερινά 
στα σχολεία πανελλαδικά όπου εξειδικευµένη Οµάδα 
Ψυχολόγων πραγµατοποιεί οργανωµένες διαδραστικές, Ψυχολόγων πραγµατοποιεί οργανωµένες διαδραστικές, 
βιωµατικές δράσεις σε µαθητές και µαθήτριες, 
εκπαιδευτικούς, γονείς και κηδεµόνες. 

ΠΡΟΛΗΨΗ: Ευρωπαϊκή Γραµµή Υποστήριξης Παιδιών 
116111

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» λειτουργεί την Ευρωπαϊκή 
Γραµµή Υποστήριξης Παιδιών 116111, η οποία παρέχει 
δωρεάν, 365 ηµέρες τον χρόνο, 24 ώρες την ηµέρα 
συµβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες.



«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ» ∆ΙΠΛΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΑΙ∆Ι ΘΥΜΑ ΒΙΑΣ
Σωµατική, Σεξουαλική & Ψυχολογική Κακοποίηση, Παραµέληση, Bullying, Παράνοµη διακίνηση & εµπορία

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Εθνική Γραµµή για τα Παιδιά SOS 1056

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» λειτουργεί την  Γραµµή 1056. Η οµάδα των 
Κοινωνικών Λειτουργών και Ψυχολόγων, που την στελεχώνει, παρέχει  
δωρεάν, 365 ηµέρες τον χρόνο, 24 ώρες, λαµβάνει ανώνυµε και επώνυµες 
καταγγελίες για παιδιά σε κίνδυνο, ενεργοποιεί τον µηχανισµό της επιτόπιας 
παρέµβασης, ενεργοποιεί τις διαδικασίες για τη φροντίδα παιδιών που έχουν παρέµβασης, ενεργοποιεί τις διαδικασίες για τη φροντίδα παιδιών που έχουν 
κακοποιηθεί και βρίσκονται στα νοσοκοµεία , διαχειρίζεται αιτήµατα φιλοξενίας 
κακοποιηµένων παιδιών

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Επιτόπια Παρέµβαση για Παιδιά που βρίσκονται σε άµεσο κίνδυνο

Η Επιτόπια Παρέµβαση πραγµατοποιείται από τους εξειδικευµένους 
Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους του Οργανισµού και απευθύνεται σε 
παιδιά θύµατα κάθε µορφής Βίας. Πρωταρχικός στόχος είναι η ασφαλής 
µεταφορά του παιδιού συνοδεία Κοινωνικού Λειτουργού ή Ψυχολόγου µε τα 
οχήµατα άµεσης Επέµβασης του Οργανισµού, σε ένα προστατευµένο 
περιβάλλον. ∆εύτερο βήµα είναι η συνεργασία µε όλους τους αρµόδιους φορείς 
ώστε να βρεθεί άµεσα λύση.



«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ» ∆ΙΠΛΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΑΙ∆Ι ΘΥΜΑ ΒΙΑΣ
Σωµατική, Σεξουαλική & Ψυχολογική Κακοποίηση, Παραµέληση, Bullying, Παράνοµη διακίνηση & εµπορία

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Σπίτια για Παιδιά θύµατα κάθε µορφής Βίας

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» µε στόχο την προστασία παιδιών θυµάτων κάθε 
µορφής Βίας και την παροχή σε αυτά ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, στο οποίο 
απολαµβάνουν όλα τα απαραίτητα για την υγιή σωµατική, ψυχολογική, 
συναισθηµατική και κοινωνική ανάπτυξη τους, λειτουργεί πανελλαδικά 11 
Σπίτια.Σπίτια.

Κύριο µέληµά του Οργανισµού αποτελεί η αποφυγή της ιδρυµατοποίησης των 
παιδιών και η οµαλή και αξιοπρεπής επανένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο. 
Με σεβασµό, διακριτικότητα αλλά κυρίως µε περίσσεια αγάπη και στοργή «Το 
Χαµόγελο του Παιδιού» στα Σπίτια του έχει µεγαλώσει και µεγαλώνει 
εκατοντάδες παιδιά θύµατα Βίας.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Σπίτια Ηµερήσιας Φροντίδας

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» υλοποιεί τη ∆ράση «Σπίτια Ηµερήσιας Φροντίδας» 
µε σκοπό την φροντίδα παιδιών, οι οικογένειες των οποίων αντιµετωπίζουν 
σοβαρά προβλήµατα στην λειτουργικότητα τους . Οι δυσκολίες αυτές µπορεί να 
οφείλονται είτε σε κοινωνικά, οικονοµικά προβλήµατα είτε σε σοβαρά 
προβλήµατα υγείας των γονέων.



«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ» ∆ΙΠΛΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΑΙ∆Ι ΘΥΜΑ ΒΙΑΣ
Σωµατική, Σεξουαλική & Ψυχολογική Κακοποίηση, Παραµέληση, Bullying, Παράνοµη διακίνηση & εµπορία

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Το Κέντρο Συνηγορίας του Παιδιού

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» µέσα από την πολυετή δράση του στον Τοµέα της 
Παιδικής Προστασίας και την εµπειρία και τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει 
δηµιούργησε ένα Κέντρο µε στόχο την Φιλική ∆ικαιοσύνη προς τα παιδιά. Σε 
οίκηµα του Οργανισµού λειτουργεί ένας ειδικά διαµορφωµένος χώρος στον 
οποίο -υπό καθεστώς πλήρους προστασίας- παιδιά µετέχουν στις νοµικές οποίο -υπό καθεστώς πλήρους προστασίας- παιδιά µετέχουν στις νοµικές 
διαδικασίες µε την ιδιότητα του θύµατος ή του µάρτυρα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Το Σπίτι του Παιδιού

«Το Σπίτι του Παιδιού» αποτελεί ένα Κέντρο Ηµέρας Εξατοµικευµένης 
Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας σε Παιδιά και Εφήβους, θύµατα 
κακοποίησης, παραµέλησης, ενδοοικογενειακής βίας, παιδιά 
θυµατοποιηµένα, εµπλεκόµενα σε περιστατικά bullying και γενικά παιδιά που 
έχουν εκτεθεί πρόσφατα ή παλαιότερα σε έντονες ψυχοτραυµατικές εµπειρίες 
και ως εκ τούτου αντιµετωπίζουν προβλήµατα ψυχικής υγείας, προσαρµογής 
ή συµπεριφοράς.  «Το Σπίτι του Παιδιού» είναι µία ειδικευµένη υπηρεσία, 
µοναδική στην Ελλάδα και πρωτοποριακή σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 
η οποία στελεχώνεται από διεπιστηµονική θεραπευτική Οµάδα.



«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ» ∆ΙΠΛΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΑΙ∆Ι ΠΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» από την ίδρυσή του µέχρι 
σήµερα υλοποιεί δράσεις µε στόχο την πρόληψη αλλά και 
την αντιµετώπιση κάθε περιστατικού εξαφάνισης παιδιού, 
έχοντας αναπτύξει πρωτοβουλίες και δράσεις µοναδικές 
στην Ελλάδα.

Η τεχνογνωσία του Οργανισµού, ο υλικοτεχνικός Η τεχνογνωσία του Οργανισµού, ο υλικοτεχνικός 
εξοπλισµός του και η επιχειρησιακή του ετοιµότητα στο 
πεδίο για την έρευνα και διάσωση κάθε παιδιού που 
αγνοείται αποτελεί διεθνώς µία καλή πρακτική.

Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στο σύνολο των παιδιών 
που βρίσκονται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από εθνικότητα 
και θρήσκευµα.



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2016 - ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ

ΠαρέµβασηΠαρέµβασηΠαρέµβασηΠαρέµβαση

� Η Γραµµή 116000 6.149 κλήσεις

� Χειριστήκαµε 170 περιστατικά εξαφάνισης 

παιδιών. Από αυτά, για 47 παιδιά προχωρήσαµε 

σε δηµοσιότητα – για 9 παιδιά ενεργοποιήθηκε το σε δηµοσιότητα – για 9 παιδιά ενεργοποιήθηκε το 

Amber Alert  Hellas  - για 12 παιδιά 

ενεργοποιήθηκε η Οµάδα Θανάσης Μακρής – Το 

80% των παιδιών εντοπίστηκαν



«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ» ∆ΙΠΛΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΑΙ∆Ι ΠΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ

ΠΡΟΛΗΨΗ: Πρόληψη και Ευαισθητοποίηση Παιδιών, 
Εκπαιδευτικών, Γονέων και Κηδεµόνων

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» αναγνωρίζοντας τον 
καθοριστικό ρόλο της Πρόληψης  βρίσκεται καθηµερινά 
στα σχολεία πανελλαδικά όπου εξειδικευµένη Οµάδα 
Ψυχολόγων πραγµατοποιεί οργανωµένες διαδραστικές, 
βιωµατικές δράσεις σε µαθητές και µαθήτριες, βιωµατικές δράσεις σε µαθητές και µαθήτριες, 
εκπαιδευτικούς, γονείς και κηδεµόνες. 

ΠΡΟΛΗΨΗ: Ευρωπαϊκή Γραµµή Υποστήριξης Παιδιών 
116111

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» λειτουργεί την Ευρωπαϊκή 
Γραµµή Υποστήριξης Παιδιών 116111, η οποία παρέχει 
δωρεάν, 365 ηµέρες τον χρόνο, 24 ώρες την ηµέρα 
συµβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες.



«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ» ∆ΙΠΛΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΑΙ∆Ι ΠΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Ευρωπαϊκή Γραµµή για τα Εξαφανισµένα Παιδιά 116000

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» λειτουργεί την Ευρωπαϊκή Γραµµή για τα 
Εξαφανισµένα Παιδιά 116000, η οποία παρέχει δωρεάν υποστήριξη σε 
παιδιά που έχουν εξαφανιστεί, την οικογένειά τους, ενώ παράλληλα δέχεται 
ανώνυµα και επώνυµα πληροφορίες για περιστατικά εξαφάνισης (φυγή 
εφήβου, απαγωγή, γονική αρπαγή, ανησυχητική εξαφάνιση) τις οποίες και εφήβου, απαγωγή, γονική αρπαγή, ανησυχητική εξαφάνιση) τις οποίες και 
προωθεί στις αρµόδιες Αρχές.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Amber Alert Hellas

Το Amber Alert Hellas είναι το Εθνικό Συντονιστικό Πρόγραµµα έγκαιρης και 
έγκυρης ειδοποίησης των πολιτών σε περιστατικά εξαφάνισης/απαγωγής 
ανηλίκων

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Οµάδα Έρευνας και ∆ιάσωσης Εξαφανισµένων Παιδιών 
«Θανάσης Μακρής»

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» έχει συγκροτήσει, µε την πολύτιµη συµµετοχή 
εθελοντών, την Οµάδα Έρευνας και ∆ιάσωσης εξαφανισµένων παιδιών 
«Θανάσης Μακρής».  Στόχος της Οµάδας είναι η έρευνα σε αστικό ή µη 
αστικό περιβάλλον για τον εντοπισµό παιδιών που έχουν εξαφανιστεί. 



«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ» ∆ΙΠΛΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΑΙ∆Ι ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» από την ίδρυσή του µέχρι σήµερα 
υλοποιεί δράσεις µε στόχο την πρόληψη αλλά και 
αντιµετώπιση προβληµάτων Υγείας, που αντιµετωπίζουν τα 
παιδιά.

Μία οµάδα εξειδικευµένων επιστηµόνων (Κοινωνικοί 
Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Γιατροί, Νοσηλευτές, ∆ιασώστες, Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Γιατροί, Νοσηλευτές, ∆ιασώστες, 
Ειδικοί Καλλιτεχνικής Αγωγής) υποστηρίζει κάθε:

�παιδί ασθενή

�νοσηλευόµενο παιδί 

�παιδί σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής

�καθώς παράλληλα και την οικογένεια του παιδιού.

Το ολοκληρωµένο δίκτυο παροχής υπηρεσιών υγείας και 
κοινωνικών, συµβουλευτικών υπηρεσιών παρέχεται δωρεάν, 
πανελλαδικά, καθηµερινά, όλο το 24ωρο στο σύνολο των 
παιδιών που βρίσκονται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από 
εθνικότητα και θρήσκευµα.



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2016 - ΥΓΕΙΑ

ΠρόληψηΠρόληψηΠρόληψηΠρόληψη

�Πραγµατοποιήθηκαν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις σε 

14.588 παιδιά πανελλαδικά

ΠαρέµβασηΠαρέµβασηΠαρέµβασηΠαρέµβαση

� Πραγµατοποιήθηκαν διακοµιδές 3.489 νεογνών και 
παιδιών πανελλαδικά

� Στηρίχθηκαν 1.231 παιδιά µε προβλήµατα υγείας 

� Υποστηρίχθηκαν 8.592 παιδιά στα Νοσοκοµεία Παίδων 
µέσω της ∆ηµιουργικής Απασχόλησης



«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ» ∆ΙΠΛΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΑΙ∆Ι ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ: Προληπτική Ιατρική

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» 

αναγνωρίζοντας την τεράστια σηµασία της 

πρόληψης πραγµατοποιεί Προληπτική 

Ιατρική πανελλαδικά σε όλα τα παιδιά µε Ιατρική πανελλαδικά σε όλα τα παιδιά µε 

έµφαση σε αυτά που ζουν σε 

αποµακρυσµένες περιοχές, δεν έχουν 

πρόσβαση σε ιατρικά κέντρα, βιώνουν τον 

κοινωνικό αποκλεισµό και λόγω 

οικονοµικών ή άλλων δυσκολιών δεν 

έχουν κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση 

και φροντίδα.



«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ» ∆ΙΠΛΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΑΙ∆Ι ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: ∆ιακοµιδές

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» διαθέτει Κινητές 
Ιατρικές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας για νεογνά 
και παιδιά µε τις οποίες πραγµατοποιεί διακοµιδές 
πανελλαδικά και σε κάποιες περιπτώσεις εκτός 
Ελλάδας. Ο Οργανισµός θέτει στη διάθεση των Ελλάδας. Ο Οργανισµός θέτει στη διάθεση των 
παιδιών και του Ε.Κ.Α.Β. συνολικά 7 Μονάδες µε 
έδρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Λέσβο, 
Κιλκίς, οι οποίες στελεχώνονται από 
εξειδικευµένους διασώστες και πιστοποιηµένους 
από το ΙΕΚ Ε.Κ.Α.Β.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Παιδιατρική Κατ’οίκον Νοσηλεία

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» υλοποιεί το 
Πρόγραµµα Παιδιατρική Κατ’οίκον Νοσηλεία για 
παιδιά, που πάσχουν από σοβαρά προβλήµατα 
υγείας και στην πλειοψηφία τους αδυνατούν να 
µετακινηθούν.



«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ» ∆ΙΠΛΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΑΙ∆Ι ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: ∆ηµιουργική απασχόληση στα 
νοσηλευόµενα παιδιά

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» από τα πρώτα 
χρόνια δράσης του βρέθηκε ενεργά δίπλα σε 
κάθε παιδί που για µεγάλα ή µικρότερα 
χρονικά διαστήµατα βρίσκεται στο χρονικά διαστήµατα βρίσκεται στο 
Νοσοκοµείο. 

Με «εργαλεία» απλά υλικά, όπως το γέλιο, το 
παιχνίδι, το τραγούδι, τη συζήτηση, την 
ανθρωπιά, «Το Χαµόγελο του Παιδιού» 
υποστηρίζει, ενισχύει και ενδυναµώνει πρώτα 
τα ίδια τα παιδιά και, παράλληλα, και τους 
γονείς τους. 



«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ» ∆ΙΠΛΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΑΙ∆Ι ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Φιλοξενία Οικογενειών µε παιδιά, που αντιµετωπίζουν 
προβλήµατα υγείας

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» παρέχει φιλοξενία σε Οικογένειες µε παιδιά, 
που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα υγείας. Σκοπός είναι η 
φιλοξενία οικογενειών, που διαµένουν εκτός Αθηνών και τα παιδιά τους 
νοσηλεύονται µε χρόνιες παθήσεις για µεγάλο διάστηµα σε Νοσοκοµεία νοσηλεύονται µε χρόνιες παθήσεις για µεγάλο διάστηµα σε Νοσοκοµεία 
της Αττικής. Οι οικογένειες φιλοξενούνται για όσο χρόνο απαιτεί η 
θεραπεία και η παρακολούθησή του παιδιού από τους θεράποντες 
ιατρούς.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Παροχή κοινωνικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών σε 
κάθε παιδί µε πρόβληµα Υγείας

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» µε την εξειδικευµένη επιστηµονική οµάδα 
του παρέχει κοινωνικές και συµβουλευτικές υπηρεσίες σε παιδιά που 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα υγείας και τις οικογένειές τους.

Στόχος µας είναι η εξατοµικευµένη κάλυψη των αναγκών κάθε παιδιού, 
κάθε οικογένειας. 



«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ» ∆ΙΠΛΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΑΙ∆Ι ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ή ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ 
ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» µε µία εξειδικευµένη 
οµάδα στηρίζει παιδιά και οικογένειες, που 
βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν σε 
κατάσταση φτώχειας.

Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, πανελλαδικά 
καλύπτοντας ολιστικά τις ανάγκες κάθε παιδιού.καλύπτοντας ολιστικά τις ανάγκες κάθε παιδιού.

Κάθε οικογένεια είναι διαφορετική και ανάλογα 
µε τις ανάγκες της προσαρµόζεται και η στήριξη 
που τις παρέχουµε.

Στόχος µας η οικογένεια να ορθοποδήσει και να 
καταφέρει να συνεχίσει την πορεία της χωρίς να 
χρειάζεται υποστήριξη.

Οι υπηρεσίες παρέχονται στο σύνολο των παιδιών 
που βρίσκονται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από 
εθνικότητα και θρήσκευµα.



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2016 - ΦΤΩΧΕΙΑ

ΠαρέµβασηΠαρέµβασηΠαρέµβασηΠαρέµβαση

Υποστηρίχθηκαν 22.724 παιδιά που ζουν ή 
απειλούνται να βρεθούν σε συνθήκες Φτώχειας 



«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ» ∆ΙΠΛΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΑΙ∆Ι ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ή ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ 
ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Σπίτια Ηµερήσιας Φροντίδας

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» υλοποιεί τη ∆ράση «Σπίτια Ηµερήσιας 
Φροντίδας» µε σκοπό την φροντίδα παιδιών, οι οικογένειες των 
οποίων αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα στην 
λειτουργικότητα τους . Οι δυσκολίες αυτές µπορεί να οφείλονται 
είτε σε κοινωνικά, οικονοµικά προβλήµατα είτε σε σοβαρά είτε σε κοινωνικά, οικονοµικά προβλήµατα είτε σε σοβαρά 
προβλήµατα υγείας των γονέων µε συνέπεια να αδυνατούν να 
ανταποκριθούν στις βασικές ανάγκες των παιδιών τους. 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» λειτουργεί 11 Κέντρα Στήριξης 
πανελλαδικά, ένα Κέντρο ∆ιαχείρισης και ∆ιανοµής Προϊόντων 
στην περιοχή του Ρέντη Αττικής (Εγκαταστάσεις Ο.Κ.Α.Α.)  και ένα 
Κέντρο ∆ιανοµής Προϊόντων στην Νέα Μάκρη Αττικής.  Οι 
Κοινωνικοί Λειτουργοί στα Κέντρα Στήριξης παρέχουν στις 
οικογένειες ό,τι έχουν ανάγκη σε υλικό, κοινωνικό και 
συµβουλευτικό επίπεδο ώστε να σταθούν  στα πόδια τους µε 
αξιοπρέπεια.



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

Καθοριστικό ρόλο για την επιτέλεση του έργου  του 
Οργανισµού  διαδραµατίζουν οι Τεχνολογίες και οι 
Υποδοµές που διαθέτει. Εξοπλισµός και 
εγκαταστάσεις τελευταίας τεχνολογίας, όλα 
αποτέλεσµα χορηγιών, κατά βάση επιχειρήσεων 
αλλά και ιδιωτών .

Επιγραµµατικά «Το Χαµόγελο του Παιδιού» για την Επιγραµµατικά «Το Χαµόγελο του Παιδιού» για την 
παροχή υπηρεσιών σε κάθε παιδί, διαθέτει:

� Τηλεφωνικά Κέντρα. Συνολικά λειτουργούν 
πανελλαδικά 4 , όπου χτυπούν οι Γραµµές 1056, 
116000, 116111 και είναι διασυνδεδεµένα σαν 1.

� Κέντρο Λειτουργίας Έκτακτης Ανάγκης στο ∆.Α.Α. 
Ελ. Βενιζέλος µε βασικό στόχο οι Γραµµές 
Υποστήριξης 1056, 116000, 116111 να 
παραµένουν ενεργές κάτω από οποιαδήποτε 
συνθήκες



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

� Κέντρα ∆ιαχείρισης και ∆ιανοµής 
Προϊόντων στην περιοχή του Ρέντη 
Αττικής (Εγκαταστάσεις Ο.Κ.Α.Α.)  και 
και στην Νέα Μάκρη Αττικής

� Κινητές Ιατρικές Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας για νεογνά και παιδιά 
(Ασθενοφόρα)(Ασθενοφόρα)

� Ιατρικές Μονάδες Προληπτικής Ιατρικής

� Οχήµατα Άµεσης Επέµβασης για την 
πραγµατοποίηση επιτόπιων 
παρεµβάσεων και Κινητές Μονάδες 
Άµεσης Ψυχολογικής Υποστήριξης



� Κινητή Επιχειρησιακή Μονάδα για τον 
εντοπισµό παιδιών που έχουν εξαφανιστεί 
και εξειδικευµένα Υλικοτεχνικά µέσα για την 
αναζήτηση παιδιών  (jeeps, ATV, µηχανή)

� Mini Buses και Λεωφορεία για την 
µεταφορά των παιδιών που µεγαλώνουν στα 
Σπίτια του Οργανισµού
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Σπίτια του Οργανισµού

� Φορτηγά ψυγεία για την ασφαλή µεταφορά 
αγαθών

� 1ο Κινητό Εργαστήριο Ενηµέρωσης, 
Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας «Οδυσσέας»

� Κινητή Ιατρική Μονάδα «Παιδιατρική 
Κατ΄οίκον Νοσηλεία»



� Πλήρως αυτοµατοποιηµένο σύστηµα 

ενεργοποίησης Amber Alert - European

Child Alert Automated System (ECAAS)

� Σύστηµα e-ppokrates µέσω του οποίου 

δηµιουργείται ηλεκτρονικός ιατρικός 

φάκελος για κάθε παιδί που εξετάζεται στο 

πλαίσιο της Προληπτικής Ιατρικής
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πλαίσιο της Προληπτικής Ιατρικής

� ∆ιαδραστικό Εκπαιδευτικό Εργαλείο για 

την αντιµετώπιση του Σχολικού 

Εκφοβισµού

� Ραδιοδίκτυο για την διασφάλιση της 

επικοινωνίας µεταξύ των δράσεων, κάτω 

από οποιεσδήποτε συνθήκες, µέσω 

επαναληπτών, εγκατεστηµένων στην 

Πάρνηθα και στον Υµηττό. 



Ευχαριστούµε!


