Πανελλαδικά στατιστικά στοιχεία – Α’ εξάµηνο 2021
Τηλεφωνικών κλήσεων Εθνικής Τηλεφωνικής Γραµµής για τα
Παιδιά SOS 1056
Στην «Εθνική Τηλεφωνική Γραµµή για τα Παιδιά SOS 1056», έγιναν δεκτές 119.874
τηλεφωνικές κλήσεις, οι οποίες αφορούσαν στις ακόλουθες γενικές κατηγορίες:
 Επιτόπια παρέµβαση και αντιµετώπιση περιστατικών παιδιών σε κρίση και
παιδιών σε κίνδυνο.
 Καταγραφή ανώνυµων και επώνυµων αναφορών κακοποίησης/παραµέλησης
 παιδιών/ οικονοµικής εκµετάλλευσης/ παράνοµης διακίνησης(trafficking).
 Παρέµβαση για περιστατικά παιδιών θυµάτων ηλεκτρονικού εγκλήµατος.
 Παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών σε ασυνόδευτα παιδιά θύµατα οικονοµικής
 µετανάστευσης.
 Παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών σε παιδιά θύµατα παράνοµης διακίνησης.
 Αιτήµατα για οργάνωση διαδικασιών προληπτικής παιδιατρικής και
οδοντιατρικής
 σε σχολεία της Ελλάδας.
 Αιτήµατα για την οργάνωση ενηµερωτικών επισκέψεων σε σχολεία και συλλόγους
 γονέων σχετικά µε θέµατα παιδικής κακοποίησης.
 Αποκατάσταση προβληµάτων που αφορούν σε παιδιά – θύµατα οικονοµικής
 εκµετάλλευσης.
 Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, κάλυψη νοσηλίων, ιατροφαρµακευτική
 κάλυψη για παιδιά µε προβλήµατα υγείας.
 Αναζήτηση και κινητοποίηση εθελοντών αιµοδοτών, δοτών αιµοπεταλίων , δοτών
 µυελού των οστών.
 Μεταφορές παιδιών µε προβλήµατα υγείας µε οχήµατα του συλλόγου.
 Φιλοξενία παιδιών θυµάτων κακοποίησης/ παραµέλησης.
 Κάλυψη µε εθελοντές και παροχή φροντίδας σε ασυνόδευτα παιδιά θύµατα
 κακοποίησης / παραµέλησης τα οποία βρίσκονται λόγω έλλειψης χώρων στα
 νοσοκοµεία.
 Κάλυψη αναγκών και παροχή κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών σε παιδιά
 και οικογένειες που αντιµετωπίζουν κοινωνικά προβλήµατα και προβλήµατα
 διαβίωσης.
 Παροχή πληροφοριών και αποκατάσταση προβληµάτων που αφορούν σε παιδιά
 µε ειδικές ανάγκες.
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 Παροχή πληροφοριών για θέµατα ψυχικής υγείας.
 Παροχή πληροφοριών για θέµατα κοινωνικού ρατσισµού.
 Συµβουλευτική παιδιών / γονέων.
 Πληροφορίες για το σύλλογο.
 Πληροφορίες για εθελοντισµό.
 Παροχή πληροφοριών – παραποµπή για γενικότερα θέµατα που αφορούν σε
ενήλικες
 Παραποµπές.
 Λάθος κλήσεις.
 Άλλο.
Από τον παραπάνω αριθµό τηλεφωνικών κλήσεων συνολικά 35.864 κλήσεις
αφορούσαν σε εξειδικευµένα θέµατα παιδιών, τα οποία χειρίστηκε ο σύλλογος.
Γράφηµα 1: Ποσοστιαίος διαχωρισµός κλήσεων στην «Εθνική Τηλεφωνική Γραµµή
για τα Παιδιά – SOS 1056» ανά κατηγορία κλήσης
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(Κατευθύνσεις, οικονοµική
στήριξη, υποστηρικτική
παιδιών µε προβλήµατα υγείας,
ανεύρεση αιµοδοτών,
αιµοπεταλιοδοτών κ.α)
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
∆ΥΣΤΟΚΙΑ Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΠΑΙ∆ΙΑ ΣΕ ΚΙΝ∆ΥΝΟ
(καταγγελίες για κακοποίηση,
παραµέληση παιδιών,
επιτόπιες παρεµβάσεις, στήριξη
παιδιών που επαιτούν,
παράνοµη διακίνηση
παιδιών/trafficking.)
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 6.814

19%
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ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

 Ο µέσος χρόνος αναµονής ήταν 00:00:07
 Ο µέσος χρόνος διαχείρισης κλήσης ήταν 00:04:39
Κατά το Α εξάµηνο του 2021 µέσω της ψηφιακής επικοινωνίας της «Εθνικής Τηλεφωνικής
Γραµµής για τα Παιδιά SOS 1056» , λάβαµε 235 ηλεκτρονικά µηνύµατα τα οποία
αφορούσαν στις ακόλουθες κατηγορίες:
•

Σωµατική Κακοποίηση

•

Συµβουλευτική υποστήριξη/σχέσεις στην οικογένεια

•

Φιλοξενία

•

Κατευθύνσεις / Παραποµπές

•

Εξαφανίσεις

•

Ενίσχυση σε είδος / οικονοµική βοήθεια

•

Ενδοοικογενειακή βία

•

Bullying

•

Εξώθηση σε επαιτεία / οικονοµική εκµετάλλευση

•

Παραµέληση / εγκατάλειψη

•

Νοµικές Συµβουλές

•

Υιοθεσία / Αναδοχή

•

Ψυχολογική Κακοποίηση

•

Εθελοντισµός / Ανάγκη σε αίµα ή αιµοπετάλια

•

∆ιακίνηση Παιδικής Πορνογραφίας / Ηλεκτρονικό έγκληµα
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