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Πάνω από 40 χρόνια 
δημιουργούμε οικογένειες 
για παιδιά σε ανάγκη

Τα Παιδικά Χωριά SOS είναι ειδικά αναγνωρισμένο 
Φιλανθρωπικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
και εποπτεύεται από το αρμόδιο Υπουργείο για θέματα 
Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης. Ιδρύθηκε το 
1975 με πρωτοβουλία της κυρίας Κλώντιας Κατσαρά και 
είναι μέλος του SOS Children’s Villages International που 
δραστηριοποιείται σε 135 χώρες. 

Στην Ελλάδα τα Παιδικά Χωριά SOS λειτουργούμε τα εξής 
προγράμματα:

• Παιδικά Χωριά SOS
Στη Βάρη, το Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης, 
την Αλεξανδρούπολη και το Ηράκλειο

• Στέγες Νέων
Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

• Ξενώνας Bρεφών SOS
Στην Αθήνα

• Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας
Στην Αθήνα, την Αλεξανδρούπολη, το Ηράκλειο, 
τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, την Καλαμάτα, 
την Κομοτηνή, την Πάτρα, τον Πειραιά και τις Σάπες 
Ροδόπης

• Κέντρα Μαθησιακής 
και Παιδαγωγικής Υποστήριξης
Στην Αθήνα, το Ηράκλειο, τη Θεσσαλονίκη, 
τα Ιωάννινα, την Καλαμάτα και την Πάτρα

Παιδικά Χωριά SOS 
Ελλάδος



Κάθε Παιδικό Χωριό SOS είναι μια μεγάλη οικογένεια 
που αγκαλιάζει με αγάπη και φροντίδα τα παιδιά 
που είναι μόνα στον κόσμο. Που δίνει σε κάθε παιδί 
ξεχωριστά τη ζεστασιά ενός δικού του σπιτικού, 
τη συντροφιά των φίλων και των αδελφών του, το 
ενδιαφέρον για τη μόρφωσή του, την ξενοιασιά του 

παιχνιδιού. Που χαρίζει στα παιδιά το μητρικό χάδι 
και την αγάπη μιας Μητέρας SOS, που έχουν ανάγκη και 
χρειάζονται περισσότερο απ’όλα. Κάθε Παιδικό Χωριό SOS 
είναι μια μεγάλη αγκαλιά, όπου τα παιδιά μεγαλώνουν με 
αγάπη, σεβασμό και ασφάλεια.

Μεγαλώνοντας στα 
Παιδικά Xωριά SOS



Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει με αγάπη, σεβασμό 
και ασφάλεια. Αυτός είναι ο κεντρικός άξονας  
της φιλοσοφίας μας στα Παιδικά Χωριά SOS. 
Μια ανθρωποκεντρική αντίληψη, η οποία βασίζεται 
σε τέσσερις παιδαγωγικές αρχές που αποτελούν και 
την ουσία της λειτουργίας των Παιδικών Χωριών SOS.

Μητέρα. Το πρόσωπο που καλύπτει το μεγάλο 
συναισθηματικό και ψυχικό κενό που αισθάνεται 
το παιδί, το οποίο βρέθηκε μόνο του.

Αδέρφια. Ο καθοριστικός σύνδεσμος για την ανάπτυξη 
των ανθρώπινων σχέσεων. Βασική επιδίωξη 
η διαβίωση με τα φυσικά αδέρφια ή άλλα παιδιά.

Σπίτι. Το φυσικό καταφύγιο για κάθε παιδί. 
Η ζεστασιά και η ασφάλεια που αξίζει σε κάθε παιδί.

Χωριό. Η φυσική προέκταση της οικογένειας SOS. 
Ένα κοινωνικό περιβάλλον που επιτρέπει στα παιδιά 
να μεγαλώνουν με ασφάλεια και να προετοιμάζονται 
για την έξοδό τους στην κοινωνία.

Στα Παιδικά Χωριά SOS η φροντίδα και η προστασία των 
παιδιών προσφέρεται σε σταθερή και μακρόχρονη βάση,   
από την ευαίσθητη παιδική ηλικία μέχρι τη στιγμή που το 
παιδί - κατάλληλα προετοιμασμένο ηθικά, κοινωνικά και 
επαγγελματικά - μπορεί να πάρει τη ζωή στα δικά του χέρια.

Αγάπη και ασφάλεια 
για κάθε παιδί



Στηρίζουμε οικογένειες 
που έχουν ανάγκη 

Κέντρα Στήριξης Παιδιού 
και Οικογένειας
Ειδικά σήμερα που η κρίση συνεχίζει αμείωτη, το έργο 
των Κέντρων Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας αποκτά 
ακόμη μεγαλύτερη αξία για την ενδυνάμωση της οικογένειας 
και την προσπάθεια να παραμείνει ενωμένη και να 
εξασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον φροντίδας 
για τα παιδιά.

Στα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας παρέχουμε 
δωρεάν τις εξής υπηρεσίες:

• Συμβουλευτική 

• Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και γονέων 

• Εκπαιδευτική βοήθεια σε παιδιά με μαθησιακές   
δυσκολίες

• Δημιουργική απασχόληση παιδιών

• Υλική βοήθεια σε είδη διατροφής, σχολικά και άλλα 
είδη πρώτης ανάγκης

Κέντρα Μαθησιακής και 
Παιδαγωγικής Υποστήριξης
Επιπλέον των Κέντρων Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, 
λειτουργούμε Κέντρα Μαθησιακής και Παιδαγωγικής 
Υποστήριξης, με σκοπό να καλύψουμε τη μαθησιακή 
και σχολική πρόοδο αλλά και τη γενικότερη ψυχοκοινωνική 
ανάπτυξη των παιδιών οικογενειών που έχουν πληγεί 
από τη συνεχιζόμενη κρίση και ανεργία.

sosvillagesgr

sosvillagesgr

SOS Children’s Villages Greece

www.sos-villages.gr 



Βοηθάω κι εγώ 
Το έργο μας στα Παιδικά Χωριά SOS στηρίζεται αποκλειστικά 
στις δωρεές που προσφέρουν ιδιώτες, εταιρείες και Οργανισμοί 
καθώς και στα κληροδοτήματα και στα έσοδα από διάφορες 
εκδηλώσεις. Ενισχύστε το έργο μας και…

Κάντε μια δωρεά:
• Μέσω κατάθεσης σε Τραπεζικούς λογαριασμούς στις:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: IBAN GR 69 0110 1040 0000 1044 8022 763
ALPHA BANK: IBAN GR 03 0140 1010 1010 0210 1161 787
EUROBANK: IBAN GR 55 0260 2010 0009 1010 0991 765
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: IBAN GR 40 0172 0260 0050 2602 0155 199
HSBC: IBAN GR 76 0710 0400 0000 4004 4448 146

• Με χρέωση πιστωτικής κάρτας: VISA, MASTERCARD.

• Με επίσκεψη στα γραφεία μας, Καρ. Σερβίας 12-14, 
στην Αθήνα, και Ερμού 10, στη Θεσσαλονίκη ή στα Παιδικά 
Χωριά SOS στη Βάρη, το Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης, την 
Αλεξανδρούπολη και το Ηράκλειο, καθώς και στα περισσότερα 
Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας.

Μετά τη δωρεά σας στην τράπεζα ή για χρέωση της 
πιστωτικής σας κάρτας ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, 
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα γραφεία μας.

Γίνετε «Νονός» σε ένα παιδί
Οι φίλοι των Παιδικών Χωριών SOS, που θέλουν να συμβάλουν 
οικονομικά στην ανατροφή ενός παιδιού, μπορούν να γίνουν 
«Νονοί» του συγκεκριμένου παιδιού, καλύπτοντας μέρος των 
εξόδων ανατροφής του, σε ετήσια βάση. 

Αγοράστε είδη από το ηλεκτρονικό 
κατάστημά μας
Επιλέξτε εποχιακά δώρα για τους αγαπημένους σας ή 
προσκλητήρια και μπομπονιέρες από το ηλεκτρονικό 
κατάστημά μας, στο www.sos-villages.gr.

Κάντε μια κίνηση αγάπης
Καλέστε από σταθερό ή κινητό ή στείλτε με SMS 
τη λέξη SOS στο 19820.
ΧΡΕΩΣΕΙΣ: Σταθερά: 2,60€ με ΦΠΑ και τέλος σταθερής τηλεφωνίας,

Κινητά (κλήση ή SMS): 2,48€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας
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