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Καλό καλοκαίρι!
Φωτογραφία από παιδί του Παιδικού Χωριού SOS Βάρης που συμμετείχε στο Εργαστήριο Τεχνολογίας της Samsung PhotoLab 18



Το έργο των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στις 
δωρεές που μας προσφέρετε όλοι εσείς που εκτιμάτε και αγαπάτε το έργο μας.
Μπορείτε να προσφέρετε τις χρηματικές σας δωρεές για τη λειτουργία και την 
ανάπτυξη των προγραμμάτων μας, κάνοντας κατάθεση σε έναν από τους 
παρακάτω Τραπεζικούς λογαριασμούς:

ALPHA BANK: IBAN GR03 0140 1010 1010 0210 1161 787
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: IBAN GR69 0110 1040 0000 1044 8022 763
EFG EUROBANK: IBAN GR55 0260 2010 0009 1010 0991 765
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: IBAN GR40 0172 0260 0050 2602 0155 199
HSBC: IBAN GR76 0710 0400 0000 4004 4448 146

Παρακαλούμε μετά από την κατάθεση της δωρεάς σας στην Τράπεζα, για να σας 
αποστείλουμε την απόδειξη δωρεάς, να μας τηλεφωνείτε στα:
210-3313661-3 ή 2310-226644.

Επίσης, μπορείτε να κάνετε τις δωρεές σας με χρέωση της κάρτας σας VISA,
MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS τηλεφωνώντας στα: 210-3313661-3 ή 
2310-226644.

Μπορείτε να βοηθήσετε άμεσα καλώντας από σταθερό ΟΤΕ στο 
901 11 164 164 (χρέωση 2,99 € + ΦΠΑ) ή από οποιοδήποτε σταθερό ή κινητό 
στο 14567(χρέωση 2,00 € + ΦΠΑ).

Γραφεία: • Αθήνα: Καρ. Σερβίας 12-14, 105 62  τηλ. 210-3313661 
• Θεσσαλονίκη: Γρηγορίου Παλαμά 8, 546 21 τηλ. 2310-226644

Τιμή Τεύχους 0,20 Ευρώ
Μέλος: • Διεθνούς Ένωσης Παιδικών Χωριών SOS (SOS KDI)

•  Ηνωμένων Εθνών, κατηγορία ΙΙ (Οικονομικό & Κοινωνικό Συμβούλιο)

Χρόνος 37ος  - Τεύχος 99 - Έκδοση τριμηνιαία
Ιδιοκτήτης: ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ
Εκδότης: Αν. Βρεττός
Συντάσσεται από Επιτροπή
Κωδικός: 4029

Πώς να βοηθήσετε: 
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Αγαπητοί φίλοι και υποστηρικτές μας,

Όπως γνωρίζετε, από τον Μάιο του 2018 έχει τεθεί σε εφαρμογή ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 
Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Σε αυτό το πλαίσιο και με σκοπό την ασφαλή διαχείριση των προσωπικών δεδομένων όλων εσάς 
που μας στηρίζετε, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα στοιχεία σας βρίσκονται στη λίστα 
αποδεκτών του περιοδικού «Τα Νέα μας».

Επειδή έχουμε ανάγκη την υποστήριξή σας και θέλουμε να συνεχίσουμε να επικοινωνούμε μαζί σας, 
παρακαλούμε να μας αποστείλετε με email τα στοιχεία σας (Όνομα, Επίθετο, Πλήρη διεύθυνση, 
Τηλέφωνο, email) στο subscribe@sos-villages.gr, για επιβεβαίωση και να δηλώσετε αν επιθυμείτε   
να βρίσκεστε σε αυτή τη λίστα, προκειμένου να λαμβάνετε ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα 
και τις δράσεις μας.

Σας ευχαριστούμε και πάλι που βρίσκεστε δίπλα μας και στηρίζετε σταθερά το έργο μας.

Με εκτίμηση,

Γ. Πρωτόπαπας
Γεν. Διευθυντής

Σημείωση: σε περίπτωση που δε ληφθεί απάντηση, θα επανέλθουμε με νέα αποστολή
του περιοδικού μας προς λήψη της σχετικής συγκατάθεσής σας ή άρνησης αυτής.

Το έργο των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στις 
δωρεές που μας προσφέρετε όλοι εσείς που εκτιμάτε και αγαπάτε το έργο μας.
Μπορείτε να προσφέρετε τις χρηματικές σας δωρεές για τη λειτουργία και την 
ανάπτυξη των προγραμμάτων μας, κάνοντας κατάθεση σε έναν από τους 
παρακάτω Τραπεζικούς λογαριασμούς:

ALPHA BANK: IBAN GR03 0140 1010 1010 0210 1161 787
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: IBAN GR69 0110 1040 0000 1044 8022 763
EFG EUROBANK: IBAN GR55 0260 2010 0009 1010 0991 765
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: IBAN GR40 0172 0260 0050 2602 0155 199
HSBC: IBAN GR76 0710 0400 0000 4004 4448 146

Παρακαλούμε μετά από την κατάθεση της δωρεάς σας στην Τράπεζα, για να σας 
αποστείλουμε την απόδειξη δωρεάς, να μας τηλεφωνείτε στα:
210-3313661-3 ή 2310-226644.

Επίσης, μπορείτε να κάνετε τις δωρεές σας με χρέωση της κάρτας σας VISA,
MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS τηλεφωνώντας στα: 210-3313661-3 ή 
2310-226644.

Μπορείτε να βοηθήσετε άμεσα καλώντας από σταθερό ΟΤΕ στο 
901 11 164 164 (χρέωση 2,99 € + ΦΠΑ) ή από οποιοδήποτε σταθερό ή κινητό 
στο 14567(χρέωση 2,00 € + ΦΠΑ).

Γραφεία: • Αθήνα: Καρ. Σερβίας 12-14, 105 62  τηλ. 210-3313661 
• Θεσσαλονίκη: Γρηγορίου Παλαμά 8, 546 21 τηλ. 2310-226644

Τιμή Τεύχους 0,20 Ευρώ
Μέλος: • Διεθνούς Ένωσης Παιδικών Χωριών SOS (SOS KDI)

•  Ηνωμένων Εθνών, κατηγορία ΙΙ (Οικονομικό & Κοινωνικό Συμβούλιο)

Χρόνος 37ος  - Τεύχος 99 - Έκδοση τριμηνιαία
Ιδιοκτήτης: ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ
Εκδότης: Αν. Βρεττός
Συντάσσεται από Επιτροπή
Κωδικός: 4029

Πώς να βοηθήσετε: 
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Χρόνος 41ος - Τεύχος 114 - Έκδοση τριμηνιαία

 Καθηγητής Κώστας Ν. Συρίγος

Γραφεία: • Αθήνα: Καρ. Σερβίας 12-14, 105 62  τηλ. 210-3313661
	 	   • Θεσσαλονίκη: Eρμού 10, 546 25 τηλ. 2310-226644



Το έργο των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στις 
δωρεές που μας προσφέρετε όλοι εσείς που εκτιμάτε και αγαπάτε το έργο μας.
Μπορείτε να προσφέρετε τις χρηματικές σας δωρεές για τη λειτουργία και την 
ανάπτυξη των προγραμμάτων μας, κάνοντας κατάθεση σε έναν από τους 
παρακάτω Τραπεζικούς λογαριασμούς:

ALPHA BANK: IBAN GR03 0140 1010 1010 0210 1161 787
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: IBAN GR69 0110 1040 0000 1044 8022 763
EFG EUROBANK: IBAN GR55 0260 2010 0009 1010 0991 765
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: IBAN GR40 0172 0260 0050 2602 0155 199
HSBC: IBAN GR76 0710 0400 0000 4004 4448 146

Παρακαλούμε μετά από την κατάθεση της δωρεάς σας στην Τράπεζα, για να σας 
αποστείλουμε την απόδειξη δωρεάς, να μας τηλεφωνείτε στα:
210-3313661-3 ή 2310-226644.

Επίσης, μπορείτε να κάνετε τις δωρεές σας με χρέωση της κάρτας σας VISA,
MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS τηλεφωνώντας στα: 210-3313661-3 ή 
2310-226644.

Μπορείτε να βοηθήσετε άμεσα καλώντας από σταθερό ΟΤΕ στο 
901 11 164 164 (χρέωση 2,99 € + ΦΠΑ) ή από οποιοδήποτε σταθερό ή κινητό 
στο 14567(χρέωση 2,00 € + ΦΠΑ).

Γραφεία: • Αθήνα: Καρ. Σερβίας 12-14, 105 62  τηλ. 210-3313661 
• Θεσσαλονίκη: Γρηγορίου Παλαμά 8, 546 21 τηλ. 2310-226644

Τιμή Τεύχους 0,20 Ευρώ
Μέλος: • Διεθνούς Ένωσης Παιδικών Χωριών SOS (SOS KDI)

•  Ηνωμένων Εθνών, κατηγορία ΙΙ (Οικονομικό & Κοινωνικό Συμβούλιο)

Χρόνος 37ος  - Τεύχος 99 - Έκδοση τριμηνιαία
Ιδιοκτήτης: ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ
Εκδότης: Αν. Βρεττός
Συντάσσεται από Επιτροπή
Κωδικός: 4029

Πώς να βοηθήσετε: 
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Μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική και …. 
διπλωματία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν όσοι 
παρευρέθηκαν την Τετάρτη 10 Απριλίου στην 
κατάμεστη αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου 
Παρνασσός, στη μουσική εκδήλωση «Diplomats 
in Concert in Athens», που διοργανώσαμε για 
έκτη συνεχή χρονιά, με τη συμμετοχή Πρέσβεων, 
Διπλωματών, μελών των οικογενειών τους και 
Ελλήνων λυρικών καλλιτεχνών, υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Εξωτερικών, με σκοπό την 
ενίσχυση του έργου μας.

Αυτή τη χρονιά συμμετείχαν οι Πρέσβεις και τα 
μέλη του διπλωματικού σώματος από Αυστρία, 
Γερμανία, Γεωργία, Ζάμπια, Ιαπωνία, Ιταλία, 
Καζακστάν, Κίνα, Λουξεμβούργο, Μαυροβούνιο, 
Μολδαβία, Ουκρανία, Παλαιστίνη, Ρουμανία, 
Τσεχία και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Ελλάδα, οι οποίοι ξεδίπλωσαν 
το μουσικό ταλέντο τους σε γνωστές μελωδίες 
ξένων και Ελλήνων συνθετών, στην αίθουσα του 
Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, που είχε 
γεμίσει από νωρίς με φίλους και υποστηρικτές 
των Παιδικών Χωριών SOS.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης βραβεύτηκε η 
Πρέσβης της Αυστρίας, κα Andrea Ikic-Boehm, 
για τη σημαντική προσφορά της στα Παιδικά 
Χωριά SOS και την πολύτιμη συμβολή της στην  
εδραίωση του μουσικού θεσμού «Diplomats in 
Concert in Athens».

Εξαιρετικές ήταν οι ερμηνείες της mezzo 
soprano Άρτεμις Μπόγρη, του ταλαντούχου 
τενόρου Σταύρου Σαλαμπασόπουλου, της 
γνωστής πιανίστας Νεφέλης Μούσουρα και της 
Αργεντινής τραγουδίστριας Natalia Soledad 
Petsalis. Η βραδιά έκλεισε με την πρωτότυπη 
πλέον χορωδία, υπό τη διεύθυνση του Μαέστρου 

της Εθνικής Λυρικής Σκηνής κ. Αγαθάγγελου 
Γεωργακάτου, καθώς και με την εμφάνιση 
παραδοσιακού χορευτικού συγκροτήματος από 
την Κίνα.

Την επιμέλεια και την οργάνωση παραγωγής είχε 
ο καλλιτέχνης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Νίκος 
Τσαούσης.

Τα έσοδα της φετινής εκδήλωσης θα 
διατεθούν για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων μας σε όλη την Ελλάδα.

Χορηγοί της εκδήλωσης: Groupama, Adelco, 
Alpha Bank, Consolidated Contractors Group

Υποστηρικτές: Coca-Cola Hellas και Ρουμανο-
Ελληνικός Πολιτιστικός Σύλλογος (Αρμονία)

Xoρηγός επικοινωνίας: H Καθημερινή

Διπλωματικό κονσέρτο με κοινωνικές ευαισθησίες
Το έργο των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στις 
δωρεές που μας προσφέρετε όλοι εσείς που εκτιμάτε και αγαπάτε το έργο μας.
Μπορείτε να προσφέρετε τις χρηματικές σας δωρεές για τη λειτουργία και την 
ανάπτυξη των προγραμμάτων μας, κάνοντας κατάθεση σε έναν από τους 
παρακάτω Τραπεζικούς λογαριασμούς:

ALPHA BANK: IBAN GR03 0140 1010 1010 0210 1161 787
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: IBAN GR69 0110 1040 0000 1044 8022 763
EFG EUROBANK: IBAN GR55 0260 2010 0009 1010 0991 765
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: IBAN GR40 0172 0260 0050 2602 0155 199
HSBC: IBAN GR76 0710 0400 0000 4004 4448 146

Παρακαλούμε μετά από την κατάθεση της δωρεάς σας στην Τράπεζα, για να σας 
αποστείλουμε την απόδειξη δωρεάς, να μας τηλεφωνείτε στα:
210-3313661-3 ή 2310-226644.

Επίσης, μπορείτε να κάνετε τις δωρεές σας με χρέωση της κάρτας σας VISA,
MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS τηλεφωνώντας στα: 210-3313661-3 ή 
2310-226644.

Μπορείτε να βοηθήσετε άμεσα καλώντας από σταθερό ΟΤΕ στο 
901 11 164 164 (χρέωση 2,99 € + ΦΠΑ) ή από οποιοδήποτε σταθερό ή κινητό 
στο 14567(χρέωση 2,00 € + ΦΠΑ).

Γραφεία: • Αθήνα: Καρ. Σερβίας 12-14, 105 62  τηλ. 210-3313661 
• Θεσσαλονίκη: Γρηγορίου Παλαμά 8, 546 21 τηλ. 2310-226644

Τιμή Τεύχους 0,20 Ευρώ
Μέλος: • Διεθνούς Ένωσης Παιδικών Χωριών SOS (SOS KDI)

•  Ηνωμένων Εθνών, κατηγορία ΙΙ (Οικονομικό & Κοινωνικό Συμβούλιο)

Χρόνος 37ος  - Τεύχος 99 - Έκδοση τριμηνιαία
Ιδιοκτήτης: ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ
Εκδότης: Αν. Βρεττός
Συντάσσεται από Επιτροπή
Κωδικός: 4029

Πώς να βοηθήσετε: 
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Χρόνος 41ος - Τεύχος 114 - Έκδοση τριμηνιαία

 Καθηγητής Κώστας Ν. Συρίγος
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Για μία ακόμη χρονιά βραβευτήκαμε ως 1 από τις 7 κορυφαίες 
Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στην Ελλάδα στο πλαίσιο της 
6ης διοργάνωσης του παγκόσμιου θεσμού των Superbrands, 
σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου, 
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ξεχωρίσαμε ανάμεσα σε 72 κοινωφελείς οργανισμούς και 
βραβευτήκαμε μαζί με τους Γιατρούς του Κόσμου, τους 
Γιατρούς χωρίς Σύνορα, την Ελπίδα, την Κιβωτό του Κόσμου, 
το Χαμόγελο του Παιδιού και το ΚΕΘΕΑ.

Η επιλογή μας ως μία από τις κορυφαίες επωνυμίες στην 
Ελλάδα στον χώρο των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων, 
για το 2018 - 2019, είναι το αποτέλεσμα σχετικής ψηφοφορίας 
τόσο από μια κριτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων όσο και από 
το καταναλωτικό κοινό, που βαθμολόγησαν τις οργανώσεις κατά 
τη διενέργεια έρευνας κοινής γνώμης.

Τα κριτήρια της επιλογής ήταν η αναγνωρισιμότητα επωνυμίας 
και η δύναμη φήμης, η αξιοπιστία και η μακροχρόνια 
συνέπεια, καθώς και η εταιρική υπευθυνότητα στον τομέα των 
Εργασιακών Σχέσεων (Σύννομη και Διάφανη Λειτουργία, Κλίμα 
και Πρακτικές), της Κοινωνίας (Πολιτισμικές και Κοινωνικές 
Πρωτοβουλίες), και του Περιβάλλοντος (προστασία και 
περιορισμός αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων).

Τα Superbrands είναι διεθνής οργανισμός που ιδρύθηκε στην 
Αγγλία το 1995 και σήμερα εκπροσωπείται σε 90 χώρες ανά τον 
κόσμο. Στην Ελλάδα, ο διαγωνισμός διενεργείται από το 2005, 
ενώ από το 2017 συμπεριλήφθηκαν και Μη Κερδοσκοπικές 
Οργανώσεις στην ψηφοφορία, κρίνοντας ότι το έργο τους είναι 
υψηλού επιπέδου, άξιο ειδικής μνείας και τιμά τη χώρα.

Στα 44 χρόνια λειτουργίας μας στην Ελλάδα, έχουμε παραμείνει 
πιστοί στον σκοπό μας να προστατεύουμε παιδιά που για 
σοβαρούς κοινωνικούς λόγους στερούνται μόνιμα τη φροντίδα 
των βιολογικών τους γονιών. Παράλληλα, δίνοντας έμφαση στον τομέα της πρόληψης, έχουμε 
δημιουργήσει και λειτουργούμε σε όλη την Ελλάδα, 10 Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας και 
6 Κέντρα Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης, που έχουν ως στόχο την ενδυνάμωση των 
οικογενειών σε κρίση και την αποκατάσταση της ικανότητάς τους να ανταποκριθούν στις ανάγκες της 
καθημερινότητας με τις δικές τους δυνάμεις.

Τα Παιδικά Χωριά SOS στις 7 κορυφαίες ΜΚΟ στην Ελλάδα!
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Πριν από 100 χρόνια, στις 23 Ιουνίου, γεννήθηκε ο Hermann 
Gmeiner, ιδρυτής των Παιδικών Χωριών SOS, ο οποίος έκανε 
στόχο της ζωής του να εξασφαλίσει σε κάθε παιδί αυτό που 
δικαιωματικά του ανήκει: μια Οικογένεια. Όταν ίδρυσε το πρώτο 
Χωριό στα βουνά της Αυστρίας δε φανταζόταν ότι η ιδέα του θα 
εξαπλωνόταν σε ολόκληρο τον κόσμο. Μέχρι σήμερα τα Παιδικά 
Χωριά SOS έχουν στηρίξει πάνω από 4 εκ. παιδιά παγκοσμίως, 
λειτουργώντας σε 136 χώρες.

Τα λόγια του ας αποτελέσουν έμπνευση για όλους εμάς:

«Τη μέρα που θα συνειδητοποιήσουμε ότι όλα τα παιδιά του κόσμου 
είναι δικά μας παιδιά, θα υπάρξει ειρήνη σε αυτόν τον τόπο».

23 Ιουνίου: γενέθλιος ημέρα του Hermann Gmeiner

Ένα ενδιαφέρον και πρωτότυπο έργο διοργάνωσε και 
παρουσίασε πρόσφατα η Ομάδα Στήριξης του Παιδικού 
Χωριού SOS Πλαγιαρίου στο εστιατόριο του Βυζαντινού 
Μουσείου στη Θεσσαλονίκη.

Με ανοιξιάτικη διάθεση το κοινό περιηγήθηκε στις έξι 
ηπείρους μέσα από το έργο έξι φωτογράφων γυναικών, 
οι οποίες με ευαισθησία ανταποκρίθηκαν άμεσα και 
δώρισαν τα έργα τους για τη στήριξη του Σωματείου.

Σύμφωνα με την ιστορικό τέχνης, Θάλεια Στεφανίδου, έξι 
γυναίκες με την προσωπική τους οπτική γίνονται μέσα 
από το φωτογραφικό τους φακό τα «μάτια της Γης» με 
μία φωτογραφία από την ήπειρο που η κάθε μία έχει 
επιλέξει. Η Ζέττα Αντσακλή με φωτογραφία από την 
Ωκεανία, η Μαρίνα Βερνίκου από την Ανταρκτική, η Νίκη 
Γλεούδη  από την Αμερική, η Θάλεια Καραφυλλίδου  
από την Αφρική, η Κατερίνα Κατώπη από την Ευρώπη 
και η Μάτα Τσολοζίδη-Ζησιάδη από την Ασία.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, φίλες 
και φίλοι του Σωματείου, εκπρόσωποι φορέων και 
σωματείων, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και δημοσιογράφοι.  

Ο γύρος του Κόσμου με τα SOS 
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Ο τομέας καλλυντικών της Henkel Hellas σε 
συνεργασία με τον Μασούτη, με πίστη στο 
κοινό όραμά τους για κοινωνική πρόοδο, 
πραγματοποίησαν μια εκδήλωση στη 
Θεσσαλονίκη προς τιμήν των παιδιών που 
στηρίζουμε στα Παιδικά Χωριά SOS και 
αποφοιτούν από το Λύκειο. Στο πλαίσιο του 
προγράμματος μας «Μαζί Κτίζουμε το Αύριο» 
που ήδη μετρά 6 χρόνια, αυτή η ξεχωριστή 
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό 
Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς, για τα παιδιά 
που προέρχονται από μη προνομιούχες ή με 
χαμηλό εισόδημα οικογένειες και ολοκλήρωσαν 
τις σχολικές χρονιές 2016-2017 και 2017-2018.  

Η Henkel αποτέλεσε την πρώτη εταιρεία 
στην Ελλάδα που στήριξε το συγκεκριμένο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμά μας. O τομέας 
καλλυντικών της Henkel Hellas και ο Μασούτης 
βρίσκονται με συνέπεια και σταθερότητα 
δίπλα σε παιδιά και οικογένειες που έχουν 
ανάγκη και εξακολουθούν να στηρίζουν για 6η 
συνεχόμενη χρονιά τη λειτουργία των Κέντρων 
Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης 
που λειτουργούμε στη βόρεια Ελλάδα, με 
κοινό στόχο την ενίσχυση και εμψύχωση των 
παιδιών μέσα από δράσεις εκπαιδευτικές και 
δημιουργικής απασχόλησης. Παράλληλα, μέσα 
από την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών η 
Henkel και ο Μασούτης προσκαλούν τον κόσμο 
να συμμετάσχει και αυτός σε αυτή την ενέργεια 
αγάπης, προσφέροντας γραφική ύλη.

Μια τιμητική βράβευση για τους αποφοίτους Λυκείου που στηρίζουμε
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Facebook
sosvillagesgr

Instagram
sosvillagesgr

Youtube
SOS Children’s Villages Greece

Συνδεόμαστε & Επικοινωνούμε
Ακολουθήστε μας στα Social Media

Αποστείλετε ηλεκτρονικά το βιογραφικό σας
στο soshr@sos-villages.gr,

με την υποσημείωση
«Για τη θέση Μητέρας SOS».

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3238048,
καθημερινά από τις 10:00 ως τις 17:00.



ΚΆΝΤΕ ΤΙΣ ΠΙΟ 
ΟΜΟΡΦΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΆΣ
ΆΚΟΜΗ ΠΙΟ ΓΛΥΚΙΕΣ

ΠΡΟΣΦΈΡΟΝΤΑΣ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS

www.sos-villages.gr/shop


