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Αγαπητοί φίλοι και υποστηρικτές μας,
Η περίοδος που διανύουμε όλοι στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, τους τελευταίους
μήνες είναι ιδιαίτερα δύσκολη και για άλλη μια φορά, μετά από τα τόσα χρόνια οικονομικής κρίσης,
έχει δημιουργήσει συνθήκες πίεσης, ανασφάλειας και φόβου.
Για εμάς στα Παιδικά Χωριά SOS πρώτη μας προτεραιότητα ήταν από την αρχή και συνεχίζει να
είναι η προστασία των παιδιών που στηρίζουμε, των Μητέρων και Θείων SOS, καθώς και όλων των
συνεργατών που εργάζονται στα προγράμματά μας.
Για να συνεχίσουμε όμως το έργο μας, χρειαζόμαστε τώρα πιο πολύ από ποτέ τη δική σας υποστήριξη. Όχι μόνο για την ψυχική και ηθική δύναμη που μας δίνετε, αλλά και για τη δυνατότητα που μας
παρέχετε με κάθε δωρεά σας, να καλύψουμε τις ανάγκες των παιδιών μας.
H επώδυνη αυτή εμπειρία που ζήσαμε ανέδειξε τον καλύτερο εαυτό μας και μας έφερε ακόμη πιο
κοντά μεταξύ μας, υπογραμμίζοντας για άλλη μια φορά όπως συμβαίνει στις μεγάλες κρίσεις, πως η
ευζωία και η ασφάλεια καθενός από εμάς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με εκείνη του διπλανού μας.
Ευχόμαστε δύναμη, ασφάλεια και υγεία στον καθένα από εσάς και στα αγαπημένα σας πρόσωπα και
σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την ασφάλεια που εμπνέετε στις ψυχές των παιδιών και τη
δυνατότητα που τους δίνετε να έχουν μια ανέμελη παιδική ηλικία, όπως δικαιούται κάθε παιδί.
Με εκτίμηση,
Γ. Πρωτόπαπας
Γεν. Διευθυντής
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ΜΝΗΜΌΝΙΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ
ΥΠΈΓΡΑΨΑΝ ΤΑ
ΠΑΙΔΙΚΆ ΧΩΡΙΆ
SOS ΜΕ ΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ
ΚΡΉΤΗΣ
Τα Παιδικά Χωριά SOS και το Πανεπιστήμιο
Κρήτης υπογράψαμε διετές μνημόνιο
συνεργασίας σε τελετή που πραγματοποιήθηκε
στις 12 Φεβρουαρίου, στο Σπίτι του Πολιτισμού
στο Ρέθυμνο. Στόχοι του μνημονίου είναι
η αμοιβαία συνεργασία και ανταλλαγή
τεχνογνωσίας για τη σύνταξη και προώθηση
ερευνητικών και επιμορφωτικών προτάσεων,
καθώς και την υλοποίηση προγραμμάτων,
αναφορικά με την προαγωγή της ψυχικής
υγείας του παιδιού και της οικογένειας.
Με αυτό το μνημόνιο συνεργασίας,
οι δύο πλευρές δεσμευτήκαμε να συνεργαστούμε για τα παρακάτω:
• Τον από κοινού σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης σε ευάλωτες οικογένειες οι
οποίες βρίσκονται σε κίνδυνο, με επίκεντρο
τους βιολογικούς γονείς και τα παιδιά.
• Την αξιοποίηση της εμπειρίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε θέματα θεωρητικού υποβάθρου
και ερευνητικής μεθοδολογίας, προκειμένου να
σχεδιασθούν από κοινού και να υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού μας στο Παιδικό Χωριό SOS Κρήτης.
• Τον από κοινού σχεδιασμό προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και υποστήριξης των
εκπαιδευτικών, των μαθητών και μαθητριών
καθώς και των γονέων σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
• Τον από κοινού σχεδιασμό παρεμβάσεων σε

περιπτώσεις αποκλίνουσας συμπεριφοράς των
βιολογικών γονιών των παιδιών που υποστηρίζονται στα προγράμματά μας στην Κρήτη.

Στην τελετή
υπογραφής
του μνημονίου
έδωσαν το παρών

Ο Γενικός Γραμματέας των Παιδικών Χωριών
SOS, κ. Κωνσταντίνος Σουρίκας, ευχαριστώντας το Πανεπιστήμιο για τη δυνατότητα που
δίνει στα Παιδικά Χωριά SOS να αναπτύξουν ακόμη περισσότερο τις σχέσεις τους με
τα Τμήματα Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας,
Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης και
Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Κρήτης, τόνισε χαρακτηριστικά: «Η εκπαίδευση και η ψυχολογική υποστήριξη
σε ανήλικους και ενήλικες, οι παρεμβάσεις στην
αποϊδρυματοποίηση και η εφαρμογή της αναδοχής και υιοθεσίας και γενικότερα οι επερχόμενες
δομικές αλλαγές στην παιδική προστασία και
στην ψυχοσυναισθηματική και κοινωνικογνωστική ανάπτυξη των παιδιών, είναι πεδία και
τομείς που θα επιφέρουν σημαντικές θετικές
αλλαγές στις ζωές μας και στο αύριο την κοινωνίας και της χώρας μας και αισθανόμαστε
ιδιαίτερα ευτυχείς που αυτό θα μπορέσουμε να
το πετύχουμε μέσα από εσάς και μαζί με εσάς».

απευθύνοντας
χαιρετισμούς ο
Πρύτανης του
Πανεπιστημίου
Κρήτης, Καθηγητής
Παναγιώτης
Τσακαλίδης,
οι Πρόεδροι
των Τμημάτων
Ψυχολογίας,
Κοινωνιολογίας,
Παιδαγωγικού
Δημοτικής
Εκπαίδευσης και
Παιδαγωγικού
Προσχολικής
Εκπαίδευσης,
καθώς και ο
Κοσμήτορας της
Σχολής Επιστημών
Αγωγής.
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ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΉ
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΎ…
Αυτό που όλοι ζήσαμε τους τελευταίους
μήνες ήταν κάτι πρωτόγνωρο και ξαφνικό. Η πανδημία επηρέασε καθολικά
όλες τις πτυχές της ζωής μας δοκιμάζοντας την ετοιμότητα, τις αντοχές της
οικονομίας και της κοινωνίας αλλά
και την ατομική αντοχή και ευθύνη
του καθενός από εμάς, υποχρεώνοντάς μας να αναπροσαρμόσουμε τον
τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε.
Παρά τις δυσκολίες που δημιουργήθηκαν, ακολουθώντας πιστά τα μέτρα του ΕΟΔΥ και της
Κυβέρνησης, στα Παιδικά Χωριά SOS μείναμε
όλοι σπίτι, με βασική προτεραιότητα την ασφάλεια των παιδιών που προστατεύουμε και των
οικογενειών που στηρίζουμε και με σύμμαχο
την τεχνολογία, προσπαθώντας να συνεχίσουμε
να είμαστε δίπλα σε εκείνους που έχουν ανάγκη.
Τι κάναμε για τα παιδιά που ζουν στις
δομές και το προσωπικό μας
Τηρώντας όλα τα μέτρα πρόληψης για τη
δημόσια υγεία έτσι ώστε να είναι ασφαλή τόσο
τα παιδιά όσο και το προσωπικό φροντίδας και
το επιστημονικό προσωπικό στα ίδια τα Χωριά,
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τις Στέγες Νέων και τον Ξενώνα Βρεφών SOS,
αρχικά προσαρμόσαμε την παρουσία του
προσωπικού φροντίδας (Μητέρων, Θείων SOS,
παιδαγωγών, επιστημονικού προσωπικού) έτσι
ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι μετακινήσεις
από και προς τις δομές μας. Για όσο διάστημα
διήρκησε η καραντίνα, η είσοδος στους χώρους μας δεν επιτρεπόταν παρά μόνο για τις
άκρως απαραίτητες ανάγκες τροφοδοσίας.
Τα παιδιά, κατάλληλα ενημερωμένα και
προετοιμασμένα για τις πρωτόγνωρες αυτές
συνθήκες, έμαθαν να ακολουθούν ευλαβικά
τους βασικούς κανόνες προσωπικής υγιεινής.
Το προσωπικό φροντίδας και το επιστημονικό προσωπικό βρισκόταν αδιάλειπτα δίπλα
τους, ακούγοντας τους προβληματισμούς
τους, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ασφάλειας και φροντίζοντας τα παιδιά να περνούν
δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους και
παράλληλα να διατηρούν επαφή με τα μαθήματά τους, με τη βοήθεια της τεχνολογίας.
Παράλληλα, το επιστημονικό προσωπικό παρείχε συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη
σε όλους τους συνεργάτες της οργάνωσης που
δοκιμάζονταν καθημερινά στο πεδίο, φροντίζοντας τον άνθρωπο πίσω από τον επαγγελματικό
του ρόλο, τον πιο πολύτιμο από όλους τους διαθέσιμους πόρους μας στα Παιδικά Χωριά SOS.
Εξ αποστάσεως υποστήρiξη σε παιδιά
και οικογένειες
Τα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας
και τα Κέντρα Μαθησιακής και Παιδαγωγικής
Υποστήριξης που λειτουργούμε σε όλη την
Ελλάδα, σταμάτησαν να υποδέχονται παιδιά

και γονείς αλλά συνέχισαν να προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους αδιάλειπτα, από απόσταση,
αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας, προκειμένου να διατηρήσουν την επαφή
με τα παιδιά και τις οικογένειες που στηρίζουν
σε συστηματική βάση, αλλά και εκείνες που
χρειάζονται στήριξη λόγω των συνθηκών.
Με βασικό «όπλο» την τεχνολογία, ένα μεγάλο μέρος των υπηρεσιών συνέχισε να
πραγματοποιείται τηλεφωνικά, με Skype,
Viber ή οτιδήποτε εξυπηρετούσε καλύτερα
τους επωφελούμενους. Συνεδρίες συμβουλευτικής, λογοθεραπείας, ειδικής αγωγής
συνέχισαν να διεξάγονται κανονικά, όμως εξ
αποστάσεως, καθώς και ομαδικές ψυχοπαιδαγωγικές δραστηριότητες μέσω Skype.
Παράλληλα, δημιουργήσαμε σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων μία τηλεφωνική
γραμμή βοήθειας που λειτουργούσε καθημερινά και αφορούσε αποκλειστικά στην
ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε γονείς και
παιδιά, με σκοπό τη διατήρηση της ισορροπίας και της συναισθηματικής υγείας ολόκληρης της οικογένειας και πάνω από όλα την
εξάλειψη ή πρόληψη περιστατικών βίας.
Η συνεργασία μας με τον Δήμο Αθηναίων θα συνεχιστεί για το επόμενο χρονικό
διάστημα με την παροχή ευρύτερων ψυ-

χοκοινωνικών υπηρεσιών σε παιδιά και
οικογένειες σε κίνδυνο, με σκοπό:
- Την πρώιμη ανίχνευση – παρέμβαση παραμελητικών ή/και κακοποιητικών συμπεριφορών, ενδοοικογενειακής βίας κ.α.
- Τη διαχείριση του σύνθετου μετα-τραυματικού
στρες και του ψυχικού τραύματος, με στόχο την
ανάκαμψη της λειτουργικότητας της οικογένειας και την ψυχική υγεία των μελών της.
Βοηθήστε μας τώρα που σας
χρειαζόμαστε ακόμη πιο πολύ!
Η πανδημία του κορωνοϊού πέραν της
ανασφάλειας που προκάλεσε για την ίδια
την υγεία των παιδιών και των ανθρώπων
μας, δημιούργησε επίσης μια πρωτοφανή
οικονομική δυσχέρεια, καθώς οι δωρεές μας
όλη αυτήν την περίοδο μηδενίστηκαν, αφού
ιδιώτες που βρέθηκαν σε αναστολή εργασίας
και εταιρείες που υποχρεωτικά σταμάτησαν τη λειτουργία τους σταμάτησαν και την
οικονομική υποστήριξη του έργου μας.
Τώρα σας έχουμε ανάγκη περισσότερο από
ποτέ! Βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να
φροντίζουμε τα παιδιά, τώρα που το χρειάζονται ακόμη πιο πολύ. Κάντε μια δωρεά μέσω
της ταχυπληρωμής που εσωκλείεται ή των
τραπεζικών λογαριασμών που θα βρείτε στο
τέλος του περιοδικού. Κάθε δωρεά μετράει!
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3 ΧΡΌΝΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΈΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΣΥΜΠΛΉΡΩΣΕ Ο ΞΕΝΏΝΑΣ ΒΡΕΦΏΝ SOS
ΣΤΟ ΑΝΑΡΡΩΤΉΡΙΟ ΠΕΝΤΈΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΟΧΉΣ
Το πρόγραμμα φροντίδας βρεφών από τα
Δημόσια μαιευτήρια και αποκατάστασης
αυτών καθώς και μεγαλύτερης ηλικίας
παιδιών σε οικογένειες, που ξεκινήσαμε
στα Παιδικά Χωριά SOS μαζί με το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Αττικής το 2017, συνεχίζει, με μεγάλη
επιτυχία, το δύσκολο έργο του. Στα τρία
χρόνια λειτουργίας του, το εξαιρετικά
πρωτοπόρο πρόγραμμα έχει καταφέρει να αποκαταστήσει σε οικογενειακό
περιβάλλον 165 βρέφη και παιδιά.
Από την αρχή της λειτουργίας του, σκοπός μας
ήταν και είναι να εκλείψει το φαινόμενο της μακροχρόνιας παραμονής βρεφών σε νοσοκομειακό περιβάλλον και να μειωθεί ο κίνδυνος της
ιδρυματοποίησης και του κοινωνικού στιγματισμού τους. Παράλληλα, ένας από τους βασικότερους πυλώνες του προγράμματος που ξεκινήσαμε με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος, παραμένει η δημιουργία μιας
«δεξαμενής» κατάλληλα εκπαιδευμένων και

προετοιμασμένων γονέων για να δεχθούν και να
μεγαλώσουν τα παιδιά στο πλαίσιο της αναδοχής, με την υποστήριξη του καταρτισμένου και
εξειδικευμένου προσωπικού του προγράμματος.
Ενδιαφέροντα είναι τα επίσημα στοιχεία του
προγράμματος για την περίοδο Φεβρουαρίου
2017 - Σεπτεμβρίου 2019, τα οποία αφορούν
στις περιπτώσεις όπου τα βρέφη φιλοξενήθηκαν
στον Ξενώνα που λειτουργούμε στο Αναρρωτήριο Πεντέλης (49), καθώς και στις περιπτώσεις
όπου στηρίξαμε τη διαδικασία Αναδοχής-Υιοθεσίας και τα βρέφη/παιδιά φιλοξενούνταν σε
άλλους Ξενώνες του Αναρρωτηρίου Πεντέλης,
του Ξενώνα Βρεφών SOS που λειτουργούμε στο
Μαρούσι και της Παιδόπολης «Άγιος Ανδρέας».
Μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια, 165 συνολικά βρέφη και παιδιά αποκαταστάθηκαν
οικογενειακά, βιώνοντας πλέον τη σπιτική θαλπωρή και αγάπη. Αναλυτικά:
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Το μουσικό
μέρος της βραδιάς
καλύφθηκε από
καλλιτέχνες της
Σκάλας
του Μιλάνο.

•
•
•

69 βρέφη/παιδιά υιοθετήθηκαν
74 βρέφη/παιδιά αποκαταστάθηκαν σε ανάδοχη οικογένεια
22 βρέφη/παιδιά επέστρεψαν στη
βιολογική τους οικογένεια

•
•

Συστηματική συμβουλευτική από τους
αρμόδιους συνεργάτες του προγράμματος
Πρόσβαση και συνεργασία σε σταθερή βάση με το συνεργάτη που
ορίζεται ως «πρόσωπο αναφοράς»
της οικογένειας και του παιδιού
Νομική συνδρομή
Ψυχολογική υποστήριξη (όταν
αυτό κρίνεται αναγκαίο)
Περιοδική (ανά 6μηνο) αξιολόγηση της πορείας κάθε παιδιού
στο πλαίσιο της οικογένειας
Παρακολούθηση (follow-up) συνολικής διάρκειας 2 ετών

Τα παραπάνω νούμερα καταδεικνύουν τη σπουδαιότητα της συνεργασίας μας με το Κέντρο
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής,
αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την αναγκαιότητα
της σύμπραξης μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου
τομέα, που μπορεί να έχει εξαιρετικά αποτελέσματα όταν υπάρχει κοινός σκοπός, βαθιά
γνώση του αντικειμένου και μεθοδικότητα.

•
•

Το πρόγραμμα, μέσω της Υπηρεσίας Αναδοχής,
προσφέρει στους υποψήφιους ανάδοχους γονείς:
• Συστηματική εκπαίδευση σε θεματολογία
σχετική με το γονεϊκό ρόλο και θέματα
αγωγής και φροντίδας των παιδιών

Kάθε παιδί αξίζει μια οικογένεια. Γι’αυτό
και το όραμά μας, με την πολύτιμη αρωγή και σύμπραξη του κράτους, θα συνεχίσει, με στόχους και πράξεις αγάπης.

•

•

Ο Ξενώνας
Βρεφών SOS
στο Αναρρωτήριο
Πεντέλης για τη
φιλοξενία βρεφών
από τα δημόσια
μαιευτήρια
συνεχίζει να
λειτουργεί με
χρηματοδότηση της
ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ της
Ένωσης Ελλήνων
Εφοπλιστών.

7

ΟΙ ΆΝΘΡΩΠΟΊ ΜΑΣ,
Η ΨΥΧΉ ΜΑΣ
Μια νέα ενότητα ξεκινά από το τεύχος
του περιοδικού που κρατάτε στα χέρια
σας, μέσα από την οποία θα έχετε την
ευκαιρία να γνωρίσετε τους ανθρώπους
μας. Την ψυχή των Παιδικών Χωριών
SOS, που κάθε μέρα δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, έτσι ώστε όλα τα παιδιά
να μεγαλώνουν σε μια οικογένεια, με
αγάπη, σεβασμό και ασφάλεια. Ποδαρικό σε αυτή την ενότητα θα κάνουν
οι δύο τυχεροί της νέας χρονιάς, που
κέρδισαν το φλουρί στην κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας μας στα γραφεία της Διοίκησης στην Αθήνα.

8

μο και θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν. Το
μοναδικό όφελος που έχουν αυτοί οι άνθρωποι είναι η ηθική ικανοποίηση. Στην δεύτερη
κατηγορία είναι οι δωρητές που νομίζουν ότι
προσφέρουν κάτι ωφέλιμο, αλλά στην ουσία
τα πράγματα που θέλουν να μας δώσουν είναι
υπερβολικά φθαρμένα. Και στην τρίτη κατηγορία είναι οι δωρητές που ξέρουν ότι αυτό
που δίνουν είναι χαλασμένο και δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί, απλά θέλουν να το δώσουν,
λέγοντας «μια απλή επισκευή χρειάζεται».
Για εκείνους το όφελος είναι αποκλειστικά η
εξυπηρέτηση του δικού τους συμφέροντος.

Στράτος Ψας,
Συντονιστής Αποθήκης

Ποιες είναι οι κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίζεις στην καθημερινότητά σου;
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι όταν πρέπει να αρνηθώ μία δωρεά. Δωρητές
που θέλουν να έχουν μόνο κάποια ηθική ικανοποίηση συνήθως ακούν και δέχονται πιο εύκολα
τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούμε να
δεχτούμε τη δωρεά τους. Δωρητές όμως που θέλουν να έχουν κάποιο όφελος πέραν της ηθικής
ικανοποίησης, π.χ. θέλουν να απαλλαχθούν από
παλιά και άχρηστα αντικείμενα, κάποιες φορές
γίνονται επιθετικοί. Ευτυχώς, οι περισσότεροι
δωρητές, αν τους εξηγήσεις με όμορφο και
ευγενικό τρόπο τους λόγους για τους οποίους
αρνείσαι τη δωρεά, δείχνουν κατανόηση.

Στην αποθήκη συγκεντρώνουμε όλες τις δωρεές
που δεχόμαστε σε είδος. Σε ποιες κατηγορίες θα έλεγες ότι χωρίζονται οι δωρητές μας
και ποιες είναι οι μεταξύ τους διαφορές;
Κάθε δωρητής είναι ξεχωριστός. Αν πρέπει
όμως να χωρίσουμε τους δωρητές σε κατηγορίες, θα έλεγα ότι υπάρχουν τρεις βασικές
κατηγορίες δωρητών. Στην πρώτη κατηγορία
είναι οι δωρητές που προσφέρουν κάτι χρήσι-

Τι είναι αυτό που σε κάνει να έρχεσαι στη
δουλειά, πάντα με χαμόγελο και καλή διάθεση;
Όταν εργάζεσαι σε ένα οργανισμό με σκοπό την προστασία και την φροντίδα παιδιών και με το έργο σου μπορείς να δώσεις
χαμόγελα στα παιδιά, ξεχνάς οποιαδήποτε
σωματική κόπωση και προσπαθείς να προσφέρεις το μέγιστο των δυνατοτήτων σου.
Για μένα αυτό είναι που έχει σημασία!

στη δουλειά τους. Οι εργασιακές συνθήκες
συχνά στο χώρο μη κερδοσκοπικών οργανισμών όπως ο δικός μας είναι απαιτητικές και
λιγότερο ελκυστικές σε σχέση με κερδοσκοπικούς οργανισμούς π.χ. χαμηλότερες οικονομικές
απολαβές, επισφαλής χρηματοδότηση, αποτελέσματα μη άμεσα μετρήσιμα κλπ. Συνεπώς,
για να κρατηθεί ψηλά η εργασιακή ικανοποίηση
και η δέσμευση είναι σημαντικό οι άνθρωποι
να βρίσκουν συνεχώς προσωπικό νόημα στη
δουλειά που κάνουν, να αισθάνονται ότι ακούγονται, ότι ανήκουν σε κάτι μεγάλο και σημαντικό και ότι κάθε μικρή αλλαγή είναι επιτυχία.
Αλεξάνδρα Λύγγρη,
Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού
Σε τι διαφέρει ο ρόλος σου ως Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού στα Παιδικά Χωριά SOS
σε σχέση με αντίστοιχες θέσεις σε εταιρείες;
Η δουλειά μας στα Παιδικά Χωριά SOS έχει
στο επίκεντρο την προσπάθεια υποστήριξης και
προστασίας παιδιών σε δυσκολία, είμαστε αυτοί
που θα «διευκολύνουμε» τη θετική αλλαγή
στη ζωή ευάλωτων οικογενειών. Η κινητήρια
δύναμη πίσω από όλη αυτή την προσπάθεια
είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν στα Παιδικά Χωριά SOS. Η δική μου δουλειά και των
συνεργατών στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
είναι να φροντίσουμε αυτούς που φροντίζουν
τα παιδιά. Αναζητούμε και προσλαμβάνουμε
ανθρώπους που μπορούν και επιθυμούν να
συνδεθούν με την αποστολή και τις αξίες των
Παιδικών Χωριών SOS ώστε αυτό να αποτελεί
ισχυρό κίνητρο για να επιστρέφουν κάθε μέρα

Ποιες είναι οι 3 πιο σημαντικές δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος στα Παιδικά Χωριά SOS;
Αν χρειάζεται να εστιάσουμε σε 3 βασικές
«πρώτες ύλες» θα μιλούσα για επικοινωνιακές δεξιότητες στο πώς ακούω και στο
πώς μιλάω ώστε να με ακούν, οργανωτικότητα και υψηλή αίσθηση ευθύνης.
Ως ψυχολόγος θα μπορούσες να εργάζεσαι
σε πολλούς άλλους χώρους, προσφέροντας στο συνάνθρωπο. Τι είναι αυτό που
σε κρατάει στα Παιδικά Χωριά SOS;
Το να εργάζομαι στα Παιδικά Χωριά SOS
είναι μια ενήμερη και συνειδητή επιλογή.
Ανήκοντας σε μια ομάδα, σε ένα τόσο ευρύ
δίκτυο ανθρώπων και πρακτικών, η επίδραση
της δουλειάς μου ως επαγγελματίας ψυχικής υγείας πολλαπλασιάζεται και μπορεί να
αγγίξει και να αφορά περισσότερους ανθρώπους που έχουν ανάγκη υποστήριξης.

«Στο τέλος κάθε
μέρας αισθάνομαι
ήσυχη ότι υπήρξα
χρήσιμη.»
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ΜΕΓΆΛΗ ΔΙΆΚΡΙΣΗ
ΈΛΑΒΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΆ
ΧΩΡΙΆ SOS ΚΑΙ ΤΟ
ΊΔΡΥΜΑ VODAFONE
ΣΤΑ ΒΡΑΒΕΊΑ
HELLENIC
RESPONSIBLE
BUSINESS AWARDS
Mε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Συνεργασία Επιχείρησης με
ΜΚΟ» έφυγαν τα Παιδικά Χωριά
SOS και το Ίδρυμα Vodafone από
την τελετή βράβευσης των Hellenic
Responsible Business Awards
2019, στις 24 Φεβρουαρίου.
Το βραβείο αφορά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος Instant Classrooms
για την εκπαίδευση παιδιών-προσφύγων,
4-14 ετών, που στερούνται πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και διαμένουν σε δομές φιλοξενίας στην Ελλάδα.
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Κάθε χρόνο, μέσα από τη χρήση tablets, προεγκατεστημένων εφαρμογών και εκπαιδευτικού
υλικού, δίνουμε σε περισσότερους από 11.000
μαθητές τη δυνατότητα εκμάθησης γλωσσών
αλλά και δημιουργικής απασχόλησης, υπό
την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού μας, με στόχο την ενσωμάτωσή τους στις
κοινωνίες, όπου τελικά θα εγκατασταθούν.
Παράλληλα, μέσω της δημιουργικής απασχόλησης που προσφέρουμε στα Instant Classrooms,
τα παιδιά μπορούν να αναδείξουν τα ταλέντα
τους και να καλλιεργήσουν επιπλέον δεξιότητες
και ικανότητες που τους είναι χρήσιμες για την
προσαρμογή τους στο νέο περιβάλλον που ζουν.
Συγκεκριμένα, τα Instant Classrooms περιλαμβάνουν τεχνολογικό εξοπλισμό που μας παρέχει
το Ίδρυμα Vodafone, όπως φορητούς υπολογιστές, projectors, που βρίσκονται στη διάθεση
των εκπαιδευτικών μας, αλλά και tablets, με
προεγκατεστημένες εφαρμογές και ψηφιακό
εκπαιδευτικό υλικό, που διατίθεται στα παιδιά
που συμμετέχουν. Όλος ο εξοπλισμός διατίθεται σε μία θήκη 52kg, που περιλαμβάνει ένα
φορητό υπολογιστή, tablets με προ-εγκατεστημένο εκπαιδευτικό λογισμικό, προτζέκτορα,
ηχεία και modem με συνδεσιμότητα 3G. Όλα τα
μέρη του εξοπλισμού μπορούν να φορτιστούν
ταυτόχρονα από μία μόνο πηγή ενέργειας και
μετά τη φόρτιση μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για μια ολόκληρη ημέρα σε μια σχολική αίθουσα που δε διαθέτει ηλεκτρικό ρεύμα. Άλλωστε,
όλος ο εξοπλισμός έχει σχεδιαστεί για περιοχές
όπου η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και η
σύνδεση στο διαδίκτυο είναι ελλιπείς, ενώ η
εγκατάστασή του γίνεται σε μόλις 20 λεπτά!
Έτσι, μέσω των Instant Classrooms, παρέχεται ένα «ψηφιακό σχολείο σε ένα κουτί»,
που καταφέρνει άμεσα και απλά να δημιουργήσει από την αρχή μία σχολική τάξη.

TΑ ΦΩΤΕΙΝΆ
ΑΣΤΈΡΙΑ ΤΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΏΝ ΧΩΡΙΏΝ
SOS ΣΤΟ CITY LINK

Τα φωτεινά αστέρια των παιδιών δημιουργήθηκαν υπό την επιμέλεια της εικαστικού κ. Ουρανίας Αναστασιάδου, Υπεύθυνης της Μονάδας
Προσβάσιμης Εκπαίδευσης της Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών.

13 φωτεινά αστέρια, που δημιούργησαν τα παιδιά
του Παιδικού Χωριού SOS Βάρης, στόλισαν το
City Link για δύο εβδομάδες τον Φεβρουάριο,
φωτίζοντας το δρόμο των επισκεπτών της Στοάς
Σπυρομήλιου προς την πραγματοποίηση των
ονείρων τους.
Για τρίτη χρονιά η Τράπεζα Πειραιώς υλοποίησε
εργαστήρι ζωγραφικής στο οποίο τα παιδιά ζωγράφισαν αστέρια. Η σύνθεση των αστεριών τους
δημιούργησε «Το φωτεινό μας αστέρι», το Γούρι
του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς για το 2020.

ΤΑ ΕΥΧΟΣΤΟΛΊΔΙΑ
ΤΟΥ ΟΠΑΠ ΜΟΊΡΑΣΑΝ
ΔΏΡΑ ΚΑΙ ΧΑΡΆ
ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΆ
Για άλλη μια χρονιά, ο ΟΠΑΠ μοίρασε χαμόγελα
σε χιλιάδες παιδιά από τα Παιδικά Χωριά SOS,
το Χαμόγελο του Παιδιού, την Ένωση «Μαζί για
το Παιδί» και το Ίδρυμα Γεωργίου και Αικατερίνης Χατζηκώνστα, προσφέροντάς τους τα δώρα
που ευχήθηκαν να αποκτήσουν για τα Χριστούγεννα. Μέσω της πρωτοβουλίας Ευχοστολίδια
έγιναν πραγματικότητα 10.036 χριστουγεννιάτικες ευχές, με τη συνεισφορά χιλιάδων υποστηρικτών της πρωτοβουλίας του ΟΠΑΠ από όλη την
Ελλάδα, που έσπευσαν να προσφέρουν χαρά στα
παιδιά. Η παράδοση των δώρων στα παιδιά έγινε
σε ειδική εορταστική εκδήλωση, με τη συμμετοχή αγαπημένων προσώπων από το χώρο της
τέχνης, του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας.
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ΣΥΝΔΕΌΜΑΣΤΕ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΎΜΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA
Facebook
sosvillagesgr
Instagram
sosvillagesgr
Youtube
SOS Children’s Villages Greece

ΧΆΡΗ ΣΤΗ ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΒΟΉΘΕΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΜΑΣ
ΜΕΓΑΛΏΝΟΥΝ ΜΕ ΑΓΆΠΗ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ!
Το έργο των Παιδικών Χωριών SOS στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στις δωρεές
που μας προσφέρετε όλοι εσείς που εκτιμάτε και αγκαλιάζετε το έργο μας.
Πώς να βοηθήσετε
Μπορείτε να προσφέρετε τις χρηματικές σας δωρεές για τη λειτουργία και την ανάπτυξη των προγραμμάτων
μας, κάνοντας κατάθεση σε έναν από τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς. Παρακαλούμε μετά από την
κατάθεση της δωρεάς σας στην τράπεζα, για να σας στείλουμε την απόδειξη δωρεάς, να μας τηλεφωνείτε
στα 210 3313661-3 ή στο 2310 226644.

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

Μπορείτε να βοηθήσετε άμεσα, καλώντας από οποιοδήποτε σταθερό ή κινητό
τηλέφωνο στο 19820 (χρέωση 2,00€ + Φ.Π.Α. και το αναλογούν τέλος σταθερής & κινητής τηλεφωνίας)

