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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, 
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.

Ευχόμαστε δύναμη, ασφάλεια και υγεία στον καθένα από εσάς και στα αγαπημένα σας 
πρόσωπα και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την πολύτιμη υποστήριξη και τη 
δυνατότητα που δίνετε στα παιδιά μας να έχουν μια ανέμελη παιδική ηλικία, όπως δικαιούται 
κάθε παιδί.

Με εκτίμηση,

Γ. Πρωτόπαπας 
Γεν. Διευθυντής
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Ιδιοκτήτης: ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ
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Ηνωμένων Εθνών, Κατηγορία ΙΙ Οικονομικό & Κοινωνικό Συμβούλιο

Σημείωση: 
σε περίπτωση 
που δε ληφθεί 
απάντηση, θα 

επανέλθουμε με 
νέα αποστολή 

του περιοδικού 
μας προς λήψη 

της σχετικής 
συγκατάθεσής σας 
ή άρνησης αυτής.
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20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
Με αφορμή την 20η Νοεμβρίου, 
Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων 
του Παιδιού, στα Παιδικά Χωριά 
SOS βγαίνουμε μπροστά με 
κύριο μήνυμα «Κάθε παιδί έχει 
δικαίωμα σε μια οικογένεια».

Σε μια χώρα όπου λειτουργούν περισσότερα 
από 80 κλειστά ιδρύματα, χωρίς κανένα θεσμικό 
πλαίσιο λειτουργίας, έλεγχο ή παιδαγωγικά 
κριτήρια ποιοτικής φροντίδας, βασικό μας 
μέλημα είναι η προώθηση σε θεσμικούς φο-
ρείς τεκμηριωμένων προτάσεων για σοβαρές 
μεταρρυθμίσεις στην παιδική προστασία, που 
συνάδουν με την πραγματικότητα προστασί-
ας και ανάπτυξης των παιδιών, τις εξελίξεις 
παγκοσμίως, τις διεθνείς συμβάσεις και τις 
Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές ως προς 
τη διασφάλιση των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Παράλληλα, κάνοντας τα λόγια μας πράξη, στη-
ρίζουμε  και ενισχύουμε τους δημόσιους φορείς 
στην απαραίτητη προώθηση της Αναδοχής. Το 
Πρόγραμμα Στήριξης Δομών Παιδικής Προστα-
σίας και  Αναδοχής, μια σύμπραξη Ιδιωτικού και 
Δημοσίου Φορέα που δημιουργήθηκε με ιδιωτι-
κούς πόρους το 2017, στηρίζει τα παιδιά και τους 
εργαζόμενους σε 10 δημόσιες δομές παιδικής 
προστασίας σε όλη την Ελλάδα και τις Περιφέ-
ρειες, σε κρίσιμους τομείς που παρουσιάζουν 
σοβαρή έλλειψη, όπως η ψυχοθεραπευτική υπο-
στήριξη των παιδιών και η υποστήριξη και εκ-
παίδευση των επαγγελματιών σε θέματα προστα-
σίας παιδιών και αναδοχής. Μέσα σε τρία χρόνια, 
με την υποστήριξή μας, έχουν αποκατασταθεί σε 
οικογενειακό περιβάλλον, συνολικά, 200 παιδιά.

Πέραν της αναδοχής και της συνεργασίας με 
φορείς του δημοσίου, διαθέτουμε πολύτιμη 
τεχνογνωσία και εμπειρία στη λειτουργία 
προγραμμάτων Πρόληψης και Ενδυνάμωσης 
της Οικογένειας, με στόχο την ενδυνάμωση 
των οικογενειών για την αποφυγή της διάλυσής 
τους και της απομάκρυνσης των παιδιών από 
αυτές. Σε αυτό το πλαίσιο λειτουργούμε 15 
Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας και 
Κέντρα Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υπο-
στήριξης σε όλη την Ελλάδα, καθώς και ένα 
Κέντρο Ημέρας ΑΜΕΑ στην Αλεξανδρούπολη.

Εξίσου μεγάλη βαρύτητα δίνουμε στην εφαρμο-
γή μοντέλων εναλλακτικού τύπου οικογενεια-
κής φροντίδας, όπως τα ίδια τα Χωριά, οι Στέγες 
Νέων και ο Ξενώνας Βρεφών SOS, όπου τα 
παιδιά που για διάφορους λόγους έχουν απομα-
κρυνθεί από τη βιολογική οικογένειά τους, με-
γαλώνουν με σταθερά πρόσωπα αναφοράς και 
την εξατομικευμένη φροντίδα που χρειάζονται 
για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο.

Σε αυτήν την ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, 
με τη στήριξή σας, θα συνεχίσουμε με 
σθένος την προσπάθειά μας για συστημική 
αλλαγή στην παιδική προστασία, με στόχο 
κάθε οικογένεια να στηρίζεται για να 
μένει ενωμένη και κάθε παιδί σε ίδρυμα 
να βρεθεί σύντομα σε μια οικογένεια.
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Η 19ΧΡΟΝΗ ΜΕΓΚΥ ΚΑΝΕΙ ΤΟ 
ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η Μέγκυ είναι 19 χρονών 
και υποστηρίζεται από το 
Κέντρο Στήριξης Παιδιού 
και Οικογένειας στην 
Κυψέλη από το 2015, όταν 
η οικογένειά της είχε πληγεί 
από την οικονομική κρίση.

Σήμερα, 5 χρόνια αργότερα, η Μέγκυ 
κάνει ένα μεγάλο βήμα πιο κοντά 
στο όνειρό της καθώς έχει ξεκινήσει 
τις σπουδές της κερδίζοντας μία 
υποτροφία πλήρους φοίτησης από 
την AXA-Ασφαλιστική για το BCA 
College. Με σχέδια να ταξιδέψει 
σε όλο τον κόσμο και ενθουσιασμό 
για τις διαφορετικές κουλτούρες και 
πολιτισμούς αποφάσισε να ακολουθήσει 
τον κλάδο των τουριστικών σπουδών. 

Διαβάστε παρακάτω περισσότερα για εκείνη, 
τις σπουδές της και τα όνειρά της αλλά και 
πώς η συνεργασία της με το Κέντρο Στήρι-
ξης Παιδιού και Οικογένειας στην Κυψέλη 
την βοήθησε να πετύχει τους στόχους της.

Πες μας λίγα λόγια για εσένα. 
Με λένε Μέγκυ, είμαι 19 χρονών και σπου-
δάζω στο BCA College. Υποστηρίζομαι 
από το Κέντρο Στήριξης της Αθήνας από 
το 2015 και μέσα από τη συνεργασία μου 
με το Κέντρο κέρδισα μία υποτροφία πλή-
ρους φοίτησης από την AXA Ασφαλιστική 
με την υποστήριξη του BCA College.

Στον ελεύθερο μου χρόνο ασχολούμαι με τη 
γυμναστική. Βέβαια, τον τελευταίο καιρό ο 
ελεύθερος μου χρόνος είναι περιορισμένος 
καθώς μαθαίνω δύο ξένες γλώσσες, Αγγλικά και 
Γερμανικά, και σε συνδυασμό με τις σπουδές 
μου το πρόγραμμα μου είναι αρκετά απαιτητικό.

Ποιες είναι οι σπουδές που έχεις επιλέξει να ακο-
λουθήσεις με την υποτροφία που κέρδισες; Πώς 
προέκυψε αυτή η επιλογή σπουδών; 
Ο κλάδος σπουδών που έχω επιλέξει είναι  
το Hospitality & Tourism Management.  
Είμαι πολύ ενθουσιασμένη και λίγο  
αγχωμένη για αυτό το νέο ξεκίνημα.

Πιστεύω ότι είναι ένας πολύ ενδιαφέρων κλάδος 
καθώς σου δίνει την ευκαιρία να γνωρίσεις νέες 
κουλτούρες. Ως άτομο είμαι αρκετά κοινωνική, 
εξωστρεφής και μου αρέσει να γνωρίζω ανθρώ-
πους από διαφορετικούς πολιτισμούς. Αυτό το 
χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς μου είναι 
κάτι που έλαβα υπόψη μου για την επιλογή 
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αυτού του κλάδου. Πέρα από αυτό, ως νέα στην 
αγορά εργασίας σκέφτηκα και την επαγγελμα-
τική αποκατάσταση, καθώς ο τουρισμός είναι 
ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας.

Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου μετά τις σπουδές 
σου; Υπάρχει κάτι ‘’μεγαλύτερο’’ που θέλεις να 
καταφέρεις μέσα από αυτές; 
Αν και ακόμα είναι νωρίς, θα μπορούσα να 
φανταστώ τον εαυτό μου στο management 
κάποιου μεγάλου ξενοδοχείου. Θα ήθελα 
σίγουρα να ταξιδέψω και να δουλέψω σε άλλες 
χώρες, αφού πρώτα εργαστώ και κάνω την 
πρακτική μου στην Ελλάδα. Έπειτα, έχοντας 
κάνει τα πρώτα μου βήματα, θα σκεφτόμουν 
να κάνω και μία δική μου επιχείρηση, για-
τί όχι; Είμαι ανοιχτή σε νέες προκλήσεις.

Πώς πιστεύεις ότι σε έχει βοηθήσει το Κέντρο 
Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας; 
Υποστηρίζομαι από το Κέντρο Στήριξης περί-
που 5 χρόνια, από το 2015. Αρχικά, ξεκίνησε η 
αδερφή μου μαζί με τη μητέρα μου ύστερα από 
προτροπή του δασκάλου της στο σχολείο.  
Στη συνέχεια ξεκίνησα να υποστηρίζομαι 
και εγώ. Η συνεργασία μου με το Κέντρο 
Στήριξης είναι μεγάλη χαρά για εμένα γιατί 
αρχικά γνώρισα υπέροχους ανθρώπους που 
κάνουν σπουδαίο έργο, όχι μόνο με τη δική 
μου οικογένεια, έπειτα με βοήθησαν και με 
καθοδήγησαν να ανακαλύψω τι είμαι ικανή 
να κάνω με βάση την προσωπικότητα και τις 
ικανότητές μου. Είμαι πολύ χαρούμενη και 
ευγνώμων που ήρθα σε επαφή μαζί τους.
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ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΙΟ 
ΡΙΤΣΩΝΑΣ

φέρον σου για τον συνάνθρωπο και ειδικά για 
το πιο ευάλωτο μέρος της κοινωνίας μας που 
είναι τα παιδιά χωρίς κατάλληλο οικογενειακό 
περιβάλλον. Και γι’ αυτό προχώρησε σε αυτή 
την κίνηση δωρεάς, προκειμένου να έχουν τα 
Παιδικά Χωριά SOS απαραίτητους οικονομι-
κούς πόρους για να βοηθούν παιδιά σε ανάγκη».

Ο κύριος Γιώργος Πρωτόπαπας, Γενικός 
Διευθυντής των Παιδικών Χωριών SOS, εκ 
μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο 
ομόφωνα αποδέχθηκε τη συγκεκριμένη προ-
σφορά, δήλωσε: «Η σημαντική απόφαση της 
Ελληνικής Κοινωνίας Αποτέφρωσης να δω-
ρίσει ένα ποσοστό των μετοχών της προς τα 
Παιδικά Χωριά SOS δίνει μία άλλη διάσταση 
στην έννοια της προσφοράς καθώς αυτή συν-
δέεται μεν με την απώλεια αλλά συγχρόνως 
συνδέοντας τον θάνατο με τη ζωή δημιουργεί 
μία συνεχή προοπτική σταθερών εσόδων για 
τα παιδιά σε ανάγκη. Η συγκεκριμένη προ-
σφορά έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της 
διαχρονικότητας και, βέβαια, αποτυπώνει με 
έναν διαφορετικό τρόπο το αίσθημα κοινω-
νικής ευθύνης και αλληλεγγύης των μελών 
της Ελληνικής Κοινωνίας Αποτέφρωσης».

Ο κύριος Αντώνης Αλακιώτης, ο οποίος για 
πολλά χρόνια συνέβαλε στην ολοκλήρωση 
του νομοθετικού έργου και στην κατασκευή 
του πρώτου κέντρου αποτέφρωσης νεκρών 
στη Ριτσώνα δήλωσε: «Η Ελληνική Κοινωνία 
Αποτέφρωσης εδώ και 23 χρόνια προσπαθεί να 
βοηθήσει συγγενείς εκλιπόντων να εκπληρώ-
σουν την τελευταία επιθυμία του αγαπημένου 
τους προσώπου που είναι η αποτέφρωση της 
σορού τους. Τώρα, έφτασε η ώρα η Ελληνική 
Κοινωνία Αποτέφρωσης να ασχοληθεί και με τη 
ζωή. Με μεγάλη χαρά και με αίσθημα κοινωνι-
κής ευθύνης αποφάσισε να δωρίσει στα Παιδικά 
Χωριά SOS ένα μέρος των μετοχών της στο 
Αποτεφρωτήριο. Η Ελληνική Κοινωνία Αποτέ-
φρωσης συμμερίζεται απόλυτα τη βασική αρχή 
των Παιδικών Χωριών SOS: “Κάθε παιδί έχει 
δικαίωμα να ανήκει σε μία οικογένεια και να 
μεγαλώνει με αγάπη, σεβασμό και ασφάλεια”.  
Η Ελληνική Κοινωνία Αποτέφρωσης πιστεύει 
ότι πρέπει έμπρακτα να αποδεικνύεις το ενδια-

Σε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό αλλά και ουσιαστικό αντίκτυπο 
προχώρησε η Ελληνική Κοινωνία Αποτέφρωσης με την παραχώρηση 
σημαντικής μερίδας των μετοχών που διαθέτει στο πρώτο αποτεφρωτήριο 
Ριτσώνας. Η δωρεά ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο της Ελληνικής 
Κοινωνίας Αποτέφρωσης κ. Αντώνη Αλακιώτη ο οποίος δήλωσε ότι 
με την κίνηση αυτή «Ο θάνατος γίνεται πηγή ζωής για τα παιδιά».
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EΒΔΟΜΑΔΑ 
ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ 
ΣΤΟΧΟΥΣ,  
IN ACTION  
SDGS WEEK
Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης εκφράζουν 
τις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις για τη 
δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Ανταποκρι-
νόμενοι στη διεθνή στρατηγική του ΟΗΕ για την 
προώθηση των 17 Παγκόσμιων Στόχων, φέτος 
συμμετείχαμε και εμείς στην «Eβδομάδα Δράσης 
για τους Παγκόσμιους Στόχους, in action SDGs 
Week» του Quality Net Foundation.

Στόχος 1:  
Μηδενική Φτώχεια.  
Στηρίζουμε οικογένειες σε κρίση με 
σκοπό την αποκατάσταση της ικανότητάς 
τους να ανταποκριθούν στις ανάγκες της 
καθημερινότητας.

Στόχος 4:  
Ποιοτική Εκπαίδευση.  
Εξασφαλίζουμε ίση πρόσβαση σε ποιοτική 
εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, δίνοντάς τους 
τα απαραίτητα εφόδια για το μέλλον που 
ονειρεύονται.

Στόχος 7:  
Φθηνή και Καθαρή Ενέργεια.  
Αυτοπαράγουμε την ενέργεια που 
καταναλώνουμε σε ένα μεγάλο μέρος των  
δομών μας.

Στόχος 10:  
Λιγότερες Ανισότητες.  
Στηρίζουμε παιδιά ανεξαρτήτως φύλου, 
θρησκείας και εθνικότητας.

Στόχος 16:  
Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Δεσμοί. 
Προωθούμε θεσμικές αλλαγές για την 
αποϊδρυματοποίηση και την Παιδική  
Προστασία στην Ελλάδα.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΓΑΠΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
GLOW ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ  
SOS ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ
Tο περιοδικό GLOW, αυτά τα Χριστούγεννα, 
έδειξε έμπρακτα τη στήριξή του στο έργο μας 
υποστηρίζοντας το Παιδικό Χωριό SOS Πλαγια-
ρίου. Το GLOW Delivery Van από τις 17 έως και 
τις 21 Δεκεμβρίου έκανε μια διαδρομή αγάπης, 
εκπέμποντας το πιο ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας, 
ενεργοποιώντας δυναμικά το κοινό της Θεσσαλο-
νίκης και προτρέποντας όλους να συνεισφέρουν 
στη συνέχιση του έργου του Σωματείου.

Το GLOW Delivery Van διένειμε δωρεάν το περι-
οδικό GLOW Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου, σταθμεύ-
οντας σε διάφορα σημεία της πόλης, τηρώντας με 
ασφάλεια όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και 
προτρέποντας το κοινό να στηρίξει το Σωματείο.

Ευχαριστούμε 
πολύ το περιοδικό 
GLOW που φέτος 
τις γιορτές στάθηκε 
στο πλευρό μας 
και χάρισε ελπίδα 
και αγάπη στα 
παιδιά του Παιδικού 
Χωριού SOS 
Πλαγιαρίου.



ΣΥΝΔΕΌΜΑΣΤΕ & ΕΠΙΚΌΙΝΩΝΌΥΜΕ
ΑΚΌΛΌΥΘΉΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

Youtube 
SOS Children’s Villages Greece

Instagram
sosvillagesgr

Facebook
sosvillagesgr

ΧΑΡΉ ΣΤΉ ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΒΌΉΘΕΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ 
ΜΕΓΑΛΩΝΌΥΝ ΜΕ ΑΓΑΠΉ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ!

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)

Το έργο των Παιδικών Χωριών SOS στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στις δωρεές 
που μας προσφέρετε όλοι εσείς που εκτιμάτε και αγκαλιάζετε 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 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.

Πώς να βοηθήσετε

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


