Κέντρα Στήριξης Παιδιού
και Οικογένειας

Κέντρα Στήριξης Παιδιού και
Οικογένειας
Στα Παιδικά Χωριά SOS, στο πλαίσιο της φροντίδας για το
παιδί και την οικογένεια, ξεκινήσαμε το 1999 στην Αθήνα, στην
περιοχή της Κυψέλης, τη λειτουργία του πρώτου Κέντρου
Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, με στόχο την υποστήριξη
οικογενειών σε κρίση και την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης
πολιτικής πρόληψης, η οποία περιελάμβανε:
πρώιμη ανίχνευση των καταστάσεων στις οποίες τα
• Την
παιδιά λειτουργούν υπό δυσμενείς συνθήκες ανάπτυξης

• Την έγκαιρη διάγνωση και επιλογή της κατάλληλης θεραπείας
πλαισίωση της οικογένειας με σκοπό την αποτελεσματική
• Την
αντιμετώπιση, με τις δικές της δυνάμεις, των δυσκολιών που
αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά της

λειτουργία εργαστηρίων με στόχο την ανάπτυξη
• Τη
της επικοινωνίας και της συναισθηματικής έκφρασης
των παιδιών

Τα τελευταία χρόνια η οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα
μας, έχει επιφέρει μια διαρκή επιδείνωση των συνθηκών ζωής
σε όλα τα επίπεδα, με αποτέλεσμα τη δραματική αύξηση του
αριθμού οικογενειών, παιδιών και νέων, που κινδυνεύουν να
βρεθούν εγκλωβισμένοι στο φαύλο κύκλο της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού.
Έχοντας ως στόχο την ανταπόκριση στις νέες αυτές συνθήκες
και χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος,
διευρύναμε και ενισχύσαμε τη δράση των Κέντρων Στήριξης
Παιδιού και Οικογένειας, σε δέκα σημεία σε όλη την Ελλάδα και
συγκεκριμένα στην Αθήνα, την Αλεξανδρούπολη, το Ηράκλειο,
τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, την Καλαμάτα, την Κομοτηνή,
την Πάτρα, τον Πειραιά και τις Σάπες Ροδόπης, δημιουργώντας
έτσι ένα μοναδικό πανελλαδικό δίκτυο.
Πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση στη δυσλειτουργική
οικογένεια, με στόχο την ενδυνάμωσή της και την κατά το
δυνατόν αποκατάσταση της ικανότητάς της να ανταποκριθεί
θετικά στις ανάγκες της καθημερινότητας, με τις δικές της
δυνάμεις και να αποτελέσει ένα ασφαλές περιβάλλον φροντίδας
για τα παιδιά.

Υπηρεσίες
Οι υπηρεσίες που παρέχουμε δωρεάν
στα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και
Οικογένειας αφορούν:

• Εκτίμηση - διάγνωση παιδιών και γονέων
συμβουλευτική και υποστήριξη
• Συστηματική
προς τους γονείς για την κατάλληλη αντιμετώπιση
των προβλημάτων που αφορούν στην οικογένεια

• Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και γονέων
• Ψυχοθεραπευτική παρέμβαση
• Εκπαιδευτική βοήθεια στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
• Δημιουργική απασχόληση παιδιών
• Υλική βοήθεια σε είδη διατροφής, σχολικά και άλλα
είδη πρώτης ανάγκης

Συνεργασία με την τοπική
κοινωνία
Στα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας
αναπτύσσουμε συγκεκριμένες δράσεις σε
συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, στις
οποίες λειτουργούμε, έχοντας ως στόχο
την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των
οικογενειών και των παιδιών. Συγκεκριμένα:
υποστήριξη εκπαιδευτικού - συμβουλευτικού
• Παρέχουμε
χαρακτήρα σε δασκάλους, βρεφονηπιαγωγούς και άλλους
επαγγελματίες που έχουν αντικείμενο εργασίας σχετικό
με τα παιδιά

εκπαίδευση σε νέους επαγγελματίες
• Παρέχουμε
και πρακτική άσκηση σε φοιτητές σχολών Ψυχολογίας,

•

Κοινωνικής Εργασίας και Λογοθεραπείας

Συνεργαζόμαστε με φορείς παροχής υπηρεσιών πρόνοιας,
υγείας, απασχόλησης κ.ά για την καλύτερη δυνατή
εξυπηρέτηση των οικογενειών και των παιδιών

την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της
• Προωθούμε
ευρύτερης κοινότητας σε θέματα που αφορούν στην
προαγωγή των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Επιστημονικό Προσωπικό
Το προσωπικό των Κέντρων Στήριξης
Παιδιού και Οικογένειας αποτελούν:
Επιστημονικός υπεύθυνος, Παιδοψυχίατρος, Κοινωνικός
Λειτουργός, Κλινικοί Ψυχολόγοι, Ειδικός Παιδαγωγός,
Λογοθεραπευτής, Εργοθεραπευτής, Δραματοθεραπευτής,
Μουσικοθεραπευτής κλπ.

Κέντρα Μαθησιακής και
Παιδαγωγικής Υποστήριξης
Έχοντας ως σκοπό να καλύψουμε τη μαθησιακή και σχολική
πρόοδο αλλά και τη γενικότερη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των
παιδιών ευάλωτων οικογενειών, που έχουν πληγεί από τη
συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και ανεργία, δημιουργήσαμε
τα Κέντρα Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης.
Τα Κέντρα Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης
έχουν ως στόχο να καλύψουν τις μαθησιακές ανάγκες
παιδιών δημοτικού και γυμνασίου, καλλιεργώντας
παράλληλα τις δεξιότητές τους με δράσεις δημιουργικής
απασχόλησης, προσαρμοσμένες στα δεδομένα κάθε
ηλικιακής ομάδας. Ταυτόχρονα, δίνουν τη δυνατότητα στους
γονείς να εξασφαλίσουν «ωφέλιμο» χρόνο και υποστήριξη
στην εκπλήρωση του γονεϊκού τους ρόλου αλλά και στην
επαγγελματική τους αποκατάσταση. Στα παιδιά προσφέρεται,
επίσης, καθημερινά ζεστό γεύμα ή σνακ.
Παράλληλα, μέσω των Κέντρων Στήριξης Παιδιού και
Οικογένειας παρέχονται σε γονείς και παιδιά ειδικές
ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες (π.χ. ψυχολογική υποστήριξη,
λογοθεραπεία, ειδική αγωγή κλπ.) σε όσες περιπτώσεις
κρίνεται απαραίτητο.

Τα Κέντρα Μαθησιακής και Παιδαγωγικής
Υποστήριξης λειτουργούν στην Αθήνα,
το Ηράκλειο, τη Θεσσαλονίκη,
τα Ιωάννινα, την Καλαμάτα και την Πάτρα.

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

Κάντε μια χρηματική 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

• 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 δωρεά σε είδος

Προσφέρετε είδη πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα μακράς
διαρκείας, είδη καθαριότητας και προϊόντα προσωπικής
υγιεινής, για τις ανάγκες των παιδιών μας.

Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος

Τα Παιδικά Χωριά SOS είναι ειδικά αναγνωρισμένο
Φιλανθρωπικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και
εποπτεύεται από το αρμόδιο υπουργείο για θέματα Κοινωνικής
Πρόνιας και Αλληλεγγύης. Στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 1975 με
πρωτοβουλία της κυρίας Κλώντιας Κατσαρά και είναι μέλος του
SOS Children’s Villages International που δραστηριοποιείται σε
135 χώρες.
Στα Παιδικά Χωριά SOS λειτουργούμε, εκτός από τα Κέντρα
Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, τα εξής προγράμματα:

• Παιδικά Χωριά SOS

Στη Βάρη, το Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης,
την Αλεξανδρούπολη, το Ηράκλειο

• Στέγες Νέων

Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

• Ξενώνας Βρεφών SOS
Στην Αθήνα

Ηλεκτρονικά θα μας βρείτε:

sosvillagesgr
sosvillagesgr
SOS Children’s Villages Greece
www.sos-villages.gr

ΚΑΡ. ΣΕΡΒΙΑΣ 12-14, 105 62 ΑΘΗΝΑ
Τ.: 210 3313661-3 • F.: 210 3226652
ΕΡΜΟΥ 10, 546 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ.: 2310 226644 • F.: 2310 282846

Τα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και
Οικογένειας σε όλη την Ελλάδα
• ΑΘΗΝΑ: Μεγίστης 23, Τ.Κ.113 61
Τ. 210 8650111 F. 210 8649946
soscenter@sos-villages.gr

• ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: Αρίστηνο, Τ.Κ. 681 00
Τ. 25510 51856
sosthrakicenter@sos-villages.gr

• ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γιαννιτσών 4, Τ.Κ. 712 01
Τ. 2810 222610 F. 2810 222670
soskriticenter@sos-villages.gr

• ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 94, Τ.Κ. 546 23
T. 2310 233692 F. 2310 233693
sosthessaloniki@sos-villages.gr

• ΙΩΑΝΝΙΝΑ: Παπαδοπούλου 11, Τ.Κ. 454 44
Τ. 26510 31847
sosioannina@sos-villages.gr

• ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Καπετάν Κρόμπα 11, Τ.Κ. 241 00
Τ. 27210 98660 F. 27210 98939
soskalamata@sos-villages.gr

• ΚΟΜΟΤΗΝΗ: Σκεπαστού 7-11, Τ.Κ. 691 00
Τ. 25310 82788 F. 25310 82711
soskomotini@sos-villages.gr

• ΠΑΤΡΑ: Αθ. Διάκου 70, Τ.Κ. 262 22
Τ. 2610 320879
sospatra@sos-villages.gr

• ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Ηρώων Πολυτεχνείου 19, Τ.Κ. 185 31
Τ. 210 4190935
sospeiraias@sos-villages.gr

• ΣΑΠΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ: Τσιτσώνη 32, Τ.Κ. 693 00
Τ. 25320 21232
sos-sapes@sos-villages.gr

Κάντε μια κίνηση αγάπης
Καλέστε από σταθερό ή κινητό ή στείλτε με SMS
τη λέξη SOS στο 19820.

ΧΡΕΏΣΕΙΣ:

Σταθερά: 2,60€ με ΦΠΑ και τέλος σταθερής τηλεφωνίας,
Κινητά (κλήση ή SMS): 2,48€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας

