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30 Χρόνια 
«Οι Φίλοι του Παιδιού»

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ» ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα με σκοπό 
την προστασία και την υποστήριξη παιδιών 
που γεννήθηκαν σε άπορες οικογένειες ή που 
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, ώστε 
να μπορέσουν να μεγαλώσουν με αξιοπρέπεια και 
να δημιουργήσουν ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον – 
τόσο για τον εαυτό τους όσο και για την κοινωνία. 
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«Οι Φίλοι του Παιδιού» είναι ένα 
μη κερδοσκοπικό Σωματείο, το 
οποίο λειτουργεί χωρίς κρατικές 
επιχορηγήσεις. Τα προγράμμα-
τά του υλοποιούνται από άριστα 
εξειδικευμένο προσωπικό με πεί-
ρα, όραμα και μεγάλη ευαισθη-
σία για τα παιδιά και τις ανάγκες 
τους, με απώτερο στόχο την πα-
ροχή όλων εκείνων των συνθη-
κών που θα τους επιτρέψουν να 
διεκδικήσουν το λαμπρό μέλλον 
που τους αξίζει και να δημιουρ-
γήσουν μια καλύτερη και πιο δί-
καιη κοινωνία για όλους μας. Το 
Φιλανθρωπικό Σωματείο «Οι Φίλοι 
του Παιδιού» είναι η μικρογραφία 
ενός σπιτιού, μιας οικογένειας, 
μιας μεγάλης ζεστής αγκαλιάς.

Σύμφωνα με έρευνες των 
Ηνωμένων Εθνών και 
της Unicef, η φτώχεια 
και η εγκληματικότη-
τα έχουν τόσο άμεση 
σχέση μεταξύ τους, ώστε 
παιδιά που μεγαλώνουν 
σε άπορες οικογένειες, 
αντιμετωπίζουν ιδιαίτε-
ρα αυξημένες πιθανότη-
τες (α) να στραφούν στη 
«λύση» των ναρκωτικών 
και άλλων παράνομων 
δραστηριοτήτων και 
(β) να μην λάβουν ποτέ 
κάποιου είδους ανώτερη 
εκπαίδευση, κάτι που 
δυσκολεύει σημαντικά 
όχι μόνο τη διεκδίκηση 
μιας καλύτερης επαγ-
γελματικής προοπτικής, 
αλλά και την προσωπι-
κή και κοινωνική τους 
εξέλιξη.

Αποτέλεσμα: ένας 
φαύλος κύκλος, τα απο-
τελέσματα του οποίου 
μπορεί ο καθένας μας να 
παρατηρήσει δίπλα του. 
Συνυπολογίζοντας τους 
κινδύνους που συχνά 
αντιμετωπίζουν αυτά τα 
παιδιά λόγω προβλημά-
των υγείας, η ανάγκη για 
αποτελεσματική βοήθεια 
είναι κάτι παραπάνω 
από επείγουσα.
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Πιστοί στο όραμα του Σωματεί-
ου για ένα καλύτερο μέλλον, τα 
τελευταία 30 χρόνια, «Οι Φίλοι 
του Παιδιού» έχουν καταφέρει να 
προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια 
σε πάνω από 13.400 παιδιά και 
5.300 οικογένειες, δίνοντας τους 
την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν 
το μέλλον με αισιοδοξία. 

Μέσα από μια πολύπλευρη υπο-
στήριξη (ψυχολογική, ηθική και 
υλική), οικογένειες που επιθυ- 
μούν πραγματικά να βοηθηθούν,  
εκπαιδεύονται και ενδυναμώ-
νονται ώστε να μπορέσουν να 
ανταπεξέλθουν καλύτερα στις 
ανάγκες τους, κυρίως σε σχέση 
με την ευθύνη τους στην ορθή 
ανάπτυξη και διαπαιδαγώγηση 
των παιδιών τους.

Κάποια παιδιά 
μπορεί να έχουν 
οικογένεια,
αλλά στη ζωή 
είναι μόνα τους.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Πώς βοηθάμε;
Υγεία 
Παροχή φαρμακευτικού υλικού για παιδιά 
με σακχαρώδη διαβήτη και μεσογειακή 
αναιμία, φάρμακα και αντιβιοτικά για άρ-
ρωστα παιδιά, φυσιοθεραπείες, ορθοπεδικά 
βοηθήματα, ιατρικές εξετάσεις, έλεγχος και 
εμβολιασμός όλων των παιδιών, επισκέψεις 
σε ιατρούς κι η αντιμετώπιση επειγόντων 
περιστατικών υγείας είναι μερικές από τις 
πολύτιμες υπηρεσίες που λαμβάνουν όσα 
παιδιά το έχουν ανάγκη.

Τρόφιμα 
Πάνω από 150 οικογένειες και 250 παιδιά ενι-
σχύονται κάθε μήνα με τρόφιμα. «Οι Φίλοι 
του Παιδιού» προσφέρουν όλα όσα χρειά-
ζεται ένα παιδί ώστε να έχει μια κατάλληλη 
διατροφή που θα το βοηθήσει να αναπτυχθεί 
και να αποφύγει προβλήματα υγείας λόγω 
ελλιπούς ή ακατάλληλης σίτισης.

Ψυχολογική Υποστήριξη  
Μέσα από ατομικές και ομαδικές συναντή-
σεις, γονείς λαμβάνουν πολύτιμη στήριξη 
ώστε να ανταπεξέρχονται καλύτερα στο 
ρόλο τους. Σε συνεργασία με ψυχολόγο, 
ομάδες γονέων λαμβάνουν καθοδήγηση 
σε σημαντικά θέματα όπως: τη σχέση γο-
νέων-παιδιού, την ορθή συμπεριφορά, την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση ενδοοικογε-
νειακών προβλημάτων, κλπ.

Οικογενειακή Εστία  
Εχοντας πλήρη επίγνωση της σοβαρής κρί-
σης που βιώνουν σήμερα πολλές οικογένειες, 
οι οποίες συχνά αδυνατούν να ικανοποι-
ήσουν ακόμα και βασικές βιοτικές τους 
ανάγκες και προκειμένου να αποφευχθούν 
φαινόμενα εξώσεως ή/και απομακρύνσεως 
των παιδιών από την οικογένειά τους, το 
Σωματείο παρέχει κάλυψη του ενοικίου όπως 
και πληρωμή λογαριασμών ηλεκτροδότησης 
κλπ.

Εκπαίδευση και Πολιτισμός  
Για να ξεφύγουν αυτά τα παιδιά από το 
φαύλο κύκλο της απορίας «Οι Φίλοι του 
Παιδιού» παρέχουν εκπαιδευτική στήριξη 
καλύπτοντας ειδική αγωγή, λογοθεραπεία, 
ξένες γλώσσες, φροντιστήρια, ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές και σχολικά είδη. Επιπλέον, 
προκειμένου να ανοίξουν οι ορίζοντές τους 
το Σωματείο τους προσφέρει πολιτιστικά 
ερεθίσματα μέσω θεατρικών και κινηματο-
γραφικών παραστάσεων, μουσικών και αθλη-
τικών εκδηλώσεων, επισκέψεων σε πάρκα και 
μουσεία και ότι άλλο μπορεί να δώσει τροφή 
για σκέψη και δημιουργία σε αυτά τα παιδιά.

Κάποτε κάποιος είπε: «Βοηθώντας ένα άτομο 
μπορεί να μην αλλάξεις τον κόσμο, αλλά σίγουρα 
μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο αυτού του 
ατόμου». Και τα τελευταία 30 χρόνια, μέσω των 
προγραμμάτων τους, «Οι Φίλοι του Παιδιού» 
βοηθούν και θα συνεχίσουν να βοηθούν όσο το 
δυνατόν περισσότερα παιδιά ώστε να αλλάξουν 
προς το καλύτερο τον ευαίσθητο κόσμο τους. 
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740 παιδιά
σε κατασκηνώσεις

180 μήτερες στην ομάδα

Πληρώσαμε δίδακτρα 
φροντιστηρίων  
σε 173 παιδιά

366

173

180
740

Προσφέραμε διακοπές
σε 366 οικόγενειες

3.412 ιατρικά
περιστατικά

Πληρώσαμε ενοίκια 
σε 488 οικογένειες

Βοηθήσαμε 5.692 οικόγενειες  
και 13.600 παιδιά

ΠΩΣ ΒΟΗΘΑΜΕ;

Καλοκαιρινές Διακοπές 
Τέλος, το Σωματείο «Οι Φίλοι του Παιδιού» 
προσφέρει στα παιδιά τη χαρά να συμμε-
τάσχουν σε κατασκηνώσεις, ενώ ταυτόχρο-
να διατηρεί δύο ιδιόκτητα τροχόσπιτα σε 
camping στη Νέα Μάκρη όπου φιλοξενούνται 
οικογένειες καθ’ όλη τη διάρκεια του καλο-
καιριού με όλα τα έξοδα διαμονής, διατροφής 
και μεταφοράς πληρωμένα, ώστε να μπο-
ρούν να βιώσουν λίγες στιγμές ξεγνοιασιάς. 
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Όλα τα παιδιά ετησίως 
υποβάλλονται σε 
οπτικοακουστικό έλεγχο

10 σχολικές χρονιές λειτουργεί
ο παιδικός σταθμός

300 χορηγοί έχουν υποστηρίξει 
το έργο του Παιδικού Σταθμού 
στην 10ετή λειτουργία του

33 παιδιά, στα 10 χρόνια, 
παρέμειναν με εντολή 
αναπτυξιολόγου και 
επανέλαβαν το προνήπιο λόγω 
ψυχοσυναισθηματικής και 
γνωσιακής ανωριμότητας

Το 70% των παιδιών παρουσίαζαν 
δυσκολία στον λόγο στην έκφραση 
και στην επικοινωνία

70%

400 ψυχαγωγικά προγράμματα, 
έχουν δομήσει το πολιτιστικό 
τους υπόβαθρο

400

153 παιδιά είχαν αναπτυξιακές 
διαταραχές που οφείλονταν 
βασικά σε περιβαλλοντικούς 
παράγοντες αλλά και σε 
οργανικές δυσλειτουργίες

153
Παιδικός 
Σταθμός

Ισως να μην υπάρχουν αρκετά λόγια για να 
τονιστεί η αξία της σωστής αγωγής των παιδιών 
από μικρή ηλικία. Ετσι, «Οι Φίλοι του Παιδιού» 
δημιούργησαν ένα χώρο όπου τα παιδιά να 
μπορούν να αγαπήσουν τη γνώση και να λάβουν 
τη θαλπωρή που έχουν στερηθεί. 

Από το 2007 μέχρι σήμερα ο Παιδικός μας Σταθ-
μός, έχει προσφέρει ουσιαστικό εκπαιδευτικό 
έργο σε πάνω από 320 παιδιά, παρέχοντάς τους:

• Εκπαιδευτική δραστηριότητα με δυο 
 νηπιαγωγούς , προσαρμοσμένη σε παιδιά  
 που προέρχονται από οικογενειακό 
 περιβάλλον με σοβαρές δυσκολίες 

• Λογοθεραπεία για τις σοβαρές δυσκολίες  
 στον λόγο στην έκφραση και στην  
 επικοινωνία.

• Ψυχοπαιδαγωγικά προγράμματα από  
 ειδική παιδαγωγό, με εξειδίκευση σε  
 ψυχοσυναισθηματικές και γνωστικές  
 δυσκολίες, σε καθημερινή συνεργασία  
 με τους γονείς.

• Μουσικοθεραπεία για την ενίσχυση 
 της έκφρασης και της διαχείρισης  
 της επιθετικότητας και της  
 συναισθηματικής έντασης. 

• Σίτιση με πρωινό, μεσημεριανό και  
 απογευματινό, ώστε να καλύπτονται  
 οι καθημερινές διατροφικές τους ανάγκες.

• Καθημερινή ατομική φροντίδα με μπάνιο,  
 κούρεμα και καθαρό ρουχισμό. 

• Ξεκούραση σε ατομικό κρεβάτι καθημερινά,

• Πλήρη ιατρική παρακολούθηση και  
 εμβολιασμούς. 

• Εκπαίδευση γονέων και διαχείριση
 σοβαρών θεμάτων που επηρεάζουν την 
 ανάπτυξη των παιδιών.

• Παροχή φαγητού, ρουχισμού και 
 για το σπίτι. 

• Ξεχωριστά προγράμματα ψυχαγωγίας  
 και γνωστικών ερεθισμάτων.

Μέσα από την πολύτιμη βοήθεια 300 χορηγών 
που έχουν στηρίξει το έργο του Παιδικού μας 
Σταθμού, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 
πάνω από 400 ψυχαγωγικά προγράμματα 
που όχι απλώς βοηθούν τα παιδιά να αναπτυ-
χθούν σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περι-
βάλλον, αλλά και τα προετοιμάζουν για την 
μετέπειτα ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο 
ως υγιείς και υπεύθυνους ενήλικες.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
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Κάθε χρόνο, το τελευταίο Σαββατοκύρια-
κο του Νοεμβρίου, «Οι Φίλοι του Παιδιού» 
διοργανώνουν το Διεθνές Χριστουγεννιάτι-
κο Παζάρι με την πολύτιμη συμμετοχή 40 
και πλέον πρεσβειών, οι οποίες στηρίζουν 
έμπρακτα αυτή την πρωτοβουλία, προσφέ-
ροντας ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα και θεά-
ματα, μετατρέποντας το Παζάρι σε μια πραγ-
ματική παγκόσμια γιορτή. 

Σε ένα υπέροχο Χριστουγεννιάτικο 
περιβάλλον, οι επισκέπτες μας μπορούν 
να αποκτήσουν από σπιτικά γλυκά και 
χριστουγεννιάτικα στολίδια μέχρι βιβλία 
και παιχνίδια, στηρίζοντας έτσι έμπρακτα 
το πολύτιμο έργο του Σωματείου, αφού 
σημαντικό μέρος των οικονομικών πόρων 
του προέρχονται από τα έσοδα αυτά. 

Βοηθήστε μας να προσφέρουμε περισσότερη 
αγάπη και πιστέψτε μας: τα χαμόγελα των 
παιδιών που θα στηρίξετε, θα είναι η μεγα-
λύτερη ανταμοιβή σας!

Το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι αγάπη 
για όλους. Ειδικά κάποια παιδιά τις μέρες 
αυτές την χρειάζονται λίγο παραπάνω.

Χριστουγεννιάτικη
Αγάπη



Ο Θανάσης το 2007 
Για 10 χρόνια το Σωματείο προσπάθησε και του 
προσέφερε ένα ήρεμο και ασφαλές περιβάλλον, 
να τον βγάλει από την οικονομική ανέχεια και 
δίπλα σε μια βάναυσα κακοποιημένη μητέρα 
που ήταν το μόνο του στήριγμα, τον βοήθησε να 
κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Φοιτά σή-
μερα, 21 ετών, στην σχολή Εμποροπολοιάρχων.

Η Μαίρη το 2008 
Το Σωματείο την βρήκε μόνη της να πασχίζει 
να μεγαλώσει την κόρη της,με σοβαρή νοητι-
κή στέρηση και αυτισμό. Χωρίς σύντροφο και 
χωρίς δουλειά. Το Σωματείο προσέφερε στο 
παιδί, καλύπτοντας τα δίδακτρα, ένα σχολικό 
χώρο κατάλληλο για την κατάσταση του παι-
διού. Οι συνθήκες κατοικίας έχουν βελτιωθεί 
και η μητέρα βρίσκει ανακούφιση και πραγ-
ματικούς φίλους στην ομάδα στήριξης γονέων 
του Σωματείου.

21 ετών σήμερα 50 ετών σήμερα

Οταν κάποια στιγμή, παιδιά, χρειάστηκαν τη 
βοήθειά μας, «Οι Φίλοι του Παιδιού» ήταν εκεί. 
Σήμερα, οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να κοιτάζουν 
το μέλλον με λίγη περισσότερη αισιοδοξία. Κι εμείς 
σας παραθέτουμε κάποιες από τις ιστορίες τους.

20

H Εύα το 1989  
Από τροχαίο ατύχημα ξεκληρίστηκε όλη η 
οικογένειά της. Με βαριά κρανιοεγκεφαλική 
κάκωση το παιδί 14 ετών νοσηλευόταν στην 
εντατική του Νοσ. Παίδων. Ήταν «ένα διαλυ-
μένο puzzle». Οι φίλοι του παιδιού, στάθηκαν 
κοντά της 8 χρόνια. Εγιναν η οικογένειά της. 
Μεσολάβησαν και υποβλήθηκε σε 5 εγχει-
ρήσεις, δωρεάν, σε μεγάλο ιδιωτικό ιατρικό 
κέντρο. Σήμερα είναι 42 ετών με δική της 
οικογένεια.

H Κωνσταντίνα το 1997  
Στα 15 της διαγνώστηκε καρκίνος στους λεμ-
φαδένες. Με την μητέρα της ήρθαν στην Αθήνα 
από ένα απομακρυσμένο χωριό της Θεσσαλίας. 
«Οι Φίλοι του Παιδιού» δίπλα στις δύο μόνες 
γυναίκες. Φρόντισαν, στήριξαν και κάλυψαν 
βασικές καθημερινές ανάγκες για 10 χρόνια. 
Σήμερα η Κωνσταντίνα είναι υγιής και έχει μια 
ευτυχισμένη οικογένεια. Κατάφερε παρά τις 
δυσκολίες στα κρίσιμα σχολικά χρόνια, να γίνει 
μια επιτυχημένη δασκάλα και είναι κοντά στο 
Σωματείο, γιατί ήταν η οικογένειά της στα δύ-
σκολα χρόνια, που δεν ξεχνάει.

35 ετών σήμερα42 ετών σήμερα

Πραγματικοί 
άνθρωποι, 
πραγματικές 
ιστορίες

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
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ΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΜΗΝΑΪΔΗ ΕΥΗ 
ΒΑΓΙΑ - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ
ΜΑΜΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΓΙΑΝΝΑ
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 30 ΕΤΩΝ

1987 - 1996
1997 - 2009 
2010 - 2015 
2016 εώς σήμερα 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ
ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΤΕΣΑ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΘΕΜΙΣ
ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΛΙΚΗ
ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ
ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΜΠΕΡΔΕΣΗ ΛΙΛΑ
ΒΑΦΕΙΑ ΝΙΝΕΤΤΑ
ΒΕΛΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΒΟΥΡΑΚΗ ΚΟΡΙΝΑ
ΒΡΕΤΤΟΥ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ Μ.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΤΕΣΣΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΔΑΜΑΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΑ
ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΣΥΛΒΑ
ΚΑΤΡΑΜΑΤΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΑΤΣΙΚΑΚΗ ΜΑΙΡΗ 
ΚΕΧΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ
ΚΟΚΚΙΝΗ ΑΝΝΑ
ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΝΟΥ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΦΛΩΡΑ 
ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ ΦΡΙΝΤΑ
ΚΟΡΠΗ ΝΤΑΙΖΗ
ΚΟΥΒΟΥΤΣΑΚΗ ΟΛΓΑ
ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Α.
ΚΡΙΑΔΗ ΙΣΜΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΕΛΜΗ ΜΑΡΙΑ 
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΕΛΑ ΧΟΙΜΕ ΛΥΔΙΑ 
ΜΟΡΜΟΡΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΜΠΕΚΑ ΜΑΙΡΗ
ΜΠΟΥΧΑΓΙΕΡ ΤΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΟΥ ΑΝΝΥ
ΠΑΛΗΜΕΡΗ ΣΟΦΙΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΘΥ
ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗ ΛΙΖΑ
ΠΕΡΑΤΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΠΙΤΣΟΥΝΗ ΚΑΤΙΑ
ΠΟΝΗΡΑΚΗ ΗΡΩ
ΣΕΚΛΕΙΖΙΩΤΗ ΒΙΚΥ
ΣΚΕΥΗ ΝΕΝΑ
ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΤΕΤΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΛΙΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΣΥΡΔΑΚΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΑΜΒΑΚΑΚΗ ΕΦΗ
ΤΑΜΕΡ ΛΙΤΤΑ
ΦΙΞ ΜΑΙΡΗ 
ΦΟΥΣΤΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΓΙΑ 
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ ΜΑΡΙΛΥ 
ΧΟΥΝΤΑ ΒΟΥΛΑ
ΨΙΛΙΑΝΟΥ ΕΛΙΖΑ
ΨΙΜΙΚΑΚΗ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ ΕΛΕΝΑ

Ο επόμενος μεγάλος στόχος του Σωματείου είναι 
η ίδρυση ενός ξεχωριστού Κέντρου Φροντίδας και 
Δημιουργίας με σκοπό τα παιδιά που αποφοιτούν 
από τον Παιδικό Σταθμό να συνεχίσουν να 
λαμβάνουν την εκπαιδευτική, υλική αλλά και 
συναισθηματική υποστήριξη που χρειάζονται.

Τα παιδιά που προστατεύονται από το Σωμα-
τείο μας συνήθως μεγαλώνουν σε οικογένειες 
με βεβαρυμμένο ψυχολογικό και οικονομικό 
περιβάλλον, παραμελημένα, χωρίς πραγ-
ματική γονική φροντίδα. Ως εκ τούτου, το 
δυναμικό και οι ικανότητές τους χάνονται και 
τελικά στερούνται το δικαίωμα για προσωπι-
κή ανέλιξη και κοινωνική ενσωμάτωση. 

Επιδίωξή μας: να κρατήσουμε αυτά τα παιδιά 
στο σχολείο ώστε να μπορέσουν να διεκδική-
σουν ένα καλύτερο μέλλον με ίσες ευκαιρίες. 
Οι παροχές του κέντρου θα περιλαμβάνουν:

• Μαθησιακή υποστήριξη με φροντιστηριακά  
 μαθήματα, ξένες γλώσσες, λογοθεραπεία,  
 ειδική αγωγή, βιβλιοθήκη κ.λπ. 

• Ψυχαγωγικά προγράμματα

• Πρωινές ομάδες στήριξης γονέων με σκοπό 
 τη δημιουργία μιας ισορροπημένης 
 οικογενειακής ζωής

Σε μια κοινωνία γεμάτη προκλήσεις και 
δυσκολίες, η σωστή εκπαίδευση μπορεί να 
αποτελέσει το ισχυρότερο μέσο για μια πιο 
ευτυχισμένη, ηθική και παραγωγική ζωή, 
μακριά από μονοπάτια που οδηγούν στη 
δυστυχία και τον κοινωνικό αποκλεισμό. 
Και «Οι Φίλοι του Παιδιού» θα συνεχίσουν να 
κάνουν ό,τι είναι εφικτό για να βοηθήσουν τα 
παιδιά να έχουν τη ζωή που τους αξίζει.

Το 2016, το Σωματείο με την συνδρομή των 
δωρητών και υποστηρικτών του, αγόρασε
ένα οικόπεδο δίπλα στον Παιδικό Σταθμό στο 
Μεταξουργείο, θέτοντας τα θεμέλια για την 
πραγματοποίηση του μεγάλου του στόχου.

Επόμενος
Στόχος

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
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Ή δωρεά σας δεν είναι απλώς χρήματα προς ένα καλό σκοπό.
Είναι ελπίδα για χιλιάδες παιδιά που την έχουν στερηθεί.

Βοηθήστε τα κάνοντας την κατάθεσή σας εδώ:
 

ALPHA BANK: IBAN GR 49 0140 1150 1150 0200 2017825

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Στησιχόρου 15, Αθήνα, 106 74  Τ: 210-7215901  Φ: 210-7293403

secretary@filoitoupediou.gr  www.filoitoupediou.gr

“Οι Φίλοι του Παιδιού” από το 1997 είναι μέλος της ένωσης
“Μαζί για το Παιδί” μαζί με άλλα 9 Σωματεία.




