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Το 2019 ήταν μια «γεμάτη» χρονιά για το Δίκτυο. Στον Απολογισμό μας, που ξεκι-
νά στις αμέσως επόμενες σελίδες, μπορείτε να βρείτε συνοπτικά όλα όσα κάνα-
με στη διάρκεια του έτους. Ειδικά αν ανατρέξετε στο Ημερολόγιο (σελ. 46), όπου 
παρουσιάζουμε χρονολογικά τις σημαντικότερες δράσεις μας, θα διαπιστώσετε 
έναν… καταιγισμό, που ακόμη και σε εμάς προκαλεί έκπληξη καθώς, τώρα που 
τις βλέπουμε από απόσταση, αποτυπωμένες και με σειρά, συνειδητοποιούμε το 
εύρος και την ποικιλία τους. 

Πέρα από τις καθημερινές δραστηριότητές μας με παιδιά και την ψυχοκοινω-
νική και νομική υποστήριξη που τους προσφέραμε, είχαμε επιπλέον δράσεις 
σχετικές με τα δικαιώματά τους, όπως: συμμετοχή και σχολιασμός σε δημόσιες 
διαβουλεύσεις νομοσχεδίων ή άλλων επισήμων κειμένων/πρακτικών, συμμε-
τοχή σε ευρωπαϊκές καμπάνιες, ανάπτυξη πρακτικών που έλαβαν διάκριση ή/
και υποψηφιότητα για βραβείο, συμμετοχή σε ημερίδες και συνέδρια εντός και 
εκτός Ελλάδας, διοργάνωση εκθέσεων, ημερίδων, εκπαιδεύσεων, εκστρατειών, 
συνεντεύξεις και δημοσίευση άρθρων, σύνταξη ή/και υπογραφή ανοιχτών επι-
στολών, κατάθεση αναφορών/προτάσεων και πολλά ακόμη σχετικά με τα δικαι-
ώματα του παιδιού και το σεβασμό τους.

Κάτι ακόμη που συνειδητοποιούμε ανατρέχοντας στο τι έγινε το 2019, είναι ότι 
τίποτε από τα παραπάνω δεν θα είχε συμβεί αν δεν είχαμε τη συνεχή αφοσίωση 
των εργαζομένων μας, την αμέριστη συμπαράσταση των μελών μας, την ανεκτί-
μητη προσφορά των εθελοντών μας καθώς και τη διαρκή υποστήριξη των φί-
λων μας. Όλοι εμείς μαζί αποτελούμε το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 
που εδώ και 15 χρόνια βοηθάμε να γίνουν τα δικαιώματα πράξη.

Και συνεχίζουμε! 

Πάνος Χριστοδούλου
Διευθυντής Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού
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Το 2019 το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Δίκτυο) συμπλήρωσε 15 χρό-
νια ζωής από τη σύστασή του ως σωματείο μη κερδοσκοπικό. Ο φετινός απολο-
γισμός των δράσεών μας λοιπόν, συμπίπτει με τα γενέθλιά μας αλλά, επιπλέον, 
συμπίπτει με την συμπλήρωση 30 χρόνων από την υιοθέτηση της Διεθνούς Σύμ-
βασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού (ΣΔτΠ) από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Χωρίς τη ΣΔτΠ το παιδί δεν θα είχε αναγνωριστεί ως μία ολοκληρωμένη αν-
θρώπινη ύπαρξη, που έχει εγγενή αξιοπρέπεια, αναπτυσσόμενη αυτονομία και 
βεβαίως δικαιώματα. Αν δεν υπήρχε η ΣΔτΠ, τα δικαιώματα του παιδιού θα πα-
ρέμεναν ακόμη επιλογή κάθε ενήλικα ξεχωριστά να τα σεβαστεί ή όχι και δεν θα 
αποτελούσαν υποχρέωση και ευθύνη όλων μας. 

Βέβαια, ας μην ονειροβατούμε. Δεν ζούμε σε έναν ρόδινο κόσμο κι έτσι όλα τα 
παραπάνω, σε πολλές περιπτώσεις, εξακολουθούν να παραμένουν μόνο θεωρί-
ες. Καθημερινά η εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού συνεχίζει να συναντά 
από μικρά ως και σχεδόν ανυπέρβλητα εμπόδια. Το Δίκτυο, και στη διάρκεια του 
2019, όπως κάνει εδώ και 15 χρόνια, προσπάθησε -στο μέτρο των δυνατοτήτων 
του- να υπερκεράσει εμπόδια και προκλήσεις. Με παρεμβάσεις σε αρμόδιους 
φορείς και αρχές, με ενέργειες ευαισθητοποίησης αλλά κυρίως με δράσεις που 
απευθύνονται στα ίδια τα παιδιά, το Δίκτυο για ακόμη μια χρονιά έβαλε το δικό 
του λιθαράκι ώστε τα δικαιώματα του παιδιού να γίνουν πράξη. 

Με αυτήν εδώ την έκδοση σας προσκαλούμε να διαβάσετε όλη τη δράση που 
αναπτύξαμε το 2019 και κυρίως να σταθείτε πλάι μας. Με αυτόν τον τρόπο το 
λιθαράκι μας μπορεί να γίνει βράχος!

Μυροφόρα Παπαδοπούλου
Πρόεδρος ΔΣ
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*  Oι αφίσες για τον εορτασμό των 15 χρόνων του Δι-
κτύου. Η επετειακή μας καμπάνια 15 χρόνια βοηθάμε 
να γίνουν τα δικαιώματα πράξη, δημιουργήθηκε αφιλο-
κερδώς από την TRIBE (www.tribe.gr)



 Γενέθλια και Καμπάνια! 
Περνούν (σαν άνεμος…) 15 χρόνια από το 2004 που το Δίκτυο για τα Δικαιώμα-
τα του Παιδιού ιδρύθηκε ως σωματείο μη κερδοσκοπικό. Θέλουμε λοιπόν να το 
γιορτάσουμε, να υπενθυμίσουμε και να γνωρίσουμε, σε όσους δεν το ξέρουν,  το 
έργο μας, αλλά κυρίως να ευαισθητοποιήσουμε για ακόμη μία φορά όλους στο 
θέμα του σεβασμού των δικαιωμάτων του παιδιού.

Με αυτά στο μυαλό και με τη βοήθεια φίλων του Δικτύου, οργανώνουμε μία 
Καμπάνια με διαδοχικές δράσεις και εκδηλώσεις, που πραγματοποιούνται στη 
διάρκεια όλου του 2019 και κυρίως το Νοέμβριο, στο πλαίσιο και της Παγκόσμι-
ας Ημέρας Δικαιωμάτων του Παιδιού. Κορύφωση των δράσεων αυτών αποτελεί 
μία σειρά τηλεοπτικών και ηχητικών σποτ και αφισών σχετικών με το πώς το 
Δίκτυο «βοηθάει να γίνουν τα δικαιώματα πράξη». Τα παραπάνω μεταδίδονται 
πανελλαδικά από τις 20 Νοεμβρίου ως τις 20 Δεκεμβρίου σε τηλεοπτικούς και 
ραδιοφωνικούς σταθμούς, αλλά και σταθμούς του μετρό. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN-PsyEdbigHpdCBXX8c5bvfU0YRYAjoY 

 Αναγνώριση! 
Για ακόμη μία φορά, το έργο του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού ανα-
γνωρίζεται και μάλιστα πανευρωπαϊκά!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σε ειδική έκδοση σχετική με το FEAD 
(Fund for European Aid to the Most Deprived) 28 δράσεις-μοντέλο που προ-
στατεύουν και φροντίζουν ευρωπαίους πολίτες ώστε να απομακρυνθούν από 
τη φτώχεια. Ανάμεσα σε αυτές είναι και οι δράσεις παροχής ψυχοκοινωνικών 
υπηρεσιών στους δημότες της Αθήνας και δικαιούχους του Ταμείου Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), τις οποίες παρέχουμε στο Κέντρο για το 
Παιδί (Σαρανταπόρου 4) στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με τον Δήμο Αθηναί-
ων στην Κοινωνική Σύμπραξη “Αθήνα Πρωτεύουσα της Αλληλεγγύης”. https://
ddp.gr/to-kentro-gia-to-paidi-sarantaporoy-anamesa-stis/ (Όλη η δράση του 
Κέντρου για το Παιδί για το 2019 βρίσκεται στη σελίδα 44)

Παράλληλα, το Συμβούλιο της Ευρώπης, με την έκδοσή του “Promoting child-
friendly approaches in the area of migration: standards, guidance and current 
practice” (12/2019) παρουσιάζει καλές πρακτικές ένταξης και περιλαμβάνει σε 

αυτές το πρόγραμμά μας ‘Νέοι Δημοσιογράφοι’, στο πλαίσιο του οποίου εκδί-
δεται και η εφημερίδα μας ‘Αποδημητικά Πουλιά’. https://ddp.gr/oi-quot-young-
journalists-quot-anamesa-stis-kales-praktikes-ston/

Το πρόγραμμά μας έχει ως στόχο τη μετάδοση των αρχών και των αξιών της 
δημοσιογραφίας, την καταπολέμηση της ξενοφοβίας, τον διαπολιτισμικό διάλο-
γο και τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των προσφύγων και των μετα-
ναστών.

(Όλη η δράση των Νέων Δημοσιογράφων για το 2019 βρίσκεται στη σελίδα 32)

Υποψήφιοι για βραβείο! 
Η Παιδική Δανειστική μας Βιβλιοθήκη προτείνεται από το Ελληνικό Τμήμα της 
ΙΒΒΥ- Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου για το διεθνές βραβείο IBBY-
Asahi Reading Promotion Award. Το βραβείο απονέμεται ανά διετία σε μία ομά-
δα ή οργανισμό, του οποίου οι δραστηριότητες συμβάλλουν ουσιαστικά  στην 
προώθηση της ανάγνωσης σε παιδιά και νέους. Η υποψηφιότητα για το συγκε-
κριμένο βραβείο είναι ιδιαίτερης σημασίας καθώς ενισχύει την προσπάθειά μας 
να υποστηρίξουμε όλο και περισσότερα παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση σε βι-
βλία και βιβλιοθήκες. 

Η Βιβλιοθήκη μας δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2012 και από τότε ανα-
νεώνεται και εμπλουτίζεται διαρκώς. Με τη συνδρομή και των εθελοντών μας 
σχεδιάζουμε και υλοποιούμε σε αυτήν εκπαιδευτικά προγράμματα, δημιουργικά 
εργαστήρια και πολιτιστικές δράσεις με επίκεντρο πάντα το βιβλίο και στόχο την 
επαφή του παιδιού με αυτό. (Όλη η δράση για το 2019 της Βιβλιοθήκης μας, αλλά και 
του Εργαστηρίου Πολιτισμού, που τη στεγάζει, βρίσκεται στη σελίδα 16)

 

Πρώτη φορά leaders!
Βάζοντας τις βάσεις τα προηγούμενα χρόνια, το 2019 είναι η χρονιά που πλέον 
πιστεύουμε στον εαυτό μας και υποβάλουμε προτάσεις σε μεγάλα ευρωπαϊκά 
προγράμματα ως leaders (διαχειριστές) προσελκύοντας άλλες αξιόπιστες ορ-
γανώσεις να συνεργαστούν ως εταίροι μαζί μας. Έχοντας κάνει εντατική και 
ορθολογική προεργασία, δύο σημαντικές προτάσεις μας στέφονται από επιτυ-
χία και εγκρίνεται η χρηματοδότησή τους για υλοποίηση από το 2020:

Είναι τo Efivos Project (Erasmus+) το οποίο, με το Δίκτυο ως leader και με 
τη συνεργασία 6 ακόμη οργανώσεων, θα προωθήσει σε 6 διαφορετικές χώρες 
της ΕΕ την ενσωμάτωση εφήβων και νέων, μέσω της ευαισθητοποίησης και 
της ενίσχυσης των γνωστικών τους δεξιοτήτων πάνω στον ψηφιακό εγραμμα-
τισμό. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα μεταδώσει τη μεθοδολογία της εφημε-
ρίδας μας Αποδημητικά Πουλιά και θα βοηθήσει τους εταίρους του προγράμ-
ματος στην έκδοση online εφημερίδας. 

Είναι επίσης το πρόγραμμα PROSVASIS (‘Active Citizen Funds’ ΕΕΑ Grants), 
το οποίο πάλι με το Δίκτυο ως  leader και τη συνεργασία 2 ακόμη οργανώσεων, 
θα ενδυναμώσει ευάλωτους εφήβους και νέους μέσω κοινωνικής υποστήριξης 
και επαγγελματικού προσανατολισμού καθώς και ενίσχυσης της επαφής τους 
με την τέχνη του θεάτρου και τον πολιτισμό γενικότερα. 

Στιγμές μας  
με θαυμαστικό
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Τυπωθήτω! 
Συνεργαζόμαστε με τους εκδοτικούς οίκους Μεταίχμιο και Καλειδοσκόπιο με 
σκοπό την έκδοση δύο ξεχωριστών βιβλίων. Το πρώτο είναι το «Σημειωματάριο: 
Να μην ξεχάσω… τα δικαιώματά μου» που περιλαμβάνει παιχνίδια, σπαζοκεφα-
λιές και άλλες δραστηριότητες για παιδιά τις οποίες δημιουργήσαμε με αφορμή 
τα 15 χρόνια λειτουργίας του Δικτύου και με στόχο να μάθουν και να μην ξε-
χάσουν ποτέ τα δικαιώματά τους. Μαζί με τα παραπάνω, στο σημειωματάριο 
περιέχονται και κολάζ που έφτιαξαν παιδιά του Δικτύου σε συνεργασία με τη 
βραβευμένη εικονογράφο Ίριδα Σαμαρτζή.

Το δεύτερο είναι το «Αλφαβητάρι της Ζωής», ένα λεύκωμα σε ελληνικά, αρα-
βικά και φαρσί, που δημιούργησε για το Δίκτυο η συγγραφέας Ελένη Σβορώνου 
με την υποστήριξη του Ιδρύματος Α. Κ. Λασκαρίδη σχετικά με τα θαύματα που 
συντελούνται στη φύση και την ανάγκη προστασίας της ώστε το δικαίωμα στη 
ζωή, που αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα κάθε παιδιού, να έχει ουσιαστικό νόημα. 
Το Αλφαβητάρι συνοδεύεται και από οδηγό για εκπαιδευτικούς και γονείς με προ-
τεινόμενες δραστηριότητες. (Το «Αλφαβητάρι της Ζωής» θα κυκλοφορήσει το 2020)

(Δείτε λίγα παραπάνω για αυτές τις δύο εκδόσεις στη σελίδα 16)

Πιο ψηλά!
Το πρόγραμμα των Νέων Δημοσιογράφων συνεχίζει να εξελίσσεται. Η εφημερί-
δα μας Αποδημητικά Πουλιά αποκτά τη δική της ξεχωριστή ιστοσελίδα και digital 
μορφή, ενώ και το σχήμα της έντυπης έκδοσης αλλάζει και γίνεται πιο νεανικό. 
Τα Αποδημητικά Πουλιά πετάνε πιο ψηλά! www.migratorybirds.gr

 Εκλογές!
Τα παιδιά του Δικτύου ενδιαφέρονται για τα κοινά. Με αφορμή τις ευρωεκλογές 
οι νέοι δημοσιογράφοι κάνουν ειδικό αφιέρωμα σε μια Ευρώπη που αλλάζει. 
Στέλνουν τις ερωτήσεις τους σε υποψήφιους ευρωβουλευτές από όλη την Ευ-
ρώπη και δημοσιεύουν τις απαντήσεις τους στα Αποδημητικά Πουλιά.

Επιπλέον, παραμονές των δημοτικών εκλογών, ένα διαφορετικό debate ορ-
γανώνεται στο Δίκτυο. Προσκεκλημένοι οι υποψήφιοι δήμαρχοι της Αθήνας που 
απαντούν σε ερωτήσεις που ετοιμάζουν και θέτουν τα ίδια τα παιδιά: 

› Τι γεύση παγωτό προτιμάτε;

›  Οι γονείς μου ζουν στην Αθήνα αλλά δεν είναι από την Ελλάδα και δεν 
μπορούν να ψηφίσουν. Είναι σωστό αυτό;

› Βαριόσασταν το σχολείο;

› Νιώθετε ποτέ μοναξιά;

› Μέσι ή Ρονάλντο;

› Στη γειτονιά μας υπάρχουν πολλοί άστεγοι. Τι μπορείτε να κάνετε γι’ αυτό;

› Έχετε νιώσει ποτέ ρατσισμό;

›  Σας απασχολεί η υπερθέρμανση του πλανήτη; Τι μέτρα θα παίρνατε για 
την Αθήνα;

› Είστε φίλοι μεταξύ σας; Θα είστε και μετά τις εκλογές;

  Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας! :) 
Η Γερμανική ένωση Respekt-Für-Griechenland (Respect for Greece) μαθαίνει 
για εμάς και μας επισκέπτεται για να μας γνωρίσει από κοντά. Η επίσκεψη γίνε-
ται φιλία και από τότε λαμβάνουμε σημαντική βοήθεια σε αναλώσιμα, εξοπλισμό 
αλλά και έμψυχο δυναμικό. Με τις συστάσεις της Respekt, πλήθος εθελοντών 
καταφτάνουν από τη Γερμανία σε τακτά χρονικά διαστήματα και συμμετέχουν 
στις δράσεις μας με παιδιά, ενώ επιπλέον μία παιδαγωγός και μία κοινωνική 
λειτουργός εντάσσονται στην ομάδα μας και συνδράμουν σε καθημερινή βάση 
στα προγράμματά μας. (Δείτε πως στη σελίδα 28)

 Δεν είναι παιχνίδι!
Μια ακόμη Καμπάνια υλοποιείται αυτό το χρόνο. Με νωπή ακόμη την τραγωδία 
στο Μάτι αλλά και με γνώμονα τα επίσημα στατιστικά δεδομένα της Πυροσβε-
στικής, πως κατά μέσο όρο συμβαίνουν 17.000 αστικές πυρκαγιές το χρόνο και 
δεκάδες από αυτές είναι θανάσιμες με θύματα παιδιά, δημιουργούμε μια τη-
λεοπτική καμπάνια με στόχο την πρόληψη και προστασία των παιδιών από τις 
πυρκαγιές. https://ddp.gr/προστασία-από-αστικές-πυρκαγιές/  
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*  κολάζ που επιμελήθηκε από ζωγραφιές παιδιών η εικονογράφος Ίρις Σαμαρτζή. Τα παιδιά συμ-
μετείχαν σε σχετικό εργαστήρι που πραγματοποίησε η εικονογράφος στο Δίκτυο και από το 
οποίο προέκυψαν οι ζωγραφιές του σημειωματάριου Να μην ξεχάσω... Τα δικαιώματα μου (εκδό-
σεις Μεταίχμιο για το Δίκτυο για τα δικαιώματα του Παιδιού)



Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωμα-
τείο, που από το 2004 ερευνά, προωθεί και προασπίζει τα δικαιώματα του παι-
διού στην εκπαίδευση, την οικογένεια, την κοινωνία. Οργανώνει Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα, Κοινωνικο-Πολιτισμικές Δράσεις, ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες 
ομάδες παιδιών, και συνεργάζεται γι’ αυτό με οργανώσεις του εξωτερικού και 
της χώρας μας. Στηρίζεται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
του ΟΗΕ, στην κοινωνική αλληλεγγύη, την πολιτισμική διαφορετικότητα και την 
εθελοντική προσφορά των μελών και φίλων του. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Δίκτυο λειτουργεί σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος περιλαμβά-
νει δράσεις για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των ίδιων 
των παιδιών, της κοινής γνώμης καθώς και των κέντρων λήψεων αποφάσεων 
και εφαρμογής πολιτικών σχετικά με τα παραπάνω δικαιώματα. Ο δεύτερος 
πυλώνας περιλαμβάνει δράσεις σχετικές με την καθημερινή και, στην πράξη, 
υποστήριξη των παιδιών και των δικαιωμάτων τους. Στο πεδίο αυτό, πολλές δια- 
φορετικές ειδικότητες εργαζομένων και εθελοντών «συναντιόνται» στο Δίκτυο 
και συνεργάζονται σε καθημερινή βάση [ανάμεσά τους, παιδαγωγοί, δικηγόροι, 
πολιτισμικοί διαμεσολαβητές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι κ.ά.]. 

Όλοι οι παραπάνω, χωρισμένοι σε ομάδες, ανάλογα με το χώρο δράσης και το 
εκάστοτε πρόγραμμα που υλοποιεί το Δίκτυο, θέτουν τους στόχους και σχεδι-
άζουν από κοινού τις δράσεις, τις παρεμβάσεις, τις παραπομπές, αλληλοενη-
μερώνονται για την εξέλιξή τους και γενικά ενεργούν για την ολιστική κάλυψη 
των αναγκών κάθε παιδιού που επισκέπτεται το Δίκτυο. Στόχος πάντα είναι το 
βέλτιστο συμφέρον των παιδιών και η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών 
ώστε να μεγαλώνουν υγιή και ευτυχισμένα, η γνώμη τους να λαμβάνεται υπόψη 
και τα δικαιώματά τους να είναι πάντα σεβαστά. 

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ
Οι προαναφερόμενες παρεμβάσεις μας αφορούν όλα τα παιδιά σε όλη την 
Ελλάδα. Οι δράσεις μας όμως με παιδιά πραγματοποιούνται σε διαφορετικούς 
χώρους στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας (Σταθμός Λαρίσης, 
Κολωνός, Κ. Πατήσια) και συγκεκριμένα στις οδούς:

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΞΕΝΑΓΗΣΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΏΡΟ ΜΑΣ ΞΕΧΏΡΙΣΤΑ…
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Εργαστηρι πολιτισμου,  
αλκαμΕνουσ 11 

πλατΕια τραιμπΕρ,  
πλατΕια τραιμπΕρ 8 

κΕντρο για το παιδι 
(ΦρουραρχΕιο), δομοκου 2 

ΕΦηβικο δικτυο, 
κωνσταντινουπολΕωσ 189 

κΕντρο για το παιδι,  
σαρανταπορου 4 
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δικά παιχνίδια, παιχνίδια ρόλων, κατασκευές, τραγούδια και πλούσιο οπτικοα-
κουστικό υλικό, δόθηκε η ευκαιρία σε παιδιά αιτούντα άσυλο να μάθουν βασικές 
έννοιες σε θέματα καθημερινής ζωής στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Πέρα από τους τακτικούς μας εθελοντές, στη διάρκεια του 2019 είχαμε και κά-
ποιους έκτακτους: 

Όπως τον συγγραφέα Αντώνη Παπαθεοδούλου και τον τραγουδοποιό Φοίβο 
Δεληβοριά, με τους οποίους υλοποιήσαμε το δημιουργικό εργαστήρι: «Αν τα 
κάνουμε τραγούδι, μήπως θα ακουστούν;». Από το εργαστήρι προέκυψαν τρία 
τραγούδια για τα δικαιώματα των παιδιών που θα βγουν στον αέρα το 2020.

Επίσης την συγγραφέα Ελένη Σβορώνου, η οποία δημιούργησε το περιβαλλοντι-
κό λεύκωμα «Το Αλφαβητάρι της Ζωής» και με βάση αυτό πραγματοποιήσαμε 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες με παιδιά με διαφορετικές μητρικές γλώσσες. 
«Το Αλφαβητάρι της Ζωής» θα κυκλοφορήσει σε τρεις γλώσσες (ελληνικά, φαρ-
σί, αραβικά) από τις εκδόσεις Καλειδοσκόπιο σε συνεργασία με το Δίκτυο και το 
Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη.

Επιπλέον, την εικονογράφο Ίριδα Σαμαρτζή, που πραγματοποίησε ένα δημιουρ-
γικό εργαστήρι με παιδιά απ’ το οποίο προέκυψε η εικονογράφηση του σημειω-
ματάριού μας «Να μην ξεχάσω… τα δικαιώματά μου», που κυκλοφόρησε από τις 
εκδόσεις Μεταίχμιο με αφορμή τα 15 χρόνια λειτουργίας του Δικτύου.

Παιδική Δανειστική Βιβλιοθήκη
Στο Εργαστήρι Πολιτισμού βρίσκεται και η παιδική δανειστική βιβλιοθήκη μας, η 
οποία έχει ξεπεράσει τους 7.000 τίτλους βιβλίων. Η συλλογή της εμπλουτίστηκε 
το 2019 χάρη στη μεγάλη δωρεά αραβικών βιβλίων από το Kalimat Foundation, 
αλλά και χάρη στις δωρεές πολλών φίλων, εκδοτών και εθελοντών του Δικτύου.
Στο πλαίσιο της βιβλιοθήκης μας πολλοί συγγραφείς μας επισκέφθηκαν και φέ-
τος πραγματοποιώντας δράσεις σχετικές με τα βιβλία τους. Ανάμεσά τους, η 
Εύα Κασιαρού, η Μαρίνα Κανδρούδη, η Μαρία Ανδρικοπούλου, η Εύη Γεροκώ-
στα, κ.α. Τις παρουσιάσεις παρακολούθησαν και αραβόφωνα/φαρσόφωνα παι-
διά, με τη βοήθεια των πολιτισμικών διαμεσολαβητών μας.

Το 2019 πολλά καινούργια παιδιά από διαφορετικές χώρες καταγωγής έκαναν 
εγγραφή για πρώτη φορά στο Εργαστήρι Πολιτισμού. Ο συνολικός αριθμός των 
εγγεγραμμένων παιδιών με κάρτα μέλους έφτασε τα 2161. Κάποια από αυτά δεν 
μιλούσαν καθόλου ελληνικά (π.χ. παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλι-
κίας από Γεωργία και Ρουμανία). 

Τα περισσότερα παιδιά κατοικούν σε σπίτια της γειτονιάς, σε κοντινούς ξενώ-
νες ασυνόδευτων ανηλίκων (π.χ. των οργανώσεων ΑΡΣΙΣ, Μέλισσα και Home 
Project) ή στον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών ΚΕΘΙ. Επίσης κάποια παιδιά μάς 
ήρθαν από πιο μακριά, όπως η ομάδα παιδιών Ρομά που συμμετείχε σταθερά 
στις καλοκαιρινές μας δράσεις.

Στο Εργαστήρι είχαμε τη χαρά να έχουμε μαζί πολλούς ενεργούς εθελοντές που 
υποστήριζαν και εμψύχωναν σε καθημερινή βάση ομάδες μαθησιακής υποστή-
ριξης και ομάδες δημιουργικής απασχόλησης. Μέσα από αυτές τα παιδιά ανέ-
πτυξαν τη δημιουργικότητά τους, ενίσχυσαν την αυτονομία τους και εξέλιξαν τις 
γλωσσικές τους ικανότητες. Επιπλέον, οργανώθηκαν ομάδες εκμάθησης ελλη-
νικών σε μητέρες, ομάδες εκμάθησης μητρικής γλώσσας (αραβικά, φαρσί αλ-
βανικά), και ομάδες εκμάθησης ελληνικών για παιδιά που δεν μιλούν ελληνικά. 

Οι εθελοντές μας, όπως κάθε χρόνο, παρακολούθησαν κύκλο επιμόρφωσης, 
με βιωματικά και θεωρητικά εργαστήρια. Το 2019 ο κύκλος περιλάμβανε και 
θεματικές όπως: «Safeguarding Policy» (Πολιτική διασφάλισης παιδιών), «Αρχι-
τεκτονική και Παιδαγωγική: Ένας παραγωγικός διάλογος», «Το θεατρικό παιχνίδι 
στην εκπαίδευση», «Σχεδιασμός και συγκρότηση ομάδων» και «Μεθοδολογικά 
εργαλεία σχεδιασμού προγραμμάτων». Επίσης, εθελοντές μας εκπαιδεύτηκαν 
στα οπτικοακουστικά μέσα και δημιούργησαν δύο βίντεο κινουμένων σχεδίων, 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Μία βαλίτσα με εικόνες και ήχους» (διάρκειας 
30 ωρών), που διοργανώθηκε από την οργάνωση «Καρπός». 

Στους σταθερούς εθελοντές μας εντάχθηκαν και οι εθελοντές/εμψυχωτές της 
ένωσης Respekt-Für-Griechenland - Respect for Greece (RFG), η βοήθεια των 
οποίων ήταν πολύτιμη τόσο για τα τμήματα εκμάθησης γλώσσας όσο και για τις 
ομάδες δημιουργικής απασχόλησης του Εργαστηρίου. Η RFG μας ενίσχυσε και 
με παιδαγωγό, η οποία συντόνισε το καλοκαιρινό και στη συνέχεια το τακτικό 
πρωινό πρόγραμμα του Εργαστηρίου, προσφέροντας δημιουργική απασχόληση 

Στο δρόμο αυτό (Αλκαμένους 11Β) βρίσκεται το Εργαστήρι 
Πολιτισμού μας. Ένας χώρος φιλόξενος για κάθε παιδί 5 έως 
12 ετών, αλλά και για τους γονείς του.

Εκεί πραγματοποιούνται καθημερινά και καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους ομάδες δημιουργικής απασχόλησης, τμήματα μα-
θησιακής υποστήριξης, πολιτιστικά και πολιτισμικά εργαστή-
ρια, επισκέψεις θεατρικών και μουσικών ομάδων, συγγραφέ-
ων και εικονογράφων παιδικών βιβλίων, ενώ μέσω του Εργα-
στηρίου οργανώνονται για παιδιά αλλά και τους γονείς τους 
τακτικές επισκέψεις και εκδρομές σε χώρους και εκδηλώσεις 
πολιτισμού.
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Παιδιά 

Χώρες

Εθελοντες
Δημιουργικές & 
Υποςτηρικτικές Ομάδες

Ομάδες Εκμάθηςης 
Γλωςςών

17
37
36
14

223 ΘΕΤΙΚΑ

Τα γέλια των παιδιών και η εμπιστοσύνη των γονιών. 
Οι πολύτιμοι εθελοντές μας. 
Η βιβλιοθήκη μας, η οποία προτάθηκε για το διεθνές βραβείο IBBY-Asahi 
Reading Promotion Award ως μία από τις καλύτερες παιδικές βιβλιοθήκες που 
απευθύνονται και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Η μη δυνατότητα σταθερής παρουσίας πολιτισμικών διαμεσολαβητών στις 
δημιουργικές ομάδες και στα τμήματα μαθησιακής υποστήριξης του Εργαστηρίου 
στα οποία συμμετέχουν παιδιά που δεν μιλούν ελληνικά ή αγγλικά.

(*ατάκες παιδιών που συμ-
μετείχαν στις δράσεις μας)

19

«Είμαι τυχερός που είμαι εδώ».

18

«Έμαθα ότι μπορώ να ονειρεύομαι».

«Εδώ είμαι ένα παιδί όπως όλα τα άλλα».



Η Πλανόδια Βιβλιοθήκη απευθύνεται και σε γονείς και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι 
έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ειδικές δράσεις ανάγνωσης βιβλίων μαζί 
με τα παιδιά τους, αλλά και να λάβουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη από εξειδι-
κευμένους επαγγελματίες του Δικτύου, εφόσον το χρειάζονται. 

Το 2019 με την Πλανόδια Βιβλιοθήκη μας βρεθήκαμε σε πλατείες, πάρκα και 
σχολεία (νηπιαγωγεία και δημοτικά) όπως αυτά του Μαραθώνα, της Νέας Μά-
κρης, της Ελευσίνας και της Ραφήνας, το Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκ-
παίδευσης της Αλσούπολης, αλλά και δίπλα στα παιδιά Ρομά του 7ου Δημοτικού 
Σχολείου Ασπρόπυργου. Επίσης επισκεφτήκαμε τις Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας 
προσφύγων στη Μαλακάσα, Θήβα, Σχιστό, Ριτσώνα, Ελαιώνα και Σκαραμαγκά, 
καθώς και το Διαπολιτισμικό Κέντρο «Πυξίδα» του Ελληνικού Συμβουλίου για 
τους Πρόσφυγες.

Επιπλέον, συμμετείχαμε στο Φεστιβάλ Βιβλίου της Παιδικής Βιβλιοθήκης ΚΕ-
ΔΜΑ του Δήμου Μαραθώνα, στο Yellow Days Festival 2019 (Σχολή Καλών Τε-
χνών), στη γιορτή Generation D των Εκπαιδευτηρίων Δούκα και στη γιορτή του 
9ου Νηπιαγωγείου Παλαιού Φαλήρου, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων και 
Κηδεμόνων με θέμα τη Δημοκρατία.

Ακόμη, λάβαμε μέρος στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου 
στο Πεδίον του Άρεως. Εκεί, μαζί με τις συγγραφείς παιδικών βιβλίων Καλλιόπη 
Κύρδη και Χριστίνα Φραγκεσκάκη, υποδεχτήκαμε τάξεις του 28ου Δημοτικού 
Σχολείου Αθηνών και πραγματοποιήσαμε τη δράση «Διαβάζουμε τη φύση στην 
πόλη: Ένα πάρκο βιβλία». Με την ίδια θεματική κάναμε μία δεύτερη δράση στον 
Εθνικό Κήπο για τα ζώα και τα φυτά, με τη συμμετοχή μαθητών από σχολεία της 
περιοχής, ενώ διοργανώσαμε ένα workshop για εκπαιδευτικούς και γονείς με 
θέμα τα δικαιώματα του παιδιού. Συνολικά 670 γονείς συμμετείχαν με τα παιδιά 
τους στις δράσεις της Πλανόδιας Βιβλιοθήκης.
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Η βάση της Πλανόδιας Βιβλιοθήκης μας είναι η οδός Αλκα-
μένους. Από εκεί (και συγκεκριμένα από το Εργαστήρι Πολιτι-
σμού) ξεκινάμε κάθε πρωί για να στήσουμε την Πλανόδια σε 
πλατείες, αυλές σχολείων, δημόσιους κήπους, παιδικές χαρές, 
κέντρα υποδοχής προσφύγων και όπου αλλού υπάρχουν και 
τη χρειάζονται παιδιά. Πρόκειται για μια εφήμερη βιβλιοθή-
κη χάρη στην οποία τα παιδιά, όχι μόνο έρχονται σε επαφή 
και διαβάζουν βιβλία, αλλά επίσης ακούν ιστορίες, βλέπουν 
κουκλοθέατρο, παίζουν παιχνίδια, λαμβάνουν μέρος σε δημι-
ουργικές και αθλητικές δραστηριότητες, όλες εμπνευσμένες 
από συγκεκριμένες θεματικές βιβλίων που στόχο έχουν την 
ψυχαγωγία, αλλά και την ευαισθητοποίηση σε διάφορα κοι-
νωνικά ζητήματα και κυρίως στο ζήτημα της προάσπισης της 
Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού. 

21
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ΘΕΤΙΚΑ

Η λαχτάρα με την οποία τα παιδιά έρχονται να μας συναντήσουν στις πλατείες, 
παρόλο που συχνά δεν μένουν κοντά σε αυτές.

Η χαρά των παιδιών όταν συμμετέχουν σε δραστηριότητες που πραγματοποι-
ούνται στη γλώσσα τους.

Ο ενθουσιασμός των παιδιών στις δομές φιλοξενίας προσφύγων και η επιθυμία 
τους να τους επισκεπτόμαστε συχνότερα.

Τα ενθαρρυντικά σχόλια των εκπαιδευτικών στα σχολεία και των κατοίκων στις 
γειτονιές που επισκεφθήκαμε.

ΑΡΝΗΤΙΚA

Τα προβλήματα από την έλλειψη σταθερής και μακροπρόθεσμης χρηματοδό-
τησης.

Τα αρνητικά σχόλια μεμονωμένων κατοίκων συγκεκριμένων περιοχών και οι ξε-
νοφοβικές δηλώσεις τους ότι αυτές οι δράσεις «απευθύνονται μόνο σε αλλοδα-
πούς και όχι σε Έλληνες».

Η αδυναμία της Πλανόδιας Βιβλιοθήκης να επισκέπτεται τακτικά απομακρυ-
σμένες περιοχές και δομές φιλοξενίας προσφύγων καθώς και νησιά της άγονης 
γραμμής.πλ
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2322

Παιδιά 
Επιςκέψεις ςε 
Πλατείες και Πάρκα

Σχολεία

«Τι καλά που ήρθατε σήμερα στο σχολείο μας!  
Δεν κάναμε ξανά τέτοιες δράσεις…»,  
μαθητές σχολείου στην Αθήνα.

Κέντρα Φιλοξενιας 
Προςφύγων

Ευάλωτες 
Οικογένειες

«Ακούσατε το πρόβλημά μας  
και δώσατε μια λύση!»,  
γονέας στην Πλατεία Κοτζιά.

«Αγαπώ τα βιβλία και πέρασα τέλεια  
με τις ιστορίες τους!»,  
μαθητής σχολείου στη Νέα Μάκρη.
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Στο CPU ακολουθούμε σταθερό σχέδιο δράσης που βασίζεται στην άμεση 
ανταπόκριση, την ολιστική διαχείριση και τη διασύνδεση και συνεργασία με την 
κοινότητα, υπηρεσίες, δημόσιους φορείς και οργανώσεις του πεδίου. Το σχέδιο 
αυτό δίνει ιδιαίτερο βάρος στην οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης με τα παιδιά 
και ενδυνάμωσης του αισθήματος ασφάλειάς τους ενώ εξατομικεύεται για κάθε 
παιδί, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του.

Το 2019 τα παιδιά, στα οποία παρείχαμε ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη 
στο πλαίσιο του CPU, ήταν από το Αφγανιστάν, Συρία, Ιράκ, Ιράν, Μαρόκο, Αί-
γυπτο, Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Κουβέιτ, Παλαιστίνη, Λίβανο, Ουγκάντα και Σρι 
Λάνκα. 

Συνολικά εντοπίσαμε και βοηθήσαμε 453 παιδιά (173 ασυνόδευτα και 280 παι-
διά-μέλη 63 οικογενειών) μέσω: της λειτουργίας της υπηρεσίας μας Info-desk, της 
Πλανόδιας Βιβλιοθήκης μας (outreach), των παραπομπών που μας έκανε η Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και άλλες οργανώσεις, αλλά και 
μέσω των παραπομπών που μας έκαναν παιδιά ήδη ωφελούμενοί μας.

Στη διάρκεια της χρονιάς διαχειριστήκαμε υποθέσεις υψηλού ρίσκου (περιστατι-
κά βίας, κακοποίησης και έκθεσης πολύ νεαρών παιδιών σε κάθε είδους κίνδυ-
νο) και με τη στενή συνεργασία μας με οργανώσεις και δημόσιους φορείς (όπως 
Εισαγγελίες Ανηλίκων, Αστυνομία, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
[ΕΚΚΑ], Νοσοκομεία Παίδων κλπ) καταφέραμε την τοποθέτηση 80 ασυνόδευ-
των παιδιών σε ξενώνες καθώς και 17 οικογενειακές επανενώσεις. Επίσης, χάρη 
στις ενέργειές μας, 18 παιδιά τέθηκαν σε καθεστώς διεθνούς προστασίας, 2 παι-
διά έλαβαν θετικές αποφάσεις επί των ασκηθέντων προσφυγών β’ βαθμού και 
1 παιδί παραπέμφθηκε από την Αρχή Προσφυγών για έκδοση άδειας διαμονής 
για ανθρωπιστικούς λόγους.

Με τη διαρκή μας υποστήριξη παιδιά πρόσφυγες κατάφεραν να εγγραφούν στην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά και να ενταχθούν σε άλλες 
δράσεις κοινωνικοποίησης και διαπαιδαγώγησης. Παράλληλα, οι ψυχολόγοι μας 
σχεδίασαν, διοργάνωσαν και υλοποίησαν 9 κύκλους εργαστηρίων ένταξης και 
ενδυνάμωσης για 65 εφήβους από το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν, τη Συρία, το 
Αφγανιστάν, το Ιράν, την Αίγυπτο και την Υεμένη. 
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Στην Οδό Αλκαμένους 11A (δίπλα στο Εργαστήρι Πολιτισμού) 
στεγάζεται η Μονάδα Παιδικής Προστασίας (CPU) του Δι-
κτύου. Με τη δράση του CPU έχουμε ως σκοπό την παροχή 
υπηρεσιών προστασίας, φροντίδας και ένταξης ασυνόδευτων 
ανήλικων προσφύγων και μεταναστών που ζουν σε καθεστώς 
αστεγίας. Παράλληλα, επιδιώκουμε την πρόσβασή τους σε βι-
ώσιμες λύσεις για την εξάλειψη του κοινωνικού τους αποκλει-
σμού και άλλων κινδύνων που σχετίζονται με την επισφαλή 
μετανάστευση.
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«Εσείς είστε πια η οικογένειά μου»,  
ασυνόδευτος ανήλικος, 16 ετών  
από το Αφγανιστάν.

«Έχετε πολλή ανθρωπιά. Η μητέρα μου 
προσεύχεται για σας», ασυνόδευτος 15 
ετών από το Πακιστάν. 

«Είναι σαν θαύμα που βρεθήκατε στο δρόμο 
μου. Σας ευχαριστώ!», πατέρας ασυνόδευτου 
ανηλίκου, 40 ετών από το Ιράν.

ΘΕΤΙΚΑ

Η αναγνώριση και εμπιστοσύνη που έχει κερδίσει η ομάδα μας και έχει οδηγήσει 
σε σταθερή συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με σκοπό την πα-
ραπομπή νέων υποθέσεων ανηλίκων. 

Η τεχνογνωσία, η εξειδίκευση και η εμπειρία που αποκτούμε σε καθημερινή 
βάση. 

Η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία μας στις εκάστοτε ανάγκες του πεδίου της 
προστασίας ανηλίκων 

ΑΡΝΗΤΙΚA

Η αδυναμία μας να σχεδιάσουμε μακροπρόθεσμες δράσεις και παρεμβάσεις 
λόγω της μικρής διάρκειας χρηματοδότησης του προγράμματός μας. 

Ο χώρος εργασίας μας. Είναι μικρός και δεν είναι κατάλληλος για τη συγκεκρι-
μένη δράση!

Ο αριθμός των στελεχών μας. Είναι μικρός σε σχέση με τις πραγματικές ανά-
γκες του πεδίου. 

Οι καθημερινές προκλήσεις και δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε στην προσπά-
θεια να ανταποκριθούμε με συνέπεια στις ανάγκες των παιδιών και τις δυσχε-
ρείς συνθήκες που βιώνουν τα ίδια.

«Είστε πλέον σημείο αναφοράς για εμάς στο 
πεδίο της παιδικής προστασίας ασυνόδευτων 
ανηλίκων. Η συμβολή σας και η συνεργασία 
μας είναι πολύ σημαντική», ACCMR & Child 
Protection Working Group, UNHCR.

Στην οδό Αλκαμένους υλοποιείται και το πρόγραμμά μας Κάθε 
Παιδί Μοναδικό (ΚΠΜ), με το οποίο υποστηρίζουμε ιδιαίτερα ευά-
λωτα παιδιά και οικογένειες, που αντιμετωπίζουν σημαντικούς 
παράγοντες κινδύνου (όπως παιδιά που ζουν κάτω από τα 
όρια της φτώχειας, παιδιά με διαταραχές που ανήκουν στο 
αναπτυξιακό ή/και νοητικό φάσμα, παιδιά μονογονεϊκών και 
πολύτεκνων οικογενειών, παιδιά που έχουν εγκαταλείψει το 
σχολικό περιβάλλον ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο σχολικού απο-
κλεισμού, παιδιά που εργάζονται κλπ). 

Και το 2019, βασικός μας στόχος στο ΚΠΜ ήταν η ένταξη και η συμμετοχή των 
παραπάνω παιδιών σε εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα και δράσεις 
με αρχή τις ομάδες μαθησιακής υποστήριξης και τις δημιουργικές ομάδες που 
το Δίκτυο υλοποιεί στους διάφορους χώρους του, με παράλληλη και συμπλη-
ρωματική στήριξη όλης της οικογένειας σε άμεσες και πρωταρχικές ανάγκες. 

Συγκεκριμένα, στη διάρκεια του έτους, υποστηρίξαμε συστηματικά 39 οικογέ-
νειες και 109 παιδιά παρέχοντάς τους υλικά αγαθά, όπως σχολικά είδη, τρόφιμα, 
είδη ένδυσης και βρεφικού εξοπλισμού. Επίσης, όπου κρίθηκε απαραίτητο, οι 
οικογένειες έλαβαν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής, ή/και παρα-
πέμφθηκαν σε ιατρικές υπηρεσίες (ΙΚΑ, νοσοκομειακές δομές), καθώς και σε 
εργασιακή συμβουλευτική. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος συνεχίσαμε τη συνεργασία μας με τη ΧΕΝ Αθη-
νών, η οποία προσέφερε απλόχερα στις υποστηριζόμενες οικογένειες, και ειδικά 
στις μητέρες, εργαστήρια πλεξίματος και μαθήματα ελληνικών. Η ΧΕΝ επίσης, 
συμμετείχε στη δράση μας Κυριακάτικο Τραπέζι και μαγείρεψε μαζί με τις παρα-
πάνω οικογένειες 4 φορές στην Πλατεία Τράιμπερ, ενώ διοργάνωσε για αυτές 
και ένα πικ-νικ στην Ακαδημία Πλάτωνος.
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(*συνεργατών και ωφελούμενων)



Το 2019 οι δράσεις μας εμπλουτίστηκαν με πλήθος δημιουργικών και μαθησια-
κών δραστηριοτήτων, μέρος των οποίων ανέλαβαν εθελοντικά νέοι ωφελούμε-
νοι του προγράμματός μας. Ο Morteza (19 ετών, από το Αφγανιστάν) υλοποίησε 
τη δημιουργική ομάδα εικαστικών «Αrts & crafts», ο Mo (19 ετών, από τη Συρία) 
διοργάνωσε την ομάδα κινηματογράφου «Movie Screenings», ο Arsam (19 ετών, 
από το Ιράν) έγινε δάσκαλος ping pong, ο Abu Bakar (19 ετών, από το Πακιστάν) 
σχεδίασε και υλοποίησε το εργαστήριο STEM και η Mahdia (26 ετών, από το 
Αφγανιστάν) έγινε η συν-αρχισυντάκτρια της εφημερίδας Αποδημητικά πουλιά.

Στη διάρκεια του έτους αναπτύξαμε συνεργασίες και με διάφορες οργανώσεις 
και φορείς: Με την ισπανική οργάνωση Fundación ACSAR πραγματοποιήσαμε 
εργαστήρια για τη διαφορετικότητα, τη διαπολιτισμικότητα και την ισότητα των 
φύλων. Με την οργάνωση ΚΑΡΠΟΣ υλοποιήσαμε εργαστήρια εκπαίδευσης ενη-
λίκων στη χρήση των ψηφιακών μέσων ως εκπαιδευτικό εργαλείο καθώς και 
εργαστήρια ψηφιακού κολάζ για έφηβους. Επίσης, η ισπανική οργάνωση AYRE 
SOLIDARIO μας βοήθησε να καλύψουμε τα έξοδα μετακίνησης για έφηβους και 
νέους που μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές, διευκολύνοντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο τη συμμετοχή τους στις δράσεις του εβδομαδιαίου προγράμματός μας. 
Επιπλέον, οι τριτοετείς σπουδάστριες/τές της Ανώτερης Επαγγελματικής Ιδιω-
τικής Σχολής Χορού Ακτίνα, υπό την επίβλεψη της διευθύντριας, χορεύτριας και 
χορογράφου Μπέττυς Δραμισιώτη, σχεδίασαν και υλοποίησαν σε εβδομαδιαία 
βάση στο Εφηβικό Δίκτυο μάθημα σύγχρονου χορού. Τέλος, η Γερμανική ένωση 
Respekt-Für-Griechenland (Respect for Greece) μας ενίσχυσε με αναγκαία είδη 
για τη λειτουργία μας (όπως αναλώσιμα, είδη πρώτης ανάγκης και σνακς για 
τους έφηβους) αλλά και με εθελοντές. Με τη βοήθεια της Respect for Greece, 
νέοι από τη Γερμανία κατέφθαναν στη διάρκεια όλου του 2019 στο Εφηβικό 
Δίκτυο αναλαμβάνοντας διαφορετικές δράσεις και ομάδες εφήβων για συγκε-
κριμένα χρονικά διαστήματα.

CityZenShip2
Μια επιπλέον συνεργασία μας ήταν και με τη γαλλική θεατρική κολεκτίβα Je pars 
à Zart, με την οποία συμπράξαμε στο πλαίσιο του προγράμματος CityZenShip2 
(Erasmus+). Οι Γάλλοι έφηβοι μάς επισκέφτηκαν στην Αθήνα και παρουσίασαν 
μια θεατρική περφόρμανς από κοινού με τη θεατρική ομάδα που λειτουργού-
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Το «Εφηβικό Δίκτυο» βρίσκεται στην οδό Κωνσταντινουπό-
λεως 189. Είναι ένα  διαπολιτισμικό σημείο συνάντησης για 
έφηβους και νέους. Με το Εφηβικό Δίκτυο και μέσα από ένα 
ευρύ φάσμα πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών 
δραστηριοτήτων, απευθυνόμαστε σε όλους τους έφηβους δί-
νοντας έμφαση σε όσους είναι ευάλωτοι και αντιμετωπίζουν 
κίνδυνο περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού. Στο 
χώρο του Εφηβικού Δικτύου καθημερινά αναπτύσσονται ομα-
δικοί και ατομικοί δεσμοί φιλίας και εμπιστοσύνης, καθώς και 
πρωτοβουλίες και δράσεις επιμόρφωσης και επαγγελματικού 
προσανατολισμού.

με στο Εφηβικό Δίκτυο. Επιπλέον οι δύο ομάδες ανέβασαν και δύο ξεχωριστές 
θεατρικές παραστάσεις εμπνευσμένες από το πικρό ταξίδι της μετανάστευσης, 
το νόστο της πατρίδας και την πανανθρώπινη ανάγκη επιστροφής σε αυτή. Η 
γαλλική θεατρική ομάδα παρουσίασε «Το τελευταίο ταξίδι του Σεβάχ» ενώ εμείς 
«Το ταξίδι του ‘Ο’», αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. 

Με την ολοκλήρωση του CityZenShip2 (φθινόπωρο 2019) ξεκινήσαμε το πρό-
γραμμα CityZenShip3, που αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου και θα ολο-
κληρωθεί το καλοκαίρι του 2020. 

Rights4Kids
Στη διάρκεια του 2019 συνεχίστηκε και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Rights4Kids, 
στο οποίο συμμετέχουμε μαζί με άλλους 6 εταίρους από την Ιταλία, τη Σερβία, 
την Τσεχία και την Ελλάδα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους 
από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στοχεύει στην προώθηση, προαγωγή και 
προάσπιση των δικαιωμάτων τους, καθώς και στην ενθάρρυνση και ενίσχυση 
της επαφής τους με το θέατρο και τον πολιτισμό.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, αναπτύξαμε κοινή μεθοδολογία (για όλους τους 
εταίρους) και πραγματοποιήσαμε κύκλο 10 εργαστηρίων δημιουργικής γραφής 
σεναρίου και επεξήγησης των άρθρων της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του 
Παιδιού για έφηβους 12-16 ετών. Τα παιδιά που συμμετείχαν στα εργαστήρια 
έλαβαν μέρος και στις πρόβες για τη θεατρική παράσταση του Θεάτρου Τόπος 
Αλλού (εταίρος) με τίτλο «Παιδιά με δικαιώματα, μεγάλα κατορθώματα», η οποία 
θα παρουσιαστεί το 2020 σε σχετικό Φεστιβάλ στο πλαίσιο του προγράμματος.
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ΘΕΤΙΚΑ

Ο χώρος του Εφηβικού Δικτύου. Έχουμε γίνει το στέκι των εφήβων και των νέων 
της γειτονιάς (και όχι μόνο της γειτονιάς).
Οι εθελοντές μας και το πλήθος δράσεων και νέων προγραμμάτων που υλο-
ποιούμε. 
Η επινοητικότητα και οι φρέσκιες ιδέες μας που κάνουν τις ενέργειες εξεύρεσης 
πόρων να καρποφορούν.

ΑΡΝΗΤΙΚA

Η ελλιπής στελέχωση του προγράμματός μας από πολιτισμικούς διαμεσολαβητές.
Η έλλειψη σταθερού προσωπικού που δυσχεραίνει τον μακροπρόθεσμο σχεδι-
ασμό δράσεων.

31

«Το Εφηβικό με τρεις λέξεις:  
σπίτι, διασκέδαση, άνθρωποι»

«Στο Εφηβικό Δίκτυο μπορώ  
να είμαι ο εαυτός μου» 

«Στο Εφηβικό Δίκτυο δεν είναι βαρετά γιατί  
μου αρέσουν όλες οι δραστηριότητες, εκεί  
συναντώ τους φίλους μου και κάνω νέες φιλίες!»

«Να οργανώσουμε ένα πιτζάμα πάρτι;»

30

311 Εφηβοι & Νέοι

Εθελοντές
Μαθηςιακές 
Δραςτηριότητες

Δημιουργικές 
Δραςτηριότητες

Επιςκέψεις ςε θεατρικές  
παραςτάςεις, εκδηλώςεις, δρώμενα  
και χώρους πολιτιςμού

7
28
38

57

(*εφήβων-ωφελούμενων  
του προγράμματος)

«Ο χώρος έχει θετική ενέργεια, νιώθω  
καλοδεχούμενος και κάνω πράγματα  
που δεν έχω ξανακάνει»

31



Στη διάρκεια του 2019 εκδώσαμε 5 τεύχη των Αποδημητικών Πουλιών (#12-16), 
που πέρα από την πανελλαδική κυκλοφορία τους μέσω της Εφημερίδας των 
Συντακτών, διανεμήθηκαν σε περισσότερα από 160 σημεία εντός της Αθήνας, σε 
7 κέντρα υποδοχής προσφύγων στην Αττική και σε 8 εκτός Αττικής. Επιπλέον, 
οι Νέοι Δημοσιογράφοι μας (YJ), δημιούργησαν 3 εκπομπές του Ράδιο Πικραλί-
δα και είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα δημοσιογραφίας, να 
συμμετέχουν σε εργαστήρια, να επισκεφτούν νέους χώρους, να λάβουν μέρος 
σε εκδηλώσεις σχετικές με τα θέματα που τους απασχολούν και να παρουσι-
άσουν εκεί το πρόγραμμά μας. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και η εκδήλωση «Απο-
δημητικά Πουλιά που ήρθαν για να μείνουν: Εμπειρία, Προκλήσεις, Προοπτική», την 
οποία πραγματοποιήσαμε στο iMEdD εγκαινιάζοντας τη συνέργεια των YJ με 
τον πυλώνα του iMEdD «Bridge». Η εκδήλωση εστίασε στο ρόλο της εφημερίδας 
ως εργαλείου ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξης.

Την ίδια χρονιά η ομάδα των YJ καλωσόρισε περισσότερα από 60 νέα μέλη, 
φτάνοντας έτσι τους 123 συμμετέχοντες. Η ενεργή συμμετοχή των παιδιών αυ-
τών σε όλες τις προαναφερόμενες δράσεις, τα γέμισε αυτοπεποίθηση και τα εν-
δυνάμωσε. Απόδειξη της αποτελεσματικότητας του προγράμματός μας ήταν η 
συμπερίληψή του στην έκδοση του Συμβουλίου της Ευρώπης “Promoting child-
friendly approaches in the area of migration: standards, guidance and current 
practice” (12/2019).

Το 2019, επίσης,  δώσαμε στα Αποδημητικά Πουλιά νέο, πιο φιλικό και ελκυστικό 
στο νεανικό κοινό σχήμα και στήσιμο, ενώ προχωρήσαμε και στην ψηφιακή εκ-
δοχή της εφημερίδας μας, με τη δημιουργία της ιστοσελίδας migratorybirds.gr. 
Σκοπός μας η μεγαλύτερη και ταχύτερη παραγωγή περιεχομένου, η εξοικείωση 
των YJ με τα ψηφιακά μέσα, αλλά και η παροχή της απαραίτητης ειδησεογρα-
φίας για τον αραβόφωνο, φαρσόφωνο και ουρντόφωνο νεανικό πληθυσμό της 
Ελλάδας. 

Επίσης η εφημερίδα μας απέκτησε και την επίσημη σελίδα της στο Facebook (@
migratorybirds.newspaper).
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Από τον χώρο του Εφηβικού Δικτύου δε θα μπορούσαν να 
λείπουν και Οι Νέοι Δημοσιογράφοι («The Young Journalists» 
[YJ]). Πρόκειται για το δημοσιογραφικό πρόγραμμά μας που 
φέρνει κοντά εφήβους και νέους και στόχο έχει να μεταδώ-
σει τις αρχές και τις αξίες της δημοσιογραφίας, να προαγά-
γει το διαπολιτισμικό διάλογο και να βοηθήσει τα παιδιά να 
ασκήσουν βασικά δικαιώματά τους, όπως το δικαίωμα στην 
ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης. Οι έφηβοι και οι 
νέοι, που λαμβάνουν μέρος στους YJ, με τη συνδρομή μας πα-
ράγουν τη διαδικτυακή ραδιοφωνική εκπομπή Πικραλίδα και 
εκδίδουν την πολύγλωσση εφημερίδα Αποδημητικά Πουλιά, η 
οποία κυκλοφορεί κάθε δύο μήνες ως ένθετο στην Εφημερί-
δα των Συντακτών, με κείμενα στα αραβικά, φαρσί, ουρντού, 
ελληνικά και αγγλικά.
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«Δεν είναι απλά μια εφημερίδα. Τα Αποδημη-
τικά Πουλιά είναι οικογένεια. Μια οικογένεια 
που μιλά πέντε γλώσσες και είναι μοναδική» 
συμμετέχων στο πρόγραμμα YJ.

“Δεν πιστεύετε ότι είναι ώρα να καταστρέψω όλα τα εμπόδια που 
περιόρισαν τη ζωή μου;” αναρωτιέται η αρχισυντάκτρια των Απο-
δημητικών Πουλιών Μαχντιά Χοσσαϊνί. Η συμμετοχή της στην 
εφημερίδα είναι η απόδειξη ότι κάνει ακριβώς αυτό…» 
 απόσπασμα από το αφιέρωμα της Deutsche Welle στους  
Νέους Δημοσιογράφους, όπου μίλησαν μέλη της ομάδας.

«Έχει δώσει φωνή σε πάνω από 100 παιδιά και αποτε-
λεί μια μοναδική πρωτοβουλία σε όλη την Ευρώπη!»
απόσπασμα από το αφιέρωμα της ισπανικής 
εφημερίδας El Mundo στους Νέους Δημοσιο-
γράφους.

ΘΕΤΙΚΑ

Η εξέλιξη των μελών της συντακτικής ομάδας και η χαρά στο βλέμμα όλων των 
μελών της ομάδας μας όταν αντικρίζουν κάθε νέο τεύχος των Αποδημητικών 
Πουλιών.

Η ανυπομονησία παιδιών και εφήβων που ζουν σε κέντρα υποδοχής και ξενώνες 
προσφύγων να λάβουν και να διαβάσουν το επόμενο τεύχος των Αποδημητικών 
Πουλιών.

Η αξιοποίηση τευχών της εφημερίδας Αποδημητικά Πουλιά στη Μόρια της Λέ-
σβου στις συνεδρίες εφήβων με ψυχολόγο. 

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον ελληνικών και διεθνών ΜΜΕ για τα Αποδημητικά 
Πουλιά και η αναδημοσίευση μέρος του περιεχομένου της εφημερίδας σε αυτά.

ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Η απουσία πολιτισμικών διαμεσολαβητών φαρσί και αραβικών στο πρόγραμμά 
μας.
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«Εικαστικές Δημιουργίες»
Δημιουργική «επαφή» και γνωριμία με τη ζωή και το έργο ελλήνων και ξένων 
γνωστών καλλιτεχνών (σπουδές, τεχνική, θεματολογία του έργου τους, καλλιτε-
χνικά ρεύματα στα οποία ανήκουν κτλ.) Στις εικαστικές δημιουργίες ενθαρρύνα-
με το κάθε παιδί να αποδώσει το δικό του ξεχωριστό και μοναδικό καλλιτεχνικό 
αποτύπωμα με έμπνευση έργα ζωγραφικής διεθνούς γνωστικής εμβέλειας και 
αναγνώρισης.

«Υγιή παιδιά - Υγιής πλανήτης»
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του ομότιτλου εκπαιδευτικού προγράμματος της 
WWF Hellas, βοηθήσαμε τα παιδιά να υιοθετήσουν υγιεινές διατροφικές συνή-
θειες καθώς και έναν πιο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο ζωής, ενισχύοντας 
έτσι την περιβαλλοντική τους συνείδηση. 

«Εκφραστική κίνηση με τεχνικές σύγχρονου χορού & θεάτρου»
Με τη συνοδεία ποικιλόμορφων μουσικών ακουσμάτων πραγματοποιήσαμε με 
τα παιδιά δράσεις και μικρές θεατρικές παραστάσεις ρυθμικής συγχρονισμένης 
και εκφραστικής χοροκίνησης.

«Μουσική Αρμονία και εκμάθηση μουσικών οργάνων»
Τα παιδιά αναζήτησαν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως: Ποια είναι τα βασικά 
μέρη της κιθάρας και του γιουκαλίλι; Τι τα διακρίνει από τα άλλα μουσικά όργα-
να; Πώς λειτουργούν καλλιτεχνικά, τι ήχους μπορούν να παράγουν; Πώς συνο-
δεύουν και συμπληρώνουν άλλους ήχους και φωνές;

«Μια εξαιρετική ιστορία: Βυζάντιο»
Με δημιουργικό και παιγνιώδη τρόπο φέραμε τα παιδιά σε επαφή με την ιστορία 
του Βυζαντίου (ιστορικά μνημεία, καθημερινή ζωή κ.ά.)

«Δημιουργώ με ανακυκλώσιμα υλικά»
Μαζί με τα παιδιά, επαναξιοποιήσαμε με πολλή φαντασία χρησιμοποιημένα υλι-
κά (χαρτί, ύφασμα, κουτιά, εφημερίδες, περιοδικά) για να δημιουργήσουμε ποι-
κιλόμορφες χειροτεχνικές κατασκευές (μάσκες, διακοσμητικές κορνίζες, κού-
κλες για κουκλοθέατρο).
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) «Ομάδα Σινεμά & Δημιουργίας κινηματογραφικής αφίσας»

Παρακολουθήσαμε αγαπημένες παιδικές ταινίες και στην συνέχεια κατασκευά-
σαμε αφίσες εμπνευσμένες από την κάθε ταινία. 

«Επαφή με την ιστορία, τον πολιτισμό και τη γαστρονομία διαφορετικών ανά την 
υφήλιο χωρών»
Με τη βοήθεια οπτικοακουστικού εκπαιδευτικού υλικού, ταξιδέψαμε σε πολλές 
χώρες. Τα παιδιά έμαθαν να προσδιορίζουν την τοποθεσία τους στον γεωγραφι-
κό χάρτη, γνώρισαν την ιστορία τους, τα πιο δημοφιλή πολιτιστικά τους μνημεία, 
φαγητά, λέξεις, φράσεις. 

«Ανακαλύπτοντας τα συναισθήματα μου μέσα από το παιχνίδι»
Μέσω του παιχνιδιού βοηθήσαμε τα παιδιά να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά 
τους και πως όλα αυτά εκδηλώνονται μέσα από τη συμπεριφορά μας.

Το ΚΔΑΠ ‘Το Δίκτυο στην Τράιμπερ’ βρίσκεται στην Πλατεία 
Τράιμπερ. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών που στην 
πλειονότητά τους προέρχονται από οικογενειακά περιβάλ-
λοντα κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτα. To 2019 στο ΚΔΑΠ 
δημιουργήσαμε για τα παιδιά δημιουργικές ομάδες που τα 
υποστήριξαν μαθησιακά, ενίσχυσαν τη φιλαναγνωσία, την εκ-
μάθηση βασικής επικοινωνίας σε αγγλικά, γαλλικά και γερ-
μανικά αλλά και κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα δράσεων (από 
ευφάνταστες διακοσμητικές κατασκευές μέχρι μουσικοκινη-
τικά παιχνίδια και ζαχαροπλαστική). Όλες οι δημιουργικές μας 
ομάδες είχαν ως στόχο την ικανοποίηση των γνωστικών, δημι-
ουργικών και ψυχαγωγικών αναγκών των παιδιών καθώς και 
την αισθητική και ομαδοκεντρική τους καλλιέργεια. Ανάμεσα 
στις ομάδες μας ήταν και οι εξής:
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ΘΕΤΙΚΑ

Η αίσθηση της ομαδικότητας και του ανήκειν, που έχουν αναπτύξει όλα τα παι-
διά στο ΚΔΑΠ ‘Το Δίκτυο στην Τράιμπερ’ 

Οι δημιουργικές διέξοδοι που βρήκαν στο ΚΔΑΠ παιδιά από ευάλωτες κοινωνι-
κά και οικονομικά οικογένειες (τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις έχουν ελάχιστη 
ή ανεπαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας).  

Η πολύτιμη και αμέριστη βοήθεια των εθελοντών μας.

ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Οι γραφειοκρατικές δυσκολίες του προγράμματος, που δεν άλλαξαν για ακόμη 
μια χρονιά. 

Η δυσκολία συνεννόησης με κάποιες ελάχιστες οικογένειες ώστε να είναι συνε-
πείς στις τυπικές αλλά και ουσιαστικές υποχρεώσεις τους σχετικά με το πρό-
γραμμα του ΚΔΑΠ.
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20Εθελοντές

Παιδιά30
Ομάδες Δημιουργικeς & 
Μαθηςιακής Υποςτήριξης18

Κάνω τα μαθήματά μου και 
μετά θα παίξω πολύ!

Αισθάνομαι σα να είμαι 
στο σπίτι μου!

Πείτε σας παρακαλώ στην μαμά να έρθει 
να με πάρει σε πολλή ώρα! Γίνεται να φύ-
γουμε στις 10 το βράδυ;

(*ατάκες παιδιών που 
συμμετέχουν στο ΚΔΑΠ)
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Το 2019 προσφέραμε καθημερινά δημιουργικές και παιδαγωγικές δραστηριό-
τητες σε παιδιά ηλικίας έως 12 ετών. Επίσης, προσφέραμε ψυχοκοινωνική υπο-
στήριξη και ενημέρωση σε γονείς που επισκέφθηκαν το χώρο προκειμένου να 
λάβουν επιπλέον υπηρεσίες από τις υπόλοιπες συνεργαζόμενες οργανώσεις και 
φορείς που συστεγάζονται στο κτίριο. 

Συγκεκριμένα παρείχαμε:

›  Παιδαγωγικά προγράμματα και δραστηριότητες

›  Υποστηρικτική συμβουλευτική για παιδιά και γονείς 

›  Ψυχολογική υποστήριξη

›  Πλαισίωση και υποστήριξη εξατομικευμένων αναγκών παιδιών και οικογενειών

›  Δημιουργικές και μαθησιακές ομάδες για παιδιά σχολικής ηλικίας

›  Μαθησιακές ομάδες για ενήλικες/γονείς

›  Ομάδες γονέων

›  Συμβουλές παιδιάτρου

›  Διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και πολιτιστικών επισκέψεων

›  Παιδική Δανειστική βιβλιοθήκη με βιβλία και επιτραπέζια παιχνίδια.

Επίσης λειτουργήσαμε στο Κέντρο για το Παιδί:

›  Ομάδα ελληνικών

›  Ομάδα θεατρικού παιχνιδιού

›  Ομάδα χορού

›  Ομάδα ραδιοφώνου

›  Ομάδες εκμάθησης αραβικών 

›  Εργαστήρι χριστουγεννιάτικου κουκλοθέατρου

›  Εργαστήρια βασισμένα στις θεματικές του μήνα

›  Προβολές παιδικών ταινιών

›  Επισκέψεις σε μουσεία.
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Το Κέντρο για το Παιδί – Φρουραρχείο είναι ένας χώρος ανοι-
χτός σε όλα τα παιδιά, ο οποίος στεγάζεται στην οδό Δομοκού 
2, στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθηνών (Φρουραρχείο). Η ομάδα 
μας στο συγκεκριμένο Κέντρο για το Παιδί απαρτίζεται από 
ψυχολόγο- συντονιστή και έναν παιδαγωγό, οι οποίοι σχεδιά-
ζουν καλλιτεχνικά εργαστήρια, παιδαγωγικές και εκπαιδευτι-
κές δραστηριότητες, καθώς και εξωτερικές δράσεις, με σκοπό 
την ολιστική ανάπτυξη των παιδιών. Στον ίδιο χώρο επίσης 
προσφέρουμε με τον ψυχολόγο συμβουλευτική σε γονείς και 
παιδιά και οργανώνουμε παρεμβάσεις στα παιδιά με βάση την 
παρατήρηση της συμπεριφοράς τους στον χώρο σε συνεργα-
σία με τον παιδαγωγό. Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα έχει μια 
συνολική εικόνα για την οικογένεια, ώστε να προβαίνει σε κα-
λύτερη εκτίμηση των αναγκών της, και στις περιπτώσεις που 
χρειάζεται να γίνονται οι κατάλληλες παραπομπές.
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«Μου άρεσε πολύ. Πάρα πολύ.  
Ήταν πολύ όμορφα»

«Ευτυχώς που είσαστε εσείς εδώ, 
αλλιώς τι θα κάναμε;» 

«Ήταν τέλεια!» 

ΘΕΤΙΚΑ

Τα παιδιά που νιώθουν το Κέντρο για το Παιδί σπίτι τους και δεν θέλουν να 
φύγουν.

Η ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης και ουσίας με τους γονείς, οι οποίοι μας συμ-
βουλεύονται και μας θέλουν πλάι τους για θέματα των παιδιών τους σχετικά με 
την εκπαίδευση, τη συμπεριφορά κ.ά.

Η άριστη συνεργασία μας με τους υπόλοιπους φορείς του Φρουραρχείου, χάρη 
στην οποία η παρέμβαση στον εξυπηρετούμενο πληθυσμό είναι ολιστική. 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Η απουσία διερμηνέων από το πρόγραμμα.

433 Ψυχοκοινωνικές
Συναντήςεις

2505 Επιςκέψεις  
Παιδιών

Παραπομπές

Συμπληρωματικές 
Ενέργειες
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νοι του προγράμματος)
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Το συγκεκριμένο Κέντρο για το Παιδί έως τον Μάιο του 2019 λειτούργησε στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EaSi – Esti@, ενώ από τον Ιούνιο του 
2019 και μετά η δράση μας εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ (Ταμείο Επισιτι-
στικής Βοήθειας Απόρων). Στο πλαίσιο αυτού του τελευταίου προγράμματος 
αναλάβαμε την παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών προς δικαιούχους ΤΕΒΑ. Έτσι, 
παράλληλα με τις προαναφερόμενες δράσεις, προστέθηκαν και νέες υπηρεσίες 
και συγκεκριμένα: εργασιακή συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική στήριξη ενηλί-
κων, συμβουλευτική διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού καθώς και 
λογοθεραπεία. 

Στη διάρκεια του 2019 υποστηρίξαμε μαθησιακά και παράλληλα στηρίξαμε στην 
εκμάθηση και μελέτη της αγγλικής γλώσσας παιδιά που φοιτούν σε όλες τις 
τάξεις Δημοτικού. Η υποστήριξή μας ήταν και ατομική (με ειδική παιδαγωγό) 
σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Επίσης πραγματοποιήσαμε θεματικά ερ-
γαστήρια, προβολές ταινιών, εργαστήρια φιλαναγνωσίας, κηπουρικής, ζαχαρο-
πλαστικής και εικαστικών. Επίσης, τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμά 
μας, έλαβαν μέρος σε διάφορες ανοιχτές εκδηλώσεις καθώς και σε Διαγωνισμό 
Ζωγραφικής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.

Το ίδιο διάστημα και στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών προς ενήλικες (γονείς ή 
μη) δικαιούχους ΤΕΒΑ, πραγματοποιήσαμε 1344 συνεδρίες ατομικής ψυχοκοινω-
νικής συμβουλευτικής, 225 συνεδρίες ατομικής συμβουλευτικής απασχόλησης 
και σταδιοδρομίας και 227 συνεδρίες συμβουλευτικής διαχείρισης οικογενεια-
κού προϋπολογισμού.

Παράλληλα σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε συστηματικές συναντήσεις ομαδικής 
συμβουλευτικής - Ομάδας Γονέων αλλά και Εφήβων καθώς και Ομάδας Ψυχο-
κοινωνικής Ανάπτυξης Παιδιών. Επίσης, σεμινάρια ενηλίκων με θεματικές όπως 
η προαγωγή της ψυχικής υγείας και εργασιακή συμβουλευτική με προσκεκλη-
μένους φορείς όπως το ΚΕΘΕΑ και το ΚΕΘΙ. 

Αξίζει είναι να σημειωθεί ότι η υλοποίηση όλων αυτών των δράσεων στο Πολυ-
δύναμο Δημοτικό Ιατρείο Πατησίων επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ως καλή πρακτική του FEAD/ΤΕΒΑ και συμπεριλήφθηκε στη σχετική έκδοση 
που παρουσιάζει 28 καλές πρακτικές από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στην οδό Σαρανταπόρου 4, μέσα στο Πολυδύναμο Δημοτικό 
Ιατρείο Πατησίων, βρίσκεται το δεύτερο Κέντρο για το Παιδί 
του Δικτύου. Εκεί, σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων προ-
σφέρουμε δημιουργικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες, 
μαθησιακή υποστήριξη αλλά και ψυχοκοινωνική αρωγή σε 
όλα τα παιδιά, καθώς και πληροφόρηση και στήριξη στους 
γονείς που επισκέπτονται το Δημοτικό Ιατρείο. 
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766 Ψυχοκοινωνικές
Υπηρεςίες

856 Παιδιά  
Φιλοξενήθηκαν
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Η προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών του Κέντρου μας, μέσω της διεπιστημονι-
κής και ολικής πλαισίωσης του παιδιού και της οικογένειας, συμβάλλει δυναμικά 
στο έργο του Δικτύου για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Παιδιού. 

Η ικανοποίηση στα μάτια των παιδιών και των γονιών τους καθώς και η συγκινη-
τική πρωτοβουλία των τελευταίων να στείλουν επιστολή στο Δήμο προκειμένου 
να μην λήξει η παρουσία του Κέντρου για το Παιδί στο Πολυδύναμο Δημοτικό 
Ιατρείο Πατησίων. 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Ο περιορισμός από το πρόγραμμα χρηματοδότησης να απευθύνονται οι υπη-
ρεσίες μας μόνο σε λήπτες ΤΕΒΑ, ενώ υπήρξαν αναρίθμητα αιτήματα Δημοτών 
για υποστήριξη.

Η αβεβαιότητα των ωφελούμενών μας ως προς τη συνέχιση του προγράμματος, 
καθώς επιθυμούν να λαμβάνουν τις υπηρεσίες μας σε μια σταθερή βάση.
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«Σας ευχαριστούμε για όσα έχετε προ-
σφέρει στα παιδιά μας και αυτό δεν είναι 
απλά ένα λιθαράκι, αλλά κάτι πολύ ση-
μαντικό στη ζωή τους»

«Δεν πίστευα ποτέ ότι θα βρω εργασία στα 54 
μου χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί νιώθω ότι 
αξίζω και μπορώ επιτέλους να προσφέρω στο 
10χρονο παιδί μου»

«Θέλουμε να συνεχίσετε εδώ σε σταθερή βάση 
γιατί τα παιδιά μας το έχουν ανάγκη, αλλά και 
εμείς οι ίδιοι μπορούμε να λάβουμε υποστήριξη 
για όλα τα θέματα που μας απασχολούν». 

(*ωφελούμενοι του 
προγράμματος) 
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2 Ιανουαρίου
Μαζί με παιδιά του Δικτύου σχεδιάζουμε εξολο-
κλήρου το εφημεριδάκι (38ο φύλλο) των εκδόσε-
ων Μεταίχμιο Παιδιά, Διάλειμμα!

4 Ιανουαρίου
Δίνουμε συνέντευξη για τα Αποδημητικά Πουλιά 
και το «ταξίδι» τους στην εκπομπή Καλημέρα, 
Όλη Μέρα!’ του ραδιοφωνικού σταθμού news247.
gr στους 88,6 fm.

10 Ιανουαρίου 
Παραχωρούμε συνέντευξη στο περιοδικό Συνή-
γορος της Νομικής Βιβλιοθήκης και συζητάμε για 
τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών 
στην Ελλάδα.

16 Ιανουαρίου 
Ταξίδι στη Νάπολη, όπου παρουσιάζουμε το έργο 
του Δικτύου και της Μονάδας Παιδικής Προστα-
σίας (CPU).

19 Ιανουαρίου
Επισκεπτόμαστε το Μουσείο Παιχνιδιών και 
ακούμε ιστορίες από τη συγγραφέα Ελένη Γε-
ρουλάνου και την εικονογράφο Ίριδα Σαμαρτζή.

21 Ιανουαρίου
Συνέντευξή μας, σχετική με την κατάσταση των 
ασυνόδευτων παιδιών στην Ελλάδα, μεταδίδεται 
στο ανεξάρτητο γερμανικό διαδικτυακό ραδιο-
φώνο Radio Dreyeckland.

21 Ιανουαρίου
Στην 42η εκπομπή του ραδιοφωνικού μας διαδι-
κτυακού σταθμού Πικραλίδα συνομιλούμε με τον 
ανερχόμενο μουσικό Nick Liamis.

25 Ιανουαρίου
450 κιλά πορτοκάλια και μανταρίνια καταφθά-
νουν στο Δίκτυο από την ANYFION, δωρεά για 

τα παιδιά που συμμετέχουν στις δράσεις μας. 
Θα αποτελέσουν την αρχή για πολλούς ακόμη 
τόνους βιολογικών φρούτων! 

29 Ιανουαρίου
Διοργανώνουμε μαζί με τις Διευθύνσεις Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ και Β΄ Αθήνας ημερίδα 
και βιωματικά εργαστήρια για εκπαιδευτικούς με 
τίτλο «Αθήνα, ανοιχτό βιβλίο». Μαζί μας και οι 
συγγραφείς Λότη Πέτροβιτς Αδρουτσοπούλου, 
Χρήστος Μπουλώτης, Αγγελική Δαρλάση, Χρι-
στίνα Φραγκεσκάκη, Αντώνης Παπαθεοδούλου, 
Μαρίζα Ντεκάστρο.

2 Φεβρουαρίου
Μας επισκέπτεται ο συγγραφέας Αντώνης Πα-
παθεοδούλου. Ξεκινάει με τα παιδιά του Δικτύου 
εργαστήρι συγγραφής στίχων για τα δικαιώματα 
του παιδιού. Από αυτό θα προκύψουν τραγούδια 
που θα μελοποιήσει ο Φοίβος Δεληβοριάς!

5 Φεβρουαρίου
Συμμετέχουμε στη διαδικασία δημόσιας διαβού-
λευσης, με την αποστολή σχολίων και προτάσεων, 
σχετικά με την Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη.

8 Φεβρουαρίου 
Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τον FRA και του ιδρύματος Τσά-
τσος με τίτλο: «Έρευνα σε παράγοντες επικινδυ-
νότητας των παιδιών από το Πακιστάν που ήρ-
θαν στην Ελλάδα μεταξύ των ετών 2015-2018». 

8 Φεβρουαρίου 
Συμμετέχουμε στο διαγωνισμό Φαντάσου τι κρύ-
βει το λυχνάρι του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. 
Μαζί μας οι εικαστικοί Μαριγώ Κάσση και Ακρι-
βή Συμεωνίδου.

10 Φεβρουαρίου 
Παρουσιάζουμε τη μίνι έκθεση Ζωγραφίζοντας 

έναν κόσμο που αλλάζει, με έργα που δημιούργη-
σαν παιδιά που λαμβάνουν υπηρεσίες μας στο 
Κέντρο για το Παιδί του Πολυδύναμου Δημοτι-
κού Ιατρείου Πατησίων.

12 Φεβρουαρίου 
Οι Νέοι Δημοσιογράφοι του Δικτύου μιλούν 
στο portokaliradio.gr για το πώς ξεκίνησε η ομά-
δα και τι να περιμένουμε από αυτή στο μέλλον. 

21 Φεβρουαρίου 
Λαμβάνουμε μέρος στην ημερίδα τoυ European 
Program for Integration and Migration (ΕΡΙΜ). 
Το θέμα της εισήγησής μας: «Χτίζοντας το μέλ-
λον με τα παιδιά και τους νέους που μετακινού-
νται». 

4 Μαρτίου 
Συμβάλλουμε στη σύνταξη και συνυπογράφουμε 
επιστολή που απευθύνουν 20 ΜΚΟ στον Υπουρ-
γό Μεταναστευτικής Πολιτικής σχετικά με τις 
δυσκολίες και τις ελλείψεις του πεδίου.

13 Μαρτίου
Σε συνεργασία με τη Fundación ACSAR διοργα-
νώνουμε για αραβόφωνους έφηβους μια σειρά 
workshops αφιερωμένα στα όνειρα, τους στό-
χους και τις ανησυχίες τους. 

15 Μαρτίου
Ο Φοίβος Δεληβοριάς έρχεται στο Δίκτυο, παίζει 
unplugged και δοκιμάζει τις πρώτες μελωδίες 
για τους στίχους που δημιουργούν τα παιδιά μας 
για τα δικαιώματά τους.

20 Μαρτίου 
Το Εφηβικό μας Δίκτυο οργανώνει την έκθεση 
φωτογραφίας Playing with photography.

20 Μαρτίου 
Βρισκόμαστε στη Βαλέτα της Μάλτας και συμ-

μετέχουμε στο 3ο Συνέδριο ‘Lost Ιn Migration’ 
(“Global strategies and political commitments 
for all children in migration”) που διοργανώ-
νουν η  Missing Children Europe και το President’s 
Foundation for the Wellbeing of Society της Προέ-
δρου της Μάλτας. Παρουσιάζουμε εκεί τις συν-
θήκες διαβίωσης και τις προκλήσεις που αντιμε-
τωπίζουν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι πρόσφυγες 
στον αστικό ιστό της Αθήνας.

2 Απριλίου
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βι-
βλίου είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Επισκεπτόμα-
στε σχολεία στα Νέα Μουδανιά και συζητάμε για 
παιδικά βιβλία αλλά και για τα δικαιώματα των 
παιδιών.

2 Απριλίου
Μαζί με την Περιφέρεια Αττικής στο Πεδίον του 
Άρεως διοργανώνουμε γιορτή για την άνοιξη και 
το παιδικό βιβλίο με καλεσμένους μαθητές από 
γειτονικά σχολεία. Μαζί μας οι συγγραφείς Χρι-
στίνα Φραγκεσκάκη και Πόπη Κύρδη.

4 Απριλίου
Συμμετέχουμε στην επιμορφωτική ημερίδα 
«Βιβλιοθήκες για παιδιά: Aς μοιραστούμε τις 
εμπειρίες μας», που διοργανώνουν οι Διευ-
θύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (υπεύ-
θυνες Πολιτιστικών Θεμάτων) Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ 
Αθήνας, Ανατολικής Αττικής και Πειραιά και 
το ηλεκτρονικό περιοδικό για την ανάγνωση 
και το βιβλίο bookbook.gr, σε συνεργασία με 
το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Παρουσιά-
ζουμε εκεί την Πλανόδια Βιβλιοθήκη και την 
Παιδική βιβλιοθήκη μας.

3 Απριλίου
Βρισκόμαστε στις Βρυξέλλες, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Ώς μέλος του Eurochild, συμμε-Η
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τέχουμε μαζί με ευρωβουλευτές και ευρωπα-
ϊκές οργανώσεις στη συνάντηση με θέμα “How 
EU policies and funding can support national 
governments to ensure quality alternative care 
for children in migration”.

6 Απριλίου 
Συμμετέχουμε στο 12ο Εντατικό Συνέδριο 
στην Εφηβική Ιατρική (12th State of the Art 
Adolescent Medicine Course) με την εισήγηση 
‘Ενισχύοντας την ένταξη εφήβων και νέων προσφύ-
γων μέσα από την δημιουργία ενός αστικού εφηβι-
κού κέντρου στην Αθήνα’.

8 Απριλίου
Επισκεπτόμαστε το ιστορικό 14ο Δημοτικό Σχο-
λείο Αθηνών (που σχεδίασε ο Δημήτρης Πικιώ-
νης) και συζητάμε με τους μαθητές για τα δικαι-
ώματα των παιδιών.

17 - 18 Απριλίου
Ώς ενεργό μέλος συμμετέχουμε στην Τακτι-
κή Γενική Συνέλευση και τις αρχαιρεσίες του 
Eurochild στις Βρυξέλλες.

2 Μαϊου
Με τίτλο «Εγώ, αν ήμουν δήμαρχος…» τα παιδιά 
του Δικτύου πραγματοποιούν με τους υποψή-
φιους δημάρχους της Αθήνας, παραμονές δη-
μοτικών εκλογών, ένα διαφορετικό debate («το 
καλύτερο που έχουμε λάβει μέρος» όπως ομολο-
γούν στο τέλος οι ίδιοι οι υποψήφιοι).

7 Μαϊου
Μαθητές και μαθήτριες της Α’ τάξης του Δημοτι-
κού Σχολείου του Κολεγίου Αθηνών δημιουργούν 
και μας δωρίζουν πασχαλινά δώρα για τα παιδιά 
του Δικτύου.

11 Μαΐου 
Συμμετέχουμε στην Ημερίδα «Τα Δικαιώματα 

του Παιδιού στον κόσμο σήμερα» του Τμήματος 
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική 
Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά-
κης. Παρουσιάζουμε εκεί την εισήγηση «Το Ερ-
γαστήρι Πολιτισμού του Δικτύου για τα Δικαιώ-
ματα του Παιδιού: ένας πολυπολιτισμικός χώρος 
με ελεύθερη είσοδο για όλα τα παιδιά» και μαζί 
πραγματοποιούμε το ανοιχτό για τους φοιτητές 
εργαστήριο «Αξιοποιώντας τα εργαλεία της τέ-
χνης στο σχεδιασμό προγράμματος μη τυπικής 
εκπαίδευσης».

15 Μαϊου 
Ταξιδεύουμε στο Λονδίνο και συνεργαζόμαστε 
με το Πανεπιστήμιο Brunel για τη δημιουργία πι-
λοτικού ηλεκτρονικού παιχνιδιού που στόχο έχει, 
την ενημέρωση των παιδιών για τα δικαιώματα 
τους. Η πλοκή του παιχνιδιού βασίζεται σε ιδέες 
και βιώματα των εφήβων του Δικτύου. 

16 Μαΐου 
Συμμετέχουμε στην καμπάνια Children Need 
Answers και στη Συνάντηση Εργασίας με θέμα 
«Παιδική Προστασία και Ευρωπαϊκές Χρημα-
τοδοτήσεις για μετακινούμενους πληθυσμούς 
στην Ελλάδα: Απολογισμός και προοπτικές για 
το μέλλον».

21 Μαϊου
Υποστηρίζουμε και προωθούμε την καμπάνια 
του Eurochild για τις Ευρωεκλογές καλώντας 
τους υποψήφιους ευρωβουλευτές να προωθή-
σουν την παιδική προστασία και τη συμμετοχή 
των παιδιών και να συμβάλλουν στον τερματι-
σμό της φτώχειας, της ανισότητας, των διακρί-
σεων και των συγκρούσεων.

22 Μαϊου
Με τη βοήθεια του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτι-
σμού, η φωτογραφική μας έκθεση Τα παιδιά που 

πέρασαν θάλασσα & το παιχνίδι με τις μάσκες τα-
ξιδεύουν στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στο Κίεβο.

28 Μαϊου
Επισκεπτόμαστε στο Μονπελιέ της Γαλλίας τους συ-
νεργάτες μας, την κολεκτίβα Je Pars À Zart,  για τις 
τελευταίες προετοιμασίες πριν την ολοκλήρωση του 
κοινού μας θεατρικού προγράμματος City Zen Ship 2.

29 Μαΐου 
Διοργανώνουμε σεμινάρια για επαγγελματίες 
του πεδίου, στο πλαίσιο του Προγράμματος 
CISOTRA, με θέμα «Από την υποδοχή στην έντα-
ξη: συνοδεύοντας τους εφήβους στις πολλαπλές 
μεταβάσεις, μετάβαση ανηλίκων από την ανηλι-
κότητα στην ενηλικίωση». Επαναλαμβάνουμε τα 
σεμινάρια και τον Σεπτέμβριο.

9 Ιουνίου
Διοργανώνουμε στο δρόμο μας την «Γιορτή 
της Αλκαμένους», παρέα με τη θεατρική ομά-
δα Τόπι, την Ομάδα Re[defining] Neverland και 
την ΠΕΨΑΕΕ.

12 Ιουνίου
Δίνουμε συνέντευξη  στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για την Πα-
γκόσμια Ημέρα Κατά της Παιδικής Εργασίας και 
μεταφέρουμε την εμπειρία μας σχετικά με τους 
ασυνόδευτους ανήλικους που αιτούνται διεθνή 
προστασία.

14 Ιουνίου
Μας επισκέπτεται η Ίρις Σαμαρτζή για ένα ξεχωρι-
στό εργαστήρι εικονογράφησης με τα παιδιά του 
Δικτύου.  

19 Ιουνίου
Μας επισκέπτεται η Κινητή Ομάδα Υγείας του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και πραγματοποιεί 
εμβολιασμό σε ωφελούμενούς μας ασυνόδευ-
τους ανήλικους πρόσφυγες.

2 Ιουλίου
Η Εφηβική Θεατρική Ομάδα του Δικτύου αλλη-
λεπιδρά με τη γαλλική κολεκτίβα Je Pars A Zart 
και παρουσιάζει στο Γαλλικό Ινστιτούτο  Το ταξίδι 
του «Ο» στο πλαίσιο του προγράμματος City Zen 
Ship 2. 

24 Ιουλίου
Συντάσσουμε επιστολή προς τον Υπουργό Εργα-
σίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετι-
κά με τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργεί σε 
ανήλικους η ανάκληση της εγκυκλίου με την οποία 
απλοποιούνταν οι διαδικασίες απόδοσης ΑΜΚΑ σε 
ξένους υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ και σε αιτού-
ντες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας.

31 Ιουλίου
Δημοσιεύουμε άρθρο στην Εφημερίδα των 
Συντακτών, σε συνεργασία με την οργάνωση 
Defence for Children International, σχετικά με την 
πρακτική των Ευρωπαϊκών Κρατών Μελών και 
τις απορρίψεις αιτημάτων οικογενειακής επανέ-
νωσης για τους ασυνόδευτους ανήλικους.

1 Αυγούςτου
Ξεκινά η Καμπάνια μας για τις αστικές πυρκα-
γιές. Για 30 μέρες τηλεοπτικό σποτ μας μεταδί-
δεται πανελλαδικά με σκοπό την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία 
των παιδιών από τις πυρκαγιές.

3 Αυγούςτου
Tα «Αποδημητικά Πουλιά» εκδίδουν το 14ο φύλλο 
τους. Πλέον σε σχήμα ταμπλόιντ!

24 - 29 Αυγούςτου 
Συμμετέχουμε στο 85ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Δι-
εθνούς Συνομοσπονδίας Ενώσεων Βιβλιοθηκών και 
Ιδρυμάτων IFLA που διοργανώνεται στο Μέγαρο 
Μουσικής με θέμα “Libraries: dialogue for change”.Η
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2 Σεπτεμβρίου
Υπογράφουμε την καμπάνια του Eurochild για 
τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Επιτρόπου για τα 
παιδιά. 

3 Σεπτεμβρίου
Λίγο πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, 
συγκεντρώνουμε στο Εργαστήρι Πολιτισμού 
σχολικά είδη για παιδιά που δυσκολεύονται να 
τα αποκτήσουν.

9 Σεπτεμβρίου
Το Business London School μας επισκέπτεται. Οι 
φοιτητές του μαθαίνουν από κοντά το έργο μας.

11 Σεπτεμβρίου
Ανακοινώνεται η υποψηφιότητα της παιδικής 
μας Βιβλιοθήκης για το διεθνές βραβείο ΙΒΒΥ – 
ΑSAHI Reading Promotion Award 2020!

12 Σεπτεμβρίου
Τα Αποδημητικά μας Πουλιά συμπεριλαμβάνο-
νται σε αφιέρωμα που κάνει η Deutsche Welle 
(DW) για το μέλλον της Ευρώπης στο ντοκιμα-
ντέρ με τίτλο «The Future of Europe».

19 Σεπτεμβρίου
Η ταινία μικρού μήκους «A day in the library», 
που δημιουργήσαμε στο Εφηβικό Δίκτυο προ-
βάλλεται στο Διεθνές Φεστιβάλ Animation της 
Σύρου (Animasyros).

24 Σεπτεμβρίου
Με ανοιχτή επιστολή, που συνυπογράφουμε με άλ-
λες 11 ανθρωπιστικές οργανώσεις, ζητάμε να μπει 
τέλος στο φαύλο κύκλο του υπερσυνωστισμού στα 
ελληνικά νησιά και στα hotspots προσφύγων και 
μεταναστών και ανάμεσά τους παιδιών. 

25 Σεπτεμβρίου
Συμμετέχουμε στη στρογγυλή τράπεζα του Ινστι-

τούτου Υγείας του Παιδιού για την κατάρτιση και 
σύνταξη πρωτοκόλλων σχετικών με την ανίχνευ-
ση, διαχείριση και υποστήριξη κακοποιημένων 
και παραμελημένων παιδιών.

26 Σεπτεμβρίου
Σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων διοργανώ-
νουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια για ενήλικες, με 
προτεραιότητα στους λήπτες και λήπτριες ΤΕΒΑ.

27 Σεπτεμβρίου
Διοργανώνουμε ημερίδα σε συνεργασία με την 
Action Synergy με τίτλο «Από την υποδοχή στην 
ένταξη: συνοδεύοντας τους εφήβους στις πολ-
λαπλές μεταβάσεις».

27 Σεπτεμβρίου
Το Εφηβικό μας Δίκτυο συμμετέχει στην κινητο-
ποίηση για το κλίμα «Fridays for future».

28 Σεπτεμβρίου 
Συμμετέχουμε με την εισήγηση «Ενταξιακά Ερ-
γαστήρια για εφήβους. Μεθοδολογία και απο-
τελέσματα» στην ετήσια συνάντηση του ISSOP 
«Children in Armed Conflict. Rights, Health and 
Wellbeing».

4 Οκτωβρίου
Οργανώνουμε ένα διαφορετικό παιδαγωγικό 
διήμερο με τίτλο «Αρχιτεκτονική και παιδαγω-
γική».

7 Οκτωβρίου
Τρέχουμε (στην κυριολεξία) για τα δικαιώματα 
του παιδιού λαμβάνοντας για δεύτερη φορά μέ-
ρος στο Nea Smyrni Historic Run - Αγώνες Ιστο-
ρικής Μνήμης. 

10 Οκτωβρίου
Είμαστε πια για τα καλά έφηβοι! Γιορτάζουμε τα 
15 μας χρόνια!

11 Οκτωβρίου
Βρισκόμαστε στο Théâtre de la Plume στο Μον-
πελιέ της Γαλλίας για τον απολογισμό του θεα-
τρικού προγράμματός μας City Zen Ship 2. 

15 Οκτωβρίου 
Διοργανώνουμε στο iMedD ημερίδα με τίτλο: 
«Αποδημητικά Πουλιά που ήρθαν για να μείνουν». 
Παρουσιάζουμε εκεί την εμπειρία, τις προκλή-
σεις αλλά και την προοπτική της εφηβικής μας 
εφημερίδας Αποδημητικά Πουλιά.

16 Οκτωβρίου
Η Athens Voice δημοσιεύει το άρθρο μας: 
«Ποιος θυμάται ότι φέτος γιορτάζουμε 30 χρό-
νια από την υιοθέτηση της Διεθνούς Σύμβασης 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού;» (διαθέσιμο και 
εδώ: https://ddp.gr/poios-thymatai-oti-fetos-
giortazoyme-30-ch/ )

21 Οκτωβρίου  
Συμμετέχουμε στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευ-
σης και αποστέλλουμε σχόλια και προτάσεις σχετικά 
με το νόμο 4636/2019 Περί Διεθνούς Προστασίας και 
ειδικά σε ό,τι αφορά τους ανήλικους αιτούντες άσυλο.

29 Οκτωβρίου
Είμαστε στη Νάπολη της Ιταλίας και συμμετέ-
χουμε στο τριήμερο σεμινάριο για την κοινωνική 
ένταξη των ασυνόδευτων ανηλίκων και τη με-
τάβασή τους στην ενηλικίωση, στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού προγράμματος Cisotra.

1 Νοεμβρίου 
Συμμετέχουμε στο 1ο Φόρουμ Θεσσαλονίκης για 
τα Δικαιώματα των Παιδιών, που διοργανώνει η 
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώ-
που. Η εισήγησή μας είναι για τις προκλήσεις και 
προοπτικές για την καλύτερη προστασία των δι-
καιωμάτων παιδιών και εφήβων.

10 Νοεμβρίου 
Δίνουμε συνέντευξη στο διαδικτυακό περιοδικό 
popaganda με θέμα «Το ζήτημα της παιδικής ερ-
γασίας στην Ελλάδα».

13 Νοεμβρίου
Συμμετέχουμε με σχόλια και προτάσεις σε επι-
στολή που συντάσσεται και αποστέλλεται προς 
το Γενικό Γραμματέα Συντονισμού των Εσωτερι-
κών Πολιτικών, με στόχο την ανάδειξη των συνε-
πειών των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων 
στην ψυχοκοινωνική τους ευημερία.

15 Νοεμβρίου 
Για ένα μήνα μεταδίδεται στις τηλεοράσεις και τα 
ραδιόφωνα νέο σποτ μας με αφορμή τη συμπλή-
ρωση 15 χρόνων από την έναρξη λειτουργίας μας 
και το έργο μας ώστε να γίνονται τα δικαιώματα 
του παιδιού πράξη.

16 Νοεμβρίου
Τα ‘Κουραφέλκυθρα - Δεν είναι καν λέξη’ και ο 
κομίστας-δημιουργός τους Αντώνης Βαβαγιάν-
νης επισκέπτονται το Εφηβικό Δίκτυο για ένα 
σεμινάριο κόμικ.

20 Νοεμβρίου 
Καταθέτουμε την εμπειρία μας για τους ασυνό-
δευτους ανήλικους στη συνέντευξη τύπου που 
διοργανώνουν το Rosa Luxemburg Stiftung μαζί 
με Steps, ΕΣΠ και Hias με αφορμή την έρευνα με 
τίτλο «Παιδιά Έρμαια: Αποκλεισμός και εκμετάλ-
λευση των Ασυνόδευτων Ανήλικων στην Ελλά-
δα, την Ιταλία και την Ισπανία».

20 Νοεμβρίου
Συνδιοργανώνουμε με τις εκδόσεις Μεταίχμιο 
την ημερίδα «Τα δικαιώματα τα δικά μου, τα δικά 
σου, τα δικά μας», για εκπαιδευτικούς προσχο-
λικής αγωγής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η
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Αφορμή η Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του 
Παιδιού και το βιβλίο «Πού κρύβονται τα δικαιώ-
ματα;» της Μαρίζας Ντεκάστρο. 

25 Νοεμβρίου 
Πάμε στη Βιέννη και συμμετέχουμε στη συνά-
ντηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης 
για το Άσυλο (EASO), στο πλαίσιο της συμβολής 
των ΜΚΟ στην έκδοση της ετήσιας έκθεσης που 
εκδίδει η EASO.

26 Νοεμβρίου
Ταξιδεύουμε στην Πάτρα για να λάβουμε μέ-
ρος στο Διεπιστημονικό Συμπόσιο: «Ψυχική 
Υγεία - Νέες Τεχνολογίες - Τα δικαιώματα του 
παιδιού». Το θέμα της εισήγησής μας: «Το δι-
καίωμα του παιδιού στις νέες τεχνολογίες και 
την έκφραση».

27 Νοεμβρίου
Πάμε στην Πράγα στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος Rights For Kids με σκοπό να προετοιμα-
στούμε με τους εταίρους μας για το θεατρικό 
φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί το 2020 
στην Αθήνα.

28 Νοεμβρίου
Συνυπογράφουμε με άλλες 17 οργανώσεις επι-
στολή προς τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγες ενόψει της επίσκεψής του στο 
Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια 
της Λέσβου.

29 Νοεμβρίου
Κυκλοφορεί σε συνεργασία με τις εκδόσεις ΜΕ-
ΤΑΙΧΜΙΟ το πολύ ιδιαίτερο σημειωματάριό μας: 
«Να μην ξεχάσω… τα δικαιώματά μου».

29 Νοεμβρίου
Πάμε στο Βόλο στο ΙΣΤ’ Διεθνές Συνέδριο «Το 
σχολείο στη δημοκρατία, η δημοκρατία στο σχο-

λείο», που διοργανώνει η Παιδαγωγική Εταιρεία 
Ελλάδος με το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής 
και Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό 
Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας. Παρουσιάζουμε την εισήγηση: «Το Εργα-
στήρι Πολιτισμού του Δικτύου για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού: Ένας πολυπολιτισμικός χώρος με 
ελεύθερη είσοδο για όλα τα παιδιά».

30 Νοεμβρίου
Διοργανώνουμε μαζί με τον Βαγγέλη Κτιστόπου-
λο βιωματικό εργαστήρι για εκπαιδευτικούς με 
θέμα «Η Δραματική Τέχνη στην Εκπαιδευτική 
Διαδικασία» 

30 Νοεμβρίου
Είμαστε στο πάνελ της εκδήλωσης που διοργα-
νώνει η Παιδαγωγική Ομάδα «Το Σκασιαρχείο» 
στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Συζητάμε για τα «30 χρό-
νια από τη Σύμβαση Για τα Δικαιώματα του παιδιού. 
Τι ακριβώς γιορτάζουμε;»

31 Νοεμβρίου 
Συμμετέχουμε σε εκπαίδευση στην Τουρκία με 
θέμα: «Δουλεύοντας με τους πρόσφυγες: Δυσκο-
λίες, Σημεία ενδυνάμωσης και προτάσεις» που 
διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Istanbul Bilgi, στα 
πλαίσια του προγράμματος CISOTRA. 

3 Δεκεμβρίου 
Συμμετέχουμε στην ημερίδα «Ζώντας μαζί! Τρό-
ποι πετυχημένης ένταξης προσφύγων στην τοπι-
κή αυτοδιοίκηση» που διοργανώνει η Πρεσβεία 
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανί-
ας, η Ελληνογερμανική Συνέλευση και το Ίδρυμα 
Friedrich-Ebert-Stiftung στην Αθήνα. 

6 Δεκεμβρίου
Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Human Rights for 
Beginners ως σύμβουλος/μέντορας ομάδας εκ-

παιδευτικών που διαγωνίζονται στη δημιουργία 
εκπαιδευτικού προγράμματος για τα ανθρώπι-
να δικαιώματα. Η ομάδα μας κερδίζει το πρώτο 
βραβείο!

7 – 15 Δεκεμβρίου
Συμμετέχουμε σε χριστουγεννιάτικα bazaars με 
στόχο την ενημέρωση  του κοινού για τους σκο-
πούς και τη λειτουργία του Δικτύου.

10 Δεκεμβρίου 
Δημοσιεύεται άρθρο μας στο ηλεκτρονικό περι-
οδικό ‘Νέα Υγεία’ σχετικό με τις δράσεις στην κοι-
νότητα και την υποστήριξη της ψυχοκοινωνικής 
υγείας των παιδιών.

10 Δεκεμβρίου
Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα για τα Αν-
θρώπινα Δικαιώματα με την εκδήλωση «Sharing 
experiences from the field», που διοργανώνει η 
Ολλανδική πρεσβεία. Συζητάμε για την εμπειρία 
μας από το πεδίο μαζί με τις οργανώσεις Διοτίμα, 
Human Rights 360, Melissa Network, Zaatar. 

12 Δεκεμβρίου
Το Κέντρο για το Παιδί, που λειτουργούμε στο 
Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο στα Πατήσια, 
βρίσκεται ανάμεσα στις 28 καλές πρακτικές του 
ευρωπαϊκού προγράμματος FEAD/ΤΕΒΑ.

13 Δεκεμβρίου 
Συμμετέχουμε σε ομάδα εστίασης με θεσμικούς 
φορείς στο πλαίσιο του προγράμματος «NET-
CARE: Δικτύωση και φροντίδα των γυναικών 
προσφύγων και μεταναστριών», που υλοποιείται 
σε Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία.

16 Δεκεμβρίου 
Η Μονάδα Παιδικής Προστασίας μας (CPU) πα-
ρουσιάζει την κατάσταση των ασυνόδευτων παι-

διών στην Αθήνα, στην 18η στρογγυλή τράπεζα 
της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης ‘Αντιγόνη’. 

18 Δεκεμβρίου 
Συμμετέχουμε με εισήγηση για την ένταξη των 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε κοινή εκδή-
λωση της ΕΕΔΑ και Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες.

19 Δεκεμβρίου 
Μαζί με τις οργανώσεις Generation 2.0 for 
Rights, Equality and Diversity καταθέτουμε ανα-
φορά στο Συνήγορο του Παιδιού σχετικά με τη 
διάκριση εις βάρος παιδιών και νέων στην πρό-
σβασή τους σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορι-
κούς τόπους, μνημεία και μουσεία στην Ελλάδα.

21 Δεκεμβρίου
Δίνουμε συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα της 
ΕΡΤ (105,8 FM). Η εκπομπή «Προσφέρω» κάνει 
αφιέρωμα για τη 15χρονη δράση μας.

23 Δεκεμβρίου
Στέλνουμε παρατηρήσεις και σχόλια για τη 
Εναλλακτική Έκθεση της Εθνικής Επιτροπής Δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) σχετικά με τη 
συμμόρφωση της Ελλάδας στη Διεθνή Σύμβαση 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής των 
Ηνωμένων Εθνών.
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου  « Δ Ι Κ Τ Υ Ο  Γ Ι Α  ΤΑ 
Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ ΑΤΑ  Τ Ο Υ  Π Α Ι Δ Ι Ο Υ »

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «ΔΙΚΤΥΟ 
ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» (το Σωματείο), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης 
Δεκεμβρίου 2019 και την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς 
και το σχετικό προσάρτημα.

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονομική θέση του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.

Βάση Γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται 
περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. 
Είμαστε ανεξάρτητοι από το Δίκτυο, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα 
Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, 
όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται 
με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας 
υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα 
Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα 
να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού 
ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της 
ικανότητας του Σωματείου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια 
περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής 
αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να διακόψει τη 
δραστηριότητα του Σωματείου ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σε αυτή 
την ενέργεια.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, 
στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος 
και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά 
διασφάλιση

 

υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά 
έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρ-
χει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα 
ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρη-
στών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις. 

Ώς καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, 
ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγ-
χου. Επίσης: :

›  Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, 
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που 
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και 
κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος 
που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να 
εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη 
των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

›  Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί 
της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Σωματείου.

›  Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το 
εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. 

›  Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσεως από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν 
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν 
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα του Σωματείου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. 
Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή 
να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν 
αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά 
μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. 
Ώστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα το Σωματείο να παύσει να 
λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα 
του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών 
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 15 Μαΐου 2020

Νικόλαος Αθ. Συκάς
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Α.Μ. ΣΟΕΛ 27541
ΣΟΛ Α.Ε.

Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3,  112 57 Αθήνα

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125
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Ιωάννα Μοσχοβάκου                  

ΑΔΤ Ν089243

Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου
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ΑΑΟΕΕ Α Τάξεως 0014081
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Περιουσιακά στοιχεία ( Π ο σ ά  σ ε  Ε υ ρ ώ )   2 0 1 9   0 1 . 0 1 . 2 0 1 9

Πάγια  98.284,68  99.302,21 

Μείον:  Αποσβεσμένα 61.957,43 36.327,25 52.583,19 46.719,02

Απαιτήσεις  6.720,52  2.248,02

Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα  33.885,20  43.199,91

Λοιπά  0,00  0,00

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  363.647,51  109.651 ,72

Σύνολο ενεργητικού  440.580,48  201.818,67

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις

Κεφάλαια και αποθεματικά  154.529,11  142.146,85

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  14.280,01  0,00

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  271 .771 ,36  59.671 ,82

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων  440.580,48  201.818,67

  Κ α τ ά σ τ α σ η  Α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν  ( Π ο σ ά  σ ε  Ε υ ρ ώ )     2 0 1 9   2 0 1 8

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 1.026.559,52  1.094.715,91

Λοιπά συνήθη έσοδα 0,00  0,00

Παροχές σε εργαζόμενους -814.151 ,73  -971.407,56

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων -4.095,03  -6.088,86

Λοιπά έξοδα και ζημιές -186.345,79  -165.394,36

Λοιπά έσοδα και κέρδη 48,99  0,00

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) -534,33  0,13

Αποτέλεσμα προ φόρων 2 1 . 4 8 1 , 6 3   - 4 8 . 1 7 4 , 7 4

Φόροι 0,00  0,00

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 2 1 . 4 8 1 , 6 3   - 4 8 . 1 7 4 , 7 4

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2020

          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΏΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

  Ι .  ΕΣΟΔΑ  

1 .  ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1/1/2019 109.651 ,72  

2 .  ΤΟΚΟΙ  ΤΡΑΠΕΖΏΝ 0,14  

3.  ΔΏΡΕΕΣ ΝΟΜΙΚΏΝ ΠΡΟΣΏΠΏΝ ΚΑΙ ΙΔΙΏΤΏΝ 74.155,89  

4.  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΏΝ 954.651 ,24  

5.  ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 762,00  

6.  ΜΕΙΟΝ ΕΣΟΔΑ 2019 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΤΟ 2020 35.094,30  

7.  ΠΛΕΟΝ ΕΣΟΔΑ 2018 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΤΟ 2019 43.199,91  

9.  ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΏΝ 199.800,60  

10.  ΠΛΕΟΝ ΕΣΟΔΑ 2020 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΤΟ 2019 2.873,78  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.350.000,98  

  

Ι Ι .  ΕΞΟΔΑ 

1 .  ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΏΠΙΚΟΥ  799.871 ,72   

1α.  ΜΕΙΟΝ ΦΜΥ ΠΛΗΡΏΤΕΑ ΤΟ 2020  6.179,92   

1β.  ΜΕΙΟΝ ΕΦΚΑ ΠΛΗΡΏΤΕΟΣ ΤΟ 2020  38.811 ,06   

1γ.  ΠΛΕΟΝ ΜΙΣΘΟΙ 2018 ΠΛΗΡΏΤΕΟΙ ΤΟ 2019  3.487,86   

2 .  ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ & ΤΡΙΤΏΝ  88.433,11   

2α.  ΜΕΙΟΝ ΠΑΡΑΚΡ. ΦΟΡΟΙ ΠΛΗΡΏΤΕΟΙ ΤΟ 2020  1 .399,62   

3.  ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ-ΔΕΚΟ-ENOIKIA  25.256,91   

3α.  ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΠΛΗΡΏΜΕΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑ  3.263,40   

4.  ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ  24.756,94   

5.  ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ (ΕΝΤΥΠΑ-ΓΡΑΦ.ΥΛΗ-ΑΝΑΛΏΣΙΜΑ-ΤΡΟΦΙΜΑ κ.λ.π)   47.898,15   

6.  ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΏΝ  534,47   

7.  ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  2.754,32   

7α.  ΜΕΙΟΝ ΔΏΡΕΕΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  -     

8.  ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ 2019 ΠΛΗΡΏΤΕΑ ΤΟ 2020  19.696,77   

9.  ΠΛΕΟΝ ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΦΜΥ 2018 ΠΟΥ ΠΛΗΡΏΘΗΚΑΝ ΤΟ 2019  46.396,97   

10.   ΠΛΕΟΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΕΠΙΧ.ΔΡΑΣΤ.2018  

ΠΟΥ ΠΛΗΡΏΘΗΚΑΝ ΤΟ 2019      783,55   

11 .  ΠΛΕΟΝ ΕΞΟΔΑ 2018 ΠΟΥ ΠΛΗΡΏΘΗΚΑΝ ΤΟ 2019  9.003,44   

12.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ 2019  -     

13.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ  -     

14.  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 31/12/2019  363.647,51   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ  1.350.000,98   

  

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2020

ΣΏΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΏΟΥ 2 5 3 7 5

Ι ΣΟΛΟ Γ Ι Σ Μ ΟΣ  Τ Η Σ  3 1 η ς  Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι ΟΥ  2 0 1 9
1  Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019
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1. 35ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών
2.  Ακτίνα Ανώτερη Επαγγελματική 

Ιδιωτική Σχολή Χορού
3.  Αμοιρόγλου & Συνεργάτες 

(Δικηγορική Εταιρεία)
4. Γιατροί του Κόσμου
5. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
6.  Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία 

Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης
7. ΔΕΣΜΟΣ
8.  Ζέπος & Γιαννόπουλος 

Δικηγορική Εταιρεία
9.  Κιβωτός του Νώε  

(κατάστημα ραπτικής)
10. Κολλέγιο Αθηνών
11. Κουκούτσι (Παιδικός Σταθμός)
12.  Λαμπαδάριος & Συνεργάτες 

(Δικηγορική Εταιρεία)
13. Μαζί για το Παιδί 
14. Μεταίχμιο (εκδόσεις)
15.  Μπισκότα Παπαδοπούλου (Ε.Ι. 

Παπαδόπουλος Α.Ε)
16. Μύλοι Λούλη
17. Νέα Οδός
18. Νομική Βιβλιοθήκη
19. Οπτικά Γιαννάκη
20. Οργάνωση Αποστολή Άνθρωπος
21. Πατάκης (εκδόσεις)
22. Πλαίσιο
23. Πνοή Ελπίδας
24. Σκλαβενίτης
25. ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
26. Σχολή Χιλλ
27. Τ.Ε.ΜΕΣ Α.Ε.
28.  Τροβά – Οικονόμου – Κάρμου & 

Συνεργάτες (Δικηγορική Εταιρεία)

29. Χ.Ε.Ν. Αθηνών
30. Χριστακόπουλος Β. Α.Ε.Γ.Ε.Ε
31.  ACS (American Community 

School)
32. AEK FC
33. ANYFION
34. Armenakis Trading
35. ACSAR FOUNDATION
36. Athenaum Intercontinental
37. BIC Violex S.A 
38. Brunel University
39. Costamare Shipping Company S.A.
40.  Deree 

The American College of Greece
41. HIGGS 
42. ΙΒΒΥ
43. iMEdD
44. Impact Hub
45. Interamerican
46. J&P Avax
47. Just PicShots
48. Kalimat Foundation 
49. Leroy Merlin
50. Lidl
51. Luxottica Hellas Α.Ε.
52. Madre De Cacao
53. ΜcCann Erickson Advertising 
54. Respect for Greece
55. Shaner Group
56. Taxi Beat
57. Thenamaris Ships Management
58. Tribe
59. Value Com
60. We Need Books

Κύριοι υποστηρικτές των προγραμμάτων μας για το 2019 ήταν οι: 

AYRE SOLIDARIO ASOCIACION  Εφηβικό Δίκτυο

EUROPEAN COMMISSION       Right for Kids

OPEN SOCIETY FOUNDATION   Young Journalists και Πλανόδια 

Βιβλιοθήκη

ROSA LUXEMBURG STIFUNG   Young Journalists

SOLIDARITY NOW  Κέντρο για το Παιδί-Φρουραρχείο

UNICEF Young Journalists

UNHCR  Child Protection Unit (CPU), 

Πλανόδια Βιβλιοθήκη,  

Young Journalists

Δήμος Αθηναίων  Κέντρο για το Παιδί –   

 Σαρανταπόρου  

 (προγράμματα Esti@ και ΤΕΒΑ)

Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη  Κάθε Παιδί Μοναδικό

Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη   Εργαστήρι Πολιτισμού (έκδοση 

‘Αλφαβητάρι της Ζωής’)

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Εφηβικό Δίκτυο

Καρπός Εφηβικό Δίκτυο

Περιφέρεια Αττικής ΚΔΑΠ ‘Το Δίκτυο στην Τράιμπερ’

Πρεσβεία της Γερμανίας στην Ελλάδα Πλανόδια Βιβλιοθήκη

Πρεσβεία της Ολλανδίας στην Ελλάδα Young Journalists

Όμως τίποτε από τα παραπάνω αλλά και γενικότερα καμία δράση του Δικτύου 
δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την αμέριστη συμπαράσταση των 
114 Εθελοντών μας αλλά και την ποικιλότροπη υποστήριξη επιπλέον 61 οργα-
νώσεων, οργανισμών, φορέων και εταιρειών:

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ



ΕΛΑ ΚΙ ΕΣΥ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

@
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ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ – CSR) 
Αν πιστεύεις ότι η δράση μας έχει σημασία, μίλησε στην εταιρεία σου για εμάς. 
Αναζητούμε συνεργασία με εταιρείες, οι οποίες κινούνται με γνώμονα την 
ευημερία των παιδιών/εφήβων και είναι πρόθυμες να μας υποστηρίξουν στο 
πλαίσιο της ΕΚΕ τους. Σημαντική για εμάς είναι όχι μόνο η οικονομική βοήθεια, 
αλλά και η υποστήριξη σε είδος, όπως επίσης και ο από κοινού σχεδιασμός 
κοινωφελών δράσεων και προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και εθελοντισμού, 
που στόχο έχουν την υποστήριξη κάθε παιδιού με έμφαση στις πλέον ευάλωτες 
ομάδες.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΛΟΣ
Ο εθελοντισμός είναι αναπόσπαστο στοιχείο της λειτουργίας του Δικτύου. Οι 
114 σήμερα εθελοντές μας αποτελούν πολύτιμο κομμάτι του Δικτύου και ενισχύ-
ουν αποτελεσματικά το έργο μας με διαφορετικούς και συνάμα πρωτότυπους 
τρόπους. Αν θες κι εσύ να γίνεις μέρος της ομάδας των εθελοντών μας, στην 
ιστοσελίδα μας (https://ddp.gr/ethelontismos/) θα βρεις όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες και μαζί την αίτηση που χρειάζεται να συμπληρώσεις για να βρού-
με στη συνέχεια μαζί τον τρόπο που μπορείς να βοηθήσεις το έργο μας. 

Στην προσπάθειά μας να προωθήσουμε και να προασπίσουμε τα δικαιώματα 
κάθε παιδιού χρειαζόμαστε ανθρώπους με ενδιαφέρουσες ιδέες, ευαισθητοποι-
ημένους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που θέλουν και μπορούν να 
αναλάβουν πρωτοβουλίες. Αν πιστεύεις ότι το όραμα κι η δράση του Δικτύου 
ανταποκρίνονται στις δικές σου ανησυχίες, σε καλούμε, ακολουθώντας τις οδη-
γίες στο https://ddp.gr/gine-melos/ να γίνεις τώρα μέλος μας και να βοηθήσεις 
την προσπάθειά μας!

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Αλκαμένους 11β, ΤΚ 104 39 Αθήνα

+30 210 8846590

diktio@ddp.gr 

www.ddp.gr

www.facebook.com/ddp.gr

www.instagram.com/ncr_network  

Στο Δίκτυο, όλες οι δράσεις μας υλοποιούνται με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον 
του παιδιού. Όραμά μας είναι ένας κόσμος όπου τα παιδιά θα μεγαλώνουν υγιή κι 
ευτυχισμένα, η γνώμη τους θα λαμβάνεται υπόψη και τα δικαιώματά τους θα γίνονται 
σεβαστά. Για να συμβεί όμως αυτό, για να συνεχίσουμε το έργο μας, χρειαζόμαστε και 
τη δική σου στήριξη!

Κάθε ενίσχυση, οποιουδήποτε ποσού, είναι πολύ σημαντική και με συγκεκριμένα 
αποτελέσματα. Στην ιστοσελίδα μας (https://ddp.gr/donations-gr/) υπάρχουν όλες οι 
πληροφορίες για το πώς μπορείς να κάνεις τη δωρεά σου και πώς αυτή μπορεί να 
διευκολύνει τις δράσεις μας.

https://ddp.gr/donations-gr/
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*  H ζωγραφιά δώρο των παιδιών του Δικτύου 
στους υποψήφιους δημάρχους Αθηναίων που 
έλαβαν μέρος στο διαφορετικό debate που 
διοργάνωσαν τα ίδια τα παιδιά στο Δίκτυο στην 
Τράιμπερ με αφορμή τις δημοτικές εκλογές. 



Απολογισμόσ Δίκτυο 2019 
 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
Όλγα Αλεξανδρή, Σοφία Αλεξανδρή, Μιράντα Βατικιώτη, 
Πηνελόπη Γιαννακοπούλου, Αλέξανδρος Δεληστάθης, 
Φιλίππα Δημητριάδη, Βαρβάρα Κάσση, Χριστίνα 
Κατσαμπούκα, Στέφανος Κονόμι, Θανάσης Κοτσοβός,  
Ρούλα Λινάρδου, Έφη Μάνσαλη, Δημήτρης Μιμαράκης, 
Ελένη Νιαουνάκη, Πελοπίδας Νικολόπουλος, Κούλα 
Πανάγου, Βασιλική Παπαγεωργίου, Παναγιώτης 
Σταματάκης, Μυρτώ Συμεωνίδου
 
επιμέλεια κειμένων
Αγγελική Κωνσταντοπούλου
Πάνος Χριστοδούλου
 
ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Αλεξία Καραπατσιά
 
γραφιστικη επιμελεια
Δανάη Παρουνιάδη
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