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χαιρετισμός

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε εδώ τον απολογισμό των
δράσεων που έλαβαν χώρα στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού καθ’ όλη
τη διάρκεια του 2018.
Θα διαπιστώσετε ότι και τη συγκεκριμένη χρονιά το Δίκτυό μας, ανέπτυξε μια
σειρά από αξιόλογα προγράμματα και έδωσε το παρόν σε σημαντικά ζητήματα
που αφορούν στην εφαρμογή και προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού.
Για ακόμη μία φορά, όλα όσα θα διαβάσετε στις σελίδες που ακολουθούν,
δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν χωρίς την ακούραστη εργασία των
εργαζομένων και των εθελοντών μας, αλλά και χωρίς την εμπιστοσύνη και τη
στήριξή που δείχνετε όλοι εσείς στο έργο του Δικτύου.
Ευελπιστούμε στη συνέχιση αυτής της εμπιστοσύνης και στη διάδοση εκ μέρους
σας του έργου μας ώστε να ευαισθητοποιηθούν και να δραστηριοποιηθούν
ακόμη περισσότεροι υπέρ των δικαιωμάτων κάθε παιδιού. Με τη δική σας
στήριξη μπορούμε να προσφέρουμε ακόμη πιο πολλά σε ακόμη περισσότερα
παιδιά.
Μυροφόρα Παπαδοπούλου
Πρόεδρος ΔΣ
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εισαγωγή

Το 2018 το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Δίκτυο) πραγματοποίησε έναν
σημαντικό όγκο ποιοτικών δραστηριοτήτων που είχαν πάντα ως επίκεντρο το
παιδί και τα δικαιώματά του.
Οι δράσεις αυτές, τις οποίες παρουσιάζουμε συνοπτικά στις επόμενες σελίδες,
αν και ξεπέρασαν σε αριθμό τις αντίστοιχες του 2017 και ωφέλησαν περισσότερα
παιδιά σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, δεν πραγματοποιήθηκαν κάτω από
τις ιδανικότερες συνθήκες. Σε ένα επισφαλές οικονομικό περιβάλλον, με συχνές
αντιξοότητες και επιδείνωση της κατάστασης του πεδίου των δικαιωμάτων
των παιδιών, οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές μας χρειάστηκε πολλές φορές να
υπερβάλουν εαυτόν με σκοπό να διατηρήσουν ακέραιη τη φιλοσοφία και την
υψηλή ποιότητα των δράσεων του Δικτύου και να αποφύγουν εύκολες λύσεις που
θα μπορούσαν να καταστήσουν το σωματείο μας ως μια (ακόμη) οργάνωση που
απλά διεκπεραιώνει προγράμματα. Η ευθύνη όλων μας να μην απογοητεύσουμε
τα παιδιά που απευθύνονται σε εμάς ζητώντας την υποστήριξή μας, αποτελεί
πάντα εχέγγυο ότι θα εξακολουθούμε να επιμένουμε για το βέλτιστο συμφέρον
του παιδιού ανεξαρτήτως συνθηκών.
Ο απολογισμός αυτός λοιπόν αφιερώνεται σε όλους τους προαναφερόμενους.
Πάνος Χριστοδούλου
Διευθυντής
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η δράση μας

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο,
που από το 2004 ερευνά, προωθεί και προασπίζει τα δικαιώματα του παιδιού
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 περιλαμβάνει
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
διαφορετικές ειδικότητες εργαζομένων και εθελοντών «συναντιόνται» στο
Δίκτυο και συνεργάζονται σε καθημερινή βάση [ανάμεσά τους, παιδαγωγοί,
δικηγόροι, πολιτισμικοί διαμεσολαβητές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι κ.α.].
Όλοι οι παραπάνω, χωρισμένοι σε ομάδες, ανάλογα με τον χώρο δράσης και το
εκάστοτε πρόγραμμα που υλοποιεί το Δίκτυο, θέτουν τους στόχους και σχεδιάζουν
από κοινού τις δράσεις, τις παρεμβάσεις, τις παραπομπές, αλληλοενημερώνονται
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.

Στη διάρκεια του 2018 το Δίκτυο προσπάθησε να ανταποκριθεί σε αυτόν το
στόχο μέσω των ακολούθων προγραμμάτων:
Εργαστήρι Πολιτισμού
Πλανόδια Βιβλιοθήκη
Κάθε Παιδί Μοναδικό
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης
[Το Δίκτυο στην Τράιμπερ]
Κέντρο για το Παιδί
Εφηβικό Δίκτυο
rights4kids
The Young Journalists
Υποστήριξη σε παιδιά πρόσφυγες
[cpu]
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εργαστήρι πολιτισμού

Το Εργαστήρι Πολιτισμού υποδέχεται παιδιά, γονείς και εθελοντές στο φιλόξενο
χώρο του. Εκεί τα παιδιά συμμετέχουν σε Δημιουργικές Ομάδες, τμήματα
Μαθησιακής Υποστήριξης, Επισκέψεις και Εκδρομές, θεατρικές παραστάσεις και
εικαστικά εργαστήρια.
Το 2018, 228 καινούργια παιδιά ενεγράφησαν στο Εργαστήρι Πολιτισμού από
τα οποία 72 παιδιά ήταν παιδιά πρόσφυγες και 10 παιδιά ασυνόδευτα που
φιλοξενούνταν σε ξενώνες. Ο συνολικός αριθμός των παιδιών με κάρτα μέλους
έφτασε τα 1968. Από αυτά, τα 200 παιδιά είναι ενεργά μέλη και συμμετέχουν στις
παρακάτω δράσεις του Εργαστήριου. Συνολικά καταγράφηκαν 20 διαφορετικές
χώρες καταγωγής. Ενδεικτικά αναφέρουμε: Αλβανία, Αίγυπτο, Ελλάδα, Συρία,
Αφγανιστάν, Πολωνία, Νιγηρία, Μπαγκλαντές, Ρουμανία.
Στις καλοκαιρινές δράσεις του Δικτύου συμμετείχε σταθερά μία ομάδα παιδιών
Ρομά. Την ίδια περίοδο παρατηρήθηκε επίσης, το φαινόμενο της εγγραφής παιδιών
μικρής ηλικίας (προσχολικής και πρώτης σχολικής) στο Δίκτυο από ανατολικές
χώρες (όπως Πολωνία, Ρουμανία, Αλβανία) που δεν μιλούσαν καθόλου ελληνικά.
Η παιδική δανειστική βιβλιοθήκη
Η Δανειστική μας Βιβλιοθήκη έφτασε τους 7.000 τίτλους βιβλίων. Η συλλογή της
εμπλουτίστηκε χάρη στην δράση «Ένα Βιβλίο ταξιδεύει», που συντόνισε η Alpha
Bank, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αλλά και
χάρη στις δωρεές πολλών φίλων και εθελοντών του Δικτύου. Επίσης, αυξήθηκε
σημαντικά η συλλογή των δίγλωσσων βιβλίων σε φάρσι, αραβικά, ίντι, αγγλικά,
γαλλικά και γερμανικά.
Το 2018, πολλοί συγγραφείς επισκέφτηκαν το Εργαστήρι Πολιτισμού και
συναντήθηκαν με τα παιδιά, ανάμεσά τους η Εύη Γεροκώστα, η Χριστίνα
Φραγκεσκάκη, η Έμι Σίνη, ο Άγγελος Αγγέλου, ο Γρηγόρης Χαλιακόπουλος,
η Πόπη Κύρδη, η Μαρία Ανδρικοπούλου, και η Μαριάννα Κουμαριανού. Τις
παρουσιάσεις παρακολούθησαν και παιδιά πού μιλούσαν αραβικά ή φάρσι, με
τη βοήθεια πολιτισμικών διαμεσολαβητών του Δικτύου.
Επιπλέον, σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος, διοργανώσαμε την
«Γιορτή Μυθολογίας», με αφορμή την επέτειο των 10 ετών κυκλοφορίας της
σειράς Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ και μαζί με τον Φίλιππο Μανδηλαρά
περάσαμε ένα δημιουργικό πρωινό.
Οι δημιουργικές ομάδες / Μαθησιακής Υποστήριξης
Το 2018 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 17 Δημιουργικές Ομάδες και 22 τμήματα
Μαθησιακής Υποστήριξης. Επίσης, λειτούργησαν 3 ομάδες εκμάθησης της
μητρικής γλώσσας σε παιδιά (αλβανικά, αραβικά), 4 τμήματα μαθημάτων
αγγλικής και γαλλικής γλώσσας σε παιδιά, 4 ομάδες εκμάθησης της ελληνικής
ως 2ης ξένης γλώσσας σε ενήλικες και 4 ομάδες διδασκαλίας αραβικών και
φαρσί σε ενήλικες.
Μέσω των δημιουργικών ομάδων της μουσικοκινητικής, του κινηματογράφου, της
αρχιτεκτονικής, της δημιουργικής αφήγησης, των κατασκευών, του πηλού, του
παραμυθιού, της δημιουργίας κινηματογραφικής αφίσας και των πειραμάτων, τα
παιδιά ανέπτυξαν την δημιουργικότητά τους, την αυτονομία τους και βελτίωσαν
το γλωσσικό τους σύστημα.
Εκπαίδευση Εθελοντών
Το 2018 συμμετείχαν στο Εργαστήρι Πολιτισμού 33 εθελοντές, οι οποίοι συντόνισαν
τις Δημιουργικές ομάδες και τα τμήματα Μαθησιακής Υποστήριξης όλης της
χρονιάς. Οι εθελοντές παρακολούθησαν τον ετήσιο κύκλο επιμόρφωσης, που
περιελάμβανε θεωρητικές και βιωματικές συναντήσεις.
Η Μαρία Λεωνίδα, η Ζωή Βαλάση, η Νάσια Χολέβα, ο Πελοπίδας Νικολόπουλος,
η Στέλλα Τσίτουρα, η Κούλα Πανάγου και η Φωτεινή Αβδελλή, συμμετείχαν στις
επιμορφώσεις των εθελοντών ως εισηγητές.
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Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Πραγματοποιήσαμε 12 Εκπαιδευτικά Προγράμματα σε Δημοτικά Σχολεία και
Γυμνάσια. Πιο συγκεκριμένα, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Πόσους Ξένους
μπορείς να μετρήσεις αναμεσά μας» εφαρμόστηκε σε 10 σχολεία και το
παρακολούθησαν 200 μαθητές των τελευταίων τάξεων Δημοτικού Σχολείου και
του Γυμνασίου. To Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Μικροί Αναγνώστες στον κόσμο
των Βιβλίων» εφαρμόστηκε 2 φορές και συμμετείχαν 50 μαθητές Δημοτικών
Σχολείων.
Επισκέψεις-Συνεργασίες
Το Εργαστήρι Πολιτισμού, διοργάνωσε επίσης επισκέψεις σε Μουσεία και
θεατρικές παραστάσεις και ανέπτυξε συνεργασίες με πολιτιστικούς και
εκπαιδευτικούς φορείς, όπως τους Atenistas, το Voluntary Action, το «Μικρό
Παρίσι των Αθηνών», τη θεατρική ομάδα «Συντεχνία του Γέλιου» και τις Εκδόσεις
Μεταίχμιο.
Ειδικότερα, με τις Εκδόσεις Μεταίχμιο, η Δημιουργική Ομάδα των «Μικρών
Δημοσιογράφων» του Δικτύου επεξεργάστηκε και συνέταξε το επετειακό
τεύχος της παιδικής εφημερίδας «Παιδιά Διάλειμμα», που ήταν αφιερωμένο στα
Δικαιώματα του Παιδιού.
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εργαστήρι πολιτισμού
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Βιβλιοθήκης

για παιδιά και γονείς
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Τι θα αλλάζαμε
Τις ελλείψεις σε προσωπικό. Το Εργαστήρι Πολιτισμού χρειάζεται μόνιμους και
σταθερούς επαγγελματίες, που θα βοηθούν στην πιο αποτελεσματική λειτουργία
των προγραμμάτων του.
Τη μη σταθερή ύπαρξη διερμηνέων στις Δημιουργικές Ομάδες και τα τμήματα
Μαθησιακής Υποστήριξης του Εργαστήριου στις οποίες συμμετέχουν παιδιά που
δεν μιλούν ελληνικά ή αγγλικά.

Τι δεν αλλάζουμε!
Τη συμμετοχή όλο και περισσοτέρων νέων εθελοντών στις δράσεις και τα
προγράμματα του Δικτύου.
Τη σταθερή ποιοτική αλλά και ποσοτική αύξηση των Δημιουργικών Ομάδων για
παιδιά, αλλά και την ανάπτυξη της συλλογής της Παιδικής μας Βιβλιοθήκης.
Τη συνεχή υποστήριξη και τα χαμόγελα που καθημερινά δεχόμαστε από παιδιά
και γονείς.
Τις νέες συνεργασίες που αναπτύξαμε αυτή τη χρονιά.

Τι ακούσαμε
«Μου αρέσει που εδώ βρίσκω φίλους».
Μοχάμεντ 10 ετών
«Εδώ μαθαίνω να διαβάζω και να γράφω και δεν φοβάμαι μην κάνω λάθος».
Βαλάντης 9 ετών
«Μόλις γεννήσω θα έρχομαι και με το μωρό εδώ για να σας βλέπω, περνάω
ωραία μαζί σας».
Έμμυ, μαμά
«Η Βιβλιοθήκη σας είναι πολύ χρήσιμη στη γειτονιά και είναι πολύ σημαντικό που
μπορούμε να δανειστούμε βιβλία ως Σχολείο.»
Μαρία, εκπαιδευτικός
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πλανόδια βιβλιοθήκη

Η Πλανόδια Βιβλιοθήκη μας, μια εφήμερη βιβλιοθήκη που μπορεί να διαρκέσει μερικές
μόνο ώρες, μία ολόκληρη ημέρα ή και περισσότερες, και το 2018 στήθηκε σε πλατείες,
αυλές σχολείων, δημόσιους κήπους, παιδικές χαρές και όπου αλλού υπάρχουν παιδιά,
φέρνοντάς τους εκεί τον συναρπαστικό κόσμο των βιβλίων. Χάρη στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με βιβλία, διάβασαν και άκουσαν ιστορίες,
έπαιξαν παιχνίδια και έλαβαν μέρος σε ποικίλες δημιουργικές δραστηριότητες, που
εκτός από την ψυχαγωγία, στόχο είχαν να τα ευαισθητοποιήσουν σε διάφορα θέματα
και κυρίως στο ζήτημα της προάσπισης της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού.
Μαζί και οι γονείς, έλαβαν μέρος σε ειδικές δράσεις ενθάρρυνσης ανάγνωσης βιβλίων
στα παιδιά και μαζί με τα παιδιά τους.
Στη διάρκεια του 2018 η Πλανόδια έκανε 115 επισκέψεις σε 25 διαφορετικές πλατείες
και πάρκα, ενώ πήγε σε 35 σχολεία (17 Νηπιαγωγεία – 18 Δημοτικά). Επίσης επισκέφθηκε
τις Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας προσφύγων στη Μαλακάσα, τη Θήβα, τη Ριτσώνα και την
Ελευσίνα, καθώς και το Προαναχωρητικό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Αμυγδαλέζας.
Επιπλέον, συμμετείχε σε εκδηλώσεις και φεστιβάλ. Πιο συγκεκριμένα, ήταν παρούσα
στο 47ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάππειο, στο Raise Your Voice Festival στην Τεχνόπολη,
στο 6ο Φεστιβάλ «Ένας βιβλιότοπος για παιδιά» στο Παλαιό Φάληρο, καθώς και στις
Δράσεις Πολιτισμού 2018 του Δικτύου Μουσείων και Πολιτιστικών Φορέων Αθηνών, που
πραγματοποιήθηκαν στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου.
Επίσης, η Πλανόδια Βιβλιοθήκη πραγματοποίησε 16 δράσεις σε συνεργασία με
το Δήμο Αθηναίων, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της «Αθήνας 2018 – Παγκόσμια
Πρωτεύουσα Βιβλίου». Συνεργάστηκε με το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού,
κάνοντας 5 δράσεις με σχολικές ομάδες στη μόνιμη έκθεση «Άνθρωποι και Εργαλεία.
Όψεις της εργασίας στην προβιομηχανική κοινωνία». Ακόμη, πραγματοποίησε από
κοινού προγράμματα με τις οργανώσεις Caritas και Terre des Hommes. Η Πλανόδια
Βιβλιοθήκη, όμως, βρέθηκε δίπλα και στα παιδιά των πυρόπληκτων οικογενειών της
περιοχής της Ανατολικής Αττικής, κάνοντας δράσεις στην κατασκήνωση του Αγίου
Ανδρέα και σε σχολικές μονάδες (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) της περιοχής αυτής.
Επιπλέον, πραγματοποίησε και το πρώτο της ταξίδι στην άγονη γραμμή. Επισκέφθηκε
τα Κύθηρα για τέσσερις ημέρες, φέρνοντας βιβλία και δημιουργικές δράσεις στα
Δημοτικά Σχολεία του νησιού.
Συνολικά 3233 παιδιά πήραν μέρος στις δράσεις της Πλανόδιας, με χαρακτηριστικό
την πολυπολιτισμικότητα (παιδιά από την Ελλάδα, παιδιά – πρόσφυγες, δεύτερης
γενιάς μετανάστες), ενώ το εύρος των ηλικιών τους ήταν μεγάλο (2-15 ετών).
Δεκαοκτώ περιπτώσεις ευάλωτων οικογενειών με συνολικά 45 παιδιά, τα οποία
έλαβαν μέρος σε δράσεις της Πλανόδιας, παραπέμφθηκαν στο Δίκτυο για
ψυχοκοινωνική υποστήριξη και νομική συμβουλευτική.
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Τι θα αλλάζαμε
Κάποια μεμονομένα αρνητικά σχόλια περαστικών, που απευθύνονταν εναντίον
όλων των ΜΚΟ και ξενοφοβικές δηλώσεις ότι τέτοιες δράσεις «απευθύνονται
μόνο σε αλλοδαπούς και όχι σε Έλληνες».
Τα προβλήματα από την έλλειψη σταθερής και επαρκούς χρηματοδότησης για
την υλοποίηση του προγράμματος (μείωση προσωπικού στο δεύτερο μισό της
χρονιάς, έλλειψη σταθερού μεταφορικού μέσου για τη μεταφορά της Πλανόδιας
στους τόπους δράσης, μη επάρκεια αριθμού διερμηνέων).

Τι δεν αλλάζουμε!
Τη χαρά παιδιών – προσφύγων να συμμετέχουν σε δραστηριότητες στη γλώσσα
τους.
Τον ενθουσιασμό των παιδιών στα Κέντρα Υποδοχής και την προτροπή τους να
ξαναπάμε σύντομα και να οργανώσουμε τακτικές δράσεις της Πλανόδιας.
Τα καλά λόγια των εκπαιδευτικών στα σχολεία που πήγαμε και του κόσμου στις
πλατείες και τα πάρκα.
Την εξάπλωση των δράσεων της Πλανόδιας σε σχολεία εκτός Αθηνών (Αλίαρτος,
Μέγαρα, Ελευσίνα, Σαλαμίνα, Νέα Μάκρη, Παιανία).
Το ταξίδι στα Κύθηρα, τη θερμή υποδοχή των παιδιών και των εκπαιδευτικών και
την επιθυμία τους να επιστρέψει η Πλανόδια στον τόπο τους σύντομα.

Τι ακούσαμε (ατάκες παιδιών)
«Λατρεύουμε τα βιβλία! Περάσαμε τέλεια!»
(παιδιά στην Πλατεία Βικτωρίας)
«Ξέρω γιατί η Πλανόδια Βιβλιοθήκη έχει ως σήμα την καμηλοπάρδαλη. Όταν
διαβάζεις ψηλώνεις από τις γνώσεις που παίρνεις, όπως κι εκείνη.»
(μαθητής σχολείου στο Περιστέρι)
«Θέλουμε να έρχεστε κάθε μέρα!»
(παιδιά στην Πλατεία Αγίου Παντελεήμονα)
«Δεν είχαμε κάνει τέτοιο ξανά στο σχολείο. Θέλουμε να σας δούμε ξανά γρήγορα,
να διαβάσουμε και να παίξουμε!»
(μαθητές σε σχολείο στα Κύθηρα)
«Όπως ο κύριος Άιφελ αγαπάει την Κάτια στο παραμύθι, έτσι κι εγώ αγαπώ τη
Σοφία!»
(μαθητής σχολείου στον Ταύρο)
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κάθε παιδί μοναδικό (ΚΠΜ)

Το πρόγραμμα «ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ - Παιδιά σε Κίνδυνο» στοχεύει
στην στήριξη ιδιαίτερα ευάλωτων παιδιών που αντιμετωπίζουν σημαντικούς
παράγοντες κινδύνου όπως: διαβίωση κάτω από τα όρια της φτώχειας,
διαταραχές που ανήκουν στο αναπτυξιακό ή/και νοητικό φάσμα, εγκατάλειψη
σχολικού πλαισίου, εργασία κλπ.
Το πρόγραμμα λειτουργεί εστιασμένα στα παιδιά και τις οικογένειές τους, οι
οποίες ενθαρρύνονται να εντάξουν τα παιδιά τους στις σταθερές δράσεις των
προγραμμάτων του Δικτύου, δίνοντάς τους έτσι την ευκαιρία να συμμετέχουν σε
εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
Η στήριξη των ιδιαίτερων αναγκών κάθε οικογένειας γίνεται με ιδιαίτερο
σεβασμό στα δικαιώματα των παιδιών και την ιδιωτικότητα των περιπτώσεων.
Υπάρχει ιδιαίτερη φροντίδα στον τρόπο παρέμβασης και μέριμνα για τη
συμπληρωματικότητα των ενεργειών, με σκοπό το βέλτιστο συμφέρον του
παιδιού και την αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες του.
Οικογένειες που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα
Το έτος 2018 υποστηρίχθηκαν συνολικά 35 οικογένειες και 94 παιδιά. Πρόκειται
για οικογένειες Ελλήνων, μεταναστών και προσφύγων, οι οποίες διαμένουν
στην ευρύτερη περιοχή του Σταθμού Λαρίσης. Το προφίλ των οικογενειών που
συμμετέχουν στο ΚΠΜ είναι είτε μονογονεϊκές οικογένειες με αρχηγό μητέρα,
είτε πυρηνικές οικογένειες. Πρόκειται για οικογένειες που έχουν από ένα έως
και πέντε παιδιά. Κατά κύριο λόγο, οι γονείς βρίσκονται σε καθεστώς ανεργίας ή
εργάζονται περιστασιακά ενώ σε ελάχιστους γονείς χορηγείται κάποιο κρατικό
επίδομα.
Υποστήριξη
Η υποστήριξη που έλαβαν οι οικογένειες σε υλικά αγαθά, ήταν διανομή σχολικών
ειδών, τροφίμων, ρούχων και υποδημάτων. Τα παραπάνω είδη συγκεντρώθηκαν
με την υποστήριξη και συνεργασία της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Αποστολή»
(σχολικά είδη), της BIC (είδη γραφικής ύλης), της εταιρείας «Ανύφιον» (εποχιακά
φρούτα) και του Impact Hub Athens (χριστουγεννιάτικα πακέτα). Ταυτόχρονα,
καλύφθηκαν και άλλες ανάγκες, όπως το κόστος μηνιαίων κάρτων σε ΜΜΜ για
παιδιά οικογενειών που αδυνατούν να πληρώσουν.
Στο πλαίσιο του προγράμματος υπήρξε συνεργασία με την ΧΕΝ Αθηνών, από
την οποία πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια χειροτεχνίας. Επίσης, 2 φορές,
εθελόντριες της ΧΕΝ, οργάνωσαν το «Κυριακάτικο Τραπέζι» του Δικτύου
μαγειρεύοντας για τις ευάλωτες μονογονεϊκές οικογένειες του ΚΠΜ.
Επίσης, οι παραπάνω οικογένειες έλαβαν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής
συμβουλευτικής, ενώ πραγματοποιήθηκαν παραπομπές σε ιατρικές υπηρεσίες
(ΙΚΑ, νοσοκομειακές δομές), σε σχολικές μονάδες καθώς και παραπομπές για
εργασιακή συμβουλευτική.
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κάθε παιδί μοναδικό
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Τι θα αλλάζαμε
Τις δυσκολίες που συναντήσαμε σε δημόσιες υπηρεσίες και φορείς προσπαθώντας
να μεσολαβήσουμε για τους ωφελούμενούς μας.

Τι δεν αλλάζουμε!
Την υπομονή που είχαν οι ωφελούμενοι μας παρά τις παραπάνω δυσκολίες.
Τις νέες συνεργασίες με φορείς και ανθρώπους, που θέλησαν να βοηθήσουν το
πρόγραμμά μας.
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«Το Δίκτυο στην Τράιμπερ»
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ)

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) παιδιών προσχολικής και σχολικής
ηλικίας έως 12 ετών, λειτούργησε για τρίτη χρονιά στο χώρο που διατηρεί το
Δίκτυο στην Πλατεία Τράιμπερ. Χωρισμένο σε δύο βάρδιες (των 15 παιδιών
η κάθε μια) που κάλυπταν τις ίδιες ηλικιακές βαθμίδες (5-12ετών), το ΚΔΑΠ
συμπεριέλαβε στο πρόγραμμά του ποικίλες δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες
αυτές αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο Δημιουργικών Ομάδων ενισχυμένων σε μεγάλο
βαθμό από εθελοντές. Ανάμεσά τους οι ακόλουθες:
Εικαστικές Δημιουργίες
Πολλά χρώματα, πινέλα και δημιουργία! Επαφή με τη ζωή και το έργο μεγάλων
ζωγράφων του μακρινού άλλα και κοντινού καλλιτεχνικού παρελθόντος.
Φιλαναγνωσία
Ανάγνωση βιβλίων παιδικής λογοτεχνίας, εμπλουτισμένη με ποικίλες δραστηριότητες
εξοικείωσης των παιδιών με εξωσχολικά βιβλία, καλλιέργεια του γλωσσικού
κώδικα, της φαντασίας, του κριτικού πνεύματος, της συνδυαστικής και
αναλυτικής σκέψης.
Παιδικό Παραμύθι
Επαφή των παιδιών προσχολικής ηλικίας με τον μαγικό κόσμο των παραμυθιών
και δημιουργία σχετικών με τα παραμύθια κατασκευών, καθώς και ζωγραφικής.
Σινεμά και Κινηματογραφική Αφίσα
Προβολή αγαπημένων παιδικών ταινιών και δημιουργία κινηματογραφικής
αφίσας με σπάνιας φαντασιακής σύλληψης υλικά.
Πειράματα και Κατασκευές Stem
Καλλιέργεια της γνώσεων των παιδιών γύρω από τη φυσική πραγματικότητα
μέσα από πειράματα και παιγνιώδεις δραστηριότητες με θέμα την επιστήμη, τα
μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία.
Μαγειρική
Σε συνεργασία με το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του WWF Hellas «Υγιή παιδιά,
υγιής πλανήτης» , εκπαίδευση των παιδιών ως προς την υιοθέτηση διατροφικών
συνηθειών που κάνουν καλό στην υγεία τους και στο περιβάλλον.
Εκφραστική κίνηση με τεχνικές σύγχρονου χορού και θεάτρου
Καλλιέργεια της ατομικής και ομαδικής ρυθμικής κίνησης υπό τον ήχο
ποικίλων μουσικών ακουσμάτων - πραγματοποίηση μικρού μήκους θεατρικών
παραστάσεων.
Δημιουργία των δικών μας αυτοσχέδιων παιχνιδιών
Ομαδική ενασχόληση με την κατασκευή αυτοσχέδιων και επιτραπέζιων (κατά
κύριο λόγο) παιχνιδιών.
Παράλληλα με τις Δημιουργικές Ομάδες στον χώρο του ΚΔΑΠ παρεχόταν
καθημερινή μαθησιακή υποστήριξη στα μαθήματα της επόμενης ημέρας για
το σχολείο (Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική, Γεωγραφία, Ιστορία και Αγγλικά).
Επιπλέον, για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, η μαθησιακή υποστήριξη
περιλάμβανε προγλωσσικές και προμαθηματικές ασκήσεις.
Βασικοί στόχοι όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων, μέσα από την ενεργή
συμμετοχή των παιδιών, ήταν η προώθηση και η ενίσχυση της γνώσης, η
ψυχαγωγία καθώς και η πνευματική, αισθητική και ομαδοκεντρική τους
καλλιέργεια.
Έμφαση για εγγραφή και συμμετοχή στο ΚΔΑΠ δόθηκε σε παιδιά ευάλωτων
οικογενειών, οι οποίες επιπλέον πλαισιώθηκαν και στηρίχθηκαν καθημερινά
από ψυχοκοινωνικές και άλλες υπηρεσίες του Δικτύου, που προσφέρονται μέσω
άλλων προγραμμάτων, όπως του προγράμματος ΚΠΜ.
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Τι θα αλλάζαμε
Τις γραφειοκρατικές δυσκολίες του συγκεκριμένου Προγράμματος.
Τη μεγάλη προσπάθεια συνεννόησης με κάποιες οικογένειες ώστε να είναι
συνεπείς στις τυπικές αλλά και ουσιαστικές υποχρεώσεις τους σχετικά με το
πρόγραμμα του ΚΔΑΠ.

Τι δεν αλλάζουμε!
Τον ενθουσιασμό και την ανυπομονησία των παιδιών να συμμετέχουν στις
ποικίλες Δημιουργικές Ομάδες.
Την υπερηφάνεια τους για τα ποικίλα δημιουργήματά τους ή/και «πειραματικές
ανακαλύψεις» τους, αποτυπωμένη στο βλέμμα και στις εκφράσεις των προσώπων
τους.
Την ανυπομονησία τους στις ‘Εικαστικές Δημιουργίες’ να δημιουργήσουν το δικό
τους έργο εμπνευσμένο από κάποιον μεγάλο ζωγράφο.

Τι ακούσαμε (ατάκες παιδιών)
Κυρία νομίζω πώς το πέτυχα το χρώμα! Εσείς πως το βλέπετε;
Κυρία μπορώ να βάλω και την υπογραφή μου την καλή, στο έργο μου;
Έχω μαζέψει πολλά Α στην ορθογραφία κυρία! Θα προσπαθήσω να τα κάνω
ακόμα πιο πολλά και με εκατό τόνους!
Γιούπι! Τελείωσα με τα μαθήματα μου! Ώρα για πολύ παιχνίδι!
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κέντρο για το παιδί (σαρανταπόρου 4)

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού λειτούργησε για δεύτερη χρονιά το «Κέντρο
για το Παιδί» στο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Πατησίων [Σαρανταπόρου 4], που
αποτελεί συλλογικό χώρο συνεργασίας και κοινού σχεδιασμού της Κοινωνίας των
Πολιτών για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση
ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. (*Το συγκεκριμένο Κέντρο λειτουργεί σε
συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος EaSi – Esti@).
Στο πλαίσιο της παραπάνω συνεργασίας, το Δίκτυο προσέφερε εκεί δημιουργικές
και παιδαγωγικές δραστηριότητες, μαθησιακή υποστήριξη αλλά και
ψυχοκοινωνική αρωγή σε όλα τα παιδιά έως 13 ετών, καθώς και πληροφόρηση
και στήριξη στους γονείς τους, που επισκέφτηκαν το Πολυδύναμο Δημοτικό
Ιατρείο.
Το Κέντρο φιλοξένησε στις δραστηριότητές του 735 παιδιά, ενώ προσέφερε
ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες σε 748 περιπτώσεις παιδιών και γονέων.
Συγκεκριμένα, στο ‘Κέντρο για το Παιδί’ το Δίκτυο παρείχε:

› Παιδαγωγικά προγράμματα και δραστηριότητες
› Ψυχο - κοινωνική υποστήριξη και συμβουλευτική σε παιδιά και γονείς
› Πλαισίωση και υποστήριξη εξατομικευμένων αναγκών παιδιών και οικογενειών
› Ομάδες μαθησιακής υποστήριξης για παιδιά σχολικής ηλικίας και παροχή ειδικού
ατομικού μαθησιακού προγράμματος για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

› Συναντήσεις Ομάδων Γονέων
› Διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και πολιτιστικών επισκέψεων
› Παιδική Δανειστική βιβλιοθήκη με βιβλία και επιτραπέζια παιχνίδια
Όλες οι παραπάνω δράσεις σχεδιάστηκαν από την ομάδα του Κέντρου για το
Παιδί: Κοινωνικός λειτουργός, παιδαγωγοί και ψυχολόγος, εργάστηκαν από
κοινού και συστηματικά και προσάρμοσαν δράσεις και παιδαγωγικούς στόχους
στις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών, με σκοπό την παροχή ολιστικής
βοήθειας για την ευρύτερη ένταξή τους στην Κοινότητα.
Τμήματα μαθησιακής υποστήριξης
Πραγματοποιήθηκαν από τις παιδαγωγούς μας 100 Συναντήσεις Μαθησιακής
Υποστήριξης για παιδιά που φοιτούν σε όλες τις τάξεις Δημοτικού. Επίσης,
λειτούργησαν ατομικές συναντήσεις μαθησιακής υποστήριξης με παιδιά με
μαθησιακές δυσκολίες από την ειδική μας παιδαγωγό και παράλληλη στήριξη
στην εκμάθηση και μελέτη της Αγγλικής γλώσσας.
Ομάδες Γονέων
Ο κοινωνικός λειτουργός και η ψυχολόγος μας, σχεδίασαν και ολοκλήρωσαν δύο
κύκλους συναντήσεων Ομάδων Γονέων (20 συναντήσεις) τόσο με εκπαιδευτικό
όσο και βιωματικό χαρακτήρα που απευθύνονταν σε γονείς παιδιών Μονάδων
Δημοτικής Εκπαίδευσης του 5ου Δημοτικού Διαμερίσματος αλλά και των
γονέων-ληπτών των Υπηρεσιών του ‘Κέντρου για το Παιδί’.
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Δημιουργικές ομάδες / βιωματικά εργαστήρια
Πραγματοποιήθηκαν 12 θεματικά εργαστήρια, καθώς και 3 Δημιουργικές Ομάδες
– Βιωματικά Εργαστήρια μεγάλης διάρκειας σχετικές με:

› την συγγραφή και τον σχεδιασμό παιδικού παραμυθιού (τίτλος: ¨Το ταξίδι μου¨)
› την εκπαίδευση στη Διεθνή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού και σε
τεχνικές ζωγραφικής με τα παιδιά να ζωγραφίζουν ¨Έναν κόσμο που αλλάζει¨

› τη

δημιουργία κοσμημάτων σε συνεργασία με τις εθελόντριες της
(κύκλος συναντήσεων χειροποίητων μικροκοσμημάτων).

Χ.Ε.Ν.

Παιδική δανειστική βιβλιοθήκη
Η Δανειστική Βιβλιοθήκη μας εμπλουτίστηκε και ξεπέρασε τους 60 τίτλους, με
βιβλία προσχολικής και σχολικής ηλικίας και βιβλία που αφορούν στο γονεϊκό ρόλο.
Παράλληλα με τις Δημιουργικές Ομάδες στον χώρο του ΚΔΑΠ παρεχόταν
καθημερινή μαθησιακή υποστήριξη στα μαθήματα της επόμενης ημέρας για
το σχολείο (Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική, Γεωγραφία, Ιστορία και Αγγλικά).
Επιπλέον, για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, η μαθησιακή υποστήριξη
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κένρο για το παιδί
(σαρανταπορου 4)

735
Ψυχοκοινωνικές
748 Υπηρεσίες
Συναντήσεις
20 Ομάδων Γονέων
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Τι θα αλλάζαμε
Τον αριθμητικό περιορισμό στην ταυτόχρονη υποδοχή και δραστηριοποίηση
παιδιών λόγω διαθεσιμότητας μικρού χώρου.
Την χρονική καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση παιδιών και των γονέων τους
σε εξωτερικούς Φορείς ή/και την έλλειψη ενδιαμέσων Φορέων, κάτι που
δυσκόλεψε τη συνέχεια υλοποίησης του εξατομικευμένου σχεδίου δράσης που
έχει αναπτύξει η ομάδα μας.
Την αβεβαιότητα που προκαλεί η λήξη του προγράμματος στον πληθυσμό
που επισκέπτεται το Κέντρο για το Παιδί, ο οποίος επιθυμεί τη συνέχιση των
ποιοτικών υπηρεσιών του.

Τι δεν αλλάζουμε!
Τα γέλια και τη χαρά των 70 παιδιών που παρευρέθησαν στην εκδήλωση ενός
έτους λειτουργίας του «Κέντρου για το Παιδί».
Τους συγκινημένους γονείς και συγγενείς την μέρα παρουσίασης του αυτοσχέδιου
Παιδικού Παραμυθιού ‘Το ταξίδι μου’, κρατώντας το αντίτυπό του στα χέρια τους
και βλέποντας τους μικρούς «παραμυθάδες» περήφανους να μιλούν για τον
πρωταγωνιστή Ηλία που άλλαξε από τη μία μέρα στην άλλη…
Την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν οι Διευθυντές των γειτονικών Σχολικών
Μονάδων, που γνωρίζουν την δουλειά μας από τους γονείς που επισκέπτονται
το «Κέντρο για το Παιδί», και ζητούν την συμβολή μας σε περιπτώσεις που
αφορούν στους μικρούς μας φίλους μαθητές.

Τι ακούσαμε (ατάκες παιδιών)
«Μπράβο για την προσπάθειά σας! Δεν πίστευα ότι το παιδί μου είχε
τόσες ικανότητες στη ζωγραφική! Θα τον γράψω σίγουρα στο εργαστήριο
καλλιτεχνικών του Δήμου μας». Μητέρα από Αλβανία την ημέρα της έκθεσης
ζωγραφικής ‘Ζωγραφίζοντας έναν Κόσμο που Αλλάζει’.
«Ο δάσκαλος μου είπε πως τους τελευταίους δύο μήνες είναι ‘άλλο παιδί’! Δεν
κάνει τόσα λάθη στα Μαθηματικά ενώ νομίζω άρχισε ν` αγαπάει και τα Αγγλικά».
Μητέρα από την Ελλάδα, σε συνάντηση με τις παιδαγωγούς του Προγράμματος.
«Πείτε μας πού να απευθυνθούμε και να επικοινωνήσουμε να μην λήξει το
Πρόγραμμα. Είστε σημείο αναφοράς τόσο για μας τους γονείς και τα παιδιά όσο
και για την Κοινότητα. Κανείς άλλος δεν έχει λειτουργήσει Ομάδες Γονέων στην
περιοχή». Μητέρα από Βουλγαρία στην τελευταία συνάντηση κλεισίματος του
δεύτερου κύκλου συναντήσεων των Ομάδων Γονέων.
«Μας επικοινώνησε μία μητέρα πόσο ευχαριστημένη έμεινε από τη συνεργασία
της μαζί σας και θέλουμε να έρθετε στο σχολείο μας να κάνετε μία εκπαιδευτική
συνάντηση στους γονείς για τον σχολικό εκφοβισμό». Διευθυντής Σχολικής
Μονάδας 5ου Δημοτικού Διαμερίσματος.
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κέντρο για το παιδί (φρουραρχείο)

Το δεύτερο Κέντρο για το Παιδί, που λειτουργεί το Δίκτυο, είναι ένας ανοιχτός
χώρος σε όλα τα παιδιά στο Κέντρο Αλληλεγγύης – Παλαιό Φρουραρχείο (Δομοκού
2, Σταθμός Λαρίσης). Η ομάδα του Δικτύου (διεπιστημονική ομάδα) που υλοποιεί το
πρόγραμμα, αποτελείται από ψυχολόγο-συντονιστή και 2 παιδαγωγούς με άμεση
συνεργασία μεταξύ τους.
Τρόπος λειτουργίας

›

Σχεδιασμός από την ομάδα εργαστηρίων, εξωτερικών δράσεων, παιδαγωγικών
δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων, τόσο με παιδαγωγικούς στόχους, όσο και με
στόχο την ευρύτερη ένταξη του πληθυσμού που επισκέπτεται το Κέντρο για το Παιδί.

› Συνεργασία της ομάδας για συνολική παρέμβαση σε οικογένειες:

- συμβουλευτική σε γονείς/ παιδιά (ψυχολόγος)
- παρεμβάσεις στα παιδιά με βάση την παρατήρηση της συμπεριφοράς τους στο
χώρο (παιδαγωγοί και ψυχολόγος).

Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα έχει μια συνολική εικόνα της οικογένειας, ώστε να
γίνεται καλύτερη εκτίμηση των αναγκών της και, σε περιπτώσεις που χρειάζεται, να
γίνονται οι κατάλληλες παραπομπές.
Κατά τη διάρκεια του έτους 2018, το Κέντρο για το Παιδί προσέφερε δημιουργικές
και παιδαγωγικές δραστηριότητες, ψυχοκοινωνική συνδρομή σε όλα τα παιδιά έως 13
ετών, καθώς και πληροφόρηση και στήριξη στους γονείς τους, που επισκέφτηκαν το
χώρο προκειμένου να λάβουν επιπλέον υπηρεσίες και συνδρομή από τις υπόλοιπες
συνεργαζόμενες οργανώσεις και φορείς, που στεγάζονται στο Φρουραρχείο.
Συγκεκριμένα, το Κέντρο για το Παιδί, παρείχε:

› 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
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Στη διάρκεια του έτους 2018, στο Κέντρο για το Παιδί, λειτούργησαν:

› Ομάδα θεατρικού παιχνιδιού
› Ομάδα Αγγλικών για παιδιά
› Ομάδα Ελληνικών για παιδιά
› Ομάδα συμβουλευτικής γονέων
› Ομάδες (2) εκμάθησης Αραβικών για ενήλικες/γονείς
› Ομάδα εκμάθησης Φαρσί για ενήλικες
› 6 εργαστήρια βασισμένα στις θεματικές του μήνα
› 2 προβολές παιδικών ταινιών
› 6 εκδηλώσεις σε εξωτερικούς χώρους (επισκέψεις σε μουσεία, παραστάσεις κλπ)
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κέντρο για το παιδί
(φρουραρχειο)
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Eπισκέψεις

Παιδιων

Τι θα αλλάζαμε
Την απουσία διερμηνέων από το πρόγραμμα.
Την έλλειψη κοινωνικού λειτουργού από το πρόγραμμα, για την πληρέστερη
υποστήριξη των οικογενειών.

Τι δεν αλλάζουμε!
Την εικόνα των παιδιών που έρχονταν πάντα μέσα στο Κέντρο για το Παιδί
χαμογελώντας και τρέχοντας και μετά δεν ήθελαν να φύγουν.
Την ανάπτυξη ειλικρινούς σχέσης με τους γονείς, οι οποίοι εμπιστεύονταν
το Δίκτυο στο Κέντρο για το Παιδί για θέματα των παιδιών τους σχετικά με
εκπαίδευση, συμπεριφορές κλπ.
Την καλή συνεργασία του Δικτύου με τις υπόλοιπες οργανώσεις και φορείς του
Φρουραρχείου για συνολική - ολιστική παρέμβαση στο συγκεκριμένο πληθυσμό.

Τι ακούσαμε
«Τα παιδιά χαίρονται πολύ κάθε φορά που τους λέμε ότι θα έρθουμε στο χώρο
και ανυπομονούν…» (Γονείς που επισκέπτονταν το Κέντρο για προκαθορισμένο
ραντεβού τους)
«Ήρθαμε να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για ό,τι κάνετε και
να βγάλουμε μια τελευταία φωτογραφία!» (Γονέας με τα παιδιά του, πριν φύγουν
από την Ελλάδα στο πλαίσιο οικογενειακής επανένωσης)
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εφηβικό δίκτυο

Το Εφηβικό Δίκτυο είναι ένα πρόγραμμα που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα
πολιτιστικών,
εκπαιδευτικών
και
ψυχοκοινωνικών
υποστηρικτικών
δραστηριοτήτων, σε εφήβους και νέους 13 – 20 ετών (με ιδιαίτερη πρόβλεψη
σε έφηβους ευάλωτους, που βρίσκονται σε κίνδυνο περιθωριοποίησης και
αποκλεισμού), καλλιεργώντας το έδαφος μίας ομαλής κοινωνικής προσαρμογής
και ενσωμάτωσης, καθώς και την ενίσχυση της σταδιακής ανάληψης
πρωτοβουλιών εκ μέρους τους.
Στόχος του Εφηβικού Δικτύου είναι να αποτελεί έναν διαπολιτισμικό
χώρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ανάπτυξης δεξιοτήτων, ομαδικών και
ατομικών δεσμών φιλίας και υποστήριξης, επιμόρφωσης, επαγγελματικού
προσανατολισμού και κοινωνικοποίησης μέσα σε ένα ευνοϊκό και ασφαλές
περιβάλλον.
Κατά τη διάρκεια του 2018 οι δράσεις του Εφηβικού Δικτύου, συνεχίστηκαν
και εμπλουτίστηκαν με επιπλέον δημιουργικές και εκπαιδευτικές ομάδες
αλλά και ποικίλες εξωτερικές δραστηριότητες και επισκέψεις πολιτιστικού και
επιμορφωτικού περιεχομένου:
Θεατρικό εργαστήρι ‘City Zen Ship’ [θεατρικοί αυτοσχεδιασμοί σε συνεργασία
με τη Γαλλική κολεκτίβα ‘Je Pars a Ζart, με 10ήμερο ταξίδι στο Montpellier της
Γαλλίας τον Ιούνιο 2018 και παρουσίαση της παράστασης ‘Άμλετ’ στο φεστιβάλ
‘Festizart’ στη Γαλλία και στο Θέατρο ‘Τόπος Αλλού’ στην Αθήνα]
Εργαστήρι Stop Motion/Animation
[δημιουργία ταινίας μικρού μήκους, «A Day In The Library»]
Εργαστήρι STEM
[3D Modelling και κατασκευή ρομπότ]
Εργαστήρι φωτογραφίας
[δημιουργία, παραγωγή και εκτύπωση εικόνας]
Εργαστήρι υπολογιστών
[εκμάθηση και ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων
Ομάδα Μπάσκετ & Skateboard
[στο πλαίσιο των ‘Ανοιχτών Σχολείων’ του Δήμου Αθηναίων]
Ομάδα σκάκι
[εκμάθηση παιχνιδιού και ομαδική αναμέτρηση]
Εικαστικό εργαστήριο
[γλυπτική]
Ελεύθερο Σχέδιο
Theatre of Integration
[θεατρικά εργαστήρια - συνεργασία με το “Θέατρο της Ενσωμάτωσης”]
Μαθησιακή υποστήριξη για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου
[αγγλικά, ισπανικά, αραβικά, ελληνικά σε μη ελληνόφωνους, αρχαία, έκθεση,
ιστορία, μουσική, πιάνο, κιθάρα]
Στο πλαίσιο των ομάδων αυτών λειτούργησε επαγγελματικός προσανατολισμός
με ατομικές συναντήσεις εφήβων και νέων, καθώς και ομάδα συζήτησης γονέων.
Επίσης, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά εργαστήρια με τη
συνεργασία εθελοντών της Ισπανικής οργάνωσης AYRE, τα οποία αφορούσαν
νέους/ες πρόσφυγες που διαμένουν σε στεγαστικά προγράμματα της ευρήτερης
περιοχής της Αθήνας, με θεματικές όπως: Περιβάλλον/ανακύκλωση, Ισότητα
φύλλων, Πρώτες Βοήθειες, Arts & Crafts.

34

Στις προαναφερόμενες σταθερές ομάδες πήραν μέρος συνολικά 267 έφηβοι,
ενώ περισσότεροι από 700 συμμετείχαν στις εξωτερικές δράσεις που οργάνωσε
το Εφηβικό Δίκτυο. Επιπλέον, έμφαση δόθηκε σε ενέργειες ψυχοκοινωνικής
παρέμβασης με 625 συναντήσεις ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού με
εφήβους και γονείς, στο πλαίσιο συμβουλευτικής, καθώς και εξυπηρέτησης
αιτημάτων κοινωνικής πρόνοιας, μέριμνας σχολικής ένταξης και επαγγελματικής
κατάρτισης των εφήβων και των γονιών τους.
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εφηβικό δίκτυο

267
Ψυχοκοινωνικές
625 Συ ναν τ ή σε ις
25
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Τι θα αλλάζαμε
Τις δυσκολίες και δυσλειτουργίες που προκάλεσε η αβεβαιότητα εύρεσης
μίας σταθερής και συνεχιζόμενης χρηματοδότησης του προγράμματος. Οι
συχνές αλλαγές στη σύνθεση της ομάδας του Εφηβικού Δικτύου και σε κάποιες
περιπτώσεις η απότομη παύση δημιουργικών ομάδων είχε επιπτώσεις στη σχέση
των εφήβων με τις δράσεις του προγράμματος.

Τι δεν αλλάζουμε!
Η μετακίνηση του προγράμματος του Εφηβικού, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως
189, αποτέλεσε καταλυτικό γεγονός. Το Εφηβικό Δίκτυο απέκτησε το δικό του
χώρο και προσέλκυσε έναν μεγαλύτερο και σταθερότερο αριθμό συμμετεχόντων.
Ο νέος χώρος επίσης έδωσε τη δυνατότητα για ανανέωση και επιπλέον
εμπλουτισμό του προγράμματος.
Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την συστέγαση του προγράμματος «Νέοι
Δημοσιογράφοι», βοήθησαν σημαντικά στην επίτευξη του στόχου να αποτελέσει
το Εφηβικό Δίκτυο έναν διαπολιτισμικό χώρο συνάντησης μεταξύ εφήβων και
νέων.

Τι ακούσαμε (αποσπάσματα από αφηγήσεις των εφήβων)
«…every time I come at the Youth Center it feels like I return home…it feels like I
have found a family here…» Μοhammed Α., 18, μέλος της εφηβικής εφημερίδας
«Αποδημητικά Πουλιά», της ομάδας μπάσκετ και νέο μέλος της θεατρικής
ομάδας
«…wherever I go, I want to return at the Youth Center…this place is like a home
to me…», Abu Bakar J., 18 ετών, μέλος του Εφηβικού Δικτύου από το Φλεβάρη
του 2017 και συν-συντονιστής της δημιουργικής ομάδας «Arduino – Εισαγωγή
στη Ρομποτική»
«…you guys should put a bed here at the Youth Center…I am spending so many
hours, I should have a place to lay down…!!» Morteza R., 18 ετών, μετά από τη
συνεχόμενη συμμετοχή του σε τρεις διαφορετικές δημιουργικές ομάδες (ομάδα
εφημερίδας, ραδιοφώνου και θεατρική ομάδα)
26/06/2018, από το ημερολόγιο της θεατρικής ομάδας: «..είναι υπέροχα εδώ στο
Μονπελιέ, δεν θέλω να φύγω από εδώ ποτέ, το λάτρεψα αυτό το μέρος…» Έλενα Μ. έφηβη 16 ετών από Μπαγκλαντές, μέλος της θεατρικής ομάδας
30/06/2018, από το ημερολόγιο της θεατρικής ομάδας: «…σήμερα φεύγουμε
από το Μονπελιέ, επιστρέφουμε Αθήνα, είμαι στενοχωρημένη….O χρόνος που
περάσαμε εδώ με έκανε να αισθανθώ πως η θεατρική ομάδα είναι κομμάτι
της καρδιάς μου… θα μου λείψουν όλοι…» - Δήμητρα Κ., 16 ετών, μέλος της
θεατρικής ομάδας
« Ήταν μια τέλεια εμπειρία…I will never forget anything and anyone…»
– Σοφία Σ. , 14 ετών, μέλος της θεατρικής ομάδας
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rights4kids

Το Rights4Kids είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει το Δίκτυο
για τα Δικαιώματα του Παιδιά μαζί με άλλους 6 εταίρους*. Απευθύνεται σε παιδιά
και εφήβους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στοχεύει στην προώθηση, και
προαγωγή των δικαιωμάτων τους (όπως αυτά ορίζονται στη Διεθνή Σύμβαση
για τα Δικαιώματα του Παιδιού), καθώς και στην ενθάρρυνση και ενίσχυση της
επαφής τους με το θέατρο και τον πολιτισμό.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, το Δίκτυο σχεδίασε και πραγματοποίησε
κύκλο δημιουργικών εργαστηρίων με έμφαση στην επεξήγηση των άρθρων της
Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, μέσα από τη δημιουργική συγγραφή
κειμένου και θεατρικού σεναρίου.
Στα εργαστήρια συμμετείχαν παιδιά ηλικίας 12 – 16 ετών, τα οποία, μέσα από
δημιουργικές δραστηριότητες, ενισχύθηκαν στη χρήση γραπτού και προφορικού
λόγου, ανέπτυξαν την κριτική τους σκέψη και απέκτησαν την ικανότητα
συγγραφής δομημένου κειμένου και ιστορίας.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, και ως συνέχεια των παραπάνω εργαστηρίων,
προγραμματίζεται το 2020 η διοργάνωση Φεστιβάλ στην Αθήνα με τη
συμμετοχή όλων των εταίρων του προγράμματος. Στη διάρκεια του Φεστιβάλ θα
πραγματοποιηθούν θεατρικές παραστάσεις με θέμα τα Δικαιώματα του Παιδιού.

* Οι συμμετέχοντες του προγράμματος Rights4Kids είναι: AIDA, Associazione
Teatrale Trentina Interculturale (Ιταλία), DAH Theatre Research Centre
(Σερβία), Performalita (Τσεχία), ActionSynergy, Θέατρο Αερόπλοιο (Ελλάδα).
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rights4kids

10
8
6 Ιστορίες
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Τι θα αλλάζαμε
Το χώρο που πραγματοποιήθηκαν τα εργαστήρια. Τα παιδιά προτιμούσαν να
γίνουν σε εξωτερικό χώρο αλλά δεν ήταν δυνατό να εκπληρωθεί η επιθυμία τους.

Τι δεν αλλάζουμε!
Το μεγάλο ενθουσιασμό, την ενεργή συμμετοχή και τις ιδέες των παιδιών, που
εμπλούτισαν τις δημιουργικές δραστηριότητες.

Τι ακούσαμε
Τόσα πολλά δικαιώματα έχουμε τελικά;
Κορίνα, 12 ετών
Θα ήθελα να γίνει το φεστιβάλ σε κάθε χώρα που συμμετέχει, γιατί υπάρχουν
πολλά παιδιά που δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους.
Άντζελα, 16 ετών
Μέσα από τα εργαστήρια αυτά βρήκα τα δικαιώματά μου και τους τρόπους που
μπορώ να τα προστατεύω.
Μαρία, 16 ετών
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νέοι δημοσιογράφοι
‘the young journalists’ [yj]

Το πρόγραμμα ‘The Young Journalists’ (YJ) του Δικτύου για τα Δικαιώματα του
Παιδιού είναι ένα δημοσιογραφικό πρόγραμμα, που φέρνει κοντά κορίτσια και
αγόρια εφηβικής ηλικίας, διαφορετικών εθνικοτήτων, με σκοπό την έκδοση
της πολύγλωσσης εφημερίδας ‘Αποδημητικά Πουλιά’ (με κείμενα σε Αραβικά,
Φαρσί, Ουρντού, Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά) και την παραγωγή
της ραδιοφωνικής εκπομπής ‘Πικραλίδα’.
Το πρόγραμμα στοχεύει στη προαγωγή της ένταξης και του διαπολιτισμικού
διαλόγου και στο να μεταδώσει τις αρχές και τις αξίες της δημοσιογραφίας,
δίνοντας τη δυνατότητα στους εφήβους να αναζητούν πληροφορίες, να
γράφουν κείμενα, να πραγματοποιούν συνεντεύξεις, να συζητάνε για θέματα της
επικαιρότητας και γενικά να μιλήσουν ελεύθερα.
Τόσο η εφημερίδα όσο και το ραδιόφωνο είναι μία ευκαιρία για τα παιδιά να
ασκήσουν βασικά δικαιώματά τους, όπως αυτά της ελευθερίας της γνώμης και
έκφρασης, της ελευθερίας συνάντησης και ομαδικής συνεργασίας (άρθρα 12, 13
& 15 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού) και να αποκτήσουν
πρόσβαση στα ΜΜΕ. Η πρόσβαση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, το
οποίο μπορεί να ενδυναμώσει περιθωριοποιημένες και ευάλωτες πληθυσμιακές
ομάδες, όπως αυτές των μεταναστών και προσφύγων.
Οι YJ αποτελούν μία πλατφόρμα μέσω της οποίας οι έφηβοι μπορούν όχι μόνο να
επικοινωνήσουν τα προβλήματα και τις ανησυχίες τους, αλλά και να αναπτύξουν
τις δεξιότητές τους και να μοιραστούν τις ανησυχίες και τα όνειρά τους για το
μέλλον. Η αλληλεπίδραση με άλλα παιδιά εφηβικής ηλικίας και νέους, ενισχύει
την ενσωμάτωσή τους στα ήδη υπάρχοντα κοινωνικά δίκτυα και τους παρακινεί
να συμμετέχουν ενεργά σε αυτά.
Στη διάρκεια του 2018 οι Νέοι Δημοσιογράφοι πραγματοποίησαν 27 συναντήσεις
της ομάδας σύνταξης και 18 συνεντεύξεις, δημοσίευσαν 6 φύλλα της εφημερίδας
‘Αποδημητικά Πουλιά’, που κυκλοφόρησαν με την Εφημερίδα των Συντακτών
και 18 ραδιοφωνικές εκπομπές του ‘Ράδιο Πικραλίδα’, παρακολούθησαν 14
μαθήματα δημοσιογραφίας, συμμετείχαν σε 12 διαδραστικά εργαστήρια και
επισκέφθηκαν 30 φορείς, δομές και σχολεία, όπου παρουσίασαν το έργο τους.
Επίσης πραγματοποιήθηκαν 2 συναντήσεις ενημέρωσης με τους γονείς και τους
επιτρόπους των εφήβων.
Τρεις ανοιχτές εκδηλώσεις διοργανώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2018 και
συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο η Διημερίδα “Ημέρες Δημοσιογραφίας και
ΜΜΕ”, τον Ιούνιο η εκδήλωση για τον ένα χρόνο του προγράμματος των Νέων
Δημοσιογράφων και τον Δεκέμβριο το ‘Εργαστήρι Δημοσιογραφίας’.
Μέλη των Νέων Δημοσιογράφων συμμετείχαν τον Οκτώβριο στο συνέδριο του
Eurochild στην Οπατίγια της Κροατίας πραγματοποιώντας το εργαστήριο “Οι
Νέοι Δημοσιογράφοι ανεβάζουν την ένταση!”, το οποίο παρακολούθησαν 40
μαθητές και επαγγελματίες από όλη την Ευρώπη.
Επιπλέον τα ‘Αποδημητικά Πουλιά’ βραβεύτηκαν από την Γυναικεία Λογοτεχνική
Συντροφιά στην κατηγορία “Μαθητικό περιοδικό ή εφημερίδα μαθητών Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης”.
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Ακόμη στο πλαίσιο των YJ δημιουργήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
“ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΨΕΜΑ; Το Δικαίωμα στην Πληροφόρηση και η Ελευθερία της
Έκφρασης στην εποχή των ψευδών ειδήσεων”, το οποίο παρακολούθησαν 94
μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.
Πέρα από τις παραπάνω δράσεις, οι YJ συνεργάστηκαν με τις υπόλοιπες
υπηρεσίες που προσφέρει το Δίκτυο (ψυχοκοινωνικές και νομικές) αλλά και
με την οργάνωση Solidarity Now για την συμμετοχή εφήβων από τη Δομή
Φιλοξενίας της Θήβας στις συναντήσεις των Νέων Δημοσιογράφων.
Συνολικά 121 έφηβοι και νέοι (40 κορίτσια και 81 αγόρια), ηλικίας 14-20 χρόνων,
που προέρχονται από το Αφγανιστάν, τη Συρία, το Πακιστάν, το Ιράν, το Ιράκ, την
Αλβανία, τη Γεωργία και την Ελλάδα.
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‘the young journalists’ [yj]

121
18
6 Φύλλα
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Τι θα αλλάζαμε
Τις παρεμβάσεις που έγιναν σε κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις σε κείμενα των
παιδιών.

Τι δεν αλλάζουμε!
Την συστέγαση του προγράμματος με το Εφηβικό Δίκτυο, που μας έδωσε την
ευκαιρία να εργαστούμε πιο εντατικά και απερίσπαστα.
Την εξέλιξη των μελών της συντακτικής ομάδας.
Την άριστη συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Την αναδημοσίευση κειμένων της εφημερίδας σε δεκάδες δημοσιογραφικά μέσα.

Τι ακούσαμε - Τι διαβάσαμε
«Θα μπορούσε να είναι η απάντηση σε όλους αυτούς που δεν θέλουν τους
«άλλους», σε αυτούς που κλείνουν τα μάτια στην διαφορετικότητα, σε αυτούς
που αρνούνται να αλλάξουν, είναι όμως πολλά περισσότερα...»
(Απόσπασμα από αφιέρωμα στους Νέους Δημοσιογράφους στην Popaganda)
«…H διημερίδα αποτέλεσε κάτι το πολύ ενδιαφέρον καθώς θίχτηκαν θέματα
παγκόσμιου ενδιαφέροντος, ήταν πηγή γνώσεων, παράλληλα υπήρχαν
συμμετέχοντες από άλλα ανατολικά κράτη, γιατί αυτομάτως δινόταν η
δυνατότητα γνωριμίας με ανθρώπους από άλλα κράτη και πολιτισμούς του
κόσμου».
(Το Διάλειμμα, ιστοσελίδα της δημοσιογραφικής ομάδας του 3ου Γυμνασίου
Γλυφάδας)
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υποστήριξη σε παιδιά πρόσφυγες (cpu)

Με τη μονάδα ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης, που λειτούργησε
με τη στελέχωση δύο ομάδων από διαφορετικές ειδικότητες (παιδαγωγοί,
κοινωνικοί λειτουργοί, πολιτισμικοί διαμεσολαβητές, δικηγόροι, ψυχολόγοι), το
Δίκτυο συνέχισε και το 2018 τις στοχευμένες δράσεις του και υποστήριξε παιδιά
πρόσφυγες. Οι ομάδες δραστηριοποιήθηκαν στην Δομή Φιλοξενίας του Σχιστού
(ως τον Ιούνιο 2018) καθώς και στον ευρύτερο αστικό ιστό της Αθήνας. Στόχος
του προγράμματος ήταν η ενίσχυση της προστασίας, φροντίδας, ευημερίας και
ένταξης των ευάλωτων παιδιών και οικογενειών προσφύγων, που βρίσκονται
στην Ελλάδα και η στήριξη της πρόσβασής αυτών σε μακροχρόνιες λύσεις με
σκοπό τον περιορισμό τόσο των κινδύνων που σχετίζονται με την επισφαλή τους
μετανάστευση όσο και των πιθανοτήτων να αποκλειστούν κοινωνικά.
Στο πλαίσιο του προγράμματος :
1. Εντοπίσαμε εξυπηρετούμενα παιδιά (ασυνόδευτα ή/και συνοδευόμενα) μέσω :
-της Πλανόδιας Βιβλιοθήκης μας (street work)
-των παραπομπών που μας έκαναν UNHCR και άλλες οργανώσεις (Networking)
-των παραπομπών που μας έκαναν παιδιά που εξυπηρετήσαμε στο πρόσφατο παρελθόν
-της λειτουργίας της υπηρεσίας μας ¨Info- desk¨
2. Παρείχαμε ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη σε ευάλωτες οικογένειες και
παιδιά προσφύγων καθώς και σε παιδιά που διέτρεχαν κίνδυνο (ασυνόδευτα,
διαμένοντα σε επισφαλείς συνθήκες)
3. Ανταποκριθήκαμε άμεσα, διαχειριστήκαμε ολιστικά και υποστηρίξαμε
μεμονωμένες περιπτώσεις, βασισμένοι στον σχεδιασμό εξατομικευμένου
πλάνου δράσης για κάθε παιδί, παρέμβασης και διασύνδεσης με την κοινότητα,
με υπηρεσίες και φορείς για κάλυψη βιοποριστικών αναγκών, υποστήριξη για
την εγγραφή παιδιών στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση, καθώς και σε
δράσεις κοινωνικοποίησης και διαπαιδαγώγησης
4. Επικοινωνούσαμε διαρκώς και σταθερά με τα παιδιά με στόχο την αύξηση του
αισθήματος ασφάλειας και της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε αναπτύξει
μαζί τους. Ακόμα και μετά το κλείσιμο των υποθέσεων επακολουθήσαμε
περιπτώσεις με σκοπό να διασφαλιστεί η συνέχεια της ορθής διαχείρισης και
η κάλυψη των αναγκών τους.
5. Επιδείξαμε άμεσα αντανακλαστικά και σταθερή συνεργασία με Αρχές που
βοηθούν στην προστασία παιδιών σε περιστατικά βίας και κακοποίησης
6. Ήμασταν σε συνεχή επαφή και συνεργασία με οργανώσεις που
δραστηριοποιούνται στο πεδίο της παιδικής προστασίας και συμμετείχαμε
ενεργά σε σχετικές ομάδες εργασίας με σκοπό την ολιστική διαχείριση
των υποθέσεων και την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών με
συναδέλφους.
Η Ομάδα μας στο Σχιστό, όπου δραστηριοποιήθηκε από τον Ιανουάριο έως και
τον Ιούνιο του 2018, εντόπισε και υποστήριξε 25 οικογένειες με παιδιά σε ρίσκο
και 15 ασυνόδευτα παιδιά. Στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, από τον Ιανουάριο
ως τον Δεκέμβριο του 2018, μέσω της υπηρεσίας Info-Desk, εντοπίσαμε 75
οικογένειες και 150 ασυνόδευτα παιδιά, τους παρείχαμε μια πρώτη πληροφόρηση
και ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά τους και κάναμε 160 παραπομπές σε
άλλες οργανώσεις και φορείς. Ολιστικά από την ομάδα μας υποστηρίχθηκαν 72
οικογένειες με παιδιά σε ρίσκο και 150 ασυνόδευτα παιδιά.
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Παράλληλα με τις παραπάνω υπηρεσίες, οι ψυχολόγοι μας σχεδίασαν, διοργάνωσαν και
υλοποίησαν εργαστήρια και ομάδες με γονείς και εφήβους. Πιο συγκεκριμένα, σε
συνεργασία με το Κέντρο Γυναικών της οργάνωσης ‘Φάρος’, πραγματοποιήθηκαν
3 ομάδες γονέων με ενημέρωση σε θέματα σχετικά με τα αναπτυξιακά στάδια
των παιδιών αλλά και την εκπαίδευση σε γονικές δεξιότητες όπως ενεργητική
ακρόαση, διαχείριση θυμού, δεξιότητες επικοινωνίας κλπ.
Επίσης έγιναν συνολικά 15 ομαδικές συναντήσεις με τη συμμετοχή 30
ασυνόδευτων παιδιών. Η κύρια θεματολογία ήταν ‘Η ζωή στην Ελλάδα’ όπου
δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους στην
Ελλάδα και για τις δυνατότητες ένταξής τους, να μιλήσουν για προβλήματα
και κινδύνους που αντιμετωπίζουν, να εκφραστούν για το πως φαντάζονται
και επιθυμούν το μέλλον τους και να αναπτύξουν φιλικές σχέσεις με τους
υπόλοιπους συμμετέχοντες.
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Τι θα αλλάζαμε
Τη δυσκολία δημιουργίας μακροπρόθεσμου σχεδιασμού δράσεων και παρεμβάσεων
λόγω της μικρής διάρκειας χρηματοδότησης του προγράμματος.
Την διακοπή χρηματοδότησης του προγράμματος στη Δομή Σχιστού, οι οποία
είχε ως αποτέλεσμα την απότομη διακοπή αναγκαίων υπηρεσιών προς γονείς και
παιδιά, χωρίς παράλληλα να έχει οριστεί από τις αρμόδιες αρχές άλλος φορέας
που θα αναλάμβανε να διαχειριστεί τις υποθέσεις.
Τον χώρο εργασίας, ο οποίος δεν είναι λειτουργικός και επαρκής και δεν είναι
φιλικός προς τα παιδιά.
Τις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετώπισε η ομάδα μας στη προσπάθεια
να ανταποκριθεί με συνέπεια στις ανάγκες των παιδιών και τις δυσχερείς
συνθήκες που βιώνουν τα ίδια (όπως υψηλά ποσοστά αστεγίας, απουσία ενιαίου
κανονισμού λειτουργίας των δομών φιλοξενίας [με αποτέλεσμα τα παιδιά να
διαβιώνουν σε άσχημες συνθήκες και συχνά να επιλέγουν να εγκαταλείψουν
τις δομές και να επιστρέψουν στον δρόμο], απουσία ενιαίου συστήματος
διακρίβωσης ανηλικότητας, μεγάλος χρόνος αναμονής στις παρεχόμενες από το
κράτος υπηρεσίες κλπ.).

Τι δεν αλλάζουμε!
Την επιτυχία μας να τοποθετήσουμε 100 ανήλικους και 10 οικογένειες σε ξενώνες.
Οι 6 τοποθετήσεις ανηλίκων έγιναν εντός 12ωρου από την ώρα παραπομπής ή/
και εντοπισμού του παιδιού, λόγω υψηλής ευαλωτότητας και ρίσκου.
Τα άμεσα αντανακλαστικά μας σε υποθέσεις υψηλού ρίσκου (περιστατικά βίας,
κακοποίησης και έκθεσης πολύ νεαρών παιδιών σε κάθε είδος κινδύνου) και
την απόλυτη και στενή συνεργασία μας με δημόσιες αρχές όπως η Εισαγγελία
Ανηλίκων, η Αστυνομία και τα Νοσοκομεία Παίδων.
Τη διαρκή υποστήριξη που προσφέραμε για την εγγραφή και ένταξη παιδιών
προσφύγων στο σχολείο αλλά και σε άλλες δράσεις κοινωνικοποίησης και
διαπαιδαγώγησης.
Την ολιστική υποστήριξη μας προς ανηλίκους, βάσει εξατομικευμένου πλάνου
δράσης με απώτερο στόχο την προστασία, την ομαλή ένταξη και την ενσωμάτωση
των παιδιών στην κοινότητα.
Τη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης και ασφάλειας μεταξύ των επαγγελματιών
και των παιδιών, μέσω συχνών και σταθερών συναντήσεων μαζί τους.
Τη διατήρηση σταθερών συνεργασιών και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του
δικτύου συνεργατών μας καθώς μας εμπιστεύονται και μας παραπέμπουν νέες
υποθέσεις ανηλίκων.
Την ευελιξία όλων των εργαζομένων στην τροποποίηση και την ευρύτερη
λειτουργία και αναπροσαρμογή του προγράμματος ανάλογα με τις εκάστοτε
ανάγκες.
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Child Protection Unit

1560
1110
550 Συνοδείες
Τι ακούσαμε
«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
«Μπορώ να μείνω λίγο ακόμα εδώ; Νιώθω πολύ ασφαλής μαζί σας. Σας
ευχαριστώ για όλα, είστε σαν οικογένεια μου».
16χρονος από το Αφγανιστάν.
«Με τη δική σας βοήθεια κατάφερα να ξαναδώ εγώ και το παιδί τον άντρα μου
στην Γερμανία. Αν βρεθείτε στην Γερμανία να έρθετε να σας φιλοξενήσω».
Μητέρα - μονογονεϊκή οικογένεια από το Ιράν.
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δράσεις ενημέρωσης,
ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης

Το 2018 το Δίκτυο:
› Με την υποστήριξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ALPHA BANK (‘Μαζί’)

διοργάνωσε για ολόκληρο τον μήνα Απρίλιο, στην κόκκινη γραμμή του μετρό,
την προωθητική καμπάνια φιλαναγνωσίας και ενίσχυσης της Παιδικής του
Βιβλιοθήκης «Ένα βιβλίο ταξιδεύει». Από την καμπάνια αυτή (η οποία απέσπασε
το βραβείο ERMIS Gold στην κατηγορία "Υπαίθρια Διαφήμιση"), η Βιβλιοθήκη του
Δικτύου ενισχύθηκε με επιπλέον 580 τίτλους παιδικών και εφηβικών βιβλίων.

› Συμμετείχε,

αποστέλλοντας σχόλια και κάνοντας παρατηρήσεις, στη
διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

› Συμμετείχε

στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, στέλνοντας σχόλια και
προτάσεις, σχετικά με το σχέδιο νόμου για την Επιτροπεία Ασυνόδευτων
Ανηλίκων, που ψηφίστηκε στη Βουλή με τον Ν. 4554/2018 (άρθρα 13-32).
Μεγάλο μέρος των σχολίων έγινε αποδεκτό από τον Έλληνα νομοθέτη και
συμπεριελήφθη στο Νόμο αυτολεξεί.

› Συμμετείχε με εισήγηση στο Συνέδριο της Οργάνωσης ΜΕΤΑδραση με τίτλο
«Όλα τα παιδιά έχουν όνομα» που διεξήχθη την 12/7/2018 με την παρουσία
διεθνών, ευρωπαϊκών και δημόσιων φορέων αναλύοντας το νέο Ν. 4554/2018
για την Επιτροπεία Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

› Αρθρογράφησε

στο Νομικό Περιοδικό ΣΥΝήΓΟΡΟΣ, έκδοσης της Νομικής
Βιβλιοθήκης, στο τεύχος του Μαΐου – Ιουνίου 2018 σχετικά με την επιτροπεία
ασυνόδευτων ανηλίκων. Τίτλος άρθρου: «Ο θεσμός της επιτροπείας
ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων».

› Με αφορμή την περιοδική Έκθεση, που όφειλε να αποστείλει η Ελλάδα στην

Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού για την εφαρμογή στην πράξη της
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, συνέταξε, δημοσιοποίησε και
παρουσίασε στις 4/10/2018 στην Αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών την
Έκθεση με τίτλο: «Τα παιδιά που δεν πάνε διακοπές», με σκοπό να παρουσιάσει
την κατάσταση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που αιτούνται
διεθνή προστασία στην Ελλάδα και παράλληλα να γνωστοποιήσει την κατάφωρη
παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών προσφύγων.

› Συμμετείχε

στην Ημερίδα με τίτλο : «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για
τα Δικαιώματα του Παιδιού» που διοργάνωσε η 2η Τοπική Μονάδα Υγείας
Περιστερίου.

› Συμμετείχε

στην Ημερίδα με τίτλο: «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας στα Παιδιά
Προσχολικής Ηλικίας», της Διεύθυνσης παιδικών σταθμών του Δήμου
Αθηναίων.

› Συμμετείχε

σε έρευνες Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, ως φορέας
εξειδικευμένος στο πεδίο των ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων και στα
ζητήματα παιδικής προστασίας, με σκοπό οι εργαζόμενοι να μοιραστούν τις
γνώσεις, εμπειρίες, καλές πρακτικές, αλλά και τις δυσκολίες τους από το
συγκεκριμένο πεδίο στην Ελλάδα.

› Συμμετείχε στην έρευνα και συνεργάστηκε με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
και την UNICEF για την ‘Χαρτογράφηση του συστήματος Παιδικής Προστασίας
στην Ελλάδα’, με ατομικές και ομαδικές συναντήσεις εργαζομένων, αλλά και με
την διοργάνωση πέντε ομάδων εφήβων και γονέων, τόσο στον αστικό ιστό της
Αθήνας όσο και στη Δομή Φιλοξενίας του Σχιστού.
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› Συνεργάστηκε

σε έρευνα του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου με θέμα ‘Η
καθημερινότητα των μικρών παιδιών και τα δικαιώματα του παιδιού στην
Ελλάδα’, με ατομικές και ομαδικές συναντήσεις εργαζομένων, αλλά και με
τον ρόλο του διαμεσολαβητή και συντονιστή με οικογένεια που διέμενε στη
Δομή Φιλοξενίας του Σχιστού (διεξαγωγή έρευνας: Dr Christina Konstantoni,
Dr Lynn McNair, O.B.E and Luke Addison).

› Συμμετείχε με εισήγηση στο 30ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής
Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας στην Τήνο. Τίτλος εισήγησης:
‘Καινοτόμες Δράσεις του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο
Στρατόπεδο Προσφύγων Σχιστού’

› Πρωτοστάτησε

στην παρουσίαση της κατάστασης των ασυνόδευτων
άστεγων παιδιών που αιτούνται διεθνή προστασία στην Ελλάδα, η οποία
παρουσιάστηκε την 5/12/2018 σε Δημόσιους Φορείς, όπως η Εισαγγελέας
του Αρείου Πάγου, εκπρόσωποι των Υπουργείων Εργασίας, Μεταναστευτικής
Πολιτικής, Προστασίας του Πολίτη, της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου και
στους επικεφαλής των Διεθνών Οργανισμών: UNHCR και UNICEF

› Συμμετείχε

ενεργά σε δράσεις και εκδηλώσεις του «Αθήνα: Παγκόσμια
Πρωτεύουσα Βιβλίου»

› Συμμετείχε στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου (ΔΕΒΘ) στη Θεσσαλονίκη
› Συμμετείχε με εισήγηση στη διημερίδα με τίτλο "Όλα τα παιδιά διαφορετικά

και όλα ίσα στο σχολείο", στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του προγράμματος I
Have Rights Erasmus+)

› Συμμετείχε με εισήγηση για τη ρητορική μίσους στο ‘Battle of Ideas’, που
διοργάνωσε η Ελληνοαμερικανική Ένωση

› Συνδιοργάνωσε με τις εκδόσεις Μεταίχμιο εσπερίδα με τίτλο «Έχω τον λόγο

μου!», όπου παρουσιάστηκε η εργασία της Ομάδας του Δικτύου «Μικροί
Δημοσιογράφοι», που ανέλαβαν να επιμεληθούν το επετειακό τεύχος της
παιδικής εφημερίδας των εκδόσεων «Παιδιά, διάλειμμα!»

› Διοργάνωσε εκδήλωση με τίτλο: ‘Κακοποίηση και Παραμέληση των Παιδιών

από τους Γονείς και άλλους που τα φροντίζουν’ με εισηγητές την παιδίατρο
Στέλλα Τσίτουρα και τον διευθυντή του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού Κ.
Νικολαϊδη (στο πλαίσιο της δράσης «Το Δίκτυο Προβληματίζεται»)

› Συμμετείχε

με παιδιά του Δικτύου στην απονομή βραβείων, στην τελετή
βράβευσης Ολυμπιονικών που διοργάνωσε το Ίδρυμα Λεβέντη

› Συμμετείχε με εισήγηση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας
και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού

› Συμμετείχε με παρέμβαση στον "Μαραθώνιο για τα Δικαιώματα του παιδιού"
(διοργάνωση ΥΠΠΟ και ΕΡΤ2)

› Συμμετείχε στην Ημερίδα "Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση για τα Δικαιώματα
του Παιδιού" (διοργάνωση 2η ΤΟΜΥ Περιστερίου)

› Διοργάνωσε επισκέψεις σε εκδηλώσεις πολιτισμού και αθλητισμού για όλα

τα παιδιά που συμμετέχουν σε δράσεις των προγραμμάτων του. Ενδεικτικά
αναφέρονται: οι επισκέψεις σε μουσεία και εκθέσεις (όπως το Κυκλαδικής
Τέχνης, η Συλλογή Ακριθάκη, το Αστεροσκοπείο Αθηνών), η παρακολούθηση
παιδικών θεατρικών παραστάσεων (όπως «Πιο δυνατός από τον Σούπερμαν,
«Το ταξίδι του Φερεϋντούν»), η παρακολούθηση ποδοσφαιρικών αγώνων
(όπως εντός έδρας αγώνες των ΑΕΚ, Ολυμπιακού, ΠΑΟ)
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› Ενημέρωσε για τη δράση και το έργο του σχολεία, πανεπιστήμια, εθελοντές και

οργανώσεις του εξωτερικού. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ενημερώσεις στους:
εταίρους του ευρωπαϊκού προγράμματος Safer Places/Hopeful Refugees,
Φινλανδούς μαθητές φιλοξενούμενους του Γυμνασίου Ν. Φαλήρου, Σχολή
Μωραΐτη, 1ο ΓΕΛ Κερατσινίου, φοιτητές του Brunel και του London Business
School, φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιά (εκδήλωση ‘Learning Café’)

› Κινητοποίησε

τη γειτονιά σε μια εναλλακτική γιορτή (επανα)γνωριμίας και
καθαρισμού της οδού Αλκαμένους

› Έτρεξε ‘για τα δικαιώματα του παιδιού’ στον Αγώνα Ιστορικής Μνήμης (5 χλμ)
που διοργάνωσε ο Δήμος Ν. Σμύρνης.

Συμμετοχή σε Δίκτυα
Στη διάρκεια του 2018 το Δίκτυο συμμετείχε:

› στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα των Παιδιών που Μετακινούνται, μια πρωτοβουλία
του Συνηγόρου του Παιδιού και της UNICEF

› στο

Δίκτυο Καταγραφής Θυμάτων Ρατσιστικής Βίας, μια πρωτοβουλία
της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

› στο Κέντρο Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR)
› στις, υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
μηνιαίες συναντήσεις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο προσφυγικό
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Δράση εκτός συνόρων…
Επίσης, στη διάρκεια του 2018 το Δίκτυο:

› Συμμετείχε

στο Στρασβούργο στο σεμινάριο με τίτλο: "Bridges for new
beginnings", που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του τμήματος νέων του
Συμβουλίου της Ευρώπης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με θέμα
την συνεργασία κρατικών, δημοτικών και ιδιωτικών φορέων και την ανταλλαγή
καλών πρακτικών με στόχο την καλύτερη δυνατή ενσωμάτωση και ένταξη
νέων προσφύγων και μεταναστών.

› Συμμετείχε

στο 8ο Forum της EASO στις Βρυξέλλες, με κεντρικό θέμα
συζήτησης την συνεργασίας που χρειάζεται να υπάρχει μεταξύ της κοινωνίας
των πολιτών και της EASO, έχοντας ως βασικό στόχο την βελτίωση των
συνθηκών υποδοχής των αιτούντων διεθνή προστασία.

› Συμμετείχε στην Νάπολη σε πρόγραμμα Erasmus+ μεταξύ Τουρκίας, Γερμανίας,

Ιταλίας, Σλοβενίας και Ελλάδας με θέμα ‘Κοινωνική Ένταξη ασυνόδευτων
ανηλίκων και μετάβαση αυτών στην ενηλικότητα’, όπου παρουσίασε δύο
προγράμματά του ως καλές πρακτικές εντοπισμού, υποστήριξης και ένταξης
ασυνόδευτων ανηλίκων και παιδιών σε ρίσκο στην Ελλάδα.

› Συμμετείχε με εισήγηση στο Annual meeting ISSOP (International Society of
Social Pediatrics) ‘Early Intervention and Development of Vulnerable Children’
στη Βόνη. Τίτλος εισήγησης: ‘Fostering Integration of Children and Youth on
the Move, through the Creation of an Urban Youth Centre in Athens’.

› Συμμετείχε στις εργασίες του EUROCHILD στην Opatija της Κροατίας.
› Προσκλήθηκε στη Ναπολη από την οργάνωση ‘Φάρος’ και την ιταλική

οργάνωση Dedalus, με σκοπό να ανταλλάξει καλές πρακτικές και δράσεις
σχετικά με την υποστήριξη ευάλωτων παιδιών.

› Συμμετείχε με εισήγηση στο συνέδριο: "Παιδική Λογοτεχνία των Νόμων & των
Δικαιωμάτων", που διοργανώθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου.

Εκπαίδευση & εποπτεία
Το Δίκτυο το 2018 έλαβε μέρος στις παρακάτω εκπαιδεύσεις:

› "The Transnational training workshop on Child protection will revolve around
the general theme "Children in the context of migration", Φλωρεντία

› Εκπαίδευση με συνεργασία με το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων, ‘Εffective and
Respectful MEntal health Support’.

› ‘Civil Society for Social Inclusion of Unaccompanied minors in Transition to
adulthood’, Νάπολη

› “Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Therapy - Basic

Training, Coping with loss and grief, Responding to psychological distresses”,
Humanity crew, Αθήνα

› Ημερίδα για την εργασία, προοπτικές ένταξης προσφύγων, μεταναστών και
κοινωνικά ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας, IRC - Generation 2
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› Τριήμερη εκπαίδευση «Φροντίδα παιδιών που επιβιώσαν από τη σεξουαλική
κακοποίηση» , IRC Hellas-Athens

› “Συνεργαζόμενοι Ενάντια στην Εμπορία Ανθρώπων και την Ενδοοικογενειακή

Βία – εστιάζοντας και στον προσφυγικό πληθυσμό στην Ελλάδα”, Humanitarian
Initiative BRIDGES, Salvation Army and the Global Center for Women, Αθήνα

› "The

right to family reunification: Emerging needs - Emerging responses",
Οικουμενικό Πρόγραμμα προσφύγων, Αθήνα

› ‘Child Protection Case Management Training of Trainers’, IRC, Αθήνα
› ‘Supervision and Coaching’, IRC, Αθήνα
› ‘Η σύνδεση με τις αξίες τις ικανότητες και τα αποθέματα ως πηγή δύναμης και

μεταμορφώσεων. Η αξιοποίηση της Καταξιωτικής Συστημικής Διερεύνησης
στην κατεύθυνση της ενδυνάμωσης ομάδων και κοινοτήτων’, ΟΚΑΝΑ, Αθήνα

› “Νομική εκπροσώπηση παιδιών αιτούντων άσυλο και προσφύγων", DCI, Αθήνα
› ‘Τραύμα και προσφυγική εμπειρία’, Βαβέλ, Αθήνα
› ‘Πρόσφυγες με αναπηρία: Μια αφανής τραγωδία’. Κοινωνικό ΕΚΑΒ, Αθήνα
Επίσης, πραγματοποιήθηκαν στο Δίκτυο οι παρακάτω εκπαιδεύσεις εσωτερικής
διοργάνωσης για τους εργαζόμενούς μας:

› ‘Ζητήματα Μεταναστευτικού Δικαίου’ με εισηγητή τον δικηγόρο Β. Κερασιώτη
(ΗΙΑS)

› ‘Εκπαίδευση

στην παιδική προστασία και νομικά δικαιώματα παιδιών’, σε
συνεργασία με το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (GCR)

› “Πως είναι οι πρακτικές και οι χώροι που έχουν το παιδί στο επίκεντρο”
› “Κακοποίηση και παραμέληση παιδιών”, σε συνεργασία με το Σπίτι του Παιδιού
› ‘Self care- burn out’ , σε συνεργασία με την Hestia Hellas
› ‘Εξερευνώντας το διαδίκτυο για μικρούς και μεγάλους’, (σεμινάριο και για εθελοντές)
› Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών και Πυρασφάλειας (και για εθελοντές)
› Διερμηνείς του Δικτύου διοργάνωσαν εκδήλωση-παρουσίαση της χώρας και
της κουλτούρας τους (και για εθελοντές)

› Τακτικά σεμινάρια safeguarding policy (και για τους εθελοντές του Δικτύου)
› Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί η συστηματική εποπτεία που έλαβαν
οι εργαζόμενοι του Δικτύου αλλά και η δράση της ψυχοκοινωνικής
(ΨΚ) υποστηρικτικής ομάδας, η οποία είχε ως στόχο την ενοποίηση και
συστηματοποίηση των εργασιών των επαγγελματιών του Δικτύου με απώτερο
σκοπό την ανάπτυξη πλάνου υποστήριξης κάθε παιδιού που απευθύνεται στο
Δίκτυο.
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Υποστηρικτές
Το 2018 οι δράσεις και οι σκοποί του Δικτύου υποστηρίχθηκαν ποικιλοτρόπως από:
Τα Ιδρύματα:
Νιάρχος, Αικ. Λασκαρίδη, Λεβέντης, Rosa Luxemburg Stiftung
Τις οργανώσεις/οργανισμούς και φορείς:
UNHCR, UNICEF, SIF, AYRE, Solidarity Now, Impact Hub Athens, EUNIC, El Sistema
Greece, Δεσμός, Φάρος Ελπίδας, Samaritan’s Purse, Αποστολή, Je Pars A Zart, University
of Edinburgh, Περιφέρεια Αττικής, ΕΕΤΑΑ, Δήμος της Αθήνας, Εθνικό Τυπογραφείο,
Ελληνογαλλική Σχολή ‘Ευγένιος Ντελακρουά’, Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος
Θεατρολόγων, ΠΕΨΑΕΕ, Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων
του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγ. Παρασκευής, Σχολή Χιλλ, Σχολή Μωραϊτη, Brunel University,
Victoria Square Project, Όλοι Μαζί Μπορούμε, Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης (ΜΕΛΤ),
Πρεσβεία της Γερμανίας, XEN Αθηνών
Τις εταιρείες:
Ανύφιον, BIC ΒΙΟΛΕΞ, Σκλαβενίτης, Ζέπος & Γιαννόπουλος Δικηγορική Εταιρεία, Luxottica
Hellas, INTERAMERICAN, Arla Foods (και ο σεφ Αλέξανδρος Παπανδρέου), Μπισκότα
Παπαδόπουλος, Daily Fresh, Ζαχαροπλαστεία Fresh, Marks & Spencer Μαρινόπουλος,
Αθηναϊκά Θέατρα, Θέατρο Τόπος Αλλού, Εταιρεία Δικηγόρων Τροβά-Οικονόμου-Κάρμου
& Συνεργάτες, Δικηγορικές Εταιρείες Μπερνίτσα και KLC, Εκδόσεις Μεταίχμιο, Ολυμπιακός
ΣΦΠ και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της ALPHA BANK (‘Μαζί’)
Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και πλήθος υπερπολύτιμων και αφοσιωμένων στα
δικαιώματα των παιδιών εθελοντών
Τους ευχαριστούμε θερμά όλους και συνεχίζουμε!
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Δ Ι Κ Τ ΥΟ Γ Ι Α ΤΑ Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ ΑΤΑ ΤΟΥ Π Α Ι Δ Ι ΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 2 5 3 7 5

Χ Ρ Η Μ ΑΤΟ Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ ΑΤΑ Σ ΤΑ Σ Ε Ι Σ
χρήσ εως
1 Ιανο υ αρίου έως 31 Δ εκε μ βρίο υ 2 018
Έ κθεσ η Ανεξάρτ ητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογ ιστή
Π ρ ο ς το Δ ιοι κη τικό Συ μβ ο ύλιο το υ Μ η Κερδ ο σκοπ ικο ύ Σωμα τείου « Δ Ι Κ Τ Υ Ο Γ Ι Α Τ Α Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Α Τ Ο Υ
Π Α Ι Δ Ι ΟΥ»
Έκθεση Ελέγχο υ ε πί των Ο ικονομ ικών Κα ταστά σεων
Γνώ μη
Έχο υμ ε ελέγξε ι τ η σ υ νη μμένη κατάσταση αποτελεσμά των χρήσ η ς 2 01 8 του Μ η Κε ρ δ οσ κοπ ικού Σωματ είο υ
« Δ Ι ΚΤΥΟ Γ Ι Α ΤΑ Δ ΙΚΑ ΙΩΜ ΑΤΑ ΤΟΥ Π Α ΙΔΙΟΥ» ( εφεξή ς Δ ίκτ υο) , κα θώς και το σχε τικό προσάρτημα.
Κα τά τ η γ νώμ η μας , η συ νημμένη κατάσταση α ποτελεσμά των πα ρ ουσ ιά ζε ι ε ύλογα , α πό κά θε ουσ ιώδη ά πο ψη ,
τ η χ ρημα το οι κονομική ε π ίδ ο ση το υ Μη Κερδοσ κοπικού Σωμα τε ίου «ΔΙ ΚΤΥΟ Γ ΙΑ ΤΑ Δ ΙΚΑ ΙΩΜ ΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
γ ια τη χ ρή σ η 2018, σύ μφωνα με τ ις διατάξ εις του Ν.4308/ 2014 όπως ισχύει.
Β ά σ η Γνώ μ ης
Δ ι ενε ργ ήσαμ ε τον έλεγχό μας σύ μφωνα με τα Δ ιεθ νή Πρ ότυπα Ελέγ χου (Δ ΠΕ) όπ ως α υτά έχο υν ενσω ματ ω θεί
σ τ ην Ελλην ι κή Νο μο θεσία. Οι ευ θύ νες μας , σύμφωνα με τα πρ ότ υπα α υτά π ε ριγρ ά φ οντα ι π ε ρ α ιτ έ ρ ω σ τ ην
πα ρ άγραφ ο τ ης έκθεσ ή ς μας “ Ευ θύ νες Ε λεγκτή για τον Έλεγχο τ ων Ο ικονομ ικών Κα τα σ τά σ εων” . Είμαστ ε
ανε ξάρτ η τοι από το Δίκτυ ο σύ μφωνα με τον Κώδικα Δ εοντολογίας γ ια Ε παγ γελ μα τ ίες Ελεγ κτ ές του Συμ β ουλίο υ
Δ ι ε θ νών Π ρ οτ ύ πων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως α υτός έχε ι ενσω μα τ ω θε ί σ τ ην Ε λ λην ική Ν ομοθεσ ία και τ ις
α πα ι τ ήσ ε ις δεοντολογίας πο υ σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονο μικών κα τα σ τά σ εων σ τ ην Ε λ λά δ α και
έχο υ μ ε εκπλη ρ ώσ ει τ ις δεον τολογ ικές μας υ ποχρεώσ εις σύμφωνα με τ ις α πα ιτ ήσ ε ις τ η ς ισ χύο υσα ς νομοθεσ ία ς
κα ι του πρ ο ανα φερό μενου Κώδικα Δ εοντολογία ς. Πιστε ύουμε ότι τα ελεγ κτ ικά τ ε κμ ή ρια που έχουμ ε α ποκτ ήσε ι
ε ί να ι ε πα ρκή και κατάλ λη λα να παρέχο υ ν β άσ η για τ η γνώμ η μα ς.
Ευ θ ύ νες τ η ς Δ ιοίκη ση ς ε πί των Ο ικονομικών Κα τασ τάσεων
Η διοί κησ η έχε ι την ευ θύ νη για την κατάρτιση και εύλογ η πα ρουσία σ η τ ων οικονομ ικών κα τα σ τά σ εων σ ύμφ ωνα
μ ε τ ις διατάξεις του Ν .43 08/2 014 όπ ως ισχύει, όπ ως και για ε κε ίνες τ ις δικλίδες εσωτ ε ρικού ελέγ χο υ πο υ
η διοί κη σ η κα θ ο ρίζε ι ως απαραίτ η τ ες , ώ στ ε να κα θ ίσταται δ υνατή η κατά ρτιση οικονομ ικών κα ταστάσεων
α πα λ λαγ μένων α πό ο υ σιώδες σφ άλ μα, πο υ οφε ίλετα ι είτ ε σε α πάτη είτε σε λά θος.
Κα τά τ ην κατάρτιση τ ων οικονο μικών κατασ τάσ εων, η διοίκησ η ε ίνα ι υπ ε ύθ υ νη για τ ην α ξιολόγ η σ η τ ης
ι κανότ η τας του Δι κτύ ου να συ νεχίσει τη δρα στηριότητά του, γ νω σ τοποιών τα ς όπου σ υν τρέχε ι τ έτοια
π ε ρί πτ ω σ η, τα θέματα πο υ σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δρ αστ ηριότ η τα κα ι τ η χρήσ η τ η ς λογ ισ τ ική ς αρχή ς
τ η ς σ υνεχι ζό μεν ης δρ ασ τηριότητας, εκτό ς κα ι εάν η διοίκηση είτ ε πρ οτ ίθε τα ι να ρε υσ τοποιή σ ε ι το Δ ίκτ υο ή
να διακόψ ε ι τ η δρασ τη ριότητά του ή δεν έχε ι άλ λη ρεα λιστική ενα λ λα κτ ική ε π ιλογ ή α πό το να πρ οβε ί σ ’αυτ ές
τ ις ενέ ργε ι ες.
Ευ θ ύ νες Ε λεγ κτή για τον Έ λεγχο των Οικονομ ικών Κα ταστά σεων
Ο ι σ τόχοι μας είναι να α ποκτήσο υ με εύλογη διασφά λιση για το κα τά πό σο οι οικονομ ικές κα τα σ τά σ ε ις , στο
σ ύ νολο του ς, είναι απαλλαγ μένες από ου σιώδες σφάλ μα , που οφε ίλε τα ι ε ίτ ε σ ε α πά τ η ε ίτ ε σ ε λά θ ος και να
ε κδ ώ σο υμ ε έ κθεσ η ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μα ς. Η ε ύλογη δια σφ ά λισ η σ υν ισ τά δια σφά λιση
υ ψ η λο ύ ε πι πέδο υ , αλλά δεν είναι εγγ ύ ηση ότι ο έλεγχος που διενε ργε ίτα ι σ ύμφ ωνα μ ε τα Δ Π Ε, όπ ω ς αυτά
έχο υ ν ενσωματ ωθεί σ την Ελ ληνική Νομο θεσία, θ α εντοπίζει πάντα ένα ουσ ιώδες σφ ά λ μα , όταν α υτό υ πά ρχει.
Σφ ά λ μα τα δ ύ να ται να πρ οκύ ψο υν α πό α πά τ η ή α πό λά θ ο ς κα ι θεωρούντα ι ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή
α θ ρ οισ τ ι κά, θ α μπορο ύσ ε εύλογα να αναμένεται ότι θα ε πηρέαζαν τ ις οικονομ ικές α ποφ ά σ ε ις τ ων χρη στ ών ,
πο υ λαμβ άνον ται με β άσ η αυ τές τις οικονομικές κα τα στά σεις.
Ως καθή κον το υ ελέγχο υ, σύ μφωνα με τα Δ ΠΕ όπως αυτά έχο υν ενσωμα τ ω θε ί σ τ ην Ελ ληνική Ν ομοθεσ ία ,
α σ κο ύμ ε επαγ γελ ματική κρίσ η και διατηρού με ε παγγελματικό σκε π τ ι κισ μό κα θ ’ όλη τ η διά ρκε ια του ελέγ χο υ.
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Ε πίσ ης :

› Εν τοπί ζο υμ ε

και αξιολογού με του ς κινδύ νους ουσιώδους σφ ά λ μα τος σ τ ις οικονομ ικές κα τα σ τάσε ις,
πο υ οφε ί λε ται είτε σ ε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιά ζοντας κα ι διενε ργών τα ς ελεγ κτ ικές δια δι κα σίες
πο υ αν ταποκρίνονται σ του ς κινδύ νο υ ς αυτούς και α ποκτούμ ε ελεγ κτ ικά τ ε κμ ή ρια πο υ ε ίνα ι ε πα ρκή και
κα τάλλη λα για να παρέχου ν βάση για την γνώμ η μας. Ο κίνδ υνος μ η εντοπ ισ μού ουσ ιώδ ους σφά λματο ς
πο υ ο φεί λεται σε απάτη είναι υ ψηλότερος από α υτόν που οφε ίλε τα ι σ ε λά θ ο ς, κα θ ώς η α πά τ η μ πο ρεί να
ε μ πε ρι έχει συμπαιγν ία, π λαστογραφία, εσκεμμένες πα ραλείψε ις , ψε υδε ίς δια βε β α ιώσ ε ις ή πα ρ ά κα μψ η τ ων
δι κ λίδ ων εσωτε ρικο ύ ελέγχο υ.

› Κα τανοο ύμ ε

τις δικλίδες εσωτερικού ελέγ χου που σ χετίζον τα ι με τον έλεγ χο, με σ κοπό το σ χεδιασ μό
ελεγ κτ ι κών διαδικασιών κατάλ λη λων γ ια τις περισ τάσ ε ις, α λλά όχι με σκοπό την δια τύπωσ η γνώμης επί τ ης
αποτ ελεσ μα τι κότητας τ ων δικλίδ ων εσωτ ερικού ελέγχου το υ Δικτύου .

› Αξιολογο ύμ ε την καταλ ληλότητα των λογιστικών α ρχών και με θ όδ ων πο υ χρη σ ιμοποιή θ η καν κα ι το εύλογο
των λογ ισ τι κών εκτιμή σεων και τ ων σχετ ικών γνωστοποιήσ εων που έγιναν από τη Διοίκηση.

› Α πο φ α ι νό μα στε για την καταλ λη λότη τα τ η ς χρήσης α πό τη διοίκηση της λογ ιστικής αρχής της συνεχιζόμεν ης

δ ρ ασ τ ηριότ η τας και με βάση τα ελεγκτικά τεκ μήρια που α ποκτ ή θ η καν γ ια το εάν υπά ρχε ι ουσ ιώδης
α βε β αιότ ητα σχετικά με γεγονότα ή συ ν θήκες που μπορεί να υπο δη λώνουν ο υσ ιώ δη α βε β α ιότ ητα ως
πρ ος τ ην ι κανότ ητα του Δικτύ ου να συ νεχίσει τη δ ρασ τηριότ η τά το υ. Εάν σ υμ π ε ρ άνουμ ε ότ ι υφίσ ταται
ου σ ι ώ δης αβεβ αιότη τα , είμαστε υ ποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγ κτ ή να ε π ισ τ ή σουμ ε τ ην πρ οσοχή στ ις
σ χε τ ι κές γ νωσ τοποιήσεις των οικονομικών κα τασ τάσ εων ή εάν α υτ ές οι γ νωσ τοποιή σ ε ις ε ίνα ι ανε πα ρκείς να
διαφ ο ροποι ήσο υ με τη γνώμη μας. Τα συ μπε ράσ ματά μας βασίζον τα ι σ ε ελεγ κτ ικά τ ε κ μ ήρια που α ποκτ ών ται
μ έχρι τ ην η μερο μηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντ ικά γεγονότα ή σ υν θ ή κες ενδέχε τα ι να έχο υν
ω ς α ποτ έλεσμα το Δίκτ υ ο να παύ σει να λειτο υργεί ως συνεχιζόμ εν η δρα στηριότητα.

› Αξιολογο ύμ ε

τ η σ υνολική παρου σίαση , τη δομή και το π ε ριεχόμ ενο τ ων οικονομ ικών κα τα σ τά σεων ,
σ υμ περι λαμ βανομένων των γνωστοποιήσεων, κα θώς και το κα τά πόσο οι οικονομ ικές κα τα στά σεις
απ ε ι κον ί ζου ν τις υ ποκείμ ενες σ υ ναλ λαγές και τα γεγονότα μ ε τρ όπο που επιτυγ χάνε ται η εύλογη πα ρουσίαση.

Μ ε ταξύ άλλων θεμάτων , κοινοποιού με στη διοίκηση, το σχεδια ζόμ ενο ε ύρ ο ς κα ι το χρ ονοδιάγρ α μ μα του
ελέγ χο υ, καθ ώς και σ η μαντικά ευ ρήματα του ελέγχου, συμ περιλα μβ ανομ ένων όποιων σ ημαν τ ικών ελ λε ίψεων
σ τ ις δι κ λίδες εσωτ ερικο ύ ελέγχο υ εν τοπ ίζο υμ ε κα τά τη διάρκε ια του ελέγχου μας.

Αθ ήνα , 14 Μα ρτίο υ 2019
Νικόλαος Αθ . Συκά ς
Ορκωτός Ελεγκτ ής Λογ ιστής
Α .Μ. ΣΟΕΛ 2 7541

Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Ποσά σε Ευρώ)

2018

2017

Κύ κ λος ε ργα σιών (κα θαρό ς)

1.091. 551,91

1.2 2 2 . 894, 30

Λοι πά σ υ ν ήθ η έσοδα (συ νδρο μ ές )

3.164,00

344,00

Π α ρ οχές σ ε ε ργα ζό μενο υ ς

- 97 1.4 07,56

-1.027.683,8 5

Α πο σ βέσ ε ις ενσω μάτων παγίων και άϋλων σ τοιχείων

- 6.088,86

-22.319,21

Λοι πά έ ξο δ α κα ι ζη μιές

-165.394, 36

-198.217, 22

Λοι πά έσο δ α κα ι κέ ρδη

0,00

0,00

Τόκοι κα ι σ υ να φή κονδύλια (καθ αρό πο σό)

0,13

0,39

Α ποτ έλεσ μα πρ ο φό ρων

- 4 8 .1 74 , 74

-24.981,59

Φό ρ οι

0,00

0,00

Α ποτ έλεσ μα π εριό δο υ μετά από φ ό ρο υ ς

- 4 8 .1 74 , 74

-24.981,59
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2018

1.

Πληροφορίες σχετικές με το Σωματείο (άρθρο 29 § 3)

α)

Ε πων υ μ ία : Δίκτυ ο για τα δικαιώματα το υ παιδιού

β)

Ν ο μ ι κό ς τ ύ πο ς: Σωματ είο μ η κερδο σκοπ ικό

γ)

Π ε ρίο δ ος ανα φο ράς : 1.1.2 018 - 3 1.12 .2 018

δ)

Δ ι ε ύ θ υ νσ η τη ς έδρα ς: Α λκαμένο υ ς 11Β 10439 Αθ ήνα

ε)

Α ρ. κα τα χ . Π ρωτοδικείο υ : 25 375

σ τ) Η διοί κη σ η εκτιμά ότι η παραδ οχή τ η ς συνεχιζόμ ενη ς δ ρα στ ηριότητας είναι ενδεδειγ μ έν η γ ια την
κατάρτ ισ η των χρη ματοοικονο μικών κατασ τά σεων.
ζ)

Το Σω μα τ ε ίο ανή κει στ ην κα τηγο ρία τ η ς πολύ μ ικ ρή ς οντότητα ς.

η)

Η διοί κησ η δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσε ις έχου ν κα τα ρτ ισ τ ε ί σ ε π λή ρη σ υ μφ ων ία με
τον πα ρ όν τα νόμο.

θ)

Τα πο σά τ ων χρη ματοοικονομικών καταστά σεων εκφρά ζοντα ι σ ε ε υ ρ ώ , που α ποτ ελε ί το λε ιτουργ ικό
νό μ ισ μα το υ Σω ματ είο υ .

ι)

Τα ποσά δεν έχο υ ν στρογγυλοποιηθεί.

2.

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών & εποπτικών οργάνων (άρθρο 29 § 25)

Δ εν υ πά ρχο υ ν τ έτοια πο σά.
3.

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
(άρθρο 29 § 16)

α ) Χ ρη μα το οι κονο μικές δεσμ εύ σεις
Δ εν υ πά ρχο υ ν τ έτοιες δεσμ εύ σεις.
β) Εγ γ υ ή σ ε ις
Δ εν υ πά ρχο υ ν τ έτοιες εγγ υ ή σεις.
γ ) Ενδεχόμ ενες υ ποχρεώσεις
Δ εν υ πά ρχο υ ν .

4.

Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του Άρθρου 16 του Ν. 4308/2014 (άρθρο 29 § 34)

Το Σωματ ε ίο ανή κει στην κατηγορία των πολύ μικρ ών οντοτήτων κα ι δη λώνε ι ότ ι έ κανε χρήσ η τ η ς ε π ιλογ ής
τ η ς πα ρ αγρ ά φ ου 7 το υ άρθ ρο υ 16 το υ ν. 43 08 /2 014.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2019

Η Πρόεδρο ς

Η Τα μία ς

Η Υπεύθ υν η Λογ ιστηρίου

Μυροφόρα Παπαδοπούλου

Ιωάννα Μοσχοβάκου

Βαρβάρα Κάσση

ΑΔΤ Α Η5 661 90

ΑΔΤ Ν08 9243

ΑΔΤ Α Ν 430581
ΑΑΟ ΕΕ Α Τάξ εως 0014 081
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8265 Παιδιά
28 Εθνικότητες
428 Δράσεις
3449

Ψυχοκοινωνική
Υποστήριξη

71 Εργαζόμενοι
95 Εθελοντές
60

61

