«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Απολογισμός δράσεων 1ο εξάμηνο 2020
44.281 παιδιά και οι οικογένειές τους υποστηρίχθηκαν πανελλαδικά
Νέες δράσεις και υπηρεσίες για την κάλυψη των νέων αναγκών λόγω πανδημίας
Αύξηση στις κλήσεις που δέχτηκαν οι 3 Γραμμές Βοήθειας και Υποστήριξης
Αύξηση στον αριθμό παιδιών που παρασχέθηκε Παιδιατρική κατ΄οίκον νοσηλεία
Αύξηση στον αριθμό των παιδιών και οικογενειών με σοβαρά προβλήματα
διαβίωσης που υποστηρίχθηκαν
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» το 1ο εξάμηνο του 2020 κλήθηκε να ανταποκριθεί στις νέες
συνθήκες λόγω της έξαρσης του κορονοϊού και των νέων συνθηκών που διαμορφώθηκαν.
Οι βασικές προτεραιότητες του Οργανισμού ήταν:


Η προστασία των παιδιών και οικογενειών που στηρίζει μέσα από τις δράσεις
του



Η προστασία του ανθρώπινου δυναμικού και των εθελοντών



Η διασφάλιση των υπηρεσιών που παρέχει δωρεάν και πανελλαδικά, τόσο
ποιοτικά όσο και ποσοτικά



Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση νέων υπηρεσιών για την κάλυψη των νέων
αναγκών των παιδιών και οικογενειών



Η διάθεση όλων των δυνάμεών του Οργανισμού στις κρατικές υπηρεσίες για την
ενδυνάμωση και κάλυψη διαφόρων αναγκών

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο
2019, παρατηρήθηκε:


Αύξηση 57% στις κλήσεις της 1056 για εξειδικευμένα θέματα παιδιών



Αύξηση 33,5% στις κλήσεις της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τις Εξαφανίσεις



Αύξηση 61% στις κλήσεις της Ευρωπαϊκής Γραμμής Υποστήριξης Παιδιών και
Εφήβων



Αύξηση 65,9% στον αριθμό των παιδιών και οικογενειών τους που
υποστηρίχθηκαν από τα Κέντρα Στήριξης



Αύξηση 37,8% στον αριθμό των παιδιών που παρείχαμε Παιδιατρική Κατ΄οίκον
Νοσηλεία

Οι νέες συνθήκες οδήγησαν τον Οργανισμό στον άμεσο σχεδιασμό και υλοποίηση νέων
δράσεων και την παροχή νέων υπηρεσιών.


Δράσεις εθελοντικής Αιμοδοσίας στον «ΟΔΥΣΣΕΑ» σε συνεργασία με το
Υπουργείο Υγείας και τη Γ.Γ. Αθλητισμού
Συνολικά επισκεφθήκαμε 19 πόλεις πανελλαδικά και συγκεντρώθηκαν 1.014
ασκοί αίματος



Φιλοξενία και υποστήριξη γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής Βίας και των
παιδιών τους



Smile Academy με την υποστήριξη της CISCO - με ασφάλεια, απομακρυσμένα και
διαδικτυακά παρεμβάσεις πρόληψης - ενισχυτική διδασκαλία - εκπαιδευτικά
σεμινάρια



Missing Alert Hellas για ενήλικες από 18 έως 60 ετών που ανήκουν σε ευπαθείς
ομάδες και ομάδες υψηλού κινδύνου



Missing alert App από την Cosmote για «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» παράλληλα έθεσε στη διάθεση των αρχών το σύνολο του
ανθρώπινου δυναμικού του και των υλικοτεχνικών υποδομών του. Πιο συγκεκριμένα:


Η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 διασυνδέθηκε με την Τηλεφωνική
Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306



Υπογράφηκε σύμφωνο συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων



Υπογράφηκε σύμφωνο συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία ανά τομέα δράσης:
ΒΙΑ


Η Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111 δέχτηκε 5.129
κλήσεις



Σε 2.605 άτομα πραγματοποιήθηκε συμβουλευτική υποστήριξη



13.567 μαθητές και μαθήτριες συμμετείχαν σε διαδραστικές παρεμβάσεις



4.940 γονείς, κηδεμόνες και εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε διαδραστικές
παρεμβάσεις



Η Εθνική Γραμμή SOS 1056 δέχτηκε 121.215 κλήσεις



Λάβαμε 310 καταγγελίες για 596 παιδιά



Προχωρήσαμε σε 47 επιτόπιες για 79 παιδιά



Λάβαμε 55 αιτήματα φιλοξενίας για 84 παιδιά



Σήμερα 281 παιδιά μεγαλώνουν στα σπίτια μας



Στηρίζουμε 65 ενήλικα παιδιά μας



Στο Κέντρο Ημέρας «Το Σπίτι του Παιδιού» πραγματοποιήθηκαν 2.914
θεραπευτικές συνεδρίες σε 275 παιδιά



Φιλοξενήθηκαν σε διαμερίσματα 4 παιδιών με τις μητέρες τους, οι οποίες έχουν
υποστεί ενδοοικογενειακή βία

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ – 491 παιδιά & 25 ενήλικες


437 μαθητές και μαθήτριες συμμετείχαν σε διαδραστικές παρεμβάσεις



1.034 γονείς & κηδεμόνες & εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε διαδραστικές
παρεμβάσεις



Η Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000 δέχτηκε 6.004 κλήσεις



Χειριστήκαμε 54 αιτήματα για την αναζήτηση 54 παιδιών, εκ των οποίων τα 50
παιδιά βρέθηκαν



Για 14 παιδιά ενεργοποιήθηκε το AMBER ALERT Hellas



Για 5 παιδιά ενεργοποιήθηκε η εθελοντική ομάδα έρευνας και διάσωσης Θανάσης
Μακρής



Για 2 παιδιά προχωρήσαμε σε διακρατική συνεργασία



Χειριστήκαμε 25 αιτήματα για την αναζήτηση 25 ενηλίκων από 18 έως 60 ετών, εκ
των οποίων οι 21 ενήλικες βρέθηκαν



Για 14 ενήλικες ενεργοποιήθηκε το MISSING ALERT Hellas



Για 2 ενήλικες ενεργοποιήθηκε η εθελοντική ομάδα έρευνας και διάσωσης
Θανάσης Μακρής

ΥΓΕΙΑ – 10.138 παιδιά



Πραγματοποιήθηκαν 7.019 προληπτικές εξετάσεις σε 5.620 παιδιά



1.412 νεογνά και παιδιά διακομίστηκαν πανελλαδικά



980 παιδιά με προβλήματα υγείας υποστηρίχθηκαν ολιστικά, καλύπτοντας
συνολικά 5.622 αιτήματα



405 παιδιά συμμετείχαν στo Πρόγραμμα Παιδιατρική Κατ΄οίκον νοσηλεία



1.577 παιδιά συμμετείχαν στο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης στα
νοσοκομεία



4 οικογένειες φιλοξενήθηκαν σε διαμερίσματα του Οργανισμού σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη όσο τα παιδιά νοσηλεύονταν ή ακολουθούσαν θεραπεία



140 παιδιά εξετάστηκαν στο νέο Πολυϊατρείο του Οργανισμού από Παιδίατρο,
Οφθαλμίατρο και Ωτορινολαρυγγολόγο

ΦΤΩΧΕΙΑ – 15.715 παιδιά


15.673 παιδιά υποστηρίχθηκαν ολιστικά μέσα από τα Κέντρα Στήριξης
πανελλαδικά



42 παιδιά μεγαλώνουν στα 3 Σπίτια ημερήσιας φροντίδας του Οργανισμού

