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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

ΦΥΛΛΟ Πληροφοριών 

Σ’ αυτό το φύλλο θα διαβάσετε πληροφορίες, για δύο Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και μία Ανεξάρτητη Αρχή. 
Όλες οι πληροφορίες που θα διαβάσετε βρίσκονται στις ιστοσελίδες τους. Από τις πληροφορίες εντοπίστε 
αυτές που θα πρέπει να υπάρχουν σε ένα Ενημερωτικό Φυλλάδιο.

ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», είναι ένας εθελοντικός οργανισμός, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στηρίζεται 
στο συναίσθημα, αλλά δε μένει σ’ αυτό και στα λόγια. Έχει κάνει πράξη την αντιμετώπιση των καθημερινών 
προβλημάτων των παιδιών.

Κύριο μέλημά του είναι να προασπίσει τα δικαιώματα των παιδιών όχι μόνο στη θεωρία αλλά στην πράξη, 
καθημερινά, 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο. Να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για τη σωματική, ψυχική 
και πνευματική ισορροπία τους.

Βασίζεται στις υπηρεσίες του κράτους. (Αστυνομία, Εισαγγελίες, Νοσοκομεία κ.α.), όπου υπάρχουν άνθρωποι 
ευαισθητοποιημένοι που συμβάλλουν στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των παιδιών.

Ως εθελοντικός οργανισμός, στηρίζει τους θεσμούς, ώστε να γίνουν αποδοτικότεροι σε θέματα παιδιών.

Εθνική τηλεφωνική γραμμή για τα παιδιά SOS 1056

Η Γραμμή SOS 1056 λειτούργησε για πρώτη φορά το 1997. Βασικός σκοπός της γραμμής είναι η προστασία 
και η προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών. Το Μάιο του 2007 αναγνωρίστηκε από το Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά.

Είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου Τηλεφωνικών Γραμμών για την προστασία των παιδιών (Child Helplines 
International).

Λειτουργεί ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ σε εικοσιτετράωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα και η κλήση είναι δωρεάν 
από καρτοτηλέφωνα και κινητά. Στελεχώνεται από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους κι όλες οι 
τηλεφωνικές συνομιλίες είναι απόρρητες και ΔΕΝ καταγράφονται.

• Καταγραφή ανώνυμων και επώνυμων καταγγελιών για παιδιά-θύματα κακοποίησης.

• Επιτόπια παρέμβαση σε παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο. 

• Ψυχολογική Στήριξη σε παιδιά και εφήβους και συμβουλευτική σε γονείς και εκπαιδευτικούς. 

• Διεκπεραίωση αιτημάτων φιλοξενίας παιδιών που κρίθηκε από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές ότι πρέπει 
να απομακρυνθούν από το οικογενειακό τους περιβάλλον. 

• Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση εθελοντών αιμοδοτών, δοτών αιμοπεταλίων και μυελού των οστών.

• Παροχή πληροφόρησης και κατευθύνσεων για θέματα που αφορούν τα δικαιώματα των παιδιών και την 
παιδική προστασία.

Ποιος μπορεί να καλέσει στη Γραμμή SOS

• Παιδιά

• Γονείς/ενήλικες

• Εκπαιδευτικοί

• Υπηρεσίες/Φορείς

www.hamogelo.gr
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συνέχεια

http://www.hamogelo.gr/
http://www.hamogelo.gr/37.1/Ethnikh-thlefonikh-grammh-gia-ta-poidia-SOS-1056
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συνέχεια

ΑΡΣΙΣ

Η Άρσις είναι…

Η ΑΡΣΙΣ είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 για την υποστήριξη 
των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Λειτουργεί με κέντρα στην Αθήνα, τη 
Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Κοζάνη και την Αλεξανδρούπολη, ενώ έχει αναπτύξει δραστηριότητες και σε πολλές 
άλλες πόλεις.

Η ΑΡΣΙΣ δουλεύει κυρίως με νέους και νέες ηλικίας 15 έως 21 χρονών, και κατά περίπτωση με μικρότερα 
παιδιά ή μεγαλύτερα πρόσωπα που βιώνουν συνθήκες ζωής επιβαρυντικές για την ομαλή προσωπική τους 
ανάπτυξη και την πρόσβαση τους στα κοινωνικά αγαθά. Συνθήκες, όπως η ανεπαρκής υποστήριξη από την 
οικογένεια, η παραμέληση, η κακοποίηση, η εκμετάλλευση, η απόρριψη από το εκπαιδευτικό σύστημα, η 
μετανάστευση, η προσφυγιά, η έλλειψη στέγης, η ανεργία, η σύγκρουση με το νόμο, η διαβίωση σε ιδρύματα ή 
σωφρονιστικά καταστήματα, κ.α.

Η ΑΡΣΙΣ πλαισιώνεται από ειδικευμένα στελέχη και εκπαιδευμένους εθελοντές και δουλεύει με βάση τις 
συλλογικές αξίες της κοινωνικής αλληλεγγύης, της αποδοχής, της δημοκρατίας και του αμοιβαίου σεβασμού. 
Στο γραφείο της κάθε πόλης όπου δραστηριοποιείται, υπάρχει ομάδα στελεχών που μοιράζονται τις ευθύνες 
σχεδιασμού, ανάπτυξης και παρακολούθησης του έργου της. Οι εθελοντές εντάσσονται σε ομάδες και 
εποπτεύονται από τα υπεύθυνα στελέχη.

Trafficking – Παιδική εργασία

Παγκοσμίως υπολογίζεται ότι εκατομμύρια παιδιά κάθε χρόνο πέφτουν θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης. 
Στη χώρα μας χιλιάδες παιδιά εργάζονται. Και κυρίως μιλούμε για εκείνα που διακινούνται με σκοπό την 
εκμετάλλευσή τους σε χείριστες μορφές εργασίας: στο δρόμο, στην πορνεία, σε βαριές χειρωνακτικές 
εργασίες, στην εξαναγκαστική εργασία.

Για τα παιδιά που εργάζονται στο δρόμο…

• Έχει διαπιστωθεί ότι σχεδόν καθημερινά περίπου 100 παιδιά βρίσκονται σταθερά στους δρόμους των δύο 
μεγάλων πόλεων, Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

• Κατά μέσο όρο τα παιδιά εργάζονται συνεχώς από 6 έως και 12 ώρες την ημέρα.

Οι καταγγελίες χωρίς καμιά περαιτέρω κοινωνική στήριξη και οι αστυνομικές διώξεις κυρίως οδηγούν σε ένα ή 
σε περισσότερα από τα παρακάτω αποτελέσματα…

• σε συλλήψεις και ποινική καταδίκη των συνοδών, αλλά ακόμα και των ίδιων των παιδιών για επαιτεία

• στην εκ νέου επιστροφή των παιδιών στο δρόμο ή στην παραπέρα διακίνησή τους σε άλλες  περιοχές ή 
χώρες

• στην παραμονή των παιδιών για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κάποιο νοσοκομείο εωσότου, και εάν, βρεθεί 
κατάλληλη δομή για την φιλοξενία και προστασία τους

• στην βίαιη αποκοπή των παιδιών από τα αδέρφια τους και αγαπημένα τους πρόσωπα

Τι κάνουμε με τα παιδιά…..

Σε περίπτωση που το παιδί ζει με την οικογένειά του, αυτή στηρίζεται με την παροχή ειδών άμεσης ανάγκης 
και συμβουλευτική σε θέματα νομικά, εργασίας κ.α., ενώ το ίδιο εντάσσεται σε προγράμματα εκπαίδευσης και 
δημιουργικής απασχόλησης της ΑΡΣΙΣ, συνδέεται με το σχολείο και παρακολουθείται η πρόοδός του.

Αν, όμως, διαπιστωθεί ότι είναι θύμα διακίνησης (trafficking), εκμετάλλευσης και κακοποίησης, δρομολογείται 
-σε συνεργασία τις Δημόσιες αρχές, τις κοινωνικές υπηρεσίες και φορείς προστασίας του παιδιού- η ένταξή 
του σε κέντρο παιδικής προστασίας, και εφόσον προέρχεται από άλλη χώρα η ασφαλής επιστροφή στην 
πατρίδα του και σε υποστηρικτικό περιβάλλον.

http://arsis.gr

http://arsis.gr/
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Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Είναι μία ανεξάρτητη αρχή.

Ελέγχεται μόνο από τη Βουλή των Ελλήνων και οι υπηρεσίες του είναι δωρεάν.

Ο Συνήγορος του Παιδιού λειτουργεί στην Ελλάδα από τον Ιούλιο του 2003 και αποστολή του είναι να 
υπερασπίζει τα δικαιώματα των ανηλίκων, δηλαδή όλων των αγοριών και κοριτσιών έως 18 χρόνων.

Τι άλλο κάνει ο Συνήγορος;

• συναντά και επικοινωνεί άμεσα με ομάδες παιδιών σε σχολεία, χώρους φιλοξενίας, κ.λπ.

• δίνει πληροφορίες για τα δικαιώματα των παιδιών μέσα από ειδική τηλεφωνική γραμμή, έντυπα και το 
διαδίκτυο

• όταν κρίνει ότι είναι χρήσιμο, λέει την άποψή του για θέματα που αφορούν τα παιδιά στις εφημερίδες, το 
ραδιόφωνο ή την τηλεόραση

• συνεργάζεται με υπηρεσίες ή φορείς εκπαίδευσης, πρόνοιας και δικαιοσύνης, διεθνείς οργανισμούς και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με το παιδί.

Στον Συνήγορο μπορείς να απευθυνθείς εσύ, κάποιος από την οικογένειά σου ή οποιοσδήποτε άλλος γνωρίζει 
ότι παραβιάζονται δικαιώματα του παιδιού. 

Για να προστατευθούν τα δικαιώματα σου, μπορείς να τους στείλεις μια γραπτή αναφορά ή ένα μήνυμα στο cr@
synigoros.gr.

Τι είναι η “αναφορά”;

Είναι ένα απλό γραπτό κείμενο που περιέχει μια σύντομη περιγραφή του προβλήματος που αντιμετωπίζεις, τα 
στοιχεία σου και την υπογραφή σου.

Τα προσωπικά στοιχεία σου και όσα τους αναφέρεις είναι απόρρητα, δηλαδή δεν δίνονται σε τρίτους χωρίς τη 
θέλησή σου. Αν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα είναι απαραίτητη η επικοινωνία με τους γονείς σου ή μια 
αρμόδια υπηρεσία, τότε ο Συνήγορος θα ζητήσει πρώτα τη σύμφωνη γνώμη σου.

800 11 32 000 Γραμμή του Συνηγόρου του Παιδιού για παιδιά  
Δωρεάν, Δευτέρα έως Παρασκευή: 9:00πμ-4:00μμ 
Πληροφορίες για το πώς μπορεί να σε βοηθήσει ο Συνήγορος αν νομίζεις ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά 
σου ή επειδή αντιμετωπίζεις εσύ ή φίλοι/ες σου ένα σοβαρό πρόβλημα. Αν προτιμάς τον υπολογιστή από το 
τηλέφωνο, μπορείς να μας γράψεις στο http://www.0-18.gr/rotao

www.0-18.gr

http://www.0-18.gr/
mailto:cr@synigoros.gr
mailto:cr@synigoros.gr



