
ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 



ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

Στο πλαίσιο της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας, 
η συζήτηση η οποία αφορά στην εκπόνηση πολιτικών 
προστασίας του παιδιού και της οικογένειας εστιάζει, 
τα τελευταία χρόνια, στον άξονα της πρόληψης. 

 

Αυτό σημαίνει ότι, πλέον, τίθεται ως προτεραιότητα η 
διάθεση οικονομικών και κοινωνικών πόρων για τη 
στήριξη των βιολογικών οικογενειών στο φυσικό τους 
περιβάλλον, προκειμένου να αποφευχθεί η διάλυση 
τους. 

 



 

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης και την 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, τα παιδιά πρέπει, 
εφόσον είναι δυνατόν, να μεγαλώνουν μέσα 
στην οικογένειά τους.  

Η πολιτεία οφείλει να παρέχει κάθε απαραίτητη 
βοήθεια στις οικογένειες που βρίσκονται σε 
κρίσιμη ή δύσκολη κατάσταση προκειμένου να 
επιλύσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
λαμβάνοντας υπ‘ όψιν τις ιδιαίτερες ανάγκες, 
δυνατότητες και δεξιότητές τους. 

 



Τα κράτη μέλη οφείλουν να καταβάλουν κάθε 
δυνατή προσπάθεια για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και τη μείωση του μεγάλου αριθμού των 
παιδιών σε ιδρύματα που προέρχονται από 
οικογένειες που πλήττονται από τη φτώχεια.  

 

Η φτώχεια δεν επαρκεί ως λόγος για την 
τοποθέτηση ενός παιδιού σε ίδρυμα παιδικής 
προστασίας.  

 



Σε αυτή ακριβώς την κατεύθυνση κινούνται τα 
Παιδικά Χωριά SOS, έχοντας εκπονήσει μια 
ολοκληρωμένη στρατηγική στο πλαίσιο του 
προγράμματος Family Strengthening 2007-2013 
με απώτερο στόχο τη διασφάλιση σε κάθε περίπτωση 
της υλοποίησης της βασικής αρχής της φιλοσοφίας 
τους:  

«κάθε παιδί ανήκει σε μια οικογένεια και μεγαλώνει 
με αγάπη, σεβασμό και ασφάλεια». 



Με δεδομένη την οικονομική κρίση και τις 
συνέπειές της στη χώρα μας, η οικονομική 
δυσπραγία αποκτά πρωταρχική σημασία ως 
παράγοντας δυσλειτουργίας της οικογένειας.  

 





Οι διαφοροποιημένες κοινωνικές ανάγκες, καθώς και 
οι μειωμένοι οικονομικοί πόροι του Σωματείου σε 
συνδυασμό με την ανάγκη αύξησης του αριθμού των 
εξυπηρετούμενων, καθιστά επίκαιρη, ενδεχομένως και 
αναγκαία, τη στροφή σε  μικρά ευέλικτα 
προγράμματα βραχύ- / μεσοπρόθεσμης 
υποστήριξης της βιολογικής οικογένειας  έναντι 
αυτών της  μακρόχρονης φιλοξενίας.  

 



Με βάση το παραπάνω σκεπτικό τα Παιδικά 
Χωριά SOS Ελλάδος μέσω των Κέντρων Στήριξης 
Παιδιού & Οικογένειας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Κρήτης, Καλαμάτα 
και Κομοτηνή, με τη μεγάλη δωρεά του 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος υλοποιούν μια 
ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης στα πλαίσια της 
υποστήριξης και ενδυνάμωσης της βιολογικής 
οικογένειας παρέχοντας μια σειρά υπηρεσιών, 
ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν κατόπιν 
αξιολόγησης κάθε περιστατικού. 
  



 

Πληθυσμός- στόχος 

 
Οικογένειες με παιδιά σε κρίση 
 
Προϋποθέσεις για την ένταξη μιας οικογένειας στο 
πρόγραμμα υποστήριξης 
 
1.  Έλληνες γονείς ή νόμιμοι στην Ελλάδα αλλοδαποί. 
 
2. Οι γονείς δεν έχουν σοβαρά προβλήματα 
ψυχοπαθολογίας ή χρήσης ουσιών. 
 
3. Τα παιδιά δεν έχουν προβλήματα σοβαρής 
ψυχοπαθολογίας ή χρήσης ουσιών. 
 
4.  Το οικογενειακό εισόδημα-σε συνάρτηση με τον αριθμό 
των μελών της οικογένειας- είναι στα όρια της φτώχιας. 
 



Παράδειγμα Οικογένειας 

• 6 μελής οικογένεια 
• 2 γονείς, 2 έφηβοι, 1 παιδί σχολικής ηλικίας, 1 

βρέφος 
• Ανεργία και των δύο γονιών πάνω από 2 χρόνια 
• Οικονομική δυσπραγία, αδυναμία αποπληρωμής 

χρεών 
• Έξωση από το σπίτι 
• Διάσπαση οικογένειας σε 3 σπίτια 

 
Η μητέρα λέει χαρακτηριστικά:  
«νιώθω πως η οικογένειά μου ήταν μια αλυσίδα που 
ξαφνικά έσπασαν οι κρίκοι της».  

 



Παρεχόμενες υπηρεσίες 

• Εκτίμηση/διάγνωση 
• Συστηματική συμβουλευτική προς τους γονείς 
• Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και γονέων 
• Ψυχοθεραπευτική παρέμβαση 
• Εκπαιδευτική βοήθεια στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 
• Δημιουργική απασχόληση 
• Υποστήριξη επαγγελματιών που ασχολούνται με παιδιά 
• Παραπομπή σε υπηρεσίες πρόνοιας, υγείας, κ.ά. (δικτύωση) 

για επίλυση ενδεχόμενων κοινωνικών, νομικών και λοιπών 
προβλημάτων  

• Υλική βοήθεια, όπως προκύπτει από τη διαδικασία 
αξιολόγησης των αιτημάτων 

• Ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα που 
αφορούν στα Δικαιώματα των Παιδιών 

 



Στελέχωση 

• Κοινωνικοί Λειτουργοί 
• Ψυχολόγοι 
• Παιδοψυχίατροι 
• Ειδικοί Παιδαγωγοί 
• Λογοθεραπευτές 
• Εργοθεραπευτές 
• Εξειδικευμένοι συνεργάτες για τη λειτουργία 

εργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης 
• Επίσης η καθημερινή λειτουργία του Κέντρου 

μπορεί να υποστηρίζεται- σε επιλεγμένα πεδία- με 
την αξιοποίηση εθελοντών. 

 



Διαδικασία Αξιολόγησης 

• Αίτημα από τους γονείς ή από τον έχοντα την 
επιμέλεια του/των παιδιού/ών 

• Κοινωνική Έρευνα από τον Κοινωνικό Λειτουργό 
• Συνεργασία με φορείς (Κοινωνικές Υπηρεσίες, 

σχολείο κλπ) που έχουν τυχόν εμπλακεί στο 
παρελθόν ή συνεχίζουν να εμπλέκονται με την 
περίπτωση 

• Γραπτή εισήγηση του Κοινωνικού Λειτουργού του 
Κέντρου στην διεπιστημονική ομάδα για τελική 
έγκριση εφόσον προτείνεται παρέμβαση πέραν της 
υλικής βοήθειας. 

 



Διαδικασία Παρέμβασης 

• Βασίζεται στις πραγματικές δυνατότητες  του 
προγράμματος και προσαρμόζεται στις ανάγκες της 
κάθε περίπτωσης 

• Δικτύωση με υπηρεσίες που καλύπτουν 
συγκεκριμένες ανάγκες της οικογένειας 

• Εμπλοκή Δομών / Προγραμμάτων μας ανάλογα με 
την ανάγκη 

• Σταθερή παρακολούθηση της περίπτωσης από τον 
Κοινωνικό Λειτουργό – follow up 

• Περιοδική αξιολόγηση της πορείας της παρέμβασης 
και ενδεχόμενη αναπροσαρμογή στόχων-μέσων-
πρακτικών όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο 

 



ΔΙΚΤΥΟ ΚΣΠΟ   -   ΕΤΗΣΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ   

2012-2014 

• ΚΣΠΟ ΑΘΗΝΑΣ : 300 ΟΙΚ. 80 ΕΠΑΓ. 

• ΚΣΠΟ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ:70 ΟΙΚ. 20 ΕΠΑΓ. 

• ΚΣΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ:80 ΟΙΚ. 30 ΕΠΑΓ. 

• ΚΣΠΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ:180 ΟΙΚ.50 ΕΠΑΓ. 

• ΚΣΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ:90 ΟΙΚ. 40 ΕΠΑΓ. 

• ΚΣΠΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: 70 ΟΙΚ. 20 ΕΠΑΓ. 

• ΣΥΝΟΛΟ : 790 ΟΙΚ. 240 ΕΠΑΓ. 

 



ΚΣΠΟ Θεσσαλονίκης 

6 μήνες λειτουργίας 

Σύνολο Οικογενειών 150 

Γονείς 238 

Αριθμός παιδιών 325 

Μονογονεϊκές 62 

Πολύτεκνες (3 και άνω) 43 

Ελληνικής  Εθνικότητας 122 

Άλλης  Εθνικότητας 28 



Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

Υλική βοήθεια 473 άτομα 

Ψυχολογική στήριξη 85 άτομα  
(γονείς και παιδιά) 

Λογοθεραπεία 16 

Ειδική αγωγή 14 

Ενισχυτική 
διδασκαλία 

18 

Δημιουργική 
απασχόληση 

20 παιδιά σχολικής 
ηλικίας 





Αίτημα 

• Υλική βοήθεια    90%  

• Ψυχολογική υποστήριξη γονιού/ παιδιού 35% 

• Ειδική διαπαιδαγώγηση/ Εκπαιδευτική βοήθεια    
20% 

• Λογοθεραπευτική βοήθεια  10% 

 



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας 
Θεσσαλονίκης  
Εγνατία 94, 54623, Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 2310 233 692 
Email: sosthessaloniki@sos-villages.gr 
 
Παιδικά Χωριά SOS Θεσσαλονίκης  
Εγνατία 152 – Τηλ:2310 226 644 
 
www.sos-villages.gr 
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