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 Στις 8 Απριλίου 2013 πραγματοποιήθηκε για 3η χρονιά η απονομή των βραβείων Έργο
Ζωής και Μάθημα Ζωής που έχει καθιερώσει η Ένωση «Μαζί για το Παιδί». Η τελετή έγινε
στην αίθουσα της παλαιάς βουλής ενώ τα βραβεία απένειμε η κα Αρβελέρ. Το βραβείο Έργο
Ζωής απονεμήθηκε στον κύριο Φίλιππο Ολυμπίτη ιδρυτή του σωματείου Γονέων και
Κηδεμόνων ΑΜΕΑ «Ο Άγιος Παντελεήμων» στην Κάλυμνο. Το βραβείο Μάθημα Ζωής
στον κύριο Παναγιώτη Μιχαήλ ιδρυτή της Οργάνωσης «Μείνε Δυνατός» (Be Strong) που
υποστηρίζει ανθρώπους που εμπλέκονται με τον καρκίνο. Στα πλαίσια της εκδήλωσης
αυτής η Ένωση τίμησε τους εθελοντές που στήριξαν τις δράσεις μας. αλλά και τους χορηγούς
και υποστηρικτές μας, εταιρείες και ιδιώτες, επώνυμους και ανώνυμους.
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Νιάρχος, ενώ φορέας υλοποίησης ήταν το «Μαζί για το Παιδί» που συνέβαλε και
οικονομικά στην διαμόρφωση του ακτινολογικού τμήματος.

 Στις 19 Μαΐου 2013 πραγματοποιήθηκε ο
αγώνας σκυταλοδρομίας Corporate Relay
Run

σε συνεργασία με την εταιρεία

Corporate Promotions στο Πάρκο Νερού Π.
Φαλήρου. Στον αγώνα συμμετείχαν ομάδες
από εταιρείες με σκοπό την ενίσχυση του
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«Μαζί για το Παιδί». Η συμμετοχή ήταν πολύ μεγαλύτερη από την αναμενόμενη, αφού
έτρεξαν 2.100 αθλητές από περίπου 160 εταιρείες και συγκεντρώθηκαν περίπου 33.000 €.



Στις 25 Σεπτεμβρίου 2013 έγινε η ετήσια
φιλανθρωπική συναυλία της ένωσης στο
Ηρώδειο με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και
την Ορχήστρα των Κυκλάδων σε διεύθυνση
Νίκου Κυπουργού. Συμμετείχαν επίσης ο
Νίκος Πορτοκάλογλου και ο Βασιλικός.
Ήταν μια ξεχωριστή βραδιά με τη συμμετοχή
του κοινού πιο έντονη από κάθε άλλη φορά.

Άλλες δράσεις του 2013

 Στις 20 Οκτωβρίου η ομάδα νέων εθελοντών του «Μαζί για το Παιδί» οργάνωσε μια
βραδιά με την δωρεάν συμμετοχή 14 μουσικών παραγωγών για την ενίσχυση της
ένωσης.
 Κατανοώντας απολύτως τον ψυχοθεραπευτικό ρόλο του παιχνιδιού για το

νοσηλευόμενο παιδί, η ένωση αποφάσισε την κάλυψη του κόστους 3.000 € για
την δημιουργία χώρων παιγνιοθεραπείας στο Νοσοκομείο Παίδων Π. & Α.
Κυριακού.
 Το «Μαζί για το Παιδί» συμμετείχε στην εκδήλωση “Decode your life” που
οργάνωσε η Mozilla Ελλάδος και στην οποία κλήθηκαν να συμμετέχουν ομάδες
παιδιών γυμνασίου – λυκείου με σκοπό να εκπαιδευτούν στην δημιουργία
ιστοσελίδας.
 Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» έδωσε το παρόν στον «Μύλο των Ξωτικών» στα
Τρίκαλα με δικό της περίπτερο από τις 14 Δεκεμβρίου έως και τις 22 Δεκεμβρίου..
 Αποφασίσθηκε η δημιουργία μιας ιστοσελίδας σε συνεργασία με τον οργανισμό
ΕΛΠΙΣ που θα παρέχει πληροφορίες ιατρικού περιεχομένου σε γονείς για τα παιδιά
τους (εμβόλια, εξετάσεις κλπ).
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 115 25

Η Συμβουλευτική Γραμμή 115 25, λειτουργεί με τη
στήριξη ΟΤΕ και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, από
το Φεβρουάριο του 2009, δίνοντας στην Ένωση τη
δυνατότητα να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε παιδιά
και οικογένειες από όλη την Ελλάδα.
Μέσα στο 2013, η Γραμμή 115 25 εξυπηρέτησε
συνολικά 6.078 κλήσεις από όλη την Ελλάδα
σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 1,3% σε σχέση με το 2012, παρά τον περιορισμό του δωρεάν
τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού χρόνου που δικαιούνταν, με απόφαση του Ε.Σ.Ρ.
Το 48% των τηλεφωνημάτων που δέχτηκε η γραμμή, αφορούσαν περιστατικά που ζήτησαν συμβουλευτική
και καθοδήγηση για θέματα που σχετίζονταν με παιδιά ηλικίας από 1-18 ετών. Χάρη στο δίκτυο των
συνεργασιών της Γραμμής 115 25, ένα μεγάλο ποσοστό ωφελουμένων της παραπέμφθηκε με επιτυχία σε
κατά τόπους φορείς ανά την Ελλάδα, όπου μπόρεσε να εξυπηρετηθεί δωρεάν, ενώ δεν ήταν λίγα και τα
τηλεφωνήματα που αφορούσαν περιστατικά κακοποίησης ανηλίκων.
Παράλληλα με τη δράση στο τηλεφωνικό κέντρο, η εξειδικευμένη ομάδα Συμβούλων Ψυχικής Υγείας και
Κοινωνικών Λειτουργών της Γραμμής 115 25, εγκαινίασε μια σειρά από ενημερωτικές ομιλίες για θέματα
όπως ο Σχολικός Εκφοβισμός, η Εφηβεία κ.α. Μέσα στο 2013 πραγματοποιήθηκαν 10 τέτοιες ομιλίες σε
δημόσια σχολεία στην Αττική.

ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΓΙΑΤΙ ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ
Το «Προσφέρω γιατί Νοιάζομαι» λειτουργεί από το Μάρτιο
2012 με στόχο τη συγκέντρωση βασικών αγαθών και στη
συνέχεια την προσφορά τους σε Ιδρύματα Παιδικής
προστασίας στο νομό Αττικής.
Ο συνολικός αριθμός των φορέων που αιτήθηκαν βοήθεια
μέσα στο 2013 ανήλθε στους 114, ενώ η ένωση μπόρεσε να
ανταποκριθεί στους 61 φορείς από αυτούς, καλύπτοντας τις
ανάγκες τους σε : τρόφιμα μακράς διάρκειας, είδη
προσωπικής και ατομικής υγιεινής, είδη καθαριότητας
χώρου, ρουχισμό, παιχνίδια, σχολικά, βιβλία, χαρτικά,
φάρμακα, κλινοσκεπάσματα καθώς και μικρο-έπιπλα. Η
χορηγία των ειδών που συγκεντρώθηκαν μέσα στο 2013 έγινε
από
ιδιώτες
και
23
μεγάλες
Εταιρείες
που
δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο.
Από τη δράση που έλαβε χώρα το Δεκέμβριο σε συνεργασία με το ΣΚΑΙ και την Εθνική Τράπεζα το
«Προσφέρω γιατί Νοιάζομαι» κάλυψε επιπλέον 27 φορείς παιδικής προστασίας στην Αττική,
αποκλειστικά με παιχνίδια. Εκτιμάται ότι, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, ωφελήθηκαν 6.126
παιδιά συνολικά.
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ΓΙΝΕ ΚΙ ΕΣΥ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ
Στα πλαίσια του προγράμματος «Γίνε κι εσύ κομμάτι
της καρδιάς μας» η ένωση έχει επισκεφτεί 8 δημοτικά
σχολεία στην Αττική ενημερώνοντας συνολικά
περισσότερα από 2.500 παιδιά ηλικίας από 7 έως 12
ετών.
Για
το
2013 σημαντικός
υποστηρικτής
του
προγράμματος στάθηκε η εταιρεία PROTERGIA,
μέλος του ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ, η οποία κάλυψε
το κόστος για τη δημιουργία του σχετικού προωθητικού
και ενημερωτικού υλικού.
Με αφορμή τις παρουσιάσεις ευαισθητοποίησης της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί», διοργανώθηκε
και μια έκθεση ζωγραφικής για μαθητές της Δ’ και Ε’ δημοτικού, καλώντας τους να αφομοιώσουν
τα ερεθίσματα που δέχτηκαν, ζωγραφίζοντας τη «Διαφορετικότητα». Η Έκθεση Ζωγραφικής
πραγματοποιήθηκε στο κέντρο «ΓΑΙΑ» του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή και στέφθηκε με
μεγάλη επιτυχία.

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙΣ
Το Δεκέμβριο του 2013 εγκαινιάστηκε ένα ακόμα πρόγραμμα από
την Ένωση «Μαζί για το Παιδί», σε συνεργασία με τα Κοινωνικά
Παντοπωλεία Αθήνας, Πειραιά & Θεσσαλονίκης.
Το πρόγραμμα «Είναι σημαντικό να Προσφέρεις» στοχεύει στη
βοήθεια άπορων οικογενειών, με σκοπό: να ελαφρύνει τον
οικογενειακό τους προϋπολογισμό, να τους βοηθήσει
μακροπρόθεσμα να ανακάμψουν από το σοκ της φτώχιας και του
κοινωνικού αποκλεισμού και να ευαισθητοποιήσει την κοινή
γνώμη.
Για τις ανάγκες του προγράμματος δημιουργήθηκαν δυο κάρτες αξίας 5€, 20€ με την ειδική
σήμανση «Είναι σημαντικό να προσφέρεις», οι οποίες πωλούνται από τα καταστήματα Carrefour
και Public, με δυνατότητα ένταξης και άλλων σημείων πώλησης στο πρόγραμμα μελλοντικά. Τα
χρήματα από την αγορά των καρτών ενισχύουν εξολοκλήρου τον ειδικό λογαριασμό που έχει
ανοιχτεί για να τροφοδοτεί τους δικαιούχους της προγράμματος.
Μέσα σε 3 μόλις μήνες η Ένωση κατάφερε με τη βοήθεια των υποστηρικτών της να εντάξει 16
δικαιούχους στο πρόγραμμα δωρεάν σίτισης για διάστημα 6 μηνών!
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