Οι Φίλοι του Παιδιού (μέλος του «Μαζί για το Παιδί») - Απαντά η κα. Χρυσούλα Διαμαντοπούλου

1-Ένα μήνυμα σας για την ημέρα της φτώχειας…
Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κήρυξε την 17η Οκτωβρίου «Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας». Είναι μια
μέρα αναστοχασμού για τις άξιες και τις ευαισθησίες μας.
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» θέλουν την ημέρα αυτή να υπενθυμίσουν ότι εκατομμύρια παιδιά στον πλανήτη μας ζουν
σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Πρόσφατα στοιχεία του ΟΗΕ αναφέρουν ότι κάθε τρία δευτερόλεπτα πεθαίνει ένα
παιδί από φτώχεια, ενώ 1,2 δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν με λιγότερο από ένα δολάριο την ημέρα. Δεν είναι
μακριά μας, είναι διπλά μας. Έρευνες επίσης δείχνουν ότι η οικονομική κρίση στην Ευρώπη έχει εκτινάξει την
παιδική φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, κυρίως στα παιδιά των νοτίων χώρων, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία,
αλλά και στα Βαλκάνια η τις βαλτικές χώρες…
Αυτή την ημέρα θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε την φράση μιας σπουδαίας μορφής της σύγχρονης πνευματικής
Ελλάδας. «Όσο υπάρχουν παιδιά που πεινούν, Θεός δεν υπάρχει!» έγραφε ο Νίκος Καζαντζάκης. Η συμβολή μας
για την εξάλειψη της φτώχειας, όσο μικρή κι αν είναι, μας φέρνει πιο κοντά στον όποιον Θεό πιστεύουμε.
Σας καλούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για τον ιερό αυτό σκοπό…

2- Πόσες οικογένειες εξυπηρετείτε και με ποιους τρόπους;
Το 2015 το Σωματείο στήριξε 500 παιδιά , 300 απόρων οικογενειών.
Στηρίζουμε τα παιδιά και τις οικογένειές τους εφαρμόζοντας προγράμματα που αφορούν 4 βασικές και συνήθεις
καταστάσεις: Το παιδί που αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας , το παιδί που ζει σε άπορη οικογένεια , τις άγαμες
μητέρες καθώς και το παιδί που ζει στο Ίδρυμα.
Στο παιδί που αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας προσφέρουμε ιατρικές εξετάσεις, νοσηλεία, καλύπτουμε σημαντικές
ιατρικές εξετάσεις, αγοράζουμε φάρμακα και εμβόλια. Επίσης, καλύπτουμε σε μηναία βάση τα υλικά για
σακχαρώδη διαβήτη και μεσογειακή αναιμία.
Στο παιδί που ζει σε άπορη οικογένεια προσφέρουμε τρόφιμα, γάλα, πάνες και βρεφική διατροφή σε μηνιαία βάση.
Προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών προσφέροντας έπιπλα , αγοράζοντας
ηλεκτρικές συσκευές, πληρώνοντας θέρμανση , δίδακτρα και σχολικά είδη. Επίσης, έχουμε ανεπτυγμένο
πρόγραμμα καλοκαιρινών διακοπών και εκδηλώσεων.
Από το 1992 λειτουργεί ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης και προσωπικής ανάπτυξης ανύπαντρων μητέρων υπό
την εποπτεία Ψυχοθεραπεύτριας-Ψυχαναλύτριας Ομάδας. Η ομάδα βοηθά στην αντιμετώπιση του ρόλου των
ανύπαντρων μητέρων και δημιουργεί ένα περιβάλλον αποδοχής εξισορροπώντας έτσι τον οικογενειακό και
κοινωνικό αποκλεισμό. Η ανύπαντρη μητέρα εκπαιδεύεται στα αναπτυξιακά στάδια του παιδιού αντιμετωπίζοντας
ωριμότερα την διαπαιδαγώγησή του.
Τέλος, προσφέρουμε ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, Χριστουγεννιάτικη γιορτή με πλούσιο
πρόγραμμα τόσο στα παιδιά που προστατεύει το Σωματείο μας όσο και σε παιδιά άλλων Ιδρυμάτων.
3-Πόσο έχει αυξηθεί ο αριθμός των εξυπηρετουμένων από το 2010;
Ήταν για εμάς πραγματικά λυπηρό να παρακολουθούμε την ραγδαία αύξηση των οικογενειών που ζητούσαν την
βοήθεια μας. Είχαμε πολύ μεγάλο αριθμό αιτήσεων για βοήθεια κυρίως τις χρονιές 2010 έως και 2012 . Στην
συνέχεια οι παραπομπές σταθεροποιήθηκαν και παρατηρήσαμε αύξηση ξανά το 2016.
Μας λυπεί ο ιδιαίτερα ο αυξανόμενος αριθμός καθώς επίσης και το γεγονός πως έχει αλλάξει το προφίλ των
οικογενειών που αιτούνται βοήθεια

Πρόκειται για Έλληνες που ενώ μέχρι χθες ζούσαν αξιοπρεπώς τώρα έχουν χάσει την εργασία τους , δεν έχουν
καταφέρει να βρουν καινούρια εργασία και για τον λόγο αυτό αδυνατούν να ανταποκριθούν στην ικανοποίηση
βασικών βιοτικών αναγκών των παιδιών τους.
Ταυτόχρονα βυθίστηκαν σε ακόμα μεγαλύτερη φτώχεια και οι οικογένειες που ζούσαν από προνοιακά επιδόματα
λόγω των περικοπών ή και της πλήρους κατάργησής τους σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την
πλήρη εξαθλίωση και φτωχοποίηση του συγκεκριμένου πληθυσμού.
Ακριβώς σε αυτή την δύσκολη στιγμή, που οι άνθρωποι μας έχουν ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά, το
στοίχημα για εμάς είναι να καταφέρουμε να είμαστε δίπλα τους και να στηρίξουμε τον θεσμό της οικογένειας.
4-Ποιοι είναι οι πόροι σας;
Τα έσοδα του σωματείου μας προέρχονται αποκλειστικά από τις ετήσιες συνδρομές των μελών μας, δωρεές και
χορηγίες σε είδος καθώς και από τις διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιεί το σωματείο ή το Μαζί για το παιδί
ενώ δεν επιχορηγείται από το κράτος.
5-Πως ονειρεύεστε ένα καλύτερο αύριο;
Το μέλλον είναι τα παιδιά μας. Ένα καλύτερο αύριο είναι ένα αύριο όπου κάθε παιδί θα είναι προστατευμένο,
ασφαλές, όλες οι βασικές του ανάγκες θα είναι καλυμμένες, θα είναι απαλλαγμένο από κάθε είδους βιαιότητα,
κίνδυνο, ανισότητα και αποκλεισμό.
Όπου κάθε παιδί θα έχει την ευκαιρία να εκπαιδευτεί σωστά και τη δυνατότητα να μπορέσει να ζήσει με
αξιοπρέπεια.
Φαντάζει ουτοπικό; «Πάντα κάτι φαίνεται αδύνατο, μέχρι να πραγματοποιηθεί» (Νέλσον Μαντέλα).

