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ε χώρεσ όπωσ η Ελλϊδα, η οικονομικό κρύςη ϋχει διαβρώςει τον κοινωνικό ιςτό, αφόνοντασ 
εκατοντϊδεσ χιλιϊδεσ ϊνεργουσ, ϊςτεγουσ ό και τα δύο. Ϊνθρωποι αςυνόθιςτοι ςτη φτώχεια 
ϋμειναν αβοόθητοι, ενώ παρϊλληλα, η Πολιτεύα απϋτυχε να προτεύνει βιώςιμεσ εναλλακτικϋσ. 
Ανταποκρινόμενοι ςε αυτό την ϊμεςη ανϊγκη, ιδρύθηκε ο οργανιςμόσ «Παιδύ & Οικογϋνεια» το 
2007, για να βοηθόςει τουσ πρωταγωνιςτϋσ ενόσ αποδιοργανωμϋνου κοινωνικού ςυςτόματοσ με 
ςκοπό την αντιμετώπιςη των προβλημϊτων τουσ που τουσ οδηγούν ςτην (κοινωνικό) 
περιθωριοπούηςη και οικονομικό εξευτελιςμό. 

 

Ποιοι είμαςτε; 

H «Kid & Family - Παιδύ & Οικογϋνεια» εύναι ο μόνοσ οργανιςμόσ ανϊμεςα όλουσ τουσ μη 
κυβερνητικούσ οργανιςμούσ ςτην Ελλϊδα, που επικοινωνεύ καθημερινϊ και εξυπηρετεύ καθημερινϊ 
αφενόσ τον μεγαλύτερο αριθμό ατόμων και οικογενειών ςε ανϊγκη και αφετϋρου δημιουργεύ δομϋσ 
πρωτοποριακϋσ για την Ελλϊδα ώςτε να ανούγει το δρόμο ςε κϊθε οργϊνωςη να μπορεύ να 
λειτουργόςει με αποτελεςματικότερο τρόπο για το κοινωνικό ςυμφϋρον.  Η «Kid & Family - Παιδύ & 
Οικογϋνεια» λειτούργηςε και δημιούργηςε για πρώτη φορϊ ςτην Ελλϊδα το θεςμικό πλαύςιο για να 
γύνουν εφικτϋσ 1. Οι κατ’ ούκον διανομϋσ προώόντων ςε οικογϋνειεσ με ανϊγκη, 2. Η ύπαρξη και 
επιτυχόσ λειτουργύα Charity Shops, θεςμόσ πολύ διαδεδωμϋνοσ ςε κϊθε ϊλλη χώρα εκτόσ τησ δικόσ 
μασ, τα οπούα λειτουργούν επιτυχώσ 4 χρόνια και εξακολουθούν παρόλα αυτϊ να εύναι τα μοναδικϊ 
που υπϊρχουν πανελλαδικϊ. 3. Δημιούργηςε και λειτουργεύ καθημερινϊ δύκτυο ιατροφαρμακευτικόσ 
περύθαλψησ για ϊτομα ςε ανϊγκη αλλϊ και για τα μϋλη τησ με εκατοντϊδεσ ιδιωτικϊ ιατρεύα που  
λειτουργούν ςαν αλυςύδα ιατρεύων τησ οργϊνωςόσ μασ. 5. Δημιούργηςε και λειτουργεύ καθημερινϊ 
μϋριμνα για τα παιδιϊ και τουσ ενόλικεσ που αυτοτραυματύζονται και οι προςπϊθειϋσ τησ 
επικεντρώνονται τώρα ςτην δημιουργύα ολοκληρωμϋνου θεραπευτικού κϋντρου με αυτό το ςκοπό. 
6. Δημιουργούμε τώρα το πρόγραμμα διαςπορϊ που ενώνει ςε κοινϋσ δρϊςεισ πολιτιςμού τουσ 
μετούκουσ όλων των χωρών τησ Ευρώπησ ςε ςυνεργαςύα με τισ αντύςτοιχεσ Πρεςβεύεσ. Κϊθε μασ 
ενϋργεια ςτοχεύει ςτο να δημιουργόςει νϋεσ δομϋσ που θα επρεπε όδη να υπϊρχουν για να 
αντιμετωπιςτούν με αξιοπρϋπεια και διακριτικότητα τα προβλόματα που εμφανύζονται ςτα παιδιϊ 
και τισ οικογϋνειεσ τησ Ελληνικόσ κοινωνύασ όταν αυτϊ  δεν ϋχουν βρει λύςεισ ό ϋςτω ικανοποιητικϋσ 
λύςεισ για τα παιδιϊ και τισ οικογϋνειεσ.  

Ο Σκοπόσ μασ 

Η «Kid & Family - Παιδύ & Οικογϋνεια» αποςκοπεύ ςτην ανϊπτυξη τησ κοινωνικόσ ςυνοχόσ για την 
δημιουργύα και την εγκαθύδρυςη μιασ πιο ολοκληρωμϋνησ πολιτιςτικόσ και κοινωνικόσ αντύληψησ. 
την ουςύα, ανταποκρύνεται ςτισ ανϊγκεσ ¨εύθραυςτων¨ οικογενειών. Πιςτεύουμε ότι ο θεςμόσ τησ 
οικογϋνειασ εύναι ο θεμελιώδεσ λύθοσ τησ κοινωνύασ, ιδιαύτερα ςτην Ελλϊδα· επομϋνωσ, 
ενθαρρύνουμε τουσ ανθρώπουσ όλων των ηλικιών να ςυμμετϊςχουν ενεργϊ με όλεσ μασ τισ 
δραςτηριότητεσ, που επικεντρώνονται ςτην εκπαύδευςη, τισ τϋχνεσ και την κοινωνικό αναδόμηςη. 
Με ϊλλα λόγια, ο κύριοσ ςκοπόσ μασ εύναι ο επαναπροςδιοριςμόσ των κοινωνικών θεςμών με τη 
βοόθεια τησ κοινωνύασ για να εξαςφαλύςουμε την αναβϊθμιςη τησ ποιότητα ζωόσ των ανήλικων 
παιδιών και των οικογενειών τουσ, εκτελώντασ ϋργα που επικεντρώνονται ςτη μεςαύα τϊξη. 
Εύναι ςημαντικό να υπογραμμύςουμε πωσ το target group μασ δεν εντϊςςει τουσ ϊςτεγουσ· 
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υπϊρχουν ϊλλεσ μη κερδοςκοπικϋσ οργανώςεισ  που επικεντρώνονται ς αυτούσ. Κατϊ ςυνϋπεια, 
εύμαςτε υπεύθυνοι να μην ξεπερϊςουν το όριο τησ φτώχειασ.   

 

Πώσ εκπληρώνουμε τον Σκοπό μασ - Έργο 

1. Διανομϋσ SOS για οικογϋνειεσ με ανόλικα παιδιϊ που ϋχουν ανϊγκη 
2. Ψυχολογικό υποςτόριξη και ςυμβουλευτικό για τα μϋλη μασ ό τα ϊτομα ςε 

ανϊγκη 
3. Οι  «Υωλιϋσ» – τα charity shops 
4. Δύκτυο ιδιωτών ιατρών 
5. Δωρεϊν workshops για μαθητϋσ και ενόλικεσ 
6. Art festivals 

 

Διανομέσ SOS 

 Πακϋτα Άμεςησ Υποςτόριξησ ςε 4.572 οικογϋνειεσ με ανόλικα παιδιϊ 
 535 εθελοντϋσ ςυγκροτούν ϋνα δύκτυο οδηγών και αυτοκινότων που διανϋμουν 

τα παραπϊνω πακϋτα ςε καθημερινό βϊςη (9:00 – 21:00). 
 Σα πακϋτα ςυμπεριλαμβϊνουν: φαγητό, προώόντα υγιεινόσ, ρούχα, ςχολικό 

εξοπλιςμό, γραφικό ύλη και παιχνύδια 
 

Επωφελούμενοι του δικτύου διανομόσ  

 Οικογϋνειεσ Γονεύσ Παιδιϊ ύνολο ατόμων 

Διγονεώκϋσ γονεύσ 2,856 5,712 8,743 14,455 

Μονογονεώκϋσ 
οικογϋνειεσ 

1,894 1,894 2,460 4,354 

Σύνολο 4,750 7,606 11,203 18,809 

 

Ψυχολογική υποςτήριξη  

 Παρϋχουμε ψυχολογικό υποςτόριξη με μόνο 20 € το μόνα για όςεσ ςυνεδρύεσ 
χρειϊζεται το κϊθε περιςτατικό 

 70 εξειδικευμϋνοι εθελοντϋσ ψυχολόγοι και ψυχύατροι  

Η «Φωλιά» - Δύο Charity shops 

 Διατύθεται: τρόφιμα, ιατροφαρμακευτικϊ προώόντα, εύδη υγιεινόσ, ρούχα, 
ςχολικόσ εξοπλιςμόσ, γραφικό ύλη και παιχνύδια.  

 Οι πελϊτεσ πληρώνουν κατϊ μϋςο όρο το 1/3 τησ τιμόσ που θα πλόρωναν ςτο 
supermarket ό ςε καταςτόματα ρούχων.  

 Σα charity shops μασ λειτουργούν με ςυνδρομϋσ. Οι ςυνδρομητϋσ επωλεφούνται 
από τισ χαμηλϋσ τιμϋσ και διαδύδουν τον ευγενό ςκοπό τησ οργϊνωςόσ μασ.  

 2 υντονιςτϋσ εθελοντών  
 3 υντονιςτϋσ αποθόκησ 
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 3 Εθελοντϋσ καθαριότητασ  
 3 υντονιςτϋσ αποθόκησ υπεύθυνη για τη χωροθϋτηςη των προώόντων και την 

ανατροφοδότηςη 

Δίκτυο Ιατρών  

 138 ιατρού παρϋχουν δωρεϊν πρώτη περύθαλψη ςε διαφορετικϋσ γειτονιϋσ τησ 
Αθόνασ.  

 Ειδικότητεσ: Οδοντύατροι, Παθολόγοι, Παιδύατροι και Καρδιολόγοι.  

Δωρεάν Workshops για Μαθητέσ 

 Ϋνα δύκτυο 46 εθελοντών καθηγητών παρϋχουν δωρεϊν υποςτηρικτικϊ 
μαθόματα ςε μαθητϋσ που τα ϋχουν ανϊγκη.  

Φεςτιβάλ Τέχνησ  

Σο φεςτιβϊλ Σϋχνησ ««Kid & Family - Παιδύ & Οικογϋνεια» αποςκοπεύ ςτο να 
αποκαταςτόςει τη Σϋχνη ςαν θεμελιώδη λύθο τησ κοινωνικόσ δομόσ για κϊθε οικογϋνεια 
ςτην Ελλϊδα, επειδό πιςτεύουμε ςθεναρϊ ότι όλοι ϋχουν το δικαύωμα να δημιουργούν και 
να βιώνουν την Σϋχνη.  

Φεςτιβάλ 
 2007 Παγκόςμια 

ϋκθεςη εμπορύου Θεςςαλονύκησ  3 μϋρεσ 16.000 επιςκϋπτεσ 
 2008 Παγκόςμια 

ϋκθεςη εμπορύου Θεςςαλονύκησ 3 μϋρεσ 39.000 επιςκϋπτεσ 
 2009 Παγκόςμια 

ϋκθεςη εμπορύου Θεςςαλονύκησ  10 μϋρεσ 122.000 επιςκϋπτεσ 
 2010 «Σεχνόπολισ» 

Αθηνών  3 μϋρεσ 27.000 επιςκϋπτεσ 

Μελλοντικοί ςτόχοι 

Μϋςα ςε 5 χρόνια, το «Παιδύ & Οικογϋνεια» κατϊφερε να βοηθόςει χιλιϊδεσ οικογϋνειεσ 
τησ μεςαύασ τϊξησ παρϋχοντϊσ τουσ προώόντα, ιατροφαρμακευτικό περύθαλψη και 
workshops. Αριθμεύ το μεγαλύτερο δύκτυο εθελοντών και μελών.  
 
Αποςκοπούμε ςτο να επεκτεύνουμε τα προνόμια και τισ απολαβϋσ των μελών μασ και να 
διαςφαλύςουμε την διαμονό τουσ ςε εγκαταςτϊςεισ που αρμόζουν ςτο υψηλό τουσ 
επύπεδο. Αναζητούμε ϋναν τόπο διαμονόσ που θα ενθαρρύνει τουσ επιςκϋπτεσ να νιώςουν 
αςφϊλεια, επιβρϊβευςη και ςημαντικού ςτο κοπό μασ. 
 
Επιπλϋον, επιζητούμε να: 

 Δημιουργόςουμε μύα κεντρικό βϊςη δεδομϋνων με όλεσ τισ ενεργϋσ ομϊδεσ 
εθελοντών ςτην Ελλϊδα και τισ ανϊγκεσ τουσ. 

 Υιλοξενόςουμε παγκόςμια ςυνϋδρια και να εξαςφαλύςουμε ανταλλαγό πρακτικόσ 
για ομϊδεσ εθελοντών. 
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 Απαιτόςουμε όλεσ τισ απαραύτητεσ αλλαγϋσ ςτο φορολογικό ςύςτημα μϋςα από 
το Τπουργεύο Οικονομικών και να δημιουργόςουμε κύνητρα ςυμμετοχόσ και 
επϋνδυςησ ςτο κοπό μασ για τον ιδιωτικό και δημόςιο τομϋα. 

 υνεργαςύα με ομϊδεσ του εξωτερικού με απώτερο ςκοπό την επύλυςη 
προβλημϊτων οικογενειών και ανϋργων που ικανοποιεύ τισ καθημερινϋσ τουσ 
ανϊγκεσ. 

 Δωρεϊν γεύματα, δωρεϊν ιατροφαρμακευτικό περύθαλψη, δωρεϊν ςχολικό 
εξοπλιςμό, δωρεϊν ψυχολογικό υποςτόριξη. 
 

Ενδυνάμωςη των Επιςτημών και των Τεχνών ςτα ςχολεία μέςω των 
Μαθηματικών και τησ Μουςικήσ με χρήςη τησ Πυθαγόρειασ μεθόδου 

Ϋωσ ςόμερα, οι μαθητϋσ απλϊ αποςτηθύζουν χωρύσ να καταλαβαύνουν πώσ λειτουργεύ ο 
πολλαπλαςιαςμόσ των αριθμών ςτη Μουςικό και ςτα Μαθηματικϊ. Η Πυθαγόρεια 
μϋθοδοσ εύναι ϋνασ απλόσ τρόποσ που εξηγεύ γιατύ και πώσ λειτουργούν οι αρμονικού 
τόνοι και γιατύ η Αρμονύα ό οι αριθμού λειτουργούν με τον τρόπο που λειτουργούν. 
Προτεύνουμε: 

 Μύα διδακτικό μϋθοδο ςχεδιαςμϋνη από την επιςτημονικό ομϊδα του ««Kid & 
Family - Παιδύ & Οικογϋνεια» για κϊθε βαθμύδα τησ εκπαύδευςησ (προνόπιο, 
δημοτικό, γυμνϊςιο, λύκειο), που απευθύνεται ςτουσ δαςκϊλουσ και τουσ 
μαθητϋσ, με λεπτομϋρειεσ και αςκόςεισ για κϊθε επύπεδο. 

 Καταςκευό ενόσ εκπαιδευτικού παιγνύου για παιδιϊ και ενόλικεσ που εξηγεύ 
γιατύ και πώσ λειτουργεύ ο πύνακασ των πολλαπλαςιαςμών με βϊςη τη 
Πυθαγόρεια μϋθοδο. 

 Εκπαιδευτικϊ ςυνϋδρια και επιςκϋψεισ ςτα αρχαύα θϋατρα τησ Ελλϊδασ. Σο 
«Παιδύ & Οικογϋνεια» ϋχει ϊδεια να πραγματοποιεύ ςεμινϊρια και workshops 
ςτα αρχαύα θϋατρα τησ Ελλϊδασ, οπότε οι μαθητϋσ όλων των επιπϋδων 
μπορούν να ςυμμετϋχουν κατϊ τη διϊρκεια τησ ςχολικόσ ό οικογενειακόσ τουσ 
επύςκεψησ. 

 Δύκτυο τουριςτών για οικογϋνειεσ χαμηλού ειςοδόματοσ ό ϊνεργουσ ςε 
χωριϊ και μικρϋσ πόλεισ τησ Ευρωπαώκόσ Ϋνωςησ. 
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“DIASPORA” – μία εκπαιδευτική πύλη με ςκοπό να προςφέρει δουλειά 
ςε άνεργουσ καθηγητέσ, μεταφραςτέσ, ςχεδιαςτέσ και καλλιτέχνεσ 

Ο κύριοσ ςτόχοσ τησ πύλησ εύναι να επαναςυνδϋςει του Ευρωπαύουσ μϋτοικουσ που εύναι 
κϊτοικοι των Αθηνών, με τη κουλτούρα και τη παρϊδοςη τησ χώρασ τουσ μϋςα από 
καλλιτεχνικϊ ςεμινϊρια (ςεμινϊρια μαγειρικόσ, χορού, κτλ.) καθώσ επύςησ και να 
προςφϋρει ψυχολογικό υποςτόριξη ςτη μητρικό τουσ γλώςςα. Εύμαςτε όδη ςε 
επικοινωνύα με τισ πρεςβεύεσ των αντύςτοιχων χωρών, και εύναι παραπϊνω από 
διατεθειμϋνοι να μασ ςυςτόςουν καλλιτϋχνεσ και ψυχολόγουσ. Σα καλλιτεχνικϊ ςεμινϊρια 
θα εύναι ανοιχτϊ ςτο κοινό. 

Αξύζει να ςημειωθεύ ότι πϋραν των ξενόγλωςςων, θα παρϋχονται καλλιτεχνικϊ ςεμινϊρια 
και ψυχολογικό υποςτόριξη ςτα ελληνικϊ. Επιπλϋον, ϋνασ αυξανόμενοσ αριθμόσ 
καθηγητών και καλλιτεχνών παραμϋνουν ϊνεργοι. Σο χαμηλό κόςτοσ των ςεμιναρύων θα 
κϊνει τα κϊνει προςβϊςιμα ςτο κοινό, ενώ παρϊλληλα θα δημιουργόςει θϋςεισ εργαςύασ 
για τουσ ϊνεργουσ καθηγητϋσ και καλλιτϋχνεσ. 

 
Για τουσ παραπϊνω λόγουσ, ο οργανιςμόσ μασ εύναι ϋτοιμοσ να εξαςφαλύςει: 

1. υγχρηματοδότηςη από ελληνικϊ ιδρύματα και κρατικϋσ επιχορηγόςεισ. 
2. Κϊλυψη από όλα τα ελληνικϊ μϋςα ενημϋρωςησ: τηλεοπτικϋσ προβολϋσ, 

επώνυμεσ ελληνικϋσ εφημερύδεσ και ελεύθεροσ τύποσ, ραδιοτηλεοπτικό 
κϊλυψη και social media αφιερωμϋνα ςτο ςκοπό μασ 

3. Τποςτόριξη από ξϋνα μϋςα ενημϋρωςησ, όπωσ BBC News, BBC1, CNN, Finland’s 
STT (Υιλανδικό πρακτορεύο Σύπου) A.F.P. (Γαλλικό πρακτορεύο Σύπου) κτλ.  

4. Ϋναν μεγϊλο αριθμό διαθϋςιμων εθελοντών 
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Οικονομική Βιωςιμότητα 

Η μόνιμη ςχϋςη δωρεϊσ ςε εύδοσ που διατηρούμε με εταιρύεσ που βοηθούν ςτη διανομό 
των αγαθών 
 

1. υνδρομϋσ 
2. Υεςτιβϊλ 
3. Charity shops 
4. Ιδιωτικϋσ δωρεϋσ 

Χορηγοί 

Novartis, Procter & Gamble, Nestle, Pepsi Co., Glaxo Smith Kleine, Unilever, Mega SA, 
Alpha Bank, Eurobank, Ίδρυμα «Σταύροσ Νιϊρχοσ», Ίδρυμα Kalouste Goulbekian , 
Holmes, Νοςοκομεύο «Ιαςώ», κτλ. 
 
Ιδιωτικέσ δωρεέσ: Μαριλϋνα Πατρονικόλα–Ωνϊςη, Αγγελικούςησ, Γ. Γαλανϊκησ, 
Ρουμπύνι Σερζϊκη. 
 
Άλλεσ πηγέσ: ειςιτόρια από events, φεςτιβϊλ, bazaars, ςυνϋδρια, raffles κτλ.. 
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Στοιχεία Επικοινωνίασ 

Γραφεύα: 1) 26 – 28 Δρϊκου, 117 42 Αθόνα, Ελλϊδα 
  2) 79 Βεώκου, 117 41 Αθόνα, Ελλϊδα  
Website: www.kidsfestival.gr 
Email: info@kidsfestival.gr , central@kidsfestival.gr 
Σηλϋφωνο: +30 210 9245 545 
  +30 211 4038 316 
 
Δωρύςτε τώρα : goto.gg/15250 


