
Αγγελοποφλου Παναγιώτα, Αλεξανδρή Δήμητρα, Βαςιλάκη Φωτεινή, 
Αξαμπανόπουλοσ ταφροσ, Γεωργιόπουλοσ Κων/νοσ, Ζερβοφ Κων/να

ΑΒΓΑ Ζ΄ - Α1 - 9ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ



Ιδρυματοποίθςθ

Ο όροσ ιδρυματοποίθςθ αναφζρεται

ςτον εκοφςιο ι ακοφςιο αποκλειςμό

που βιϊνει ζνα άτομο, το οποίο ζχει

εγκλειςτεί ςε ζνα κζντρο κλειςτισ

περίκαλψθσ τθσ χϊρασ.



Λόγοι ειςαγωγισ των παιδιϊν ςτα ιδρφματα

Οικονομικι κρίςθ.

Γονικι ανικανότθτα.

Εγκυμοςφνθ ςε νεαρι θλικία.

Θάνατοσ γονζων.

Προβλιματα υγείασ.

Ζλλειψθ υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν.





Επιπτϊςεισ τθσ ιδρυματοποίθςθσ

Περιοριςμζνθ επικοινωνία.

Περιοριςμόσ κοινωνικϊν ςχζςεων.

Αυςτθρόσ ζλεγχοσ τθσ προςωπικισ ηωισ.

υναιςκθματικζσ δυςκολίεσ.

Διαταραχζσ ςυμπεριφοράσ.

Δυςκολία κοινωνικισ ζνταξθσ.





Σο Χαμόγελο του Παιδιοφ

Σο “Χαμόγελο του Παιδιοφ” είναι ζνασ εκελοντικόσ

οργανιςμόσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα. Ξεκίνθςε ωσ

επικυμία του 10χρονου Ανδρζα Γιαννόπουλου, που λίγο

πριν χάςει τθ μάχθ για τθ ηωι, αποτφπωςε ςτο

θμερολόγιό του το παιδικό αυτό όραμα.











ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ

• Εργαςία των ROCKETS



«ΣΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ», 
είναι ζνασ εκελοντικόσ οργανιςμόσ, μθ 
κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα. τθρίηεται 

ςτο ςυναίςκθμα, αλλά δε μζνει ς' 
αυτό και ςτα λόγια. Ζχει κάνει πράξθ 
τθν αντιμετϊπιςθ των κακθμερινϊν 

προβλθμάτων των παιδιϊν.



Σο Χαμόγελο του παιδιοφ ςτθρίηει όλα 
τα παιδιά ανεξαρτιτου καταγωγισ ι 

κρθςκείασ



Βαςίηεται ςτισ υπθρεςίεσ του κράτουσ 
(Αςτυνομία, Ειςαγγελίεσ, Νοςοκομεία 

κ.α.), όπου υπάρχουν άνκρωποι 
ευαιςκθτοποιθμζνοι που ςυμβάλλουν 

ςτθν προςπάκειά του να αντιμετωπίςει τα 
προβλιματα των παιδιϊν.

.





Κφριο μζλθμά του είναι να προαςπίςει 
τα δικαιϊματα των παιδιϊν όχι μόνο 

ςτθ κεωρία αλλά ςτθν πράξθ, 
κακθμερινά, 24 ϊρεσ τθν θμζρα, 365 
θμζρεσ το χρόνο. Να εξαςφαλίςει τα 
απαραίτθτα για τθ ςωματικι, ψυχικι 

και πνευματικι ιςορροπία τουσ



Ωσ εκελοντικόσ οργανιςμόσ, ςτθρίηει 
τουσ κεςμοφσ, ϊςτε να γίνουν 

αποδοτικότεροι ςε κζματα παιδιϊν







Γιατί όλα τα παιδιά αξίηουν τθν αγάπθ 
μασ



Κάντε πραγματικότθτα το όνειρό τουσ



Δϊςτε χρϊμα ςτθν ηωι των παιδιϊν



τθρίξτε τθν προςπάκεια του 
Χαμόγελου του Παιδιοφ



Ευχαριςτοφμε για τθν παρακολοφκθςθ

Ομάδα ROCKETS A1
9o ΓΕΛ Περιςτερίου



ΧΩΡΙΑ SOS



Ο ςκοπόσ των Παιδικϊν Χωριϊν SOS είναι να 

βοθκοφν παιδιά, που ζχουν ανάγκθ φροντίδασ και 

προςταςίασ γιατί ζχουν βρεκεί μακριά από το 
φυςικό οικογενειακό τουσ περιβάλλον, 

προςφζροντάσ τουσ τθ δυνατότθτα να ξαναβροφν 
ζνα μόνιμο ςπίτι και να ηιςουν ςε ζνα περιβάλλον

το οποίο πλθςιάηει το πλαίςιο τθσ φυςικισ 
οικογζνειασ



H ςιωπι μπορεί να ζχει τόςεσ 
αποχρϊςεισ όςεσ και θ ομιλία 



Ο παιδαγωγόσ είναι το κφριο πρόςωπο για τα παιδιά. Είναι 
υπεφκυνοσ ϊςτε τα παιδιά να βροφνε το κακζνα τον προςωπικό 
τουσ ςτόχο και χαρακτιρα, ακόμα είναι αρμόδιοι για τθν τακτικι 
παρακολοφκθςθ τθσ ςχολικισ ι επαγγελματικισ ηωισ των νζων, να  
διατθροφν  αρμονικζσ επαφζσ με τισ φυςικζσ οικογζνειεσ. Επιπλζον 
προςπακοφν να αποφεφγουν οποιαδιποτε μορφι ςφγκρουςθσ ,να 
τουσ ενκαρρφνουν για  αυτονόμθςθ και τζλοσ να ενδυναμϊνουν  
τισ προςωπικότθτεσ τουσ ϊςτε με τθν πάροδο των χρόνων θ 
ανάγκθ του παιδαγωγοφ να γίνεται λιγότερο αναγκαία 



Η μοναξιά είναι ςαν τθν ηζςτθ δεν τθν 
βλζπεισ τθν αιςκάνεςαι



Δεν ξζρω αν ποτζ κα μάκω να πετάω αλλά 
ξζρω  ότι ποτζ  δεν κα μάκω  να ςζρνομαι 



Σο παιδαγωγικό προςωπικό ζχει ωσ ςκοπό να 
κζτει το πλαίςιο λειτουργίασ τθσ τζγθσ Νζων. 
Επιλζγεται με μεγάλθ προςοχι μζςω εποπτείασ.
Η Ομάδα Προςωπικοφ αποτελείται από 
επαγγελματίεσ ψυχικισ υγείασ όλων των 
ειδικοτιτων και των δφο φφλων και από 
προςωπικό 24άρων φροντίδασ .Έχει πλιρωσ 
εξοπλιςμζνο  προςωπικό.
τζγθ Νζων λζγεται το μζροσ ςτο οποίο 
πθγαίνουν τα παιδιά από τα Χωριά SOS όταν 
ςχεδόν ζχουν ενθλικιωκεί . Αυτι θ διαδικαςία 
τουσ βοθκάει ϊςτε όταν κα βγοφνε ςτον ζξω 
κόςμο να μποροφν να αντιμετωπίςουν τισ 
δυςκολίεσ τθσ ηωισ.



Μόνο θ αγάπθ μπορεί καρδιζσ να φωτίηει και ςτθσ ηωισ 
τθν πλθγι χαμόγελα να ανκίηει



Τπάρχουν 
λζξεισ
που 
δακρφηουν…
και 
δάκρυα
που 
μιλάνε…



ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟ !
Ο εκελοντιςμόσ μπορεί να γίνει μζςω κάποιασ 
φιλανκρωπικισ οργάνωςθσ . θμαντικό είναι ακόμα 
και θ αναδοχι . Οποιαδιποτε μορφι  
τθλεμαρακϊνιου είναι ςθμαντικι βοικεια . ΟΛΟΙ 
ΜΠΟΡΟΤΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΟΤΜΕ…
Με τθν χρθματικι βοικεια προςφζρουμε ςυντιρθςθ 
των κτιρίων  αλλά με τθν ΑΓΑΠΗ ΜΑ , ςτιριξθ & 
ελπίδα





H οικοδζςποινα ι αλλιϊσ Θεία 
SOS ζχει ωσ κακικον τθσ τθν 
οργάνωςθ τθν κακθμερινισ 

ηωισ των νζων , των νθπίων και 
των βρεφϊν και φροντίηει για 
τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων των 

νζων. 



Σο μεγαλφτερο λάκοσ τθσ ηωι είναι..

να επιτρζψεισ ςε κάποιουσ ανκρϊπουσ να μείνουν ςτθν ηωισ ςου..

περιςςότερο από όςο αξίηουν…





Η ηωι μασ ζμακε ότι αγάπθ δεν είναι να κοιτάηει ο ζνασ τον άλλον , 
αλλά να κοιτάηουν όλοι προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ !



Ομάδα των POWERANGER

Ειρινθ Ζερβοφ 
Ευαγγελία Ζάφειρα
Γεωργία Βλαςτάρθ
Γιάννθσ Βετοφλθσ

Κωνςταντίνοσ Βλάχοσ
Τάςοσ Δοφπθσ

Ευχαριςτοφμε πολφ



ΤΙΟΘΕΙΑ



• Tι είναι υιοκεςία;

1) Η υιοκεςία είναι μια νομικι 
διαδίκαςια.

•
2) Η υιοκεςία αποδίδει  ςτουσ 
κετουσ γονείσ όλα τα δικαιϊματα 
και τισ υποχρεϊςεισ ενόσ 
μόνιμου γονζα.

•
3)Η διαδικαςία τθσ υιοκεςίασ 
διαμορφϊνεται ενϊπιου του 
δικαςτθρίου και ενόσ αρμόδιου 
δικαςτι.



ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΓΙΝΕΣΑΙ Η ΤΙΟΘΕΙΑ;

Μζςω δικαςτθρίου εξετάηεται αν οι βιολογικοί 
γονείσ παραχωροφν με πλιρθ γνϊςθ και 
νομιμότθτα τα γονικά τουσ δικαιϊματα.



• ΠΟΣΕ ΚΑΙ ΠΩ 
ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΤΜΕ ΣΟ 
ΠΑΙΔΙ

• Οι περιςςότεροι γονείσ 
πιςτεφουν ότι θ 
καλφτερθ θλικία είναι 
από  3 εωσ 5 γιατί, 

• ε αυτι τθν θλικία 
αρχίηουν τα παιδία να 
καταλαβαίνουν 



• ΠΑΡΑΝΟΜΕ ΤΙΟΘΕΙΕ 

• Σον τελευταίο καιρό 
εμφανίςτθκαν  
παράνομα κυκλϊματα 
εμπορίασ βρεφϊν.Οι 
ελλθνικζσ αρχζσ 
καταβάλλουν 
προςπάκειεσ για να 
εκλείψει αυτό το 
φαινόμενο 



• ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΧΗ Α


