«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά

Στην Ελλάδα της κρίσης …

Αύξηση της ανάγκης

Η ελληνική οικογένεια

Τα δικαιώματα των

υποστήριξης των
«αδύναμων

«δοκιμάζεται»
καθημερινά

παιδιών
πλήττονται

κρίκων»

περισσότερο

Το κράτος πρόνοιας &
κοινωνικής αλληλεγγύης
δεν επαρκεί

Δύσκολες και πρωτόγνωρες οι
κοινωνικό-οικονομικές
συνθήκες στην Ελλάδα

Καθημερινά αυξάνονται ραγδαία οι ανάγκες
που καλείται να καλύψει
«Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Α’ Άξονας

Ενημέρωση Παιδιών Γονέων και Εκπαιδευτικών

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχοντας μια συνεχή επαφή με τα παιδιά, τους γονείς και τους
εκπαιδευτικούς όλα αυτά τα χρόνια έχει γίνει κοινωνός πληθώρας προβλημάτων, που
μαστίζουν τους ανήλικους.
Για τον λόγο αυτό το 2009 συστάθηκε και οργανώθηκε το Τμήμα Ενημέρωσης Παιδιών, Γονέων
και Εκπαιδευτικών, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για σοβαρά θέματα που αφορούν στα
παιδιά και στα οποία ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει σημαντικότατη εμπειρία.

Α’ Άξονας

Ενημέρωση Παιδιών Γονέων και Εκπαιδευτικών

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, ψυχολόγοι, κοινωνικοί Λειτουργοί αλλά και
εκπαιδευτικοί του Συλλόγου μας πραγματοποιούν επισκέψεις σε σχολεία όλης της
Ελλάδας και πραγματοποιούν διαδραστικές ομιλίες με κοινό μαθητές όλων των
εκπαιδευτικών βαθμίδων, εκπαιδευτικούς και γονείς.
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά
από πρόσκληση είτε του Σχολικού Συμβούλου, είτε του Υπεύθυνου Αγωγής Υγείας, είτε
του Διευθυντή, είτε του Συλλόγου Διδασκόντων
είτε του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Στατιστικά Στοιχεία Τμήματος Ενημέρωσης Παιδιών,
Γονέων και Εκπαιδευτικών

Α’ Άξονας

Περιφέρειες:

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ
16%
31%
17%
1%
35%
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΣ - ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ

•ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
•ΑΤΤΙΚΗΣ
•ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
•ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
•ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
•ΚΡΗΤΗΣ
•ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
•ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ
•ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Το 2013 πραγματοποιήσαμε διαδραστικές παρεμβάσεις σε
10.720
μαθητές σε όλη την Ελλάδα με θέματα:
1: Σχολική Βία/Εκφοβισμός
2: Καλή και κακή χρήση της τεχνολογίας
3: Παιδική Κακοποίηση
.

Β’ Άξονας

Πλατφόρμα Τηλε-διδασκαλίας YouLearn

Σημαντικό εργαλείο στη δράση μας αυτή αποτελεί η πλατφόρμα YOULEARN που μας δίνει πλέον τη
δυνατότητα να πραγματοποιούμε τηλεδιδασκαλίες.
 πρόσβαση σε κάθε σχολείο που ίσως η απόσταση είναι απαγορευτική ως προς την άμεση παρουσία
(πχ ακριτικές περιοχές ή ελληνικά σχολεία του εξωτερικού)
 διαρκής παρουσία μας σε σχολεία με αυξημένες ανάγκες που δεν υπάρχει σταθερά φυσική παρουσία
του Χαμόγελου (πχ Κρήτη, Κάλυμνο, Κω , Σάμο κ.α.)
 πραγματοποίηση «φροντιστηριακών μαθημάτων» σε παιδιά που οι οικογένειες τους αντιμετωπίζουν
οικονομικά προβλήματα. Μέσα από το YOULEARN μπορεί να γίνει και σε ομάδες παιδιών αλλά και σε
παιδιά απομακρυσμένων περιοχών

Β’ Άξονας

Ημερίδα Youth Online Safety

Τα τελευταία 3 χρόνια «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία με την εταιρεία
MICROSOFT, πραγματοποιούν την ημερίδα YOUTH ONLINE SAFETY. Η ημερίδα
πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ασφαλούς Μέρας για το Διαδίκτυο, με βασικούς ομιλητές
παιδιά, και συμμετέχουν σχολεία είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά.

Γ’ Άξονας

•

Ευρωπαϊκές δράσεις κατά του Σχολικού Εκφοβισμού υπό
τον συντονισμό του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

«European Anti-bullying Campaign» Project - Ευρωπαϊκή Καμπάνια κατά του Σχολικού
Εκφοβισμού σε έξι χώρες
- Ελλάδα, Ιταλία, Βουλγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία
- Διεξαγωγή έρευνας σε 16.227 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
- Δημιουργία εκπαιδευτικού εργαλείου για την αντιμετώπιση του φαινομένου
- Πρόταση ευρωπαϊκής καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

•

European Anti-bullying Network Project - Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατά του Σχολικού
Εκφοβισμού
- 17 ΜΚΟ από 12 Ευρωπαϊκά κράτη από κράτη μέλη που καλύπτουν το 62% του πληθυσμού
της Ευρώπης
- Ευρωπαϊκή Ημέρα για όλες τις χώρες
- Άθροιση δυνάμεων με προσπάθεια Ευρωβουλευτών

•

Διενέργεια Πανευρωπαϊκής καμπάνιας για τη σύσταση του
δικτύου ΕΑΝ (9/2013-5/2014)

Γ’ Άξονας

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»:
Ευρωπαϊκές δράσεις κατά του Σχολικού Εκφοβισμού

Το Χαμόγελο του Παιδιού» και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
πραγματοποίησαν κοινή Συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της Επιτροπής, με αντικείμενο:
Η Ευρωπαϊκή Ένωση – «Το Χαμόγελο του Παιδιού»: Δράσεις και Πρωτοβουλίες για την
καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
Βασικό θέμα αποτέλεσε η ανακοίνωση της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Δικτύου ενάντια στο
Σχολικό Εκφοβισμό υπό το συντονισμό του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
Στόχοι του Δικτύου είναι:
1. η διαμόρφωση μίας ενιαίας Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αντιμετώπιση του φαινομένου
2. η επέκτασή του Δικτύου στο σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ με την ένταξη πλήθους σχετικών
φορέων
3. Το έργο υλοποιείται και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος DAPHNE III της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Δείκτης Ψηφιακής Ετοιμότητας για την Ελλάδα

Φτώχεια δεν είναι μόνο η απουσία
οικονομικών πόρων.
Πολύ συχνά οι φτωχοί άνθρωποι δε
μπορούν να έχουν πρόσβαση στην
παιδεία, και χωρίς την παιδεία οι
άνθρωποι εγκλωβίζονται στη φτώχεια.
* Amartya Sen, Ινδός Νομπελίστας,
φιλόσοφος και οικονομολόγος

Πηγή: The Global Information Technology Report 2012 - Living in a Hyperconnected World,
© 2012 World Economic Forum

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»:
Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας
Σε συνέχεια των δράσεών μας για την ενημέρωση παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών σχετικά με
τα θέματα ασφάλειας αλλά και όλων των θεμάτων που τους απασχολούν όπως η ασφαλής
πλοήγηση στο διαδίκτυο, το cyber bullying, ο σχολικός εκφοβισμός, η κακοποίηση, και πολλά
άλλα, πρόκειται το Q1 του 2014 να θέσουμε σε λειτουργία μια νέα κινητή μονάδα ενημέρωσης και
εκπαίδευσης σχετικά με την ασφαλή χρήση της τεχνολογίας.
Η νέα κινητή μονάδα του Χαμόγελου θα έχει ως λειτουργικό σκοπό:
1.

Την ενημέρωση παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών για τη σωστή χρήση της τεχνολογίας (καλή και

κακή χρήση internet), καθώς και για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μέσω διαδραστικής
πλατφόρμας
2. Την παράδοση σεμιναρίων από εξειδικευμένο προσωπικό του Οργανισμού μας σε επαγγελματίες
(εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς & ψυχολόγους) σχετικά με τους κινδύνους που
αντιμετωπίζουν τα παιδιά.
3. Επιπλέον, η νέα κινητή μονάδα θα έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί ως Κινητό Κέντρο Διαχείρισης
Κρίσεων σε όποια περιοχή υπάρχει ανάγκη καθώς θα διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό
(δορυφορικό internet, θέσεις εργασίας…)
4. Την εκπαίδευση και ενημέρωση επαγγελματιών στην παροχή πρώτων βοηθειών από το
εξειδικευμένο προσωπικό του Οργανισμού

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»:
Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας
Πάντοτε σε άψογη συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς και τις τοπικές κοινωνίες
Υπό την αιγίδα:
• Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
• Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
• Υπουργείο Εσωτερικών
Με τη διαρκή συνεργασία:
• 13 Περιφερειών
• Δήμων
• Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας
• Ε.Β.Ε.Α.
• Σ.Ε.Π.Ε.
• Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων

Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας

η στόχευση:
Διευκόλυνση των νέων στην πρόσβαση
στις νέες τεχνολογίες

Στήριξη και προβολή του εθελοντισμού
σε ολόκληρη την Ελλάδα

Επιμόρφωση κοινών – στόχος
σε θέματα που αφορούν
στην ιστορία και το μέλλον
των τηλεπικοινωνιών
και της τεχνολογίας

Υποστήριξη παιδιών,
ευπαθών κοινωνικών ομάδων
και νέων

Στήριξη των νέων στην προσπάθεια
εύρεσης εργασίας

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»:
Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας

Παράλληλα, η Νέα Κινητή Μονάδα του Οργανισμού θα φέρει το «χαμόγελο» σε κάθε γειτονιά
της Ελλάδας μέσω:
1.
2.
3.
4.

Εξειδικευμένου προσωπικού και συμβουλευτική – κοινωνική ή ψυχολογική στήριξη
Στήριξης Οικογενειών με προβλήματα διαβίωσης
Επικοινωνίας της ιδέας του εθελοντισμού
Προσέλκυσης της Σχολικής Κοινότητας
Και σε συνδυασμό με το Κινητό Πολυιατρείο «Ιπποκράτης» προσφέρει σε κάθε γωνιά της
Ελλάδας όλο το εύρος των δράσεων του Οργανισμού

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης θα αποτελεί όχι μόνο
για τους μαθητές των σχολείων στις κατά τόπους περιοχές αλλά και για το σύνολο της τοπικής
κοινωνίας το κεντρικό σημείο ενδιαφέροντος ως πομπός γνώσης, ενημέρωσης &
τεχνολογίας

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»:
Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»:
Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»:
Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας

Οι διαστάσεις τις νέας μονάδας είναι: 13 μέτρα μήκος και
6,5 μέτρα πλάτος.
Διαθέτει έναν ωφέλιμο χώρο περίπου 50τ.μ. στον οποίο θα
πραγματοποιούνται οι ενημερώσεις και τα σεμινάρια.
Ο χώρος αυτός θα έχει 35 θέσεις εργασίας.
Επιπλέον θα υπάρχουν 2 γραφεία οπού το ένα θα
αξιοποιείται ως χώρος για συμβουλευτική και ενημερώσεις
και ένα ως broadcasting room από όπου θα μπορούν να
μεταδίδονται ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές,
παρουσιάσεις, από την πλατφόρμα “yousmile” και σε
συνεργασία με τοπικά και εθνικής εμβέλειας ΜΜΕ, και θα
διαθέτει δυνατότητα δορυφορικού internet.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»:
Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας
Σύμφωνα με τους στόχους του Οργανισμού και με δεδομένη τη χρονική
περίοδο που διανύουμε, η μονάδα ενημέρωσης & εκπαίδευσης πρόκειται να
βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία τουλάχιστον 2 εβδομάδες κάθε μήνα και για
χρονικό διάστημα 9 μηνών
Ημερομηνία έναρξης:
H1 2014
Συνολική διάρκεια λειτουργίας:
26 εβδομάδες

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»:
Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας

Στελέχωση:
•Συντονιστής Δράσης
•Κοινωνικός Λειτουργός
•Ψυχολόγος
•Εκπρόσωπος της Διαδικτυακής Πλατφόρμας του Οργανισμού
•Οδηγός
Ανάλογα με τον προορισμό και τη θεματική που θα καλύπτει κάθε φορά η
Μονάδα Ενημέρωσης θα στελεχώνεται και από διαφορετικές ειδικότητες με τις
παραπάνω 3 να εναλλάσσονται

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»:
Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας
Επιπροσθέτως της ποιοτικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης που θα πραγματοποιείται εντός της
μονάδας, με την αξιοποίηση της ασύρματης παροχής internet (wifi hotspot) που προσφέρεται
στον ευρύτερο χώρο που θα βρίσκεται, επιτρέπει την ενημέρωση του κοινού που θα επισκέπτεται
το χώρο, στα κεντρικά σημεία που θα βρίσκεται, για τις νέες τεχνολογίες, τις δυνατότητες,
εκδηλώσεις. κτλ

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»:
Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας
Παράλληλα, με την αξιοποίηση της πλατφόρμας «yousmile» δίνονται οι εξής δυνατότητες:

 Ζωντανή αναμετάδοση από ολόκληρη την Ελλάδα
 Δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για την ενημέρωση των νέων
σχετικά με τις νέες τεχνολογίες
 Δυνατότητα ενημέρωσης σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικτυακές λειτουργίες κτλ.
 Δυνατότητα τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής κάλυψης εκδηλώσεων
Δυνατότητα εκπαίδευσης & ενημέρωσης αναφορικά με τις δράσεις της εταιρείαςχορηγού

Αξίζει να σημειωθεί και η δυνατότητα διοργάνωσης εκδηλώσεων (μικρές συναυλίες,
διαγωνισμούς, ακόμα και με διαδραστικό χαρακτήρα κτλ) στον ευρύτερο χώρο της
μονάδας, όπου οι υποδομές επιτρέπουν τη φιλοξενία μεγαλύτερων αριθμητικά κοινώνστόχος.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»:
Κινη
τό Εργαστήριο Ενημέρωσης
Κινητό
Ενημέρωσης,, Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας
Πρόγραμμα Ενημέρωσης 2013-2014

 Ο δυνητικός αριθμός πληθυσμού για εκπαίδευση
και ενημέρωση είναι πολύ μεγάλος

 Η εκτιμώμενη δυνατότητα είναι η εκπαίδευση και
η ενημέρωση 240 ατόμων την ημέρα / 30 άτομα την
ώρα με 8ωρη λειτουργία της μονάδας

 Σε 100 εργάσιμες ημέρες η δυνατότητα του
Οργανισμού είναι η εκπαίδευση και η ενημέρωση
24.000 ατόμων.

Σχεδιασμός Πόλεων Σταθμών










Πάτρα
Τρίπολη
Χαλκίδα
Λάρισα
Καβάλα
Θεσσαλονίκη
Αθήνα
Ιθάκη
Κρήτη

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»:
Κινη
τό Εργαστήριο Ενημέρωσης
Κινητό
Ενημέρωσης,, Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη μονάδα αποτελεί ένα πρωτοποριακό
εργαλείο στα χέρια του Οργανισμού που θα αποφασίσει να συνδεθεί μαζί του
Οι τελικοί προορισμοί, κάποιες από τις επιμέρους θεματικές καθώς και τα
ανταποδοτικά οφέλη είναι ευπροσάρμοστα στις ανάγκες του χορηγού

Διασχίζουμε ολόκληρη την Ελλάδα

«Αν ενωθούμε όλοι, θα τα καταφέρουμε!»

