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‘‘Ηλιαχτίδα’’
► Ιδρύθηκε το 2000
►Κατέχει την ειδική πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

► Στεγάζεται σε κτίριο που έχει παραχωρηθεί απ’ το 
Δήμο Νέας Σμύρνης στην Κεντρική Πλατεία

► Τα έσοδα του Συλλόγου προέρχονται από 
ατομικές δωρεές και συνδρομές και μία συμβολική 
επιχορήγηση του Δήμου Νέας Σμύρνης

►Το διοικητικό της συμβούλιο απαρτίζεται από 
έντεκα ενεργά μέλη που προσφέρουν ασταμάτητα 
και πάντα εθελοντικά κοινωνικό έργο







Δραστηριότητες της ‘‘Ηλιαχτίδα’’
Λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας Παιδιού 
απ’ το Μάρτη του 2010:

Φιλοξενία:
► σε οικογένειες με χαμηλό εισόδημα
► που έρχονται απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας 

(Σάμος, Ξάνθη, Κομοτηνή, Κρήτη κλπ) ακόμη και 
το εξωτερικό. 

► παιδιά που πάσχουν από διάφορες ασθένειες 
(καρδιοπάθειες, νεφρική ανεπάρκεια κλπ.) και 
λαμβάνουν θεραπεία σε Παιδιατρικά νοσοκομεία 
των Αθηνών (Αγλαΐα Κυριακού, Αγία Σοφία κλπ).
Το 95 % των φιλοξενουμένων γονέων και παιδιών 
είναι από το Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Ωνάσειο.

Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται στις οικογένειες 
χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση



Ξενώνας

► Ένας πλήρως εξοπλισμένος χώρος 
δυναμικότητας έως δώδεκα ατόμων ικανός 
να καλύψει όλες τις ανάγκες μιας άνετης 
διαμονής μιας οικογένειας

► Τηλεοράσεις, βιβλία, DVDs, παιχνίδια 
προσφέρουν ξεκούραση και ψυχαγωγία σε 
κάθε παιδί που φιλοξενείται 















Δραστηριότητες της ‘‘Ηλιαχτίδα’’
Συνέχεια

Η ‘‘Ηλιαχτίδα’’ προσφέρει σ’ αυτές τις οικογένειες:

► Ζεστό καλωσόρισμα και ενημέρωση σχετικά με τον 
ξενώνα και την περιοχή της Νέας Σμύρνης (εμπορικά 
καταστήματα, μέσα μεταφοράς)

► Ψυχολογική υποστήριξη (εβδομαδιαίες συνεδρίες 
παιγνιοθεραπείας για τα παιδιά και συμβουλευτική γονέων, 
drop in)

► Εκπαιδευτική στήριξη με ιδιαίτερα μαθήματα στον 
ξενώνα για τα παιδιά που δε μπορούν να φοιτήσουν στο 
σχολείο

► Οικονομική στήριξη (κάλυψη βασικών εξόδων)



Συνέχεια

► Δανειστική βιβλιοθήκη για τους 
φιλοξενούμενους και το κοινό με ποικίλα βιβλία για 
ενήλικες και παιδιά

► Δημιουργία μπομπονιέρων για γάμους και 
βαφτίσεις απ΄ τους εθελοντές της “Ηλιαχτίδα” με 
σκοπό την αύξηση οικονομικών πόρων

► Οργάνωση Παζαριών (Χριστούγεννα, Πάσχα, 
Πρωτομαγιά) για αύξηση οικονομικών πόρων και 
γνωριμία με το κοινό









Συνέχεια
► Διαλέξεις και ημερίδες από επιστημονικό 
προσωπικό σε κοινωνικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά 
και οικολογικά θέματα έτσι ώστε να ενημερωθεί το 
κοινό σε καίρια ζητήματα

► Ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με τα 
παιδιά και τους εφήβους και τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν στους τομείς της υγείας, 
εκπαίδευσης, απασχόλησης και του περιβάλλοντος

► Στήριξη παιδιών με ειδικές ανάγκες και παιδιών 
εθνικών μειονοτήτων

► Επιμόρφωση προσφύγων και μεταναστών
► Πολιτιστικές εκδηλώσεις – περιβάλλον 







Συνέχεια

► Αρωγή σε οικογένειες με σοβαρά 
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα εντός και εκτός 
της τοπικής κοινότητας (χρήματα, τρόφιμα, 
ρουχισμός) 

► Επισκέψεις σε Ιδρύματα, Γηροκομεία, Νοσοκομεία 
και φυλακές όπως Γυναικείες Φυλακές Ελεώνα, 
Θηβών κλπ.

► Αρωγή σε φυσικές καταστροφές όπως τσουνάμι, 
φωτιές Ηλείας κλπ.





Συνεργασίες
► Τακτικό Μέλος του Διεθνούς Δικτύου Οργανώσεων 

Eurochild με έδρα τις Βρυξέλλες

► Συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων με 
σκοπό τη διάδοση και ευαισθητοποίηση του κοινού στη 
Δωρεά Οργάνων και στις Μεταμοσχεύσεις

► Συνεργασία με το Δήμο Νέας Σμύρνης

► Συνεργασία με  Συλλόγους, Σχολεία Νέας Σμύρνης και 
όμορων Δήμων

► Συνεργασία με το Ροταριανό Όμιλο Νέας Σμύρνης

► Συνεργασία με τα Συστήματα Προσκόπων Νέας Σμύρνης

► Προώθηση υπηρεσίας και ενημέρωση κοινής γνώμης μέσω 
διαδικτύου (website, facebook, twitter), φυλλαδίων, 
ραδιοφώνου και τηλεόρασης



Φωτογραφία με ΕΟΜ





Όραμα μας για το μέλλον

► Η διατήρηση και επέκταση του Κέντρου 
Φιλοξενίας Παιδιού έτσι ώστε να μπορούμε να 
φιλοξενούμε κάθε παιδί και οικογένεια που μας 
χτυπάει την πόρτα.

►Όλες οι ανωτέρω αναφορές προσφέρονται από 
ομάδες εθελοντών.



Εθελοντισμός για την ‘‘Ηλιαχτίδα’’
Ένας ουσιαστικός τρόπος να προσφέρουμε κοινωνικό έργο και 
να φέρουμε θετική αλλαγή στη ζωή ενός ανθρώπου και σε 
όλη την κοινωνία

► Αναγκαιότητα
► Τρόπος ζωής
► Ισότητα και σεβασμός (ανεξαρτήτως φύλου και 
θρησκείας)

► Σχέσεις
► Επικοινωνία
► Δέσμευση
► Αλληλεγγύη
► Στοργή
► Ευχαρίστηση
► Ελπίδα



Προβλήματα:
► έλλειψη κρατικής και κοινωνικής πρόνοιας.

► ανεπαρκής χώρος, με αποτέλεσμα τον 
περιορισμένο αριθμό φιλοξενουμένων.

► λόγω της τρομερής ύφεσης της χώρας μας 
αντιμετωπίζουμε οικονομικά προβλήματα  και 
αδυνατούμε να παράσχουμε στους 
φιλοξενούμενους μας την απαιτούμενη άνετη 
διαβίωση που προσφέραμε μέχρι σήμερα. 


