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Σύµφωνο υποστηρικτικής συνεργασίας 
της INTERAMERICAN µε τα Παιδικά Χωριά SOS 

   
Ηµέρα της Μητέρας:  

οι µητέρες εργαζόµενες της INTERAMERICAN προσφέρουν  
στα Χωριά SOS για τα παιδιά που στερούνται τη µητέρα 

 
Η σύνδεση της INTERAMERICAN µε τα Παιδικά Χωριά SOS πρόσφατα ενισχύθηκε και µε τη 
σύναψη Συµφώνου δέσµευσης της εταιρείας για συνεργασία συνεχούς υποστήριξης. Το 
Σύµφωνο προβλέπει την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών υγείας από την 
INTERΑMERICAN Βοήθειας και τη Γραµµή Υγείας 1010, οποιαδήποτε στιγµή υπάρξει ανάγκη 
διαχείρισης περιστατικού στις δοµές των Παιδικών Χωριών SOS και ιδιαίτερα στον Ξενώνα 
Βρεφών Αµαρουσίου, καθώς και η διάθεση ασθενοφόρου µε εξειδικευµένο πλήρωµα αν 
χρειαστεί διακοµιδή.  
 
Η σταθερή, σε ετήσια βάση υποστήριξη που παρέχει η εταιρεία στον οργανισµό 
περιλαµβάνει, ακόµη, ανάπτυξη διαδικτυακών πρωτοβουλιών µε καµπάνιες, όπως έγινε 
κατά την αλλαγή του έτους για την υποστήριξη του Ξενώνα Βρεφών Αµαρουσίου από την 
Anytime, χορηγία ασφαλιστικών υπηρεσιών και καλύψεων, καθώς και εκπαίδευση για τις 
µητέρες των Χωριών SOS στην παροχή Πρώτων Βοηθειών. 
 
Η υποστηρικτική συνεργασία επεκτείνεται και στη βάση της εθελοντικής διάθεσης των 
ανθρώπων της INTERAMERICAN. Με αφορµή την Ηµέρα της Μητέρας στις 14 Μαΐου, οι 
µητέρες εργαζόµενες στην εταιρεία επέλεξαν τον τρόπο της προσφοράς για να εορτάσουν 
την τιµητική τους. Συγκεκριµένα, συγκέντρωσαν σηµαντική ποσότητα ειδών ένδυσης -
υπόδησης και τα προσέφεραν στα Παιδικά Χωριά SOS, εκφράζοντας πρακτικά το µητρικό 
ενδιαφέρον και την ευαισθησία, που δεν περιορίζεται στα δικά τους παιδιά. 
 
Τα Παιδικά Χωριά SOS λειτουργούν στην Ελλάδα από το 1982, φροντίζοντας παιδιά που 
παραµελούνται, εγκαταλείπονται ή κακοποιούνται. Οι δοµές παρέχουν ένα ασφαλές 
οικογενειακό περιβάλλον προσφέροντας, εκτός από στέγη και σίτιση, συναισθηµατική  
αγωγή - αποκατάσταση και εκπαίδευση. Λειτουργούν Χωριά SOS στη Βάρη Αττικής, στο 
Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης και στη Θράκη, καθώς και εννέα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και 
Οικογένειας, δύο Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας και ακόµη, ο Ξενώνας Βρεφών στο Μαρούσι 
Αττικής για το πρόγραµµα παρέµβασης –µε µετακίνηση βρεφών που έχουν εγκαταλειφθεί 
σε δηµόσια µαιευτήρια και µε εξεύρεση αναδόχων οικογενειών για περιορισµένο χρονικό 
διάστηµα- που αφορά σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (έως 5 ετών). Ο Ξενώνας είναι 
στελεχωµένος µε εξειδικευµένο προσωπικό. 
 

 


