
 

 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε ιδιόκτητο οίκημα, αποτέλεσμα δωρεάς που δεχτήκαμε, στην περιοχή του 

Ζωγράφου πρόκειται να λειτουργήσει ένα σπίτι για μωρά εγκαταλελειμμένα από όλη την Ελλάδα. 

Το οίκημα καθώς και ο προαύλιος χώρος θα πρέπει να ανακατασκευαστούν ώστε να πληρούν τις 

απαραίτητες προδιαγραφές για τη φιλοξενία μωρών. 

Τα μωρά ηλικίας από 0 έως 2 είναι μόνα λόγω προβλημάτων υγείας, κακοποίησης, παραμέλησης αλλά και 

εγκατάλειψης μετά τη γέννησή τους και παραμένουν είτε στα Νοσοκομεία Παίδων, είτε σε Μαιευτήρια, είτε οι 

αρμόδιοι φορείς (Εισαγγελία) κρίνουν απαραίτητη την απομάκρυνσή τους από το οικογενειακό τους 

περιβάλλον (παραμέληση, κακοποίηση). 

Σε κάθε περίπτωση τα μωρά δεν έχουν τα απαραίτητα για την φυσιολογική τους ανάπτυξη, με σημαντικότερο 

όλων τη σταθερή, εξατομικευμένη φροντίδα που είναι επιβεβλημένη για την ομαλή πορεία τους.   

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» διαθέτει την εμπειρία, την τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυναμικό, τις 

υλικοτεχνικές υποδομές ώστε να θέσει σε λειτουργία το συγκεκριμένο σπίτι, μιας και επανειλημμένα, στα 24 

χρόνια δράσης του, έχει μεγαλώσει μωρά στα Σπίτια του, έχει αναλάβει τη φροντίδα μωρών με σοβαρά 

προβλήματα υγείας, παρέχοντάς τους -και στις δύο περιπτώσεις- όλα όσα είχαν ανάγκη. 

Τελικός στόχος για κάθε μωρό είναι να βρεθεί σε πλαίσιο αναδοχής/υιοθεσίας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο λειτουργίας του Τμήματος Οικογενειακής Αποκατάστασης του 

Οργανισμού μας, διαθέτουμε εξειδικευμένο και έμπειρο επιστημονικό προσωπικό για να παρέχει στα μωρά, 

κατά την παραμονή τους στο Σπίτι, όλα όσα έχουν ανάγκη αλλά κυρίως να προχωρήσει εξατομικευμένα για 

κάθε παιδί τη διαδικασία της αναδοχής/υιοθεσίας κάτι που θα δρομολογείται βάσει των διαδικασιών, όπως 

ορίζονται από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. 

Σημαντικός παράγοντας στη λειτουργία του σπιτιού είναι και οι εθελοντές του Οργανισμού, οι οποίοι 

μπορούν να συνδράμουν κατόπιν ειδικής εκπαίδευσης. 

Βασικό μας ζητούμενο για κάθε μωρό να έχει την δική του, μοναδική αγκαλιά! 

Στη διάθεση του συγκεκριμένου σπιτιού είναι οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες του Οργανισμού, εντατικής 

θεραπείας για νεογνά και παιδιά καθώς και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. 

Ειδικότερα για τα μωρά με προβλήματα υγείας, η γεωγραφική θέση του σπιτιού είναι προνομιακή, μιας και 

βρίσκεται δίπλα στα Νοσοκομεία Παίδων. 


