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Τελική αναφορά αποτελεσμάτων έργου 

“Μια ζεστή αγκαλιά για το Παιδί” του Εθελοντικού Οργανισμού 

“Κέλετρον Αγάπη για το παιδί” 

 

 
 

 
 

 

 

Το πρόγραμμα «Μία Ζεστή Αγκαλιά για το Παιδί», αποτέλεσε ένα ολοκληρωμένο 

έργο παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (οικογένειες 

με ανήλικα παιδιά) της ΠΕ Καστοριάς. Το έργο διήρκεσε από τον Φεβρουάριο του 2017 έως 

τον Νοέμβριο του 2017. Μέσα σε αυτό το διάστημα, το έργο στήριξε συνολικά 75 

οικογένειες με 160 ανήλικα παιδιά. Βασική ομάδα του έργου ήταν μία κοινωνική λειτουργός, 

μία παιδαγωγός και μία ψυχολόγος, με την πολύτιμη βοήθεια 35 εθελοντών.  

 

Συγκεκριμένα, βασικό κομμάτι του προγράμματος ήταν η ίδρυση και η λειτουργία 

του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιού, για παιδιά ηλικίας 5- 12 ετών και η επέκταση 

των υπηρεσιών του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας (ψυχοκοινωνική υποστήριξη, 

τράπεζα υποστήριξης (κοινωνικό παντοπωλείο), “Ανοιχτό Δημιουργικό Σχολείο Καστοριάς.” 

Δανειστική Βιβλιοθήκη).  

 

 

                              

 

 

 

 

 



«Μια ζεστή Αγκαλιά για το Παιδί», Φεβρουάριος 2017- Νοέμβριος 2017                                                               2 

 

 

 ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΉΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 

Ψυχοκοινωνική Υπηρεσία 

  

Η ψυχοκοινωνική υπηρεσία εστίασε το έργο της σε δύο βασικούς άξονες: 

1.  Στα 25  παιδιά του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιού «Μία Ζεστή Αγκαλιά για 

το Παιδί» και στις 15 οικογένειες τους. 

2. Στον ευρύτερο κύκλο των 160 ανήλικων και των 75 οικογενειών τους, αλλά και τον 

γενικότερο πληθυσμό. 

 

 

Σύνθεση ηλικιών και ατόμων που δέχθηκαν συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη μαζί με τα παιδιά του ΚΗΦ και των γονιών τους 

 Ηλικίες Αριθμός Ατόμων
 

5-12 ετών 30 

13-18 ετών 15 

19-25 ετών 20 

Άνω των 25 115 

Σύνολο 180 
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Συνολικά κατά την διάρκεια του προγράμματος δέχτηκαν ψυχοκοινωνική υποστήριξη  

180 άτομα ( ανήλικα και ενήλικα). 

Μέσα από την μονάδα της ψυχοκοινωνικής στήριξης, τόσο από τις ατομικές συναντήσεις 

των ωφελούμενων με την ψυχολόγο , όσο και με την κοινωνική λειτουργό, δημιουργήθηκε 

ένα άτυπο υποστηρικτικό δίκτυο μεταξύ των ωφελουμένων, με σκοπό την κοινωνική τους 

ενσωμάτωση , την ενδυνάμωση των οικογενειακών τους σχέσεων και της αύξησης της 

αυτοπεποίθησης τους. 

Τέλος, η ψυχοκοινωνική υπηρεσία πραγματοποίησε συνολικά  7 Ομάδες Γονέων.  Οι 

ομάδες γονέων είχαν σκοπό την ενημέρωση για την συμπεριφορά και την επίδοση των 

παιδιών του ΚΗΦ και την συμβουλευτική για την επίλυση των προβλημάτων μέσα στην 

οικογένεια. 

 

 

Τράπεζα Υποστήριξης  ( Κοινωνικό Παντοπωλείο) 

Συνολικά σε όλη την διάρκεια του προγράμματος εξυπηρετήθηκαν σε μηνιαία βάση  

από την τράπεζα υποστήριξης (κοινωνικό παντοπωλείο) του οργανισμού, 75 οικογένειες εκ 

των οποίων 130 ενήλικα και 160 ανήλικα μέλη. 

Ο οργανισμός πραγματοποίησε  7  μεγάλες διανομές τροφίμων.  

Οι  διανομές που πραγματοποιήθηκαν, στηρίχτηκαν σε δωρεές επιχειρήσεων 

τροφίμων, σε δωρεές SuperMarkets , σε δωρεές κοινωφελών οργανισμών και ιδιωτών, όπως 

επίσης και στο επισιτιστικό πρόγραμμά ΤΕΒΑ, όπου ο οργανισμός ως εταίρος του 

προγράμματος, διένειμε ποσότητα τροφίμων σε  19 Οικογένειες με 43 μέλη ακόμα. 

 

Ανοιχτό Δημιουργικό Σχολείο Καστοριάς (Κοινωνικό Φροντιστήριο) 
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Συνολικά, μαθησιακή υποστήριξη και ενισχυτική διδασκαλία έλαβαν κατά την 

διάρκεια του προγράμματος  16 μαθητές (Α-Β-Γ Γυμνασίου), στα βασικά μαθήματα 

(Αρχαία, Μαθηματικά , Φυσική, Χημεία και Έκθεση) από 7 εθελοντές εκπαιδευτικούς, όλων 

των ειδικοτήτων, συνολικά 485 ώρες. 

  Τα παιδιά μέσα από τα μαθήματα του κοινωνικού φροντιστηρίου ανέπτυξαν τις 

γλωσσικές τους δεξιότητες σε προφορικό και γραπτό λόγο. Έμαθαν να οργανώνουν 

καλύτερα τη μελέτη στο σπίτι τους, ενώ κατάφεραν τα καλύψουν πολλά από τα κενά τους.  

Τα θετικά αποτελέσματα της ενισχυτικής διδασκαλίας δεν επισημάνθηκαν μόνο από τους 

εθελοντές εκπαιδευτικούς και τους γονείς, αλλά και από τους εκπαιδευτικούς των σχολικών 

μονάδων των παιδιών.  

Δανειστική Βιβλιοθήκη 

Η Δανειστική Βιβλιοθήκη  από 520 τίτλους βιβλίων αρχικά, αυξήθηκε μέχρι το τέλος 

του προγράμματος στους 980, με δωρεές φίλων αλλά και τοπικών βιβλιοπωλείων, οι οποίοι 

επίσης μας εφοδιάζουν με γραφική ύλη.  Μέσα στο διάστημα αυτό στα παιδιά τα οποία 

απασχολούνται στις δομές του Εθελοντικού Οργανισμού, αλλά και των ευρύτερων 

οικογενειών που είναι υπό την προστασία του, έχουν δανειστεί 310 τίτλους βιβλίων, καθώς 

και μεγάλο αριθμό επιτραπέζιων παιχνιδιών. Αποτέλεσμα αυτής της δράσης ήταν η 

ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας, της φαντασίας και της δημιουργικότητας των παιδιών.  

 

 

                                                     Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας 

 

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας “Μια ζεστή Αγκαλιά για το Παιδί”, συμπλήρωσε συνολικά 

1580 ώρες λειτουργίας, από τις 6 Φεβρουαρίου 2017 έως τις 6 Νοεμβρίου 2017. Οι 

προσφερόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας είναι  η καθημερινή σίτιση 

των παιδιών, η μαθησιακή υποστήριξη, η δημιουργική απασχόληση και οι ψυχαγωγικές- 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 
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Α.  

 

Τα παιδιά που συμμετείχαν κατά το σχολικό έτος 2016-2017 

 

Τάξεις Σύνολο 

Νήπια 7 

Α 4 

Β 6 

Γ 3 

Δ 2 

Ε 1 

ΣΤ 2 

ΣΥΝΟΛΟ 25 

 

 

Από τους συνολικά 25 μαθητές που ξεκίνησαν  το πρόγραμμα  

-          2 μαθητές-τριες παρακολουθούνταν από λογοθεραπευτή 

-          4 μαθητές-τριες είχαν επαναφοιτήσει την ίδια τάξη 

-          5 μαθητές-τριες παρακολουθούσαν τμήματα ένταξης 
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-          1 μαθητής είχε παράλληλη στήριξη κατά το προηγούμενο σχολικό έτος. 

-      1 μαθήτρια ενισχυόταν από την εκπαιδευτικό της τάξης της με διαφοροποιημένη 

διδασκαλία 

Η πολιτισμική ταυτότητα των οικογενειών των παιδιών που συμμετείχαν στο Κ. Η. Φ. 

 

Εθνικότητες Οικογένειες Παιδιά 

Ελληνική 8 11 

Αλβανική 3 8 

Ρουμάνικη 1 1 

Ρομά 3 5 

Σύνολο 15 25 

 

 

Τα παιδιά τα οποία ήταν Στ’ Δημοτικού το σχολικό έτος 2016-2017 συνέχισαν να δέχονται 

μαθησιακή υποστήριξη από το Κοινωνικό Φροντιστήριο το σχολικό έτος 2017-2018, ενώ 

στην θέση τους προστέθηκαν άλλα δύο παιδιά, ένα αγόρι Α’ τάξης Δημοτικού και ένα 

κορίτσι Στ’ Δημοτικού.  

 

Β. 

 

Τα παιδιά που συμμετέχουν στις δράσεις του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας κατά το 

σχολικό έτος 2017- 2018. 
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Τάξεις Σύνολο 

Νήπια 2 

Α 7 

Β 4 

Γ 6 

Δ 1 

Ε 2 

ΣΤ 3 

ΣΥΝΟΛΟ 25 

 

 

Από τους 25 μαθητές: 

- 3 μαθητές- τρεις χρήζουν παρέμβαση λογοθεραπευτή ( οι 2 ήδη παρακολουθούν 

συνεδρίες) 

- όσοι μαθητές επαναφοιτούσαν πέρασαν στην επόμενη τάξη 

- 6 μαθητές παρακολουθούν τμήματα ένταξης 

- 1 μαθήτρια η οποία προάχθηκε στην Α Γυμνασίου, φοιτά στο Ειδικό Γυμνάσιο 

Καστοριάς 

Εθνικότητες Οικογένειες Παιδιά 

Ελληνική 7 11 



«Μια ζεστή Αγκαλιά για το Παιδί», Φεβρουάριος 2017- Νοέμβριος 2017                                                               8 

Αλβανική 4 8 

Ρουμάνικη 1 1 

Ρομά 3 5 

Σύνολο 15 25 

 

 
Συνολικά το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας “Μια Ζεστή Αγκαλιά για το Παιδί” , από της 6 

Φεβρουαρίου 2017 έως της 6 Νοεμβρίου 2017, συμπλήρωσε 1580 ώρες λειτουργίας. Πιο 

αναλυτικά: 

 

 ΏΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΌ 

Μαθησιακή υποστήριξη 380  24% 

Αγγλικά 60 3,8% 

Δημιουργική απασχόληση 850 54% 

Σίτιση 210 13,1% 

Ελεύθερος χρόνος 

(εξορμήσεις και εκδρομές) 

80 5,1% 

 1580 100% 
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Τα αποτελέσματα των δράσεων του Κ.Η.Φ. ήταν πολύπλευρα και ορατά σε όλους τους 

τομείς για τα παιδιά και τις οικογένειές τους καθώς: 

 

 

 Τα παιδιά :  

- παρουσίασαν άνοδο στην σχολική τους επίδοση, και ιδιαίτερα με την έναρξη του 

νέου σχολικού έτους, καθώς έγινε προσπάθεια για την κάλυψη των μαθησιακών 

κενών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η αύξηση της σχολικής επίδοσης 

επιβεβαιώνεται: α) από το γεγονός ότι όλοι οι μαθητές προάχθηκαν στην επόμενη 

τάξη, β) από τις συναντήσεις της εκπαιδευτικού με τους εκπαιδευτικούς των 

σχολείων  γ) με τεστ επίδοσης δ) μέσω της μηνιαίας καταγραφής ημερολογίου και 

μέσω της δημιουργίας πορτφόλιου, όπου παρατηρήθηκε επίσης αύξηση της 

αυτοπεποίθησης τους. 

- Τα παιδιά κατά την διάρκεια των θερινών τους διακοπών αλλά και με την έναρξη του 

σχολικού έτους 2017-2018, είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις γνωστικές τους 

δεξιότητες στα Αγγλικά, με πρωτοποριακές μεθόδους διδασκαλίας. Έγινε ένας 

προέλεγχος πριν την έναρξη των μαθημάτων όπου παρατηρήθηκε πως όλοι οι 

μαθητές δεν είχαν ούτε βασικές γνώσεις στα Αγγλικά. Ήδη παρατηρείται ανάπτυξη 

των γλωσσικών τους δεξιοτήτων. 

- Τα παιδιά ανάπτυξαν τις κοινωνικές και γνωστικές τους δεξιότητες, την φαντασία και 

την δημιουργικότητα τους μέσα από τις διάφορες δημιουργικές ομάδες. Αυτό 

επιβεβαιώνεται από την μελέτη των παραγόμενων προϊόντων κάθε φορά (από 

κατασκευές, ζωγραφιές, βίντεο , πριν και μετά) σε κάθε ομάδα. 

- Τα παιδιά στην αρχή του προγράμματος εμφάνιζαν έλλειψη σιδήρου και αναιμία, με 

βάση τις ιατρικές εξετάσεις που έγιναν. Με την καθημερινή παροχή γευμάτων, και 
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ακολουθώντας ισορροπημένη Μεσογειακή Διατροφή, οι επαναληπτικές εξετάσεις 

έδειξαν ότι πλέον τα παιδιά έχουν επαρκή αποθέματα σιδήρου και βιταμινών, έτσι 

ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή σωματική τους ανάπτυξη. 

- Στους μαθητές δόθηκε η ευκαιρία να παρακολουθήσουν θεατρικές παραστάσεις, 

τσίρκο, αλλά και να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές - ψυχαγωγικές εκδρομές, κάτι που 

λειτούργησε θετικά στην ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη. 

Οι γονείς: 

Μέσα από δομημένες συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια: 

-Πολλοί από τους γονείς δήλωσαν ότι αισθάνθηκαν μεγάλη ανακούφιση που τα παιδιά τους 

μετά το σχολείο ήταν σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, και ότι τους δόθηκε χρόνος για 

άλλες ασχολίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό οικογενειών είναι 

μονογονεϊκές (40%), αλλά και έχουν 3 ή περισσότερα παιδιά (40%). 

 

 

-Οι περισσότεροι γονείς αισθάνονται ασφαλής όταν τα παιδιά τους είναι στο Κέντρο 

Ημερήσιας Φροντίδας, γιατί παρέχονται στα παιδιά πλούσια και ισορροπημένα γεύματα. Η 

αξία των γευμάτων δικαιολογείται από το γεγονός ότι το 80% των οικογενειών έχουν ετήσιο 

εισόδημα κάτω από 3.000. 
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-Σχετικά με την μαθησιακή υποστήριξη και την ανάπτυξη των γνωστικών, κοινωνικών και 

γενικότερων δεξιοτήτων των παιδιών, οι γονείς δηλώνουν ότι έχουν δει βελτίωση των 

παιδιών τους και οι ίδιοι, αλλά και οι εκπαιδευτικοί των σχολικών τους μονάδων. 

-Τέλος, δηλώνουν ότι μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο τους χρόνο αναζητώντας 

εργασία, ή δουλεύοντας χωρίς να ανησυχούν για τα παιδιά τους. 
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