
 
 
 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ-ΠγτΠ 

 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
1.Ίδρυση 
Ο Σύλλογος ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2008. 
 
2.Έδρα-επικοινωνία 
Βέροια, λεωφ. Ανοίξεως 19  ΤΚ 59131 
Τηλέφωνο 2331029571 
Fax 2331029571 
e-mail: administration@propaidi.org 
www.propaidi.org 

 

3.Νομική  μορφή Οργανισμού 

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί είναι Σωματείο   μη   κερδοσκοπικού   χαρακτήρα   και   ειδικά   
πιστοποιημένος   φορέας   παροχής   υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Στηρίζεται στον 
εθελοντισμό.  
 
4. Ιδρυτικός Σκοπός 
Η Πρωτοβουλία για το Παιδί προστατεύει παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο: ορφανά, 
παραμελημένα, κακοποιημένα και εγκαταλειμμένα παιδιά. 
 
5. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
Η Πρωτοβουλία για το Παιδί είναι «αυτοφυής» Οργανισμός. Γεννήθηκε  από την κρίση της 
υπόθεσης ΑΛΕΞ απαντώντας στο πρόβλημα της παραβατικής εκτροπής παραμελημένων και 
κακοποιημένων παιδιών, γεγονός που εξηγεί τη γρήγορη και μεγάλη  κοινωνική αποδοχή της. 

⚫ Εργάζεται  εχέμυθα  και  αποτελεσματικά,  διαλύοντας προκαταλήψεις. 
⚫ Κινητοποιεί μεγάλο αριθμό νεαρών ιδίως εθελοντών. 
⚫ Εφαρμόζει καινοτόμες μεθόδους ανίχνευσης της κακοποίησης, φέρνοντας καλές 

πρακτικές από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. 
⚫ Παρέχει εξατομικευμένη, εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη φροντίδα στα παιδιά και 

στους νέους που προστατεύει, με έμφαση στη θεραπεία του τραύματος. 
⚫ Επιδιώκει  την οικονομική αυτονομία και την νεωτερικότητα. 

 
5. Κοινωνική αποστολή 
Κοινωνική αποστολή της Πρωτοβουλίας για το Παιδί είναι: 

▪ Η καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας (δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης 
του ευρέος κοινού, άμεσες παρεμβάσεις). 

▪ Η περίθαλψη και αποκατάσταση των παιδιών-θυμάτων (ανοικτή και κλειστή 
φροντίδα, θεραπεία τραύματος, κοινωνική ενσωμάτωση-επανένταξη). 

▪ Η κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση νέων που εξέρχονται ως  ενήλικοι 
από δομές κλειστής φιλοξενίας. 
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▪ Η συμβολή στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 
ευπαθών ατόμων και οικογενειών. 

 
6. Πόροι 
Οι πόροι του Συλλόγου προέρχονται κυρίως από συνδρομές, δωρεές ιδιωτών και δικές του 
δράσεις, από δωρεές και χορηγίες οργανισμών και επιχειρήσεων, από άλλα προγράμματα 
και από την κρατική επιχορήγηση. 

 

7. Δομές 

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και στήριξης οικογένειας της Βέροιας (ΚΗΦ) 
Το Κέντρο παρέχει ημερήσια-ανοικτή κοινωνική φροντίδα σε παιδιά που βρίσκονται σε 
ανάγκη ή και σε κίνδυνο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει μέλη των οικογενειών των 
φιλοξενούμενων παιδιών. Δυναμικότητα 40 παιδιά. 
ΚΗΦ: Βέροια, οδός Σ. Πέτρουλα 7 και Χρ. Σμύρνης  ΤΚ 59132 Τηλέφωνο  & Fax 2331072303 
e-mail: daycenter@propaidi.org 

Το Σπίτι της Βεργίνας (ΣτΒ) 

Το Σπίτι της Βεργίνας είναι ένας ξενώνας μακροχρόνιας φιλοξενίας παιδιών σε κίνδυνο και 
των δύο φύλων. Δυναμικότητα 26 παιδιά. 
ΣτΒ: Βεργίνα, οδός Βασ. Βεργίνας ΤΚ 59031. Τηλέφωνο 2331092870.  Fax: 2331092850 
e-mail: verginahome@propaidi.org 
Κέντρο Αναφοράς και Παροχής Συμβουλευτικής της Βέροιας (ΚΑ-ΣΚ) 
Το Κέντρο αναλαμβάνει περιστατικά μετά από αναφορές και καταγγελίες. Παρέχει 
συμβουλευτική, υλική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε 400 ευάλωτα άτομα ετησίως που 
προέρχονται από τον γενικό πληθυσμό.  
ΚΑ-ΣΚ: Βέροια, οδός Βενιζέλου 46  ΤΚ 59131. Τηλέφωνο & Fax 2331023700 
e-mail: consultingcenter@propaidi.org 
Κέντρο Θεραπείας Τραύματος της Βέροιας (ΚΕΘΕΤ) 
Στο Κέντρο γίνεται διερεύνηση και τεκμηρίωση της κακοποίησης, ιδίως της σεξουαλικής. 
Παρέχεται συστηματική και εντατική, θεραπεία του προκληθέντος τραύματος από ειδική 
επιστημονική ομάδα. 
ΚΕΘΕΤ: Βέροια, οδός Βενιζέλου 46  ΤΚ 59131. Τηλέφωνο & Fax 2331023700 
e-mail: consultingcenter@propaidi.org 
Στέγη ημιαυτόνομης διαβίωσης νέων της Βέροιας (ΣΗΔ) 
Η Στέγη φιλοξενεί έξι (6) εφήβους και νέους άνω των 16 ετών για βραχύ χρονικό διάστημα, 
μέχρι την κοινωνική ένταξη και την επαγγελματική αποκατάστασή τους. 
ΣΗΔ: Βέροια, οδός Β. Χατζίκου 10 και Κύπρου  ΤΚ 59131. Τηλέφωνο & Fax 2331060870 
e-mail: youthhouse@propaidi.org 
FRONT 
Το Πολυδραστικό Κέντρο στη Βεργίνα-FRONT, είναι κέντρο εθελοντισμού, με εργαστήρια 
εκπαίδευσης εθελοντών σε δεξιότητες και παραγωγή έργων που διατίθενται προς πώληση. 
Το FRONT υποστηρίζει ευάλωτες γυναίκες-αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών. 
FRONT: Βεργίνα, έναντι Δημαρχείου, ΤΚ 59031. Τηλέφωνο & fax 2331092199. 
front@propaidi.org 
 
8. Επιστημονική και διεθνής δικτύωση 
Η ΠγτΠ συνεργάζεται σταθερά με τις Δομές της Caritas-Kinderdorf-Irschenberg-Muenchen 
στα πλαίσια ετήσιων ανταλλαγών μελών του προσωπικού και ωφελούμενων παιδιών. 
Σε επίπεδο επιστημονικής ενδυνάμωσης συνεργάζεται με το National Child Advocasy Center, 
Huntsville Alabama-USA. 
 

mailto:daycenter@propaidi.org
mailto:verginahome@propaidi.org
mailto:consultingcenter@propaidi.org
mailto:consultingcenter@propaidi.org
mailto:youthhouse@propaidi.org
mailto:front@propaidi.org


9. Διοίκηση  
Η ΠγτΠ διοικείται από πενταμελές ΔΣ που εκλέγεται ανά τριετία. Εποπτεύεται επιστημονικά 
από επόπτη Παιδοψυχίατρο.  
Η γενική διοίκηση ασκείται από: 

▪ Τον διοικητικό Διευθυντή 
▪ Τον οικονομικό Διευθυντή 
▪ Τον υπεύθυνο επικοινωνίας και διαχείρισης εθελοντών  

Επικοινωνία με τη διοίκηση  
▪ Διοίκηση: administration@propaidi.org 
▪ Διοικητικό Συμβούλιο: boardofdirectors@propaidi.org 
▪ Ανθρώπινο Δυναμικό: hr@propaidi.org 

 
10. Προσωπικό και εθελοντές 

▪ Ο ρόλος του προσωπικού είναι πολυδιάστατος. Το προσωπικό είναι ανοικτό σε νέες 
ιδέες, νέες προκλήσεις, νέες μορφές δράσης και λειτουργίας.  

▪ Η συμβολή των εθελοντών και των ανθρώπων της κοινότητας είναι εξίσου σημαντική 
με αυτή των επαγγελματιών, καθώς από τη θέση τους βοηθούν στη διαμόρφωση της 
αυτοπεποίθησης, της αυτάρκειας και της αυθεντικότερης έκφρασης των παιδιών. 
Στις διάφορες Δομές του Οργανισμού δραστηριοποιούνται περίπου 270 εθελοντές. 

 
11. Κοινωνικό έργο-στοιχεία περιόδου 2018-2019 
Παιδιά που φιλοξενήθηκαν: 71. Ημέρες φιλοξενίας: 18.785. 
Μερίδες ζεστού φαγητού: 56.325. 
Βοήθεια σταθερή σε οικογένειες: 74 (καθ’ όλο το έτος). 
Άτομα που δέχθηκαν συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική και υλική υποστήριξη: 567. 
 
12. Πως μπορείτε να βοηθήσετε 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΙΒΑΝ  GR32 0171 2100 0062 1004 0035 547 
BIC PIRBGRAA 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
IBAN GR40 0110 3250 0000 3254 8060 261 
BIC ETHNGRAA 
ALPHA 
IBAN GR34 0140 5370 5370 0200 2000 804 
BIC CRBAGRAA 
EUROBANK 
GR47 02606830000080200693926 
BIC ERBKGRAA 
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