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ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και η αύξηση του 
ποσοστού φτώχειας έχει αποκλείσει πολλά παιδιά 

από την πρόσβαση στη φροντίδα υγείας

Ο αριθμός των παιδιών που καταλήγουν σε ιδρύματα 
προστασίας παιδιών αυξάνεται
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Οι αριθμοί που δυστυχώς επιβεβαιώνουν την αλήθεια:

Πηγή: EUROSTAT ext. date: 01/2019

παιδιά ζουν στο όριο της φτώχειας

παιδιά ζουν υπό καθεστώς υλικής αποστέρησης

παιδιά που στερούνται φροντίδας υγείας 
οφείλεται σε οικονομικές δυσκολίες

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ



ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Όμιλος Ευρωκλινικής

Ευρωκλινική Αθηνών - Ευρωκλινική Παίδων - Πολυιατρείο Σημείο ΔΥΟ

➢20 χρόνια πορείας στο κέντρο της Αθήνας

➢Περισσότεροι από 80.000 ασθενείς το χρόνο

➢500 άτομα προσωπικό

➢2.000 συνεργάτες ιατροί

➢Οι μοναδικές Κλινικές στην Ευρώπη 

με πιστοποίηση «Patients’ Friendly Hospitals»



Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας με κέντρο τον άνθρωπο

Κάθε οργανισμός που αναπτύσσεται και προοδεύει έχει χρέος να 
επιστρέφει στην κοινωνία ένα μέρος από όσα πέτυχε



Η ΑΦΟΡΜΗ

Η Ευρωκλινική Αθηνών  συμπλήρωσε 20 χρόνια πορείας και γιόρτασε 
την επέτειο αυτή προσφέροντας

➢το αγαθό που γνωρίζει καλύτερα:

την Υγεία!

➢στο πιο ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας μας:

το Παιδί!



Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ

➢«Ανοίγουμε» την παιδιατρική μας κλινική σε 3 από τους 
σημαντικότερους οργανισμούς προστασίας παιδιών στην Ελλάδα 
προσφέροντας δωρεάν ιατρικές, διαγνωστικές υπηρεσίες

➢Όποτε χρειαστεί

➢Για οτιδήποτε χρειαστεί

➢Σε οποιοδήποτε παιδί χρειαστεί

➢Απλά, γρήγορα, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες



ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ

Χαμόγελο του Παιδιού

Εθελοντικός Σύλλογος, μη 
κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα. Κάνει πράξη 
την αντιμετώπιση των 
καθημερινών 
προβλημάτων των 
παιδιών.

Κύριο μέλημά του είναι 
να προασπίσει τα 
δικαιώματα των παιδιών 
όχι μόνο στη θεωρία 
αλλά και στην πράξη, 
εξασφαλίζοντας τα πάντα 
για τη σωματική, ψυχική 
και πνευματική 
ισορροπία τους

Μαζί για το Παιδί

Ένωση μη-κερδοσκοπικών 
σωματείων και ιδρυμάτων, 
για την ευημερία παιδιών 
και οικογενειών που 
αντιμετωπίζουν τη φτώχεια, 
την αναπηρία, την 
κακοποίηση την αρρώστια.

Η Ένωση και τα μέλη της 
προσφέρουν υπηρεσίες σε 
περισσότερα από 30.000 
παιδιά ετησίως εκ των 
οποίων στα 10.000 σε 
συστηματική βάση

Κιβωτός του Κόσμου

Εθελοντικός Μη 
Κερδοσκοπικός Οργανισμός 
Ειδικής Μέριμνας και 
Προστασίας Μητέρας και 
Παιδιού

Δραστηριοποιείται και 
απευθύνεται πρώτα και 
κύρια στα μικρά 
απροστάτευτα παιδιά, τα 
περισσότερα από 
μονογονεϊκές οικογένειες, 
αλλά και πολλά χωρίς 
γονείς, που βιώνουν 
δύσκολες συνθήκες, 
παραμέληση, εγκατάλειψη, 
χωρίς ιατρική φροντίδα, με 
αβέβαιο μέλλον



Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ



Ο ΣΤΟΧΟΣ

Αποφορτίζουμε τους οργανισμούς 
από το βάρος της διασφάλισης 

υγείας των παιδιών που 
φιλοξενούν…

...για να συνεχίσουν απρόσκοπτα 
το έργο της ολοκληρωμένης 

υποστήριξής τους



Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

1. Οι οργανισμοί αξιολόγησαν τις ανάγκες τους για ιατρικές, 
διαγνωστικές υπηρεσίες υγείας

2. Συγκεντρώθηκε ο αριθμός των παιδιών που θα καλύπτονται

3. Πραγματοποιήθηκαν ξεχωριστές συναντήσεις με τον κάθε 
οργανισμό για τον καθορισμό μιας κοινής & απλής διαδικασίας

4. Κάλεσμα όλων σε κοινή συνομιλία



Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ



Ιατρική κάλυψη σε 
περισσότερα από 

1.100 παιδιά

Παροχή υπηρεσιών υγείας
αξίας άνω των 500.000€ σε 

ετήσια βάση 

Πρόληψη ασθενειών σε ανασφάλιστα 
παιδιά και παιδιά που έχουν ταλαιπωρηθεί 

από δύσκολες ενδοοικογενειακές 
καταστάσεις

Ετήσιος προληπτικός 
παιδιατρικός έλεγχος σε παιδιά 

σχολικής ηλικίας

Παροχή 
εξειδικευμένων εξετάσεων 
για τη θεραπεία προϋπαρχουσών
ασθενειών

ΤΑ ΟΦΕΛΗ



Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

➢Οι τρεις οργανισμοί ενώθηκαν για 1η φορά κάτω από την ομπρέλα 
φροντίδας του Ομίλου Ευρωκλινικής

➢Λύνεται το τεράστιο πρόβλημα για την καθημερινή ανεύρεση 
πόρων για την υγεία των παιδιών

➢Πλέον οι τρεις οργανισμοί μπορούν να συνεχίσουν το έργο τους για 
την ολοκληρωμένη στήριξη παιδιών για την ομαλή ένταξή τους στην 
κοινωνία



Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
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