
 
  

 
Ανοικτό Κέντρο για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και την ενδυνάμωση παιδιών σε κίνδυνο 

φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού και περιθωριοποίησης. 

 

                                               

                     
                      

   
Η Ελλάδα έχοντας τα υψηλότερα ποσοστά 
ανεργίας στο γενικό πληθυσμό, στους νέους και 
στις γυναίκες μεταξύ των Χωρών της ΕΕ, βαίνει 
στο δέκατο έτος οικονομικής ύφεσης έχοντας 
παράλληλα την ευθύνη διαχείρισης και 
υποδοχής δεκάδων χιλιάδων προσφύγων και 
μεταναστών, στη πλειοψηφία τους νεαροί γονείς 
με ανήλικα τέκνα, οι οποίοι διαμένουν σε 
καταυλισμούς κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες διαβίωσης.  
 
Παράλληλα τα προβλήματα της κοινωνικής περιθωριοποίησης  των νέων όπως η σχολική 
διαρροή, οι κοινωνικές διακρίσεις, οι εξαρτήσεις, η νεανική παραβατικότητα καθώς και οι 
κίνδυνοι για τη ψυχική υγεία των παιδιών μεταξύ των φτωχών οικογενειών Ελλήνων πολιτών 
αυξάνονται δίχως να διαφαίνεται κάποια λύση στο άμεσο μέλλον.  
 
Ειδικότερα στις γειτονιές του κέντρου της Αθήνας όπως ο Κολωνός, το Μεταξουργείο, τα 
Σεπόλια, ο Αγ. Παντελεήμονας, ο Αγ. Νικόλαος, τα Εξάρχεια, τα Πετράλωνα, ο Σταθμός 
Λαρίσης και η Κυψέλη, το ήδη υποβαθμισμένο αστικό τοπίο επιβαρύνει τα φτωχά νοικοκυριά 
περιορίζοντας βασικά δικαιώματα των παιδιών όπως το παιχνίδι και τη ψυχαγωγία, τη 
δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου,  τη συμμετοχή σε πολιτιστικά δρώμενα και 
τη συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες στη γειτονιά και στο δημόσιο χώρο, τα οποία 
αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την υγιή ανάπτυξη τους. 
 
Οι γονείς που ανήκουν στα φτωχά νοικοκυριά και κυρίως οι μητέρες μονογονεϊκών 
οικογενειών επιφορτίζονται με την επιμέλεια των παιδιών αλλά και με την αναζήτηση πόρων 

Οι Γιατροί του Κόσμου (ΓτΚ) συμβάλλουν 
στη συλλογική προσπάθεια για την 
ευημερία και την υγεία στη κοινότητα, την 
άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και τη 
προώθηση της κοινωνικής συμπερίληψης 
των παιδιών και των νέων.   

Οι ΓτΚ υπηρετούν τους στόχους των 
Ηνωμένων Εθνών για την βιώσιμη 
ανάπτυξη 1, 3, 4, 10 (SDGs) 

 



 
και μέσων για τη διαβίωση τους, χωρίς τις περισσότερες φορές να έχουν πρόσβαση σε 
κατάλληλες κοινωνικές υπηρεσίες και συμβουλευτική. 
 
Οι Γιατροί του Κόσμου μέσα από το Ανοικτό Κέντρο για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και 
ενδυνάμωση ευάλωτων παιδιών σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, μεριμνούν για τη 

προαγωγή και πρόληψη ψυχικής υγείας και για την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη 
των παιδιών και κινητοποιούν εθελοντές, φοιτητές, επιστήμονες και επαγγελματίες 
ψυχικής υγείας, καλλιτέχνες, εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών, για την εμψύχωση, 
τη προσωπική ενδυνάμωση, την αποκατάσταση και τη κοινωνική ένταξη τόσο μέσα από την 
εξατομικευμένη παρέμβαση όσο και μέσα από τα ομαδικά προγράμματα και τις συλλογικές 
δράσεις , λειτουργώντας σε καθημερινή βάση μία ασφαλή, προστατευτική δομή – σημείο 
αναφοράς για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν τη κοινωνική αποστέρηση και το κίνδυνο του 
κοινωνικού αποκλεισμού. 
 
Το Ανοικτό Κέντρο στεγάζεται σε ένα νεοκλασικό πλήρως ανακαινισμένο κτίριο ( Ιστορική 
Κατοικία Μαγγίνα 1875) όπου ο πληθυσμός αναφοράς που κατοικεί στο κέντρο της Αθήνας 
μπορεί να έχει εύκολη καθημερινή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του.  
 
Το Ανοικτό Κέντρο διαθέτει υπαίθρια αυλή κατάλληλη για την διεξαγωγή πολιτιστικών 
δρώμενων, προβολών film, αλλά και ομαδικών παιχνιδιών για τα παιδιά. Στο εσωτερικό των 
εγκαταστάσεων οι δέκα, κατάλληλα, διαμορφωμένοι χώροι και αίθουσες ενδείκνυνται για 
ομαδικά προγράμματα και κλινική πρακτική συντελώντας σημαντικά στην ολοκληρωμένη και 
ποιοτική υποστήριξη  των παιδιών. 
 
Η λειτουργία του Ανοικτού Κέντρου προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή εθελοντών αλλά και 
του ίδιου του πληθυσμού αναφοράς τόσο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων 
όσο και στην αξιολόγηση τους.  
 
Το γεγονός της συμμετοχής των ίδιων των εξυπηρετούμενων προσθέτει ιδιαίτερη αξία στην 
εν λόγω πρωτοβουλία των Γιατρών του Κόσμου δίνοντας φωνή και κίνητρο στους ίδιους τους 
ωφελούμενους ώστε να νιώσουν δυνατοί να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που τους 
επιφυλάσσει η καθημερινότητα στο κέντρο της πόλης. 
 
Ειδικότερα το Ανοικτό Κέντρο περιλαμβάνει 2 άξονες δράσεις: 
 
Α) Tη κλινική, εξατομικευμένη υποστήριξη με τη λειτουργία Ψυχοπαιδαγωγικής Υπηρεσίας η 
οποία απαρτίζεται από παιδοψυχίατρο, παιδοψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και 
διαμεσολαβητές 

 
B) Την επιβοήθηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαμέσου ομαδικών δραστηριοτήτων με τη 
λειτουργία τμήματος Ομάδων Αναψυχής και Ανάπτυξης το οποίο απαρτίζεται από κοινωνικό 
λειτουργό, ψυχολόγο, εμψυχωτή, παιδαγωγό και διαμεσολαβητές. Η ατζέντα του τμήματος 
Ομάδων Αναψυχής και Ανάπτυξης περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες: 
 

- Εβδομαδιαία προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης με έμφαση στην ενίσχυση της 
ομαλής προσαρμογής των παιδιών στο ελληνικό σχολείο. (ενδεικτικά: Τμήμα 
Πληροφορικής, Τμήμα Αγγλικών, Τμήμα Ελληνικών κ.α.) 



 
- Μηνιαία καλλιτεχνικά δρώμενα (Ομαδικά προγράμματα σε συνεργασία με φοιτητές 

της σχολής Καλών Τεχνών, κρατικής σχολής Ορχηστικής Τέχνης, της σχολής του 
Εθνικού Θεάτρου και του Ωδείου Αθηνών)  

- Περιβαλλοντική αγωγή και δράση (Ομαδικά προγράμματα για την προστασία του 
περιβάλλοντος, συνεργασία με άλλους φορείς σε δράσεις δενδροφύτευσης, 
καθαρισμού δημόσιων πάρκων και παραλιών)  

- Ομάδες ψυχοεκπαίδευσης (Ολιγομελή ομαδικά προγράμματα με επιστήμονες 
ψυχικής υγείας για την ενίσχυση των παιδιών και την υποστήριξη των παιδιών τους) 

- Θεματικές παρουσιάσεις κοινωνικών θεμάτων,  πρόληψης και αγωγής υγείας 
(Κοινωνική ευαισθητοποίηση και Δημόσια Υγεία)  

- Σχολή Γονέων για την ενδυνάμωση του μητρικού / γονικού ρόλου 
- Δράσεις κινητοποίησης της Κοινότητας στις γειτονιές της Αθήνας 

- Λειτουργία Χώρου φιλικού για τα παιδιά και τους γονείς τους κατά την αναμονή 
τους στο Κέντρο 
 

Ο κύκλος λειτουργίας και εργασιών του ανοικτού κέντρου για τη ψυχοκοινωνική υποστήριξη 
και ενδυνάμωση παιδιών σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού είναι 12 μήνες, με έναρξη τον 
Σεπτέμβριο και ολοκλήρωση τον Ιούλιο του επόμενου έτους. 

 
Ο εκτιμώμενος αριθμός ευάλωτων παιδιών που θα λάβουν υποστήριξη από τις υπηρεσίες 
και τα προγράμματα του Κέντρου σε 12 μήνες λειτουργίας ανέρχεται σε τουλάχιστον 160 
παιδιά (μοναδικές περιπτώσεις). 

 
Η χρηματοδότηση θα καλύψει το κόστος υλοποίησης των δραστηριοτήτων του Ανοικτού 
Κέντρου των Γιατρών του Κόσμου για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και ενδυνάμωση 
παιδιών σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. 
 
Η λειτουργία της Ανοικτού Κέντρου στηρίζεται σε συγκεκριμένα επιστημονικά πρωτόκολλα, 
εσωτερικό κανονισμό, εντάσσεται στο πλαίσιο της σχετικής κείμενης νομοθεσίας, υιοθετεί 
τις κατευθυντήριες αρχές Διεθνών Οργανισμών του ΟΗΕ και απευθύνεται σε όλους τους 
ανθρώπους που ζητούν βοήθεια με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 
 
 Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων (3) Καλή Υγεία και Ευημερία και (10) 
Λιγότερες Ανισότητες, (1) Μηδενική Φτώχεια και (4) Ποιοτική Εκπάιδευση των Ηνωμένων 
Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη με χρονικό ορίζοντα το 2030. 
 
 
Σχηματικά η λειτουργία του Κέντρου είναι η ακόλουθη:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
Εξατομικευμένο  

θεραπευτικό πλαίσιο 
                                                
                            ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  
                                                                    Ατομική ψυχοθεραπεία-Οικογενειακή Θεραπεία 
                                                                      Συμβουλευτική Γονέων- Κοινωνικές παρεμβάσεις  
                                               Διασυνδετική Εργασία- Διαχείριση Παραπομπών - Διατομεακή Συνεργασία 
                                                             
                       ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 

Εργοθεραπεία- Λογοθεραπεία 
 
 

ΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Βοήθεια για το σχολείο (δημοτικό) - Μαθήματα  ενίσχυσης  

ΤΜΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (NON FORMAL EDUCATION) 
   Θεατρικό παιχνίδι- μαθήματα υπολογιστών- Αθλητικές Δραστηριότητες-Παρεμβάσεις στην Κοινότητα -Σεμινάρια-Ημερίδες-

Κοινωνικές Εκδηλώσεις-Εγχειρίδια-Πολιτιστικά Δρώμενα-Περιβαλλοντική Αγωγή 

 
 
Με την αντίστοιχη στελέχωση από εξειδικευμένο προσωπικό και εθελοντές: 
 
  
 
 
                
 
    ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
 
 
                ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ  
 
                                                                                                  ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ  
                                                                     

                                                                
        
                                     ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ   
          ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 
 
 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ- ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ 
                                          Εθελοντές-Καλλιτέχνες- Ειδικοί Επιστήμονες- Διοικητικό Προσωπικό 

 
 
 

 
Η Προσέγγιση των Γιατρών του Κόσμου 
Η προσέγγιση των ΓτΚ είναι ολιστική και διέπεται από διεπιστημονικό πνεύμα με βάση τις 
ακόλουθες 6 βασικές αρχές: τον σεβασμό και τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και της ισότητας, την κινητοποίηση και τη συμμετοχή της κοινότητας, την αρχή της μη 
βλάβης, την ανάπτυξη δράσης βάσει των διαθέσιμων πόρων και δυνατοτήτων · την ανάπτυξη 
ολοκληρωμένων συστημάτων υποστήριξης · και την πολύ-επίπεδη υποστήριξη. Προκειμένου 



 
να διασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίηση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων, οι ΓτΚ 
θα εκπληρώσουν πλήρως τα ακόλουθα: 
• Διευκόλυνση των συνθηκών κινητοποίησης και ένταξης της κοινότητας, 
• Διευκόλυνση της αυτοβοήθειας της κοινότητας και της κοινωνικής υποστήριξης 
• Διευκόλυνση των συνθηκών για την κατάλληλη πολιτιστική κοινότητα 
• Διευκόλυνση της υποστήριξης των μικρών παιδιών (0-14 ετών) και των φροντιστών τους. 
• Διευκόλυνση της συνεργασίας και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ ιθαγενών και  
αλλοδαπών παιδιών και των οικογενειών τους / φροντιστών τους 
 
Η μεθοδολογία των ΓτΚ στη λειτουργία του Ανοιχτού Κέντρου Παιδιών "Ομόνοια" λαμβάνει 
υπόψη 3 βασικούς παράγοντες: 
 

1. Στόχος της είναι η ενσωμάτωση των παιδιών που αντιμετωπίζουν τη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό, χωρίς να αποκλείονται οι πολύ ευάλωτες περιπτώσεις 

2. Την ενεργοποίηση και ενίσχυση δεξιοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
διαφορετικά περιβάλλοντα, είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλες χώρες της ΕΕ. 

3.  Την πλήρη συμμετοχή του δικαιούχου σε καθένα από τα στάδια της προσέγγισης, 
σεβόμενη την αρχή των εξατομικευμένων αναγκών κάθε περίπτωσης παιδικής και 
εφηβικής ηλικίας, η οποία είναι κατάλληλη για την ενίσχυση της ενδυνάμωσης και 

της «ανθεκτικότητας»  της ομάδας στόχου. 

 
 

Δικτύωση με τη Κοινότητα 
 
Για τη δικτύωση της δομής και την έγκαιρη ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων ώστε να 
έχουν άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες του Ανοικτού Κέντρου «Ομόνοια», οι Γιατροί του 
Κόσμου έχουν ήδη αναπτύξει συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, την Πρώτη Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών, την Πρώτη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αθηνών, το Περιφερειακό Γραφείο της Υπηρεσίας Ασύλου στην Αττική, το 
Βρεφονηπιοκόμειο Αθηνών και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου 
Αθηναίων.  
 
Ο οργανισμός θα παρέχει ενημερωτικό υλικό στο Δήμο Αθηναίων, στις Γεωγραφικές 
Κοινότητες Αθηνών 1, 3, 4 και 6. 

 
 

 
                                                             
           
 
 
 
 
 
                                                                                                        


