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Παρασκευή, 09/09/2016 | Κοινωνία

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», ο μεγαλύτερος Οργανισμός στην Ελλάδα για την προστασία των παιδιών, ξεκινάει καμπάνια ευαισθητοποίησης για την
εξεύρεση των απαραίτητων πόρων για τη δημιουργία και λειτουργία της νέας δομής  στη Μυτιλήνη με την ονομασία «To Σπίτι του Καναδά και της Β. &
Ν. Αμερικής για τα παιδιά».

«To Σπίτι του Καναδά και της Β. & Ν. Αμερικής για τα παιδιά» βρίσκεται σε μια αρχοντική οικία στα περίχωρα της πόλης της Μυτιλήνης που έγινε
δωρεά από την κα Νέλλυ Μπίνου στον μη-κερδοσκοπικό Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Μετά την ανακαίνιση του Σπιτιού, «Το Χαμόγελο του
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Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημιουργεί νέα δομή στη Μυτιλήνη
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Παιδιού» σκοπεύει να φιλοξενήσει περισσότερα από 25 παιδιά μικρής ηλικίας σε ένα ασφαλές
περιβάλλον που θα τους προσφέρει αγάπη και φροντίδα.

Η προσπάθεια έχει ήδη ξεκινήσει με μια αρχική σημαντική δωρεά του πρώην Πρέσβεως του
Καναδά στην Ελλάδα (2011-2015) και Φιλέλληνα, κ. Robert Peck, εκπληρώνοντας τη βούληση του
αποβιώσαντος μέλους της οικογένειάς του, της Hélène M. Cooper από το Montréal. Ο κ. Peck
συνοδευόμενος από την Ομάδα του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» επισκέπτεται τη
Μυτιλήνη, όπου σήμερα Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου, θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τις
δράσεις του Οργανισμού στο νησί για όλα τα παιδιά που έχουν ανάγκη ή βρίσκονται σε κίνδυνο.
Χθες, πραγματοποιήθηκε συνάντηση και με τον Δήμαρχο Λέσβου, κ. Σπύρο Γαληνό.

Σε αναγνώριση της καναδικής γενναιοδωρίας και του πρωταγωνιστικού ρόλου του Καναδά σε αυτή
την πρωτοβουλία, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αποφάσισε να ονομάσει τη νέα δομή «To Σπίτι του
Καναδά και της Β. & Ν. Αμερικής για τα παιδιά». 

Προσπάθειες θα καταβληθούν, επίσης, ώστε να προσεγγιστούν εν δυνάμει δωρητές στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και σε άλλες χώρες
της αμερικανικής ηπείρου. 
Η πρωτοβουλία αυτή έχει θέσει ως αρχικό στόχο τη συγκέντρωση $140,000 καναδικών δολαρίων (CAD) , ώστε να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες
επισκευών και ανακαίνισης, ενώ το τελικό κόστος για τη λειτουργία του Σπιτιού θα είναι της τάξης των $700,000 καναδικών δολαρίων (CAD).

Σειρά από πρωτοβουλίες εξεύρεσης πόρων θα διασφαλίσουν την απαραίτητη υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης εκείνης του Φιλόπτωχου Συλλόγου
Ελληνίδων Κυριών Οτάβας, του Οργανισμού «The Magic Mission» από το Μόντρεαλ που υποστηρίζει σταθερά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» από το
2012, του ραδιοφωνικού σταθμού του Μόντρεαλ Mike FM 105.1 Montréal και της Αλγερινό-καναδής καλλιτέχνιδας Lynda Thalie
(www.lyndathalie.com), πρόσφυγας η ίδια κάποτε, η οποία πρόσφατα επισκέφτηκε προσφυγικούς καταυλισμούς ανά την Ελλάδα με τον φωτογράφο
και εικονολήπτη Jeff Malo δημιουργώντας  ένα συγκινητικό τρέιλερ (δείτε το στο τέλος του άρθρου)

«To Σπίτι του Καναδά και της Β. & Ν. Αμερικής για τα παιδιά» στοχεύει στην προστασία των παιδιών που είναι ευάλωτα στην εκμετάλλευση, κυρίως
στους ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες και μετανάστες μικρής ηλικίας, που ζουν πίσω από συρματοπλέγματα ή σε πρόχειρους καταυλισμούς στη
Λέσβο. Αυτά τα παιδιά είναι αθώα θύματα της προσφυγικής κρίσης και βιώνουν άθλιες και απάνθρωπες συνθήκες, συχνά χωρίς κατάλληλη φιλοξενία,
φαγητό και ιατρική φροντίδα. 
Στο επόμενο στάδιο «To Σπίτι του Καναδά και της Β. & Ν. Αμερικής για τα παιδιά» θα αποτελέσει μέρος του δικτύου Σπιτιών Φιλοξενίας του
Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε όλη την Ελλάδα, που είναι ευρέως γνωστά για την υποστήριξη στα παιδιά των οποίων οι ζωές έχουν
πληγεί ως αποτέλεσμα της κακοποίησης, της κακομεταχείρισης ή άλλων τραυματικών εμπειριών.

Όλες οι δωρεές θα κάνουν τη διαφορά. Δωρεές από την Ελλάδα και τον Καναδά μπορούν να γίνονται διαδικτυακά στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του
Παιδιού» μέσω πιστωτικής κάρτας ή απευθείας μέσω τραπεζικής κατάθεσης στους λογαριασμούς του Οργανισμού σε ευρώ και καναδικά δολάρια
αντίστοιχα, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.hamogelo.gr/46.1/Sthrixte-mas.

Οι υποστηρικτές μας στον Καναδά μπορούν επίσης να επισκέπτονται και να κάνουν τη δωρεά τους μέσω της crowd funding πλατφόρμας που έχει
δημιουργηθεί για την καμπάνια εδώ: www.youcaring.com/houseofcanada. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Τύπου του Οργανισμού ηλεκτρονικά στο press@hamogelo.gr ή τηλεφωνικά
στο 210 36 06 050

 

 

Χαμογέλα
from Jeff Malo

02:50

 

    
587

Like

680

 

2

 

1

googleplus

0

 

684

 

https://vimeo.com/user14040442
https://vimeo.com/170243531
https://vimeo.com/user14040442
https://vimeo.com/170243531


1 Comment Sort by 

Ignatios Simos · Mytilene, Lesvos, Greece
Πολύ ωραία...είπα κι εγώ στην αρχή να και κάτι καλό για κάποια ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ που λόγω της οικονομικής κρίσης βιώνουν ΩΣ
ΓΝΩΣΤΟΝ πολλές φορές άσχημες συνθήκες, χωρίς φαγητό, χωρίς ιατρική φροντίδα κλπ...Αλλά εμένα θα μου πείς? ......μπλα μπλα μπλα
μπλα και στο τέλος ήρθαμε και στο "ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ"...... 
" «To Σπίτι του Καναδά και της Β. & Ν. Αμερικής (!!!!!) για τα παιδιά» στοχεύει στην προστασία των παιδιών που είναι ευάλωτα στην
εκμετάλλευση, κυρίως στους ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες και μετανάστες μικρής ηλικίας, που ζουν πίσω από συρματοπλέγματα ή
σε πρόχειρους καταυλισμούς στη Λέσβο. Αυτά τα ... See More
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(/articles/news-categories/koinonia/diakopi-

ydrodotisis-se-4-periohes)

17/07/17 - 17:18
Διακοπή υδροδότησης σε 4 περιοχές (/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes)

Η ∆ΕΥΑΛ σας ενηµερώνει ότι τη Δευτέρα 17/07/2017 από ώρα 22:00 μµ έως την Τρίτη 18/07/2017  ώρα
07:00 πµ θα γίνει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές των Αλυφαντών, Αγίου Νεκταρίου, Λακέρδας και
στο Γαϊδαρανήφορο λόγω ελέγχου του δικτύου.

...

(/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-

aimodosia-sta-loytra)

17/07/17 - 16:58
Εθελοντική Αιμοδοσία στα Λουτρά (/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra)

• ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, 5.00 – 10.00 ΜΜ. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ

 
...

(/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

16/07/17 - 21:31
Κι όμως συμβαίνει και αυτό: κλοπές στη σεισμόπληκτη Βρίσα (/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

Τα πρώτα κρούσματα κλοπών άρχισαν να εμφανίζονται στη Βρίσα και όλα δείχνουν ότι η αστυνόμευση
ατόνησε.

Στο ιστολόγιο  "Κάτω από τον Πλάτανο" (http://vatera.gr/platanos/?p=17877) διαβάζουμε: 
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