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Το «Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα παρουσιάσει αύριο, Τετάρτη, την
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία του Οργανισμού «Το Χαμόγελο στο Αιγαίο» / «The Aegean Smile», για τα παιδιά πρόσφυγες και
μετανάστες.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα παρουσιάσει αύριο, Τετάρτη, την
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία του Οργανισμού «Το Χαμόγελο στο Αιγαίο» / «The Aegean Smile», για τα παιδιά πρόσφυγες και
μετανάστες.

Επίσης θα παρουσιαστούν οι δράσεις που θέτει σε εφαρμογή ο Οργανισμός με έδρα τη Λέσβο, καθώς και τα ετήσια
στατιστικά των δράσεων του, πανελλαδικά, για το έτος 2015.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» εδώ και 20 χρόνια, μέσα από όλες του τις δράσεις, έχει στηρίξει περισσότερα από 1.000.000
παιδιά και τις οικογένειές τους πανελλαδικά, ανεξαρτήτως εθνικότητας, καταγωγής, θρησκείας.

Σήμερα, σε συνεργασία με τους θεσμούς, ενισχύει τις υφιστάμενες δράσεις του, διευρύνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του
και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία των παιδιών προσφύγων και μεταναστών και
κυρίως των ασυνόδευτων ανηλίκων που διατρέχουν αυξημένους κινδύνους και χρήζουν άμεσης προστασίας.
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1 comment • 20 μέρες πριν•

Στέλιος Παππάς — - Είναι κλιματιζόμενη κι η «Αίθουσα Πολιτισμού
“Οδυσσέας Ελύτης”», ΠολύκεντροΠαπάδου, όπως γράψατε;

«Όταν βγούμε από την επιτροπεία, θα το επανεξετάσουμε...» -
EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Καλά ποιον κοροϊδεύουν. Βγαίνουμε από την επιτροπεία το 2018;
Αφού οι Ευρωπαίοι μας ζητούν να δεσμευτούμε μέχρι το 2060. …

Ο Θεός να βάλει το χέρι του! - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

jim — Η εκπρόσωποι της Εκκλησίας κωλυσιεργούν εσκεμμένα για να
κρύψουν τις οικονομικές ατασθαλίες που έχουν κάνει. …

Γιατί δεν άντεξε η Βρίσα στον σεισμό; - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Δημήτριος Χαλαυτής — Το έδαφος στο δυτικό τμήμα του οικισμού που
καταστράφηκε είναι πιο χαμηλά από το ανατολικό και άρα με …
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