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Εισαγωγικά
Η Home-Start Ελλάς ιδρύθηκε δυνάμει του από 2-5-2008 συστατικού καταστατικού
που θεωρήθηκε από την αρμόδια Οικονομική Εφορία και καταχωρήθηκε στα βιβλία
εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. 6620/2008, ως μια αστική εταιρεία μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τα μέλη της Εταιρείας είναι 17 από τα οποία 7 είναι μέλη
του Δ.Σ. Το καταστατικό της τροποποιήθηκε το 2009 (αρ.καταχ. 21633/2009 στα
βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών), το 2011 (αρ.καταχ. 21736/2011) και το 2017
(αρ.καταχ. 260/2017).
Οι σκοποί της εταιρείας είναι οι σκοποί τους οποίους έχει θέσει και για την πραγμάτωση
των οποίων εργάζεται με επιτυχία η διεθνής οργάνωση με την επωνυμία Home-Start
Worldwide, δηλαδή η προώθηση της ευημερίας οικογενειών με τουλάχιστον ένα παιδί
προσχολικής ηλικίας στην Ελλάδα, μέσω της δραστηριοποίησης εθελοντών, οι οποίοι
παρέχουν σταθερή υποστήριξη, φιλία και πρακτική βοήθεια στις ως άνω οικογένειες,
κυρίως μέσα στα σπίτια τους, βοηθώντας στην πρόληψη οικογενειακών κρίσεων που
μπορεί να οδηγήσουν στη διάλυση της οικογένειας.
Η εταιρεία λειτουργεί ως Εθνικός Συντονιστής των προγραμμάτων Home-Start στη
χώρα μας παρέχοντας εκπαίδευση, ενημέρωση, καθοδήγηση και υποστήριξη σε κάθε
υπάρχον ή υπό ίδρυση τοπικό πρόγραμμα Home-Start.
Κατά τον ενδέκατο χρόνο της λειτουργίας της, η Home-Start Ελλάς ασχολήθηκε κυρίως
με ζητήματα που είχαν να κάνουν με τη διατήρηση της δράσης του Πειραιά. Επίσης
συνεχίστηκε η συνεργασία και η υποστήριξη του προγράμματος Home-Start Αθήνας
και οι ενέργειες άντλησης πόρων.
Η εταιρεία, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, λειτούργησε κυρίως με την εθελοντική
προσφορά των μελών και υποστηρικτών της και λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες,
προσέφερε αξιόλογο έργο.
Αναλυτικά, οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν το διάστημα αυτό ήταν οι ακόλουθες:

Α. Οργάνωση και διοίκηση
Η εταιρεία, σύμφωνα με το καταστατικό της, λειτουργεί με τέσσερα βασικά όργανα:
1. To Διοικητικό της Συμβούλιο που απαρτίζεται από επτά (7) μέλη όλα με
σημαντική εμπειρία από τον τομέα δραστηριότητας ή/και τη διοίκηση μεγάλων
οργανισμών. Κατά το 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε 6 φορές. Για όλες τις
συνεδριάσεις κρατήθηκαν πρακτικά.
2. Τη Γενική Συνέλευση που απαρτίζεται από δεκαεπτά (17) μέλη. Ανάμεσα στα
μέλη, συμπεριλαμβάνονται η επαγγελματίας (συντονίστρια) του προγράμματος HomeStart Πειραιά, μια εθελόντρια Home-Start και μια μητέρα που εξυπηρετήθηκε από το
Home-Start. Συμπεριλαμβάνονται επίσης τρεις ψυχολόγοι, δύο κοινωνιολόγοι, ένας
Κοινωνικός Λειτουργός, δύο παιδίατροι, μια εκπαιδευτικός, ένας οικονομολόγος και
διάφοροι από άλλες ειδικότητες.
Η τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 21.9.18 και ενέκρινε τον
απολογισμό δράσης και τον οικονομικό απολογισμό του 2017. Στη Γενική Συνέλευση
κλήθηκαν να συμμετέχουν, για πρώτη φορά, μη μέλη της εταιρείας τα οποία θα
μπορούσαν να βοηθήσουν γενικότερα τους σκοπούς της.
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3. Την Εξελεγκτική Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από 3 μέλη της εταιρείας τα οποία
όμως δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σκοπός της επιτροπής είναι η
παρακολούθηση και ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της οργάνωσης.
4. Την Επιστημονική επιτροπή η οποία σύμφωνα με το καταστατικό λειτουργίας της
οργάνωσης, διαχειρίζεται θέματα επιστημονικού ενδιαφέροντος ιδιαιτέρως σε ότι
αφορά την τήρηση των διεθνών και εθνικών προτύπων λειτουργίας Home-Start και
έχει ένα γνωμοδοτικό ρόλο τόσο προς το Δ.Σ. όσο και προς τα προγράμματα. Η θητεία
της ακολουθεί τη θητεία του Δ.Σ.. Στην παρούσα φάση, η επιτροπή απαρτίζεται από
τις κες Ε.Χατζηβαρνάβα, κοινωνιολόγο,
Σύλβια Σκαρμούτσου, παιδαγωγό και
Ολυμπία Καμινιώτη, κοινωνιολόγο-ψυχολόγο.
Κατά το 2018, έληξε, όπως είχε προγραμματιστεί, η υποστήριξη του Home-Start
Αθήνας προς το Home-Start Πειραιά το οποίο από τον Ιούνιο του 2018 λειτουργεί ως
υπηρεσία της Home-Start Ελλάς. Κατά το έτος αυτό ξεκίνησε η αναζήτηση
συνεργατών και πόρων ώστε να μπορεί να υποστηριχθεί το πρόγραμμα του Πειραιά.
Σημειώνουμε ότι η ανάπτυξη του προγράμματος Home-Start στον Πειραιά έγινε εφικτή
λόγω της χρηματοδότησης που έλαβε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη και η οποία έληξε
τον Απρίλιο του 2016 (κονδύλια ΕΟΧ).
Η υλοποίηση των υπολοίπων τρεχουσών εργασιών της οργάνωσης κατανέμεται
ανάμεσα στα μέλη της και κυρίως μέσω της ανάθεσης συγκεκριμένων ρόλων σε
ορισμένα από αυτά. Έτσι πέρα από τους θεσμοθετημένους ρόλους που προβλέπονται
από το Καταστατικό Λειτουργίας της, με απόφαση του Δ.Σ. (26η Συνεδρία, 28.1.12),
έχει ανατεθεί (χωρίς αμοιβή) στην κα Ε. Χατζηβαρνάβα, ο ρόλος του συντονιστή των
εργασιών της οργάνωσης. Επί μέρους δραστηριότητες (π.χ. ανάπτυξη εκπαιδευτικού
υλικού, Οδηγού Πολιτικής και πρακτικής, συνεργασιών με φορείς για ανάπτυξη
προγράμματος Home-Start ή άλλων δράσεων, ενέργειες άντλησης πόρων, προβολής
και δημοσιότητας) γίνονται, ανάλογα με την περίπτωση, από τα μέλη της
επιστημονικής επιτροπής ή τα μέλη της εταιρείας ή άλλους συνεργάτες-εθελοντές.
Επίσης, κατά το χρόνο αυτό συνεχίστηκε η συνεργασία με την εταιρεία Omega
Technology η οποία αφιλοκερδώς διαχειρίζεται την ιστοσελίδα της Home-Start Ελλάς
καθώς και με τον κ. Θ. Πίτσαβο που εθελοντικά αναρτά θέματα στην ιστοσελίδα της
Home-Start Ελλάς. Κατά το έτος αυτό ξεκίνησε η συνεργασία με την κα Ε. Ζευγαρίδου
η οποία εθελοντικά επίσης θα δημιουργήσει μια νέα ιστοσελίδα για την οργάνωση.
Τέλος, κατά το έτος αυτό συνεχίστηκε η παραχώρηση χώρων του ΕΚΚΑ στην HomeStart Ελλάς για την στέγαση της έδρας του προγράμματος καθώς και του Home-Start
Πειραιά.
Η Home-Start Ελλάς είναι πλήρες μέλος της διεθνούς οργάνωσης Home-Start
Worldwide.

Β. Συνεργασία και υποστήριξη τοπικών προγραμμάτων από
τη Home-Start Ελλάς
Προγράμματα Home-Start Αθήνας και Home-Start Πειραιά
Τα προγράμματα Home-Start Αθήνας και Πειραιά κατά το έτος 2018 προσέφεραν
κατ΄ οίκον υποστήριξη Home-Start σε τριάντα δύο (32) οικογένειες. Τα παιδιά που
εξυπηρετήθηκαν κατά τις επισκέψεις αυτές ανέρχονται σε ενενήντα δύο (92). Οι
οικογένειες αυτές υποστηρίχθηκαν από 21 εθελοντές ενώ σε ένα πολύ μικρό αριθμό
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οικογενειών, η κατ’ οίκον υποαστήριξη έγινε από τις ίδιες τις συντονίστριες. Επίσης σε
ένα αριθμό άλλων οικογενειών παρασχέθηκε πληροφόρηση ή παραπέμφθηκαν σε
άλλες πιο αρμόδιες υπηρεσίες.
Τα αιτήματα των οικογενειών είναι ποικίλα (π.χ. σχέσεις παιδιών, όρια, οργάνωση
καθημερινότητας κ.ά) Όποιο όμως και να είναι το αίτημα, σε πρώτη φάση, το
πρόγραμμα βοηθά την οικογένεια να ανταπεξέλθει στην καθημερινή της επιβίωση. Σε
συνεργασία με άλλους φορείς καλύπτει υλικές ανάγκες (τρόφιμα, ρούχα),
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κ.α., ώστε στη συνέχεια να μπορέσει να ασχοληθεί
απερίσπαστα με το κύριο αίτημα της οικογένειας.
Home-Start Αθήνας
Σημαντική εξέλιξη κατά το χρόνο αυτό υπήρξε η «Θα μπορούσα να πω ότι η
συζήτηση και οι διαδικασίες κατάργησης του
εκπαίδευση και η ενασχόληση με
Home-Start Αθήνας ως ανεξάρτητης ΜΚΟ και η
ανθρώπους που αντιμετωπίζουν
ένταξη του προγράμματος Home-Start Αθήνας
στα προγράμματα της οργάνωσης «Ένα Παιδί πολύ διαφορετικές και σαφώς
Ένας Κόσμος». Η λύση αυτή κρίθηκε πρέπουσα μεγαλύτερες δοκιμασίες από αυτές
γιατί η οργάνωση αυτή ήταν ο βασικός που συναντώ στο άμεσο
χρηματοδότης του Home-Start Αθήνας έτσι και περιβάλλον μου, συμβάλλουν στην
αλλιώς, ενώ κρίθηκε ότι η ένταξη του Home-Start αυτοβελτίωσή μου. Γίνομαι εν
στο Ένα Παιδί Ένας Κόσμος θα είχε θετικό ολίγοις καλλίτερη μητέρα,
αντίκτυπο στη λειτουργία του προγράμματος καλλίτερη φίλη, πιο έμπειρη και σε
εφόσον θα εξασφάλιζε την υποστήριξη των σημαντικό βαθμό πιο επινοητική κι
επαγγελματιών αυτής της οργάνωσης στο εφευρετική στην προσπάθειά μου
Home-Start. Μέχρι το τέλος του 2018 είχαν να βρω άμεσες λύσεις σε
ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και είχε φτιαχτεί το ανελαστικές ανάγκες»
νέο σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ της HomeStart Ελλάς και της οργάνωσης Ένα Παιδί Ένας Εθελόντρια Home-Start
Κόσμος. Το Home-Start στο νέο φορέα θα
συνεργάζεται με το πρόγραμμα «Βήμα» το οποίο
επικεντρώνεται επίσης στην πρώιμη παιδική ηλικία. Θεωρούμε ότι οι προοπτικές
λειτουργίας του προγράμματος κάτω από το νέο φορέα θα είναι ιδιαίτερα θετικές.
Η Home-Start Eλλάς και κατά το έτος αυτό είχε στενή συνεργασία με τα στελέχη του
Home-Start Αθήνας. Πέραν από τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η
σύμβουλος της Home-Start Ελλάς επισκέφτηκε το Home-Start Αθήνας και το Ένα
Παιδί Ένας Κόσμος 6 φορές και πραγματοποίησε αντίστοιχο αριθμό συναντήσεων με
τα στελέχη τους. Τα θέματα των συζητήσεων αφορούσαν:
- Τις διαδικασίες ένταξης του Home-Start Αθήνας στην οργάνωση Ένα Παιδί
Ένας Κόσμος
- Τη διάθεση προσωπικού του Home-Start Αθήνας για το πρόγραμμα του
Πειραιά για τους πρώτους μήνες του έτους αλλά και τις διαδικασίες
απεξάρτησης του Home-Start Πειραιά από το Home-Start Αθήνας
- Το προσωπικό που άμεσα ή έμμεσα θα συμμετέχει στο έργο του Home-Start
Αθήνας
- Τον έλεγχο εφαρμογής των διεθνών προτύπων Home-Start. Διαπιστώθηκε ότι
το πρόγραμμα πληροί όλες τις προϋποθέσεις εκτός από την προϋπόθεση ότι
το 80% των εθελοντών θα πρέπει να είναι γονείς, για το οποίο τα στελέχη του
προγράμματος υποσχέθηκαν να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για την
εκπλήρωση της.
- Την πολιτική παιδικής προστασίας (ύπαρξη δημοσιευμένης πολιτικής παιδικής
προστασίας, ύπαρξη κώδικα συμπεριφοράς που να υπογράφουν όλοι οι
εμπλεκόμενοι, ορισμός υπευθύνου για θέματα παιδικής προστασίας).
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Την εμπειρία άλλων χωρών ως προς το ρόλο του εθελοντή vis-à-vis τον ρόλο
του επαγγελματία
Άλλα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του προγράμματος Home-Start
Το περιεχόμενο του Οδηγού Πολιτικής και Πρακτικής
Το θέμα των προσωπικών δεδομένων
Τον προγραμματισμό δράσεων
Την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης
Τη συνεργασία με άλλους φορείς
Το σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ της Home-Start Ελλάς και του Ένα Παιδί
Ένας Κόσμος

Την περίοδο αυτή η Home-Start Ελλάς, όπως και τα προηγούμενα χρόνια συνέχισε να
παρέχει στο Home-Start Αθήνας πληροφοριακό υλικό και να προωθεί τα newsletters
και τις εκθέσεις της Home-Start Worldwide. Επίσης ετοίμασε και απέστειλε στο HomeStart Αθήνας την έκθεση αξιολόγησης του σεμιναρίου εκπαίδευσης των εθελοντών
που έλαβε χώρα στο τέλος του 2017.
«Άλλες υπηρεσίες απλά σου παρέχουν οικονομική ενίσχυση. Το
Home-Start σε υποστηρίζει ψυχολογικά και σε κάνει να νοιώθεις
πιο ασφαλής, ενισχύει το ρόλο σου ως γονιού και σε βοηθά να
οργανώσεις την καθημερινότητα σου»
Οικογένεια που υποστηρίχθηκε από Home-Start

Home-Start Πειραιά
Το πρόγραμμα Home-Start Πειραιά κατά τους 5 πρώτους μήνες του έτους λειτούργησε
με προσωπικό που διέθεσε το Home-Start Αθήνας. Η λύση αυτή είχε συμφωνηθεί ως
προσωρινή. Κατά τους υπόλοιπους μήνες του έτους το Home-Start Πειραιά
λειτούργησε κάτω από την αποκλειστική ευθύνη της Home-Start Ελλάς με οικονομική
υποστήριξη που έλαβε από το Home-Start Αθήνας.
Η Home-Start Ελλάς θεωρεί ότι το πρόγραμμα
του Πειραιά καλύπτει σημαντικές ανάγκες σε
μια περιοχή με πολλά κοινωνικά προβλήματα
και προσπαθεί να αναπτύξει συνεργασίες και
να αντλήσει πόρους που θα επιτρέψουν την
απρόσκοπτη λειτουργία του. Στο πρόγραμμα
αυτό υπάρχει μια καλή συνεργασία με τις
τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες και μια σταθερή
ροή
ζήτησης
των
υπηρεσιών
του
προγράμματος.
Κατά το έτος αυτό η σύμβουλος της Home-Start
Ελλάς είχε 4 συναντήσεις με τη συντονίστρια
του προγράμματος. Τα κύρια θέματα της
συζήτησης αφορούσαν:
- την καλύτερη οργάνωση του προγράμματος
- τις εξυπηρετούμενες οικογένειες
- τους διαθέσιμους εθελοντές
- τις συνεργασίες με άλλους φορείς
- την τήρηση των αρχείων
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«Είναι πολύ σημαντική η ηθική
ανταμοιβή που μου δίνει η δουλειά
μου στο Home-Start. Η
ευχαρίστηση για την χαρά που
δείχνουν τα παιδιά όταν
επισκέπτεσαι την οικογένεια, όταν
συχνά σε παρομοιάζουν με την
καλή τους νεράιδα ή με τον Άγιο
Βασίλη. Η εσωτερική αίσθηση
πληρότητας που σου δίνει η
εκπλήρωση της αποστολής του
Home Start όταν μια οικογένεια
αυτονομείται όντας πιο δυνατή και
δεμένη».
Συντoνίστρια Home-Start
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- τα πρότυπα ποιότητας

Γ. Δράσεις διασφάλισης
δράσεις

της ποιότητας και επιστημονικές

H Home-Start Ελλάς, ως μέλος του διεθνούς δικτύου Home-Start, δεσμεύεται να
ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα ποιότητας που όλα τα προγράμματα Home-Start στο
κόσμο οφείλουν να ακολουθούν. Έχει περαιτέρω την ευθύνη να διασφαλίσει ότι τα
πρότυπα αυτά διασφαλίζονται σε κάθε πρόγραμμα Home-Start που λειτουργεί στη
χώρα μας. Με ετήσιους ελέγχους η Home-Start Ελλάς αξιολογεί τη λειτουργία των
προγραμμάτων βάσει των προτύπων και συμβουλεύει τα προγράμματα για τη λήψη
διορθωτικών μέτρων στην περίπτωση που ένα πρότυπο δεν εκπληρώνεται.
Κατά το έτος αυτό, η Home-Start Ελλάς ολοκλήρωσε την ανανέωση του Οδηγού
Πολιτικής και Πρακτικής Home-Start τον οποίο απέστειλε στα προγράμματα για
σχολιασμό. Ο Οδηγός αποτελεί ένα σημαντικό
εργαλείο που οριοθετεί το έργο Home-Start και
απαντά σε όλα σχεδόν τα θέματα που να έχουν να
κάνουν με την πρακτική του αλλά και το οργανωτικό
πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται. Επίσης στον Οδηγό
περιλαμβάνονται σχέδια εντύπων που μπορούν να
χρησιμοποιούν τα προγράμματα προκειμένου να
Έρευνα
καταγράφουν
τα
απαραίτητα
δεδομένα
αξιολόγησης της
παρακολούθησης του έργου τους.
υποστήριξης
Home-Start

Ακόμα, κατά το έτος αυτό ετοιμάστηκε η ηλεκτρονική
έκδοση της έρευνας στις οικογένειες που έλαβε χώρα
Δήμητρα Κονδύλη
με συνεντεύξεις σε μικρό αριθμό οικογενειών που
Εύη Χατζηβαρνάβα
εξυπηρετήθηκαν από τα δυο προγράμματα HomeΑθήνα 2018
Start. Η έρευνα, η οποία βασίστηκε σε επιστημονική
μεθοδολογία αξιολόγησης, έδειξε ότι το Home-Start
έχει θετική επίπτωση στις οικογένειες που υποστηρίζει, επιβεβαιώνοντας έτσι τα
αντίστοιχα διεθνή επιστημονικά δεδομένα.

Δ. Δράσεις προβολής, δημοσιότητας και άντλησης πόρων
1. Ιστοσελίδα της Home-Start Ελλάς: Συνεχίστηκε η συνεργασία με την εταιρεία
Omega Technology η οποία εθελοντικά υποστηρίζει τη λειτουργία της ιστοσελίδας της
Home-Start Ελλάς. Επειδή όμως θεωρήθηκε ότι η δομή της θα έπρεπε να γίνει πιο
σύγχρονη και το περιεχόμενο της να ανανεωθεί, το Δ.Σ. της Home-Start Ελλάς
αποφάσισε την ανάπτυξη μιας νέας πιο επικοινωνιακής και λειτουργικής ιστοσελίδας.
Η νέα ιστοσελίδα θα είναι σε λειτουργία αρχές του 2019.
2. Σελίδα facebook: Κατά το έτος αυτό η Home-Start Ελλάς συνέχισε την προβολή
των δράσεων της αλλά και άλλων κειμένων και πληροφοριών που σχετίζονται με το
έργο της.
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3. Εισπράξεις από διάθεση
βιβλίου: Ο πλαστικός και
επανορθωτικός χειρουργός και
συγγραφέας κος Νεκτάριος
Ντουντουλάκης παραχώρησε
μέρος των εσόδων της
συλλογής παραμυθιών του με
τίτλο "Τα παραμύθια της
αγάπης" στην οργάνωση μας.
Οι συγγραφέας με αυτό τον
τρόπο αποδεικνύει την αγάπη
του για τα παιδιά και την
αναγνώριση της προσπάθειας
που
καταβάλλουμε
να
στηρίξουμε οικογένειες έτσι ώστε να διασφαλίσουν καλύτερες προοπτικές για τα παιδιά
τους. Το βιβλίο του κυρίου Ντουντουλάκη παρουσιάστηκε σε μια όμορφη εκδήλωση
που έγινε στην Αίθουσα Βιβλιοθήκης του Μεγάρου Μουσικής στις 13.7.18 όπου εκ
μέρους της Home-Start Ελλάς μίλησε το μέλος του Δ.Σ. κα Λέλα Χριστοδούλου, καθώς
και σε μια δεύτερη ζεστή εκδήλωση που έγινε στις 20.11.18 στο ιατρείο του.
4. Δωρεές: Μέλος της Home-Start Ελλάς διέθεσε τις δωρεές που έλαβε στην κηδεία
του πατέρα της στην οργάνωση μας.

Ε. Δράσεις ανάπτυξης του Home-Start
Στο πλαίσιο της ευρύτερης γνωστοποίησης και ανάπτυξης του Home-Start ξεκίνησαν
το Φθινόπωρο του 2018 συνεργασίες με μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οι οργανώσεις
που προσεγγίσαμε είναι τα σωματεία Χαμόγελο του Παιδιού και ΕΛΠΙΔΑ. Στο τέλος
του 2018 οι συνεργασίες αυτές ήταν σε εξέλιξη. Επίσης, αποφασίστηκε η προσέγγιση
Δήμων αλλά θεωρήθηκε ότι αυτό πρέπει να γίνει μετά της εκλογές της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης που θα λάβουν χώρα το Μάιο του 2019. Τέλος προσεγγίσαμε την
Περιφέρεια Αττικής και εξετάσαμε τις δυνατότητες συνεργασίας με ιδρύματα του
Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αττικής.

ΣΤ. Συνεργασία με τη Home-Start Worldwide
Η συνεργασία αυτή συνίστατο:
- Στην αποστολή στατιστικών στοιχείων για τη χώρα μας
- Στη συμβολή με νέα από την Ελλάδα στο σχετικό newsletter της διεθνούς
οργάνωσης
- Στην ανταπόκριση σε αιτήματα για πληροφορίες ή έκφραση γνώμης για
πολιτικές που αναπτύσσει η Home-Start Worldwide.
- Στη λήψη ενημέρωσης από τη Home-Start Worldwide για διάφορα θέματα (νέα
από τις χώρες, ενημέρωση για διεθνή συνέδρια, για έρευνες κλπ)
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Στη συμμετοχή του μέλους της Home-Start Ελλάς κας Ε. Χατζηβαρνάβα στο
Δ.Σ. της Home-Start Worldwide από το 2009. Το 2011 η κα Χατζηβαρνάβα
εξελέγη Πρόεδρος της διεθνούς οργάνωσης, θέση που διατήρησε μέχρι το
Μάρτιο του 2018.

Το Σεπτέμβριο του 2018 το μέλος του Δ.Σ. της Home-Start Worldwide κα Sheena
Stewart, επισκέφθηκε τη χώρα μας και είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τη δράση μας
αλλά και τους ανθρώπους
του Home-Start στη χώρα
μας. Η επίσκεψη αυτή ήταν η
πρώτη μετά από χρόνια που
έγινε από μέλος του Δ.Σ. ή
στέλεχος
της
διεθνούς
οργάνωσης. Η κα Stewart
γνώρισε τα μέλη του Δ.Σ.
καθώς και υποστηρικτές της
Home-Start
Ελλάς
και
επισκέφθηκε την οργάνωση
Ένα Παιδί Ένας Κόσμος που
λειτουργεί το πρόγραμμα
Home-Start Αθήνας ως
μέρος των δραστηριοτήτων
της.

Ζ. Χρηματοοικονομικά δεδομένα
Κατά το 2018, δαπανήθηκαν 6.463,31€ που αφορούσαν τις ανάγκες κυρίως του
προγράμματος Home-Start Πειραιά ενώ εισπράχθηκαν 6.578,77€.
Αναλυτικός απολογισμός των εσόδων και δαπανών για το 2018 επισυνάπτεται σε
ξεχωριστό φύλο.

Η. Αποτίμηση έργου
Κατά το έτος αυτό η Home-Start Ελλάς εστίασε την προσοχή της σε τέσσερα θέματα:
Πρώτον την επανεξέταση των δεδομένων του Home-Start Αθήνας μετά την ένταξη
του στην οργάνωση Ένα Παιδί Ένας Κόσμος, δεύτερο, τη διατήρηση της δράσης
Home-Start στον Πειραιά, τρίτο την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών
Home-Start και τέταρτο την αναπτυξιακή του προοπτική.
Όσον αφορά το Home-Start Αθήνας, υπήρξε αναγκαία η διεκπεραίωση πολλών
διαδικασιών, η διευκρίνηση πολλών θεμάτων λειτουργίας του προγράμματος κάτω
από το νέο φορέα και η ανάπτυξη ενός νέου συμφώνου συνεργασίας μεταξύ της
Home-Start Ελλάς και του νέου φορέα φιλοξενίας του προγράμματος. Όλα εξελίχθηκαν
ομαλά και αναμένουμε ότι το πρόγραμμα θα επανέλθει σε ένα κανονικό ρυθμό
λειτουργίας με το νέο έτος.
Όσον αφορά το πρόγραμμα Home-Start Πειραιά, με την υποστήριξη του Home-Start
Αθήνας, διατηρήθηκε η δράση αυτή και συνέχισε να παρέχει υπηρεσίες προς τις
οικογένειες καθόλη τη διάρκεια του 2018. Ήδη από το από το Φθινόπωρο του 2018
αναπτύχθηκε ένα πλάνο προγραμματισμού για άντληση πόρων και άλλων
συνεργασιών που ευελπιστούμε ότι θα αποδώσει κατά το 2019.
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Όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών τόσο του φορέα όσο και των
παρεχόμενων υπηρεσιών, σημαντική εξέλιξη υπήρξε η ολοκλήρωση της ανανέωσης
του Οδηγού Πολιτικής και Πρακτικής Home-Start που υπήρξε το αποτέλεσμα μιας
πολύχρονης προσπάθειας. Ο Οδηγός ενσωματώνει τα διεθνή πρότυπα ποιότητας, τη
διεθνή πολιτική παιδικής προστασίας, το πλαίσιο λειτουργίας του προγράμματος, τις
πολιτικές του και άλλα και βοηθά στη διατήρηση και περαιτέρω βελτίωση των
ποιοτικών προτύπων λειτουργίας του προγράμματος Home-Start και των
οργανώσεων που το υλοποιούν.
Τέλος, όσον αφορά την αναπτυξιακή προοπτική, ξεκίνησε μια σειρά επαφών και
συνεργασιών τόσο με κυβερνητικούς όσο και μη κυβερνητικούς φορείς με σκοπό τη
γνωστοποίηση του προγράμματος και την εξέταση των δυνατοτήτων συνεργασίας.
Ως τελική παρατήρηση, πρέπει να σημειωθεί ότι το έργο που πραγματοποιήθηκε ήταν
αποτέλεσμα κατά κύριο λόγο της εθελοντικής προσφοράς των μελών της εταιρείας οι
οποίοι και αποτελούν τη βασική πηγή ενέργειας για το έργο της. Σε ένα μεγάλο βαθμό
το έργο αυτό ήταν συνάρτηση του χρόνου και της ενέργειας που διαθέτουν τα μέλη της
Home-Start Ελλάς και οι συνεργαζόμενοι εθελοντές της.
Ευχαριστίες
Η Home-Start Ελλάς ευχαριστεί θερμά όλους τους εθελοντές και συνεργάτες της που
προσφέρουν αφιλοκερδώς το χρόνο και τις γνώσεις τους στο έργο της εταιρείας. Η
Home-Start Ελλάς ευχαριστεί επίσης θερμά τους χορηγούς και υποστηρικτές της για
την αναγνώριση του έργου της και την εμπιστοσύνη που της έδειξαν. Ιδιαιτέρως
ευχαριστεί το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την παραχώρηση χώρου
για την λειτουργία του προγράμματος Home-Start Πειραιά, τη Διοίκηση του Home-Start
Αθήνας για την υποστήριξη, με προσωπικό και πόρους, του προγράμματος HomeStart Πειραιά, καθώς και τον γιατρό Ν. Ντουντουλάκη και το μέλος της Home-Start
Ελλάς Ολυμπία Καμινιώτη για τις δωρεές τους προς την οργάνωση.
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