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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 15 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 δέκατα 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
1. Έξι (6) συνεδριάσεις του Δ.Σ. Για όλες τις συνεδριάσεις κρατήθηκαν πρακτικά.
2. Μία (1) Τακτική και μια (1) έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Η έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 12.7.17 και σκοπό είχε την
αποδοχή 3 νέων μελών και την έγκριση του νέου σχεδίου καταστατικού της εταιρείας.
Όσον αφορά τα νέα μέλη, αυτά ήταν η υπεύθυνη συντονισμού του Home-Start Αθήνας,
μια εθελόντρια Home-Start και μια μητέρα που εξυπηρετήθηκε από το Home-Start
διευρύνοντας με αυτό τον τρόπο τη συμμετοχή εμπλεκομένων στο Home-Start στη
διοικητική δομή της εταιρείας. Ένα άλλο μέλος της Home-Start Ελλάς διαγράφηκε
λόγω θανάτου. Το σύνολο των μελών της Home-Start Ελλάς ανέρχεται σήμερα σε 17
άτομα στα οποία συμπεριλαμβάνονται 2 παιδίατροι, 3 ψυχολόγοι, 2 κοινωνιολόγοι, 1
Κοινωνικός Λειτουργός, 1 νομικός, 1 οικονομολόγος και διάφοροι από άλλες
ειδικότητες.
Όσον αφορά το νέο Καταστατικό, πέραν από τις αλλαγές στη σύνθεση των μελών,
προβλέπει την αλλαγή έδρας και συστήνει για πρώτη φορά εξελεγκτική επιτροπή για
τον έλεγχο των οικονομικών του δεδομένων.
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Η τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 23/10/2017 ενέκρινε τον
απολογισμό δράσης και τον οικονομικό απολογισμό του 2016. Η Γενική Συνέλευση επί
πλέον επέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο σε ειδική συνεδρία του επέλεξε τους
ρόλους των μελών του. Το Συμβούλιο απαρτίζεται από τους Ευστάθιο Τριανταφύλλου
(Πρόεδρο), Γιώργο Παπαδάκη (Αντιπρόεδρο), Γιάννη Τριανταφύλλου (Ταμία),
Δήμητρα Κονδύλη (Γενική Γραμματέα), Εύη Χατζηβαρνάβα (Ειδική Γραμματέα),
Σαβίνα Ματζαβινάτου (Μέλος) και Ελένη Χριστοδούλου (Μέλος).
3. Επιστημονική επιτροπή. Σύμφωνα με το καταστατικό λειτουργίας της, η
οργάνωση λειτουργεί επιστημονική επιτροπή προκειμένου να διαχειρίζεται θέματα
επιστημονικού ενδιαφέροντος ιδιαιτέρως σε ότι αφορά την τήρηση των διεθνών και
εθνικών προτύπων λειτουργίας Home-Start. H επιστημονική επιτροπή συστάθηκε το
2011 κατά την 24η Συνεδρία του Δ.Σ. (5.11.11) και έχει τρίχρονη διάρκεια. Το έτος
αυτό σε συνεδρία του Δ.Σ. (7.10.17) επέλεξε τα νέα μέλη της επιστημονικής επιτροπής
που απαρτίζεται από τις
κες
Ε.Χατζηβαρνάβα, κοινωνιολόγο,
Σύλβια
Σκαρμούτσου, παιδαγωγό και Ολυμπία Καμινιώτη, κοινωνιολόγο-ψυχολόγο.
4. Λειτουργία. Κατά το 2017, έληξε η σύμβαση της εργαζόμενης την οποία η HomeStart Ελλάς προσέλαβε για τη συνέχιση της δράσης Πειραιά. Σημειώνουμε ότι η
δράση αυτή είχε αναπτυχθεί από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που
εφαρμόστηκε κατά το 2015 και το οποίο έληξε τον Απρίλιο του 2016. Η δράση
συνεχίστηκε από τη Home-Start Ελλάς με ίδιους πόρους μέχρι τον Απρίλιο του 2017.
Μετά το μήνα αυτό, το πρόγραμμα συνεχίστηκε με τη διάθεση προσωπικού από το
Ηome-Start Αθήνας.
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.
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.
Τέλος, κατά το έτος αυτό συνεχίστηκε η παραχώρηση χώρων του ΕΚΚΑ στην HomeStart Ελλάς για την στέγαση της έδρας του προγράμματος Home-Start στον Πειραιά.
Κατά το 2017 η Home-Start Ελλάς, μετά από αξιολόγηση και διαπίστωση ότι πληροί
όλες τις προϋποθέσεις, έγινε 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 2017 προσέφεραν
κατ΄ οίκον υποστήριξη Home-Start σε τριάντα δύο (32) οικογένειες. Τα παιδιά που
εξυπηρετήθηκαν κατά τις επισκέψεις αυτές ανέρχονται σε εξήντα οκτώ (68), από τα
οποία τριάντα έξι (29) κορίτσια τριάντα εννιά (38) αγόρια.
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Τα αιτήματα των οικογενειών είναι ποικίλα. 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.

HS Pireus volunteers

Η παραπάνω υποστήριξη προς τις οικογένειες έγινε από 24 εθελοντές που
επισκέπτονταν κατ’ οίκον τις οικογένειες ενώ άλλοι 7 εθελοντές πλαισίωσαν την
υποστήριξη των οικογενειών όπου αυτή απαιτήθηκε.
Κατά το 2017 πραγματοποιήθηκαν 3
κύκλοι εκπαίδευσης εθελοντών, δύο
στην Αθήνα και ένας στον Πειραιά με τη
συμμετοχή 24 εθελοντών.

Εκπαίδευση εθελοντών ΗS Αθήνας

Πέραν της βοήθειας προς τις οικογένειες μέσω της κατ’ οίκον υποστήριξης τους από
τους εθελοντές, το Home-Start Αθήνας έχει επιτυχώς υλοποιήσει ένα
εκπαιδευτικό/ψυχαγωγικό πρόγραμμα επισκέψεων σε μουσεία για τις οικογένειες. Το
Home-Start προτείνει στις οικογένειες και επεξεργάζεται μαζί τους πλάνα επισκέψεων
και δραστηριοτήτων που οι οικογένειες πραγματοποιούν μόνες τους. 33 τέτοιες
επισκέψεις έχουν πραγματοποιηθεί το έτος αυτό σε μουσεία όπως το Παιδικό μουσείο,
το Μουσείο Συναισθημάτων της Παιδικής Ηλικίας, το Μουσείο Παιδικής Τέχνης και
άλλα.
Επίσης, σε συνεργασία με την οργάνωση Ένα Παιδί Ένας Κόσμος, ανέπτυξε δράσεις
για τα παιδιά και τους γονείς τους ιδιαιτέρως τις γιορτές των Χριστουγέννων.
Ακόμα το Home-Start Αθήνας συμμετείχε στο Φεστιβάλ Εθελοντισμού που έλαβε

χώρα τον Ιούλιο του 2017.
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Συμμετοχή ΗS Αθήνας στο Φεστιβάλ Εθελοντισμού

Κατά το έτος αυτό η συνεργασία της Home-Start Ελλάς με το Home-Start Αθήνας
ήταν συνεχής και τα αποτελέσματα της συνεργασίας αυτής θετικά. Τα θέματα της
συνεργασίας αφορούσαν:
- Στη διάθεση προσωπικού του Home-Start Αθήνας για το πρόγραμμα του
Πειραιά. Η Home-Start Ελλάς ευχαριστεί θερμά το Home-Start Αθήνας γι’ αυτή
του την υποστήριξη
- Στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος των εθελοντών και του
εκπαιδευτικού σεμιναρίου που έλαβε χώρα το τέλος του 2016 με τη συμμετοχή
συντονιστών της Home-Start Νορβηγίας
- Στη συζήτηση για ένταξη του Home-Start Αθήνας στην οργάνωση Ένα Παιδί
Ένας Κόσμος
- Στη διάθεση της ιστοσελίδας της Home-Start Ελλάς για τις ανάγκες προβολής
του Home-Start Αθήνας
- Στην προετοιμασία της συμμετοχής μας στο διεθνές συνέδριο της Home-Start
Worldwide
- Στην προετοιμασία των νέων από την Ελλάδα που εμφανίζονται στο newsletter
της Home-Start Worldwide
- Στην παροχή στο Home-Start Αθήνας πληροφοριακού υλικού, newsletters και
εκθέσεων της Home-Start Worldwide
- Στη διατήρηση των διεθνών προτύπων ποιότητας. Ιδιαιτέρως τονίζεται η
μετάφραση στα ελληνικά δύο κειμένων της Home-Start Worldwide που
αφορούν την παιδική προστασία, το πρώτο αφορά τη διεθνή πολιτική παιδικής
προστασίας και το δεύτερο τον Κώδικα Συμπεριφοράς σχετικά με την παιδική
προστασία όσων εμπλέκονται στο Home-Start
- Σε θέματα γενικότερα προβολής, επικοινωνίας και άντλησης πόρων
Όσον αφορά το πρόγραμμα του Πειραιά, η εστίαση της προσοχής κατά το έτος αυτό
ήταν στη διασφάλιση των προϋποθέσεων συνέχισης του. Πάντως φαίνεται ότι στο
πρόγραμμα αυτό υπάρχει μια καλή συνεργασία με τις τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες
και μια σταθερή ροή ζήτησης των υπηρεσιών του προγράμματος.

Γ. Δράσεις διασφάλισης της ποιότητας
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.
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Κατά το 2016, στη διεθνή έρευνα για την τήρηση των διεθνών προτύπων ποιότητας, η
Home-Start Ελλάς εκπλήρωσε όλα τα πρότυπα εκτός από ένα αλλά δεσμεύτηκε να
κάνει την ανάλογη προσαρμογή στο καταστατικό της προκειμένου να εκπληρωθεί και
αυτό το πρότυπο. Κατά το 2017 η προσαρμογή αυτή έλαβε χώρα και έτσι η HomeStart Ελλάς έγινε πλήρες μέλος της Home-Start Worldwide.
Σε εθνικό επίπεδο, πέραν της συνεργασίας με το Home-Start Αθήνας για τη
διασφάλιση των διεθνών προτύπων ποιότητας, η επιστημονική επιτροπή της HomeStart Ελλάς επεξεργάστηκε και σχεδόν ολοκλήρωσε την ανανέωση τριών κεφαλαίων
του Οδηγού Πολιτικής και Πρακτικής Home-Start.

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.
2. Σελίδα facebook: Κατά το έτος αυτό η Home-Start Ελλάς συνέχισε την προβολή
των δράσεων της μέσω του μέσου αυτού.
3. Διάθεση εσόδων από πωλήσεις βιβλίου: H συγγραφέας Σαβίνα Μαντζαβινάτου
διέθεσε τα έσοδα από τις πωλήσεις του βιβλίου της
«Ψυχή Ανεμόεσσα» στη Home-Start Ελλάς. Η
Home-Start Ελλάς θερμά ευχαριστεί τη συγγραφέα
για τη συμβολή της.
4. Εκδηλώσεις: Μέλη της Home-Start Ελλάς
οργάνωσαν δύο εκδηλώσεις με σκοπό την άντληση
πόρων. Οι εκδηλώσεις που οργανώθηκαν σε σπίτια
μελών (μια καλοκαιρινή και μια χριστουγεννιάτικη)
είχαν ως μότο «Μη φέρετε δώρα, δώστε στο HomeStart”.
5. Διάθεση αεροπορικών εισιτηρίων: Η εταιρεία
JTB Ελλάς διέθεσε στη Home-Start Ελλάς δύο
εισιτήρια για τη συμμετοχή δύο μελών της στο
διεθνές συνέδριο της Home-Start Worldwide στο
Τόκυο.
Η συγγραφέας Σ. Μαντζαβινάτου υπογράφει τα βιβλία της

Ε. Δράσεις ανάπτυξης του Home-Start
Το Home-Start στην Πάτρα?

Αυτό το χρόνο εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για την
ανάπτυξη του Home-Start στην Πάτρα από μια
ομάδα ανθρώπων. Εκπρόσωποι της Home-Start
Ελλάς επισκέφθηκαν την πόλη και παρουσίασαν το
πρόγραμμα στην ομάδα αυτή και σε άλλους που
πλαισίωσαν την ομάδα αυτή. Το ενδιαφέρον υπήρξε
έντονο, δεν φαίνεται όμως να υφίστανται οι
προϋποθέσεις (οικονομικές κυρίως) για την
ανάπτυξη του προγράμματος στην πόλη στη φάση
αυτή.
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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 συμμετοχή σε δύο online έρευνες της διεθνούς οργάνωσης για την
εκπαίδευση εθελοντών και το ρόλο της 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)
- Στη συμμετοχή εκπροσώπων της Home-Start Ελλάς στο διεθνές συνέδριο και
Γενική Συνέλευση της Home-Start Worldwide που έλαβαν χώρα το Νοέμβριο
του 2017 στο Τόκυο Ιαπωνίας
- 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. Κατά το 2017 συμμετείχε σε 3 συναντήσεις του Δ.Σ. της
διεθνούς οργάνωσης που πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεφωνικών και online
συνδιασκέψεων.

Ζ. Διεθνές Συνέδριο Home-Start Worldwide
Το διεθνές συνέδριο της Home-Start Worldwide έλαβε χώρα στο Τόκυο Ιαπωνίας
μεταξύ 7-10 Νοεμβρίου 2017. Το θέμα του Συνεδρίου ήταν «Επενδύοντας στα Παιδιά»
και εστιάστηκε σε 5 άξονες:
• Υποστηρίζοντας την ανάπτυξη του παιδιού στην πρώιμη ηλικία
• Συνηγορώντας υπέρ της οικογενειακής υποστήριξης και βελτιώνοντας την
αναγνωρισιμότητα μας
• Συνεργαζόμενοι με άλλους για την προώθηση του Home-Start
• Οι δεξιότητες των εθελοντών και η εκπαίδευση τους
• Η άντληση πόρων
Το Συνέδριο είχε ποικιλία στις εκδηλώσεις του (Ανοικτή Ημέρα για το ευρύτερο κοινό,
Πρωϊνό Φιλίας για τη γνωριμία των ξένων συμμετεχόντων με τους Ιάπωνες
συναδέλφους τους, ολομέλειες και ομάδες εργασίας, ειδικές συζητήσεις, διεθνής
διαγωνισμός φωτογραφίας κλπ) ενώ μετά τη λήξη του, οι οικοδεσπότες οργάνωσαν
ένα ευρύτατο πρόγραμμα επισκέψεων σε τοπικά προγράμματα Home-Start στην
Ιαπωνίας.
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Η ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών ήταν διάχυτη στο πρόγραμμα του
Συνεδρίου ενώ οι νέες προσεγγίσεις Home-Start (περι-γεννητική υποστήριξη,
προετοιμασία της οικογένειας/παιδιού για το σχολείο, η χρήση του παιχνιδιού στη
προσέγγιση Home-Start, η επέκταση του Home-Start σε παιδιά σχολικής ηλικίας και
άλλα) τράβηξαν το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων.
Μετά τη λήξη του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των μελών της
Home-Start Worldwide όπου έγινε ο απολογισμός του έργου της και συζητήθηκε το
νέο τριετές στρατηγικό της σχέδιο.
Στο συνέδριο και τη Γενική Συνέλευση εκπροσώπησαν τη Home-Start Ελλάς τα μέλη
της Ε. Χατζηβαρνάβα και Σ. Σκαρμούτσου η οποία είναι και υπεύθυνη συντονισμού
του Home-Start Αθήνας.

Η. Χρηματοοικονομικά δεδομένα
Κατά το 2017, δαπανήθηκαν 5.864,43€ που αφορούσαν τις ανάγκες κυρίως του
προγράμματος Home-Start Πειραιά ενώ εισπράχθηκαν 3.492,68€. Τα χρηματικά
διαθέσιμα στο τέλος του 2017 της Home-Start Ελλάς ανήλθαν στο ποσό των
3.088,82€
Αναλυτικός απολογισμός των εσόδων και δαπανών για το 2017 επισυνάπτεται σε
ξεχωριστό φύλο.

Θ. Αποτίμηση έργου
Κατά το έτος αυτό η Home-Start Ελλάς εστίασε την προσοχή της σε τρία θέματα:
Πρώτον την οργανωτική της ανασυγκρότηση, δεύτερο τη διατήρηση της δράσης
Home-Start στον Πειραιά και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών Home-Start.
Όσον αφορά την οργανωτική ανασυγκρότηση, υπήρξε αλλαγή της έδρας της σε
κεντρικό σημείο στον Πειραιά, διευρύνθηκε ο συμμετοχικός της χαρακτήρας αφού
τώρα ένας συντονιστής, ένας εθελοντής και μια μητέρα που υποστηρίχθηκε από το
Home-Start αποτελούν μέλη της εταιρείας, ενώ η εθελόντρια είναι μέλος και του
Διοικητικού της Συμβουλίου και συστάθηκε εξελεγκτική επιτροπή για το έλεγχο των
οικονομικών της δεδομένων. Αυτές οι αλλαγές επέβαλαν την ανανέωση του
καταστατικού της εταιρείας.
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Όσον αφορά τη δράση Home-Start Πειραιά, με την υποστήριξη του Home-Start
Αθήνας, διατηρήθηκε η δράση αυτή και συνέχισε να παρέχει υπηρεσίες προς τις
οικογένειες.
Τέλος, όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας τόσο του φορέα όσο και των
παρεχόμενων υπηρεσιών, η Home-Start Ελλάς εκπλήρωσε όλες τις προϋποθέσεις
ποιότητας που της επέτρεψαν να γίνει πλήρες μέλος της Home-Start Worldwide, ενώ
κατά το έτος αυτό έγινε σημαντική δουλειά για την ανανέωση του Οδηγού Πολιτικής
και Πρακτικής Home-Start, ιδιαιτέρως σε ότι αφορά θέματα παιδικής προστασίας.
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.
Κυρίαρχο ζήτημα για την περαιτέρω ανάπτυξη της παραμένει η έλλειψη επαρκών
πόρων για τη κάλυψη των τρεχουσών απαιτήσεων του έργου της οργάνωσης. Με
δεδομένα τις αδυναμίες της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας και την έλλειψη
επαρκούς υποστήριξης από το κράτος απαιτείται μια ουσιαστική επανεξέταση της
στρατηγικής άντλησης πόρων και προβολής και δημοσιότητας της οργάνωσης.
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.
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