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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 που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.  Ουσιαστικός 
παράγοντας στην επίτευξη των σκοπών της εταιρείας είναι οι εθελοντές 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 του προγράμματος Home-Start  
στον Πειραιά, το οποίο λειτουργεί κάτω από τη δική της εποπτεία. Επίσης συνέχισε τη 
συνεργασία και τηω υποστήριξη του προγράμματος Home-Start Αθήνας, το οποίο 
λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της οργάνωσης Ένα Παιδί Ένας Κόσμος.  
 
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 (Δ.Σ.) που απαρτίζεται από επτά (7) μέλη όλα με 
σημαντική εμπειρία από τον τομέα δραστηριότητας τους ή/και  τη διοίκηση μεγάλων 
οργανισμών. Κατά το 2019, 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 Home-
Start  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 4.10.19 και  ενέκρινε τον 
απολογισμό δράσης και τον οικονομικό απολογισμό του 2018.    
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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.   
 
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., 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  εδραιώθηκε η συνεργασία με τη γραφίστρια κα Ε. 
Ζευγαρίδου η οποία αφιλοκερδώς προσέφερε τις υπηρεσίες για την ανάπτυξη και 
συντήρηση της νέας ιστοσελίδας της Home-Start Ελλάς. 
 
Τέλος, κατά το έτος αυτό συνεχίστηκε η παραχώρηση χώρων του ΕΚΚΑ στην  Home-
Start 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 2019 προσέφεραν 
κατ΄ οίκον υποστήριξη Home-Start σε δεκαέξι  (16) οικογένειες, 9  στον Πειραιά και 7 
στην Αθήνα. Τα παιδιά που εξυπηρετήθηκαν κατά τις επισκέψεις αυτές ανέρχονται σε   
(43), 32 στον Πειραιά και 11 στην Αθήνα. Οι οικογένειες αυτές υποστηρίχθηκαν από 
14 εθελοντές  ενώ  σε ένα πολύ μικρό αριθμό οικογενειών, η κατ’ οίκον υποστήριξη 
έγινε από τις ίδιες τις συντονίστριες. Επίσης σε ένα αριθμό άλλων οικογενειών 
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παρασχέθηκε πληροφόρηση ή, αφού 
διερευνήθηκε το αίτημα τους, παραπέμφθηκαν σε 
άλλες πιο αρμόδιες υπηρεσίες.  
 
Να σημειωθεί ότι, το πρόγραμμα της Αθήνας, επί 
πλέον της κατ’ οίκον υποστήριξης και σε 
συνεργασία με το πρόγραμμα ΒΗΜΑ του Ένα 
Παιδί Ένας Κόσμος, εφάρμοσε κατά το 2019 ένα 
πρόγραμμα μαγειρικής για μητέρες και παιδιά. 
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 11 μητέρες και 19 
παιδιά. 
 
Τα αιτήματα των οικογενειών είναι ποικίλα (π.χ. 
σχέσεις παιδιών, όρια, οργάνωση 
καθημερινότητας   κ.ά). Οι εθελοντές του Home-
Start μοιράζονται την γονεϊκή τους εμπειρία με τις 
οικογένειες με σκοπό να βελτιώνουν τις γονεϊκές 
δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση τους ως γονείς,  
τις στηρίζουν συναισθηματικά, τις βοηθούν  να 
επανσυνδεθούν με τα κοινωνικά τους δίκτυα ή/και 
να φτιάξουν νέα και γενικότερα να ενταχθούν 

κοινωνικά.  
 
 
Home-Start  Αθήνας 

Σημαντική εξέλιξη που ξεκίνησε τον προηγούμενο χρόνο αλλά 
ολοκληρώθηκε  κατά το 2019 ήταν η μεταφορά και ένταξη του 
προγράμματος Home-Start από την ανεξάρτητη δομή του Home-
Start Αθήνας (η οποία καταργήθηκε) στην οργάνωση «Ένα Παιδί 
Ένας Κόσμος». Η λύση αυτή κρίθηκε πρέπουσα γιατί η 
οργάνωση αυτή ήταν ο βασικός χρηματοδότης του Home-Start  
Αθήνας έτσι και αλλιώς, ενώ κρίθηκε ότι η ένταξη του Home-Start  
στο «Ένα Παιδί Ένας Κόσμος» θα είχε θετικό αντίκτυπο στη 
λειτουργία του προγράμματος εφόσον θα εξασφάλιζε την 
υποστήριξη των επαγγελματιών αυτής της οργάνωσης στο  
Home-Start. Το πλαίσιο συνεργασίας επικυρώθηκε με  σύμφωνο  

μεταξύ της Home-Start Ελλάς και της οργάνωσης «Ένα Παιδί Ένας Κόσμος». Το  
Home-Start  στο νέο φορέα συνεργάζεται στενά με το πρόγραμμα «Βήμα» το οποίο 
επικεντρώνεται επίσης στην πρώιμη παιδική ηλικία. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στο 
Home-Start να ανταλλάσει τις εμπειρίες του και να αναπτύσσει κοινές δράσεις όπως 
είναι το πρόγραμμα μαγειρικής που προαναφέραμε. Ακόμα, η οργάνωση ανέθεσε σε 
Κοινωνικό Λειτουργό της τη στενότερη συνεργασία με το Home-Start ιδιαιτέρως στο 
στάδιο ανίχνευσης των αναγκών της οικογένειας.  Είναι προφανές ότι η ένταξη του 
προγράμματος σε ένα ευρύτερο περιβάλλον υπηρεσιών στήριξης της οικογένειας  είναι 
ευεργετική για τη λειτουργία του.  
 
Κατά το έτος αυτό, το Home-Start Αθήνας διοργάνωσε ένα νέο κύκλο εκπαίδευσης 
εθελοντών στον οποίο συμμετείχαν 6 άτομα. 
 
Η Home-Start  Eλλάς και κατά το έτος αυτό είχε στενή συνεργασία με τα στελέχη του  
Home-Start Αθήνας και του φορέα που το φιλοξενεί. Πέραν από τις τηλεφωνικές και 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η σύμβουλος της Home-Start Ελλάς επισκέφτηκε το Ένα 
Παιδί Ένας Κόσμος, προκειμένου να συζητήσει διάφορα θέματα,  3 φορές και 
πραγματοποίησε αντίστοιχο αριθμό συναντήσεων με τα στελέχη τους. Τα θέματα των 
συζητήσεων αφορούσαν: 

«Βρήκα ένα σκοπό στη ζωή μου, 
κάτι που είχα όταν δούλευα. Είναι 
μια κατάσταση πού κερδίζουν και οι 
δύο. Παίρνω τόσα όσα δίνω.  
Συνέχεια μαθαίνω από τις 
οικογένειες με τις οποίες 
συνδέομαι. Οι σύνδεσμοι που 
αποκτώ με τις οικογένειες είναι ένα 
δώρο, το να σου λέει κάποιος ή 
κάποια ότι μπορείς να γίνεις ένα 
μέρος της ζωής του/της, ένα μέρος 
της οικογένειας του/της είναι ένα 
προνόμιο.  
Το Home-Start   είναι εξαιρετικά 
υποστηρικτικό προς τους εθελοντές 
και αυτό είναι κάτι που εκτίμησα 
ιδιαιτέρως σε αυτή την οργάνωση» 
Εθελόντρια Home-Start 
Εε 



Home-Start	Ελλάς-	Απολογισμός	2019	 Σελίδα	5 

- Την αλληλοενημέρωση για τις δράσεις του Home-Start Αθήνας και της   Home-
Start  Ελλάς 

- Την ολοκλήρωση των  διαδικασιών ένταξης του  Home-Start  Αθήνας στην 
οργάνωση Ένα Παιδί Ένας Κόσμος και την υπογραφή του σχετικού συμφώνου 
συνεργασίας μεταξύ της Home-Start  Ελλάς και του Ένα Παιδί Ένας Κόσμος. 

- Τον ορισμό Κοινωνικού Λειτουργού της οργάνωσης Ένα Παιδί Ένας Κόσμος 
ως βασικού συνεργάτη στο Home-Start 

- Τον έλεγχο εφαρμογής των ανανεωμένων διεθνών προτύπων Home-Start και 
την επισήμανση σημείων στα οποία πρέπει να δοθεί προσοχή 

- Την πολιτική επικοινωνίας του   Home-Start  προς τρίτους 
- Την πολιτική σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα 
- Άλλα θέματα και εκκρεμότητες που σχετίζονται με τη λειτουργία του 

προγράμματος Home-Start 
- Τον προγραμματισμό δράσεων 
- Την υποβολή πιθανών προτάσεων σε φορείς χρηματοδότησης  
- Τη συνεργασία με άλλους φορείς 

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 τόσο της Home-Start Ελλάς όσο και της Home-Start Worldwide.    
 
 
Home-Start Πειραιά  
Το πρόγραμμα Home-Start Πειραιά 
λειτούργησε κατά το 2019 κάτω από την 
εποπτεία της Home-Start Ελλάς.  Η στενότητα 
των οικονομικών πόρων, παρόλη την 
προσπάθεια άντλησης πόρων, δεν επέτρεψε 
την περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος 
σε μια περιοχή  με πολλά κοινωνικά 
προβλήματα. 
 
Κατά το έτος αυτό η σύμβουλος της Home-
Start  Ελλάς είχε 5 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 
- τα πρότυπα ποιότητας 
- τις προοπτικές 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. Έχει περαιτέρω την ευθύνη να επιβεβαιώνει στη 
Home-Start Worldwide 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.  

«"Καθώς ο χρόνος περνούσε και η 
εθελόντρια βρισκόταν εκεί για να με 
καθησυχάσει, για να μου πει ότι έκανα 
καλή δουλειά, έγινα πιο σίγουρη.   
Χωρίς να με κρίνει, η αυτοπεποίθησή 
μου άρχισε να  βελτιώνεται. Ένιωσα ότι 
άξιζα να ανησυχεί κάποιος για μένα, ότι 
και εγώ ήμουν αρκετά σημαντική για να 
με νοιάζεται κάποιος, ότι άξιζα κάποια 
βοήθεια. Αυτό συνέβη επειδή το Home-
Start ήταν εκεί για μένα, δίνοντας 
χρόνο για να με ακούσει. 
Το Home-Start έχει αποκαταστήσει την 
πίστη μου στους ανθρώπους. Υπάρχουν 
άνθρωποι εκεί έξω όπως η εθελόντρια 
μου και οργανισμοί όπως το Home-
Start που ενδιαφέρονται πραγματικά 
για τους ανθρώπους». 
Μητέρα που εξυπηρετήθηκε από το 
Home-Start 
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Κατά το  2019, η  Home-Start   Ελλάς συνεργάστηκε με τη διεθνή οργάνωση  Home-
Start Worldwide στη διαδικασία της τριετούς επαναξιολόγησης της τήρησης των 
διεθνών προτύπων Home-Start   στις χώρες-μέλη. Σημειώνουμε ότι τα διεθνή 
πρότυπα Home-Start αφορούν την πρακτική  Home-Start, την εκπαίδευση των 
εθελοντών και των συντονιστών τους, το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας των φορέων 
Home-Start, τη διαφάνεια των διαδικασιών τους  και άλλα. 
 
Τα ανωτέρω πρότυπα έχουν ενταχθεί  στον ανανεωμένο  Οδηγό  Πολιτικής και 
Πρακτικής της Home-Start Ελλάς. Ο Οδηγός αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο  που 
οριοθετεί το έργο Home-Start και απαντά σε όλα σχεδόν τα  θέματα που  έχουν να 
κάνουν με την πρακτική του αλλά και το οργανωτικό πλαίσιο το οποίο  το διέπει. 
Επίσης στον Οδηγό περιλαμβάνονται σχέδια εντύπων που μπορούν να 
χρησιμοποιούν τα προγράμματα προκειμένου να καταγράφουν τα απαραίτητα 
δεδομένα παρακολούθησης του έργου τους. 
 
 
Δ. Δράσεις προβολής και δημοσιότητας  
 
1. Ιστοσελίδα: Κατά το 2019 ξεκίνησε η λειτουργία της νέας, πιο λειτουργικής και με 
πιο σύγχρονο ύφος ιστοσελίδας της Home-Start   Ελλάς. Η νέα ιστοσελίδα έδωσε την 
ευκαιρία να ανανεωθεί το περιεχόμενο της και να αναρτηθούν κείμενα που εκφράζουν 
το περιεχόμενο της δουλειάς και αποτελέσματα του Home-Start, διεθνή κείμενα και 
άλλα. 
 
2. Newsletter: Κατά το 2019, η Home-Start Ελλάς ξεκίνησε την έκδοση ενός 
ηλεκτρονικού newsletter με σκοπό την ενημέρωση των υποστηρικτών και φίλων της 
για το έργο της και την ανάπτυξη του αλλά και για άλλα παρεμφερή θέματα. Το έτος 
αυτό κυκλοφόρησαν 5 τεύχη. 
 
3. Facebook: H Home-Start Ελλάς συνέχισε την προβολή των δράσεων της αλλά και 
άλλων κειμένων και πληροφοριών που σχετίζονται με το έργο της. 
 
4. Επαφές με οργανώσεις: H οργάνωση, μέσω εκπροσώπων  της, πραγματοποίησε 
μια σειρά επαφών με κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις (δες παρακάτω 
κεφ.Ζ), με σκοπό, ανάμεσα σε άλλα, την καλύτερη γνωριμία με το έργο της.  
 
5. Επαφές με χρηματοδότες: Εκπρόσωπος της  Home-Start  Ελλάς συμμετείχε σε 
εκδήλωση συνάντησης με  εκπροσώπους κοινωφελών χρηματοδοτικών ιδρυμάτων 
που οργάνωσε η οργάνωση  HIGGS και είχε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τέσσερεις από 
αυτούς. 
 
ΣΤ. Δράσεις άντλησης πόρων 
 
Κατά το 2019, η  Home-Start Ελλάς, προέβη σε μια σειρά ενεργειών για άντληση 
πόρων. Σε αυτά περιλαμβάνονται: 
- Η ανάπτυξη λίστας σταθερών ιδιωτικών υποστηρικτών του έργου της: Παρόλο που 
δεν φτάσαμε στο στόχο μας, διασφαλίστηκε ένας μικρός αριθμός σταθερών 
υποστηρικτών με σημαντικές ετήσιες χορηγίες 
- Η οργάνωση δύο μπαζάρ (ένα σε χώρο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και ένα σε 
χώρο μεγάλης ιδιωτικής εταιρείας): H δραστηριότητα αυτή απέδωσε οικονομικά 
δίδοντας παράλληλα τη δυνατότητα να δουλέψουν συλλογικά και αποδοτικά μια ομάδα 
μελών και υποστηρικτών του  Home-Start. 
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- Η συνεργασία με επιλεγμένες εταιρείες: H δραστηριότητα αυτή απέδωσε σε μικρό 
βαθμό, κυρίως μέσω της προώθησης χριστουγεννιάτικων προϊόντων. 
- Η υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα “Active Citizens” (Χρηματοδοτικός 
Μηχανισμός ΕΟΧ 2014-2021): Η πρόταση με συνοπτικό τίτλο «Καλή Αρχή» είχε ως 
ομάδα στόχο ευάλωτες οικογένειες  με παιδιά προσχολικής ηλικίας που οι 
μαθησιακές τους δεξιότητες είναι περιορισμένες. Επίκεντρο της δράσης θα 
ήταν η απόκτηση δεξιοτήτων μάθησης από τα παιδιά, με τη συνεργασία των 
γονέων, με στόχο την καλύτερη εκπαιδευτική και κοινωνική  τους ένταξη. Η 
πρόταση  έγινε σε συνεργασία με την οργάνωση Όμιλος για την UNESCO για την 
Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Δυστυχώς 
όμως δεν εγκρίθηκε. 
 

 

 
 
Επίσης έγιναν επαφές με σχολεία για την οργάνωση μπαζάρ ή άλλων εκδηλώσεων 
στους χώρους τους, κάτι που για διάφορους λόγους δεν κατέστη εφικτό να υλοποιηθεί. 
Ακόμα, έγινε συνεργασία με την οργάνωση Lions για να εξεταστεί η δυνατότητα 
οργάνωσης κοινών εκδηλώσεων. Η  προοπτική συνεργασίας με τους Lions παραμένει 
ανοικτή για το 2020. 
 
Ζ. Δράσεις ανάπτυξης του  Home-Start 
  
Στο πλαίσιο της ευρύτερης γνωστοποίησης και ανάπτυξης του  Home-Start και της 
αναζήτησης πιθανών συνεργατών φορέων πραγματοποιήθηκαν κατά το 2019 μια 
σειρά επαφών με κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις: Οι οργανώσεις αυτές 
ήταν: 

- Ελπίδα, Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο 
- Χαμόγελο του Παιδιού 
- Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Κορίνθου   
- Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων Πειραιά 
- Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας 
- Παιδικό Μουσείο 
- Lions 

Να σημειωθεί επίσης ότι εκπρόσωποι της  Home-Start Ελλάς συμμετείχαν σε 
εκδηλώσεις της οργάνωσης HIGGS όσον αφορά την αξιολόγηση των ΜΚΟ στη 
χώρα μας καθώς και σε εκδήλωση της ίδιας οργάνωσης με θέμα «Ελληνικές 
ΜΚΟ και πρεσβείες στην Ελλάδα». 
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Εκπρόσωποι της Home-Start Ελλάς και της πρεσβείας της Νορβηγίας 

 
ΣΤ. Συνεργασία με τη Home-Start Worldwide και άλλες διεθνείς 
οργανώσεις 
 
Η Home-Start Ελλάς είναι μέλος της οργάνωσης  Home-Start Worldwide. Η 
συνεργασία αυτή συνίσταται: 

- 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)     
Ιδιαιτέρως κατά το 2019, η  Home-Start Ελλάς προσυπέγραψε την ανανεωμένη 
πολιτική προστασίας της Home-Start Worldwide. Επίσης βοήθησε σημαντικά τη διεθνή 
αυτή οργάνωση στην υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα  ERASMUS + που 
αφορούσε την εκπαίδευση, τα εκπαιδευτικά εργαλεία και το υλικό εκπαίδευσης των 
εθελοντών και  εξέφρασε τις απόψεις της σε θέματα που έθεσε προς διαβούλευση η 
διεθνής οργάνωση όπως το θέμα της οικονομικής συνδρομής των μελών και τα θέματα 
συζήτησης στο προγραμματιζόμενο για το 2020 διεθνές συνέδριο της Home-Start 
Worldwide  οποίο όμως τελικά αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας.  
 
Μια άλλη διεθνής οργάνωση, το Eurochild, μας προσκάλεσε να εκφράσουμε το 
ενδιαφέρον μας προκειμένου να συμμετέχουμε σε μια ευρωπαϊκή εκστρατεία για την 
Ανάπτυξη του Παιδιού στην Πρώιμη Ηλικία. Λόγω των αυξημένων απαιτήσεων της 
εκστρατείας, η Home-Start Ελλάς θεώρησε ότι δεν μπορούσε να ηγηθεί μιας τέτοιας 
προσπάθειας. 
  
Ζ. Χρηματοοικονομικά δεδομένα 
Κατά το 2019, δαπανήθηκαν 5.171,17€  που αφορούσαν τις ανάγκες κυρίως του 
προγράμματος Home-Start Πειραιά ενώ εισπράχθηκαν 3.782,00€. 
 
Αναλυτικός απολογισμός των εσόδων και δαπανών για το 2019 επισυνάπτεται σε 
ξεχωριστό φύλο. 
 
Η. Αποτίμηση έργου  
 
Κατά το έτος αυτό η Home-Start Ελλάς εστίασε την προσοχή της σε τρεις κυρίως 
τομείς: πρώτο,  στη διατήρηση της δράσης Home-Start στον Πειραιά με την οργάνωση 
δραστηριοτήτων άντλησης πόρων  και δεύτερο την αναπτυξιακή του προοπτική.   
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Όσον αφορά το πρόγραμμα Home-Start Πειραιά, παρόλες τις οικονομικές δυσκολίες, 
διατηρήθηκε η δράση αυτή και συνέχισε να παρέχει  υπηρεσίες προς τις οικογένειες 
καθόλη τη διάρκεια του 2019. Αν και το πλάνο άντλησης πόρων δεν έφερε τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα και αυτό επηρέασε το εύρος της υποστήριξης που 
παρείχαμε, η έγκριση μιας σημαντικής χορηγίας αρχές του 2020 μας δίνει αισιοδοξία 
ως προς τις προοπτικές του προγράμματος τα επόμενα τρία χρόνια. Παράλληλα όμως,    
η αβεβαιότητα που προκύπτει από την πανδημία μας κάνει επιφυλακτικούς ως προς 
τις προοπτικές άντλησης άλλων πόρων τουλάχιστον για το τρέχον έτος. 
 
Όσον αφορά τη γενικότερη αναπτυξιακή προοπτική, οι επαφές που 
πραγματοποιήθηκαν ήταν σίγουρα θετικές, γνωρίσαμε το έργο άλλων φορέων και 
αυτοί γνώρισαν το δικό μας και διαπιστώσαμε  πιθανά πλαίσια συνεργασίας. Θα δείξει 
στο μέλλον εάν θα υπάρξουν πιο συγκεκριμένες προτάσεις συνεργασίας.  
 
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.  
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της για την αναγνώριση του έργου της  και την εμπιστοσύνη που της έδειξαν. 
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