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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. 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) ενώ η τροποποίηση του 2020 κατατέθηκε στο Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο Επιχειρήσεων (ΚΑΚ 2379893).  
 
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. ΄ 
 
Η αναμόρφωση του Καταστατικού της Home-Start  Ελλάς κατά το 2020 έφερε μια 
διεύρυνση των σκοπών της κυρίως όσον αφορά στη δυνατότητα της να οργανώνει 
δράσεις ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης κοινού σε θέματα που σχετίζονται με την 
τεχνογνωσία και εμπειρία της. Επίσης μέσω αυτής της αναμόρφωσης,   διευρύνθηκε 
ο αριθμός των μελών που είναι σήμερα 28 έναντι 17 πριν την αναμόρφωση. 
 
Κατά τον δωδέκατο χρόνο της λειτουργίας της, η Home-Start Ελλάς ήλθε αντιμέτωπη 
με την ανάγκη διαχείρισης της πανδημικής κρίσης και των επιπτώσεων της  και 
αναμόρφωσε τη στρατηγική της προκειμένου να μετριάσει, όσον αυτό ήταν δυνατόν, 
τις επιπτώσεις στις δράσεις της. 
 
Η εταιρεία λειτούργησε αυτό το χρόνο με ένα εργαζόμενο ενώ σημαντική ήταν και αυτό 
το χρόνο η εθελοντική προσφορά των μελών και υποστηρικτών της. 
 

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. Προς το 
τέλος του 2020 η Γενική Συνέλευση των μελών εξέλεξε ένα νέο Δ.Σ. που απαρτίζεται 
από άτομα με σημαντική εμπειρία από τον τομέα δραστηριότητας τους ή/και  τη 
διοίκηση μεγάλων οργανισμών. Τα μέλη του νέου Δ.Σ. είναι: 
Εύη Χατζηβαρνάβα, πρόεδρος  
Γιώργος Παπαδάκης, αντιπρόεδρος 
Γιάννης Τριανταφύλλου, ταμίας 
Δήμητρα Κονδύλη, γενική γραμματέας 
Ελένη Χριστοδούλου, ειδική γραμματέας 
Γιάχα Σαγιέντ, μέλος 
Θεανώ Μανουδάκη, μέλος 
Περισσότερες πληροφορίες για τα μέλη του Δ.Σ. μπορείτε να βρείτε εδώ. 

https://3c94a390-4c73-4b82-bcf8-ad7076f98f2c.filesusr.com/ugd/9a9b9f_eee2adffa6514bc69c8331fcf79489fa.pdf
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Κατά το 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε 5 φορές. Για όλες τις συνεδριάσεις 
κρατήθηκαν πρακτικά.  
 
2. Τη Γενική Συνέλευση που απαρτίζεται από εικοσιoκτώ (28)  μέλη. Ανάμεσα στα 
μέλη, συμπεριλαμβάνονται μια πρώην επαγγελματίας (συντονίστρια) του 
προγράμματος Home-Start  Πειραιά, μια εθελόντρια Home-Start, μια μητέρα που 
εξυπηρετήθηκε από το Home-Start και εκπρόσωπος της οργάνωσης Ένα Παιδί Ένας 
Κόσμος που εφαρμόζει πρόγραμμα Home-Start. Συμπεριλαμβάνονται επίσης τρεις 
ψυχολόγοι, τρείς κοινωνιολόγοι, δύο Κοινωνικοί Λειτουργοί, δύο παιδίατροι, δύο 
εκπαιδευτικοί, δύο οικονομικοί σύμβουλοι και διάφοροι από άλλες ειδικότητες. 
 Η τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 7.12.20 και  ενέκρινε τον 
απολογισμό δράσης και τον οικονομικό απολογισμό του 2019.    
 
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..  Κατά το 2020, η επιτροπή απαρτιζόταν  από τις   κες   
Ε.Χατζηβαρνάβα, κοινωνιολόγο,    Σύλβια Σκαρμούτσου, παιδαγωγό και  Ολυμπία 
Καμινιώτη, κοινωνιολόγο-ψυχολόγο.  Επειδή η θητεία της επιτροπής έληξε, μια νέα 
επιτροπή αναμένεται να συσταθεί αρχές του 2021. 
 
Η εφαρμογή της δράσης στήριξης οικογενειών στον Πειραιά γίνεται από αμειβόμενο 
επαγγελματία συντονιστή, ενώ 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 εκπαιδευτικών 
δράσεων, διατύπωση πρωτοκόλλων λειτουργίας, συνεργασιών με φορείς, 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 
(βλ. λίστα ευχαριστιών στο τέλος του παρόντος κειμένου). 
 
Επίσης, κατά το χρόνο αυτό  συνεχίστηκε η συνεργασία με τη γραφίστρια κα Ε. 
Ζευγαρίδου η οποία αφιλοκερδώς προσέφερε τις υπηρεσίες της για τη συντήρηση της 
νέας ιστοσελίδας της Home-Start Ελλάς. 
 
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. 
 
Τέλος, κατά το έτος αυτό ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την εγγραφή της εταιρείας 
στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η σχετική νομοθεσία. 
 
Η Home-Start Ελλάς είναι πλήρες μέλος της διεθνούς οργάνωσης Home-Start 
Worldwide. 
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Β. Η διαχείριση της πανδημικής κρίσης και τα τοπικά 
προγράμματα Home-Start  
 
Η βασική μέθοδος Home-Start βασίζεται στην εβδομαδιαία επίσκεψη εθελοντών στο  
σπίτι  των οικογενειών με τις οποίες συνδέονται και η διάθεση περίπου δύο ωρών κάθε 
φορά για το έργο της υποστήριξης τους. 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 
βελτιώσουν τις γονεϊκές δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση τους ως γονείς, να τις 
στηρίξουν συναισθηματικά, να τις βοηθήσουν  να επανασυνδεθούν με τα κοινωνικά 
τους δίκτυα ή/και να φτιάξουν νέα και γενικότερα να ενταχθούν κοινωνικά.  
 
Είναι προφανές ότι μια τέτοιου υπηρεσία δύσκολα παρέχεται σε συνθήκες πανδημίας 
και συνεχών lockdowns. Η Home-Start Ελλάς αμέσως αντέδρασε και επεξεργάστηκε 
ένα πρωτόκολλο λειτουργίας για την έκτακτη και ιδιαίτερη αυτή περίοδο. Βασικός 
σκοπός του είναι η προστασία των εργαζομένων, εθελοντών και οικογενειών που 
εξυπηρετούμε, αλλά και η εφαρμογή προσωρινών εναλλακτικών μεθόδων λειτουργίας 
έτσι ώστε να συντηρηθεί στοιχειωδώς η σχέση με τις οικογένειες  και η υποστήριξη 
τους σε μια περίοδο όπου πέρα από τις ιδιαίτερες δυσκολίες που ήδη έπρεπε να 
διαχειριστούν, βρέθηκαν αντιμέτωπες με τις συνέπειες μιας πρωτοφανούς 
υγειονομικής κρίσης και των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν. Το πρωτόκολλο 
είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Home-Start Ελλάς. 
 
Τα πράγματα όμως παρέμειναν εξαιρετικά δύσκολα. Οικογένειες και εθελοντές 
αυτοπεριορίστηκαν και οι οργανώσεις  Home-Start όχι μόνο στην Ελλάδα και διεθνώς 
έπρεπε να λάβουν δύσκολες αποφάσεις ως προς τα προγράμματα και τους 
εργαζομένους τους.  
 
 

https://3c94a390-4c73-4b82-bcf8-ad7076f98f2c.filesusr.com/ugd/9a9b9f_a80ed7a48a8043faa18b57d4656e024b.pdf
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Home-Start Πειραιά  
Το πρόγραμμα Home-Start Πειραιά λειτουργεί  
κάτω από την εποπτεία της Home-Start Ελλάς 
και ως εκ τούτου  η οργάνωση παρακολουθεί 
με ένα πιο άμεσο τρόπο την εφαρμογή του. 
 
Το Home-Start Πειραιά συντονίζει ένας 
αμειβόμενος επαγγελματίας. Το πρόγραμμα  
συνεργάζεται στενά με τις Κοινωνικές 
Υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά και το Εθνικό 
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης  όσον αφορά 
τις οικογένειες που ζητούν βοήθεια 
(παραπομπή οικογενειών, συνεργασία στη 
διαχείριση και υποστήριξη τους κλπ). 
 
Το πρόγραμμα συνέχισε τη λειτουργία του όλο 
τον χρόνο, με μικρό αριθμό οικογενειών, 
τηρώντας το έκτακτο πρωτόκολλο λειτουργίας 
του Home-Start  και χρησιμοποιώντας σε 
μεγάλο βαθμό την εξ αποστάσεως στήριξη 
(skype, viber). 
 
To εγχείρημα της εξ αποστάσεως στήριξης ήταν πρωτόγνωρο για το Home-Start και 
αποτέλεσε μια εμπειρία που αξίζει να αξιολογηθεί: τί μάθαμε από αυτή την εμπειρία τι 
κερδίσαμε και τι χάσαμε. 

 
Συνολικά το έτος αυτό,  το Home-Start 
Πειραιά προσέφερε υποστήριξη (κατ΄ οίκον 
ή διαδικτυακά)  σε εννέα (9) οικογένειες. Τα 
παιδιά που εξυπηρετήθηκαν κατά τις 
επισκέψεις αυτές ανέρχονται σε τριάντα έξι  
(36). Οι οικογένειες αυτές υποστηρίχθηκαν 
από οχτώ (8) εθελοντές  ενώ από την 
έναρξη της πανδημίας η υποστήριξη έλαβε 
χώρα σε ένα μεγάλο βαθμό από την ίδια τη 
συντονίστρια. Επίσης σε ένα αριθμό άλλων 
οικογενειών παρασχέθηκε πληροφόρηση ή, 
αφού διερευνήθηκε το αίτημα τους, 
παραπέμφθηκαν σε άλλες πιο αρμόδιες 
υπηρεσίες. 
 
 
 
 

 
Πρόγραμμα Home-Start Αθήνας 
Το πρόγραμμα Home-Start Αθήνας λειτουργεί στο πλαίσιο της οργάνωσης «Ένα Παιδί 
Ένας Κόσμος».  Με την οργάνωση αυτή η Home-Start Ελλάς υπέγραψε σύμφωνο 
συνεργασίας με το οποίο διευκρινίζονται ο ρόλος και οι υποχρεώσεις της κάθε μιας και 
δεσμεύεται η οργάνωση υλοποίησης του προγράμματος ότι θα το εφαρμόσει σύμφωνα 
με τα διεθνή πρότυπα λειτουργίας των προγραμμάτων Home-Start. Η Home-Start 
Ελλάς παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος προκειμένου να διασφαλίσει 
ότι ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα ποιότητας και όπου απαιτείται προτείνει 
διορθωτικές παρεμβάσεις. 
 

 
«Τι παίρνω από το Home-Start είναι 
πολλές προκλήσεις, πολλές 
διαφορετικές εμπειρίες γιατί κάθε 
οικογένεια είναι διαφορετική και μια 
αίσθηση ότι καταφέρνω πράγματα. Ο 
άνδρας μου με ρωτάει  πότε θα 
σταματήσω να συνεργάζομαι με το 
Home-Start και για μια στιγμή μπορεί 
να το σκέφτηκα αλλά λέω όχι γιατί 
είναι τόσο αξιόλογο αυτό που σου 
παρέχει. Νοιώθεις μέλος της 
κοινότητας σου και ότι με τη δική σου 
μικρή συμβολή κάνεις τη διαφορά» 
 
Εθελόντρια Home-Start 
 
 

 « Εάν δεν είχα το  Home-Start  ειλικρινά 
δεν ξέρω πώς θα ήμουν σήμερα. Το να 
ζητάς  βοήθεια μπορεί να φαίνεται σαν 
ήττα, αλλά δεν σημαίνει ότι είσαι έχεις 
αποτύχει ή έχεις νικηθεί. Είναι μια πράξη 
γενναιότητας να ζητάς βοήθεια 
ιδιαιτέρως εάν θέλεις να αλλάξει το 
μέλλον της οικογένειας σου………Όταν 
βλέπω πόσο ευτυχισμένο είναι το μωρό 
μου, ξέρω ότι αυτό οφείλεται σε μένα 
και στις αλλαγές που το Home-Start με 
βοήθησε να κάνω» 
 
Μητέρα που εξυπηρετήθηκε από το 
Home-Start 
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Το Home-Start  Αθήνας συνεργάζεται στενά με το πρόγραμμα «Βήμα» το οποίο 
επικεντρώνεται επίσης στην 
πρώιμη παιδική ηλικία και  
λειτουργεί στο πλαίσιο του «Ένα 
Παιδί Ένας Κόσμος». Αυτό δίνει 
τη δυνατότητα στο Home-Start να 
ανταλλάσσει τις εμπειρίες του και 
να αναπτύσσει κοινές δράσεις 
όπως είναι το πρόγραμμα 
μαγειρικής για μητέρες (με τα 
παιδιά τους) ή η παρουσίαση 
θεμάτων για γονείς σε σχολεία. 
Είναι προφανές ότι η ένταξη του 
προγράμματος σε ένα ευρύτερο 
περιβάλλον υπηρεσιών στήριξης 
της οικογένειας  είναι ευεργετική 
για τη λειτουργία του.  

 
Tους πρώτους μήνες του χρόνου, πριν την έναρξη της πανδημίας, το 
πρόγραμμα Home-Start Αθήνας εξυπηρέτησε 6  οικογένειες με 11 παιδιά με την κατ’ 
οίκον υποστήριξη  ενώ 6 μητέρες με 8 παιδιά παιδιά συμμετείχαν στο πρόγραμμα 
μαγειρικής. 
  
Με απόφαση της διοίκησης της οργάνωσης, οι υπηρεσίες του προγράμματος 
ανεστάλησαν κατά την περίοδο της πανδημίας και για όσο αυτή διαρκεί.  Οι οικογένειες 
όμως παρέμειναν στους κόλπους της οργάνωσης και έλαβαν, όπου αυτό ήταν εφικτό, 
υποστήριξη από άλλες υπηρεσίες της οργάνωσης.   
  
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.    
 
 

Γ.  Σεμινάρια – Ένας νέος τομέας δραστηριότητας της Home-
Start Ελλάς 
 
Ο νέος αυτός τομέας δράσης της Home-Start Ελλάς έγινε εφικτός λόγω της διεύρυνσης 
των καταστατικών σκοπών της αλλά και του επιστημονικού δυναμικού που διαθέτει. 
Σκοπός μας είναι μέσω των σεμιναρίων, το καθένα από τα οποία απευθύνεται σε ένα 
διαφορετικό κοινό,  να μεταφέρουμε την τεχνογνωσία που διαθέτει η οργάνωση και οι 
συνεργάτες της σε ποικίλες ομάδες κοινού όπως είναι οι γονείς, οι εθελοντές, οι 
επαγγελματίες και άλλες ομάδες αυξάνοντας έτσι την απήχηση των δράσεων μας σε 
ένα πολύ  μεγάλο φάσμα κοινού. Παράλληλα, μέσω της οικονομικής συμμετοχής που 
θα υπάρχει σε κάποια σεμινάρια, προσδοκούμε να ενισχύσουμε τις δράσεις μας για 
τις οικογένειες. 
 
H διαδικτυακή οργάνωση των σεμιναρίων, έδωσε τη δυνατότητα κατά την περίοδο της 
πανδημίας να παρέχουμε υπηρεσίες στο κοινό, αλλά και να συμμετέχουν σε αυτές 
ενδιαφερόμενοι/ες από όλη την Ελλάδα. 
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Το Νοέμβριο - Δεκέμβριο 2020 
πραγματοποιήθηκε ο πρώτος 
κύκλος των διαδικτυακών 
σεμιναρίων με θέμα "Εισαγωγή 
στον εθελοντισμό", διάρκειας 8 
ωρών. Εκδηλώθηκε μεγάλο 
ενδιαφέρον για συμμετοχή στο 
σεμινάριο. Εντέλει 
το  παρακολούθησαν  40-42 
άτομα, σε σταθερή βάση, τα 
οποία προέρχονταν από 
διάφορες περιοχές της Ελλάδας 
και τα οποία έδενε όμως το κοινό ενδιαφέρον για τον εθελοντισμό. Η έκθεση 
αξιολόγησης του σεμιναρίου δείχνει μεγάλο βαθμό ικανοποίησης απ' αυτό. 
 
Ο δεύτερος κύκλος με θέμα "Κοινωνικός Σχεδιασμός προγραμμάτων σε ΜΚΟ και 
εθελοντικές οργανώσεις", διάρκειας 12 ωρών, προγραμματίζεται να 
πραγματοποιηθεί μεταξύ 12 και 17 Ιανουαρίου 2021 και  απευθύνεται σε διευθύνοντες 
και υπευθύνους προγραμμάτων ΜΚΟ και εθελοντικών οργανώσεων. Ο κύκλος αυτός 
προβλέπει ολιγομελή ομάδα συμμετεχόντων γιατί προβλέπει  μεθόδους διάδρασης 
που δεν μπορούν να  εφαρμοστούν σε μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων. 
 
Ο τρίτος κύκλος με θέμα "Καίρια ζητήματα σε σχέση με τη γονεϊκότητα και τη 
συντροφικότητα", διάρκειας 8 ωρών, ξεκινά στις 23 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθεί 
στις 6 Μαρτίου 2021. 
  
Ο στόχος είναι εντός του 2021 να πραγματοποιηθούν 10 τουλάχιστον κύκλοι 
σεμιναρίων για διάφορες ομάδες στόχο. 

 
Η Home-Start Ελλάς είναι στη φάση οργάνωσης του τομέα αυτού και θα συστήσει 
επιστημονική επιτροπή με μέλη  άτομα με εξειδίκευση και κύρος που θα διατυπώσουν 
τα ποιοτικά πρότυπα των σεμιναρίων, θα οριοθετήσουν τις κατευθύνσεις τους και θα 
εγκρίνουν τις εισηγήσεις ως προς τη θεματολογία, μεθοδολογία κλπ των 
συγκεκριμένων σεμιναρίων. Επίσης η  Home-Start Ελλάς θα οργανώσει ειδικό χώρο 
για τα σεμινάρια στην ιστοσελίδα της. 
 

Δ.  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.  
 
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  τη διέπει. 
Επίσης στον Οδηγό περιλαμβάνονται σχέδια εντύπων που μπορούν να 
χρησιμοποιούν τα προγράμματα προκειμένου να καταγράφουν τα απαραίτητα 
δεδομένα παρακολούθησης του έργου τους. 
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Τα αυστηρά πρότυπα λειτουργίας του Home-Start όσον αφορά κυρίως την εκπαίδευση 
και εποπτεία των εθελοντών που διασφαλίζουν την ποιότητα του παρεχόμενου έργου 
καθιστούν το Home-Start μια καλή πρακτική στήριξης της οικογένειας με μικρά παιδιά, 
σύμφωνα με μελέτη του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού 
«Εθελοντισμός στην Ελλάδα: Υπάρχουσα κατάσταση και Προτάσεις» που 
κυκλοφόρησε το 2020.   Σημειώνεται ιδιαιτέρως ο κεντρικός ρόλος του  εθελοντή στο 
πρόγραμμα Home-Start και η δυνατότητα του να λειτουργήσει καταλυτικά για την 
οικογένεια. Επίσης σημειώνεται θετικά η συμμετοχή εθελοντή στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της Home-Start Ελλάς. Διαβάστε τη μελέτη εδώ. 
 

Ε. Δράσεις προβολής και δημοσιότητας  
 
Το 2020 υπήρξε μια χρονιά που παρά την κρίση λειτούργησε θετικά στην προβολή και 
δημοσιότητα του Home-Start. Αυτό  συνέβη γιατί αφενός η Home-Start Ελλάς ξεκίνησε 
να οργανώνει εξωστρεφείς διαδικτυακές δραστηριότητες όπως τα σεμινάρια και μια 
φωτογραφική έκθεση και αφετέρου γιατί προώθησε πιο ενεργά το προφίλ της στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και στο διαδίκτυο γενικότερα. Συγκεκριμένα:  
 
1. Ιστοσελίδα: Κατά το 2020 οι αναρτήσεις νέων ήταν συχνότερες ενώ προστέθηκαν 
νέα κείμενα σε επιμέρους σελίδες.   
 
2. Newsletter: Κατά το 2020, συνεχίστηκε η έκδοση ενός ηλεκτρονικού newsletter με 
σκοπό την ενημέρωση των μελών, υποστηρικτών και φίλων της Home-Start Ελλάς για 
το έργο της και την ανάπτυξη του αλλά και για άλλα παρεμφερή θέματα. Η δράση αυτή 
ξεκίνησε το 2019 και κατά το 2020 κυκλοφόρησαν 9 τεύχη (συγκριτικά με 5 το 
προηγούμενο έτος) ενώ οι παραλήπτες τους αυξήθηκαν στους 87 (συγκριτικά με 67 
το προηγούμενο έτος). 
 
3. Facebook: H Home-Start Ελλάς συνέχισε την προβολή των δράσεων της αλλά και 
άλλων κειμένων και πληροφοριών που σχετίζονται με το έργο της με πολύ μεγαλύτερη 
συχνότητα από ότι στο παρελθόν. Πολύ συχνά οι αναρτήσεις της κοινοποιήθηκαν από 
άλλους/ες. Οι άνθρωποι που την ακολουθούν στο facebook αυξήθηκαν κατά 15% 
περίπου το έτος αυτό. 
 
4. Instagram: Λειτουργήσαμε για πρώτη φορά Instagram και αρχίσαμε να ανεβάζουμε 
φωτογραφίες δραστηριοτήτων μας. 
 
5.  Γνωστοποίηση δράσεων μέσω  emails: Ιδιαιτέρως όσον αφορά  στα σεμινάρια, 
έγινε αποστολή ενημερωτικών εντύπων και δελτίων τύπου σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό 
οργανώσεων, ιστότοπων και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ήδη έχουν οργανωθεί 
λίστες παραληπτών ανάλογα με το πιθανό ενδιαφέρον τους για τις διάφορες 
δραστηριότητες μας. Ιδιαιτέρως για τον Πειραιά η λίστα αυτή είναι αρκετά εκτεταμένη. 
 
7. Αλληλεπίδραση δράσεων:  Σημαντική ήταν η θετική επίδραση που είχαν οι πιο 
εξωστρεφείς δράσεις μας όπως είναι τα σεμινάρια και η φωτογραφική έκθεση στη 
γνωστοποίηση του βασικού έργου τoυ Home-Start, δηλαδή της στήριξης οικογενειών 
με μικρά παιδιά, σε ένα σημαντικό αριθμό ατόμων σε όλη την Ελλάδα. Ιδιαιτέρως η 
φωτογραφική έκθεση έφερε κοντά στο Home-Start 30 καταξιωμένους Έλληνες 
φωτογράφους ενώ για την έκθεση λειτούργησαν ως χορηγοί επικοινωνίας οι 
ΜΕΤΑpolis, iFocus, Carnet de Voyage, Photoeidolo, TVXS.gr, Free Press «Η Πόλη 
Ζει», οι οποίοι κοινοποίησαν πληροφορίες για το Home-Start  και την Έκθεση στο 
κοινό τους. Επίσης αρκετοί απ’ αυτούς που συμμετείχαν στα σεμινάρια εξέφρασαν 

https://www.eiead.gr/publications/docs/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7_%CE%B5%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D_%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_2020.pdf
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ενδιαφέρον να μάθουν περισσότερα για το Home-Start και να συμμετέχουν σε ένα 
σεμινάριο ειδικά γι’ αυτό το σκοπό.  
 

 
Διαδικτυακή έκθεση φωτογραφίας 

 
 
8. Τέλος, η συμμετοχή μελών και στελεχών μας σε σεμινάρια ή ημερίδες τρίτων 
λειτουργεί θετικά στην ευρύτερη γνωστοποίηση της οργάνωσης και του έργου της. 
 

ΣΤ. Δράσεις συνηγορίας  
 
H Home-Start Ελλάς συμμετείχε ενεργά στη δημόσια διαβούλευση για τη διατύπωση 
των αξόνων και Σχεδίου Νόμου που αφορά τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, μια 
πρωτοβουλία της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη και της ομάδας εργασίας 
που συστάθηκε με τη συμμετοχή άλλων δικτύων και οργανώσεων.  Πιο συγκεκριμένα 
συμμετείχε με σχόλια και προτάσεις της ως προς το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου 
και με έκφραση απόψεων στη Ημερίδα Διαβούλευσης που έλαβε χώρα στις 24 
Φεβρουαρίου 2020. 
 
 

Ζ. Βελτίωση δεξιοτήτων μελών και εργαζομένων 
 
Η βελτίωση των δεξιοτήτων των μελών και εργαζομένων της αποτελεί ένα συνεχές 
μέλημα της οργάνωσης προκειμένου να μπορεί να ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα και αμεσότητα στις σύγχρονες προκλήσεις. 
 
Κατά το 2020 μέλη της οργάνωσης και η συντονίστρια Πειραιά συμμετείχαν σε μία ή 
περισσότερες από τις ακόλουθες  εκπαιδευτικού και ενημερωτικού τύπου δράσεις, 
διαδικτυακές και δια ζώσης: 

- Εκδήλωση με θέμα "Transnational Giving Europe Network 

& Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις"  που αφορούσε στην ενημέρωση για το 

δίκτυο των διαδικτυακών χορηγιών και τις δυνατότητες που αυτό παρέχει και 

πραγματοποιήθηκε από την οργάνωση HIGGS. 

- Διάφορες εκπαιδεύσεις που οργανώθηκαν από το Ίδρυμα Μποδοσάκη 

(Social Dynamo) όπως: 
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o Διαχείριση Κινδύνου και Κατανόηση GDPR 

o Θέτοντας το όραμα , την Αποστολή , τους Στόχους και τις Αξίες μιας ΜΚΟ  

o Εθελοντισμός εξ αποστάσεως: από το περιθώριο στο κέντρο ενός 

εθελοντικού προγράμματος  

o Επιχειρησιακές διαδικασίες και παρακολούθηση αποδοτικότητας ΜΚΟ 

o  Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού & ΜΚΟ  

o Advocacy: Media & ΜΚΟ  
o Κατάρτιση επικοινωνιακής στρατηγικής για ΜΚΟ 

o Social  media για ΜΚΟ 

o Ανάπτυξη πλάνου βιωσιμότητας 

o Digital fundraising για ΜΚΟ: οι καλύτερες τεχνικές 

o Βασικές αρχές  διαχείρισης έργου 

o Online εργαλεία διαχείρισης έργου 

o Παρακολούθηση & αξιολόγηση Προγραμμάτων (M&E) 

o Μέτρηση Κοινωνικού Αντικτύπου:  Το παράδειγμα της PwC 

 
Η. Δράσεις άντλησης πόρων 

 
Το 2020 ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά ως προς την άντληση πόρων αφού 
κανένας προγραμματισμός δεν μπορούσε να γίνει ενώ οι παραδοσιακές δράσεις 
άντλησης πόρων που απαιτούσαν την δια ζώσης παρουσία όπως τα μπαζάρ ή η 
συμμετοχή σε αθλητικό γεγονός, δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν.   
 
Παρόλ’ αυτά δύο σημαντικές εξελίξεις διέσωσαν την κατάσταση. Η πρώτη αφορούσε 
σε μια σημαντική χορηγία ενός χρηματοδοτικού Ιδρύματος από το εξωτερικό και η 
δεύτερη στη διασφάλιση από τον ΟΑΕΔ της συμπληρωματικής επιδότησης της 
πρόσληψης ενός υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης.  
 
Ενόψει των δεδομένων της κατάστασης, η Home-Start Ελλάς αποφάσισε να προβεί 
σε διαδικτυακού τύπου δραστηριότητες άντλησης πόρων και έστρεψε την προσοχή 
της σε δύο τομείς: Πρώτο στην οργάνωση,  με οικονομική συμμετοχή, διαδικτυακών 
σεμιναρίων σε ομάδες κοινού σε θέματα που διαθέτει τεχνογνωσία και δεύτερο στην 
οργάνωση μιας διαδικτυακής έκθεσης φωτογραφίας, μέρος των εσόδων από την 
οποία θα διατίθεντο στη Home-Start Ελλάς. 
 
Παρόλο που το πρώτο σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε προς το τέλος του χρόνου 
ήταν δωρεάν για το κοινό και ως εκ τούτου δεν απέφερε έσοδα στην οργάνωση, για το 
2021 προγραμματίζονται σεμινάρια με οικονομική συμμετοχή, για ένα από τα οποία 
ξεκίνησε η διαφήμιση του εντός του 2020. 
 

Όσον αφορά στη 
διαδικτυακή έκθεση 
φωτογραφίας, αυτή 
απετέλεσε μια σημαντική 
προσπάθεια από την 
πλευρά της Home-Start 
Ελλάς αφού ήταν μια 
πρωτοβουλία καινοτόμα γι’ 
αυτήν και απαιτούσε νέες 
δεξιότητες και χρόνο 
εργασίας που παρασχέθηκε  
γενναιόδωρα από τα μέλη 
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και φίλους εθελοντές (δες παρακάτω, στις ευχαριστίες). Τα όποια έσοδα θα φανούν 
στον ταμείο της οργάνωσης το 2021 αν και να σημειώσουμε είναι κάτω από τις 
προσδοκίες μας. 
 
Ακόμα, συνεχίστηκε η οικονομική υποστήριξη της οργάνωσης από μέλη και φίλους. 
Επίσης κατά το έτος αυτό λάβαμε ως δωρεές την αγορά εξοπλισμού εκπαίδευσης 
(προτζέκτορα και οθόνη προβολής, banner), καλύφθηκαν οι δαπάνες έκδοσης 
εντύπων από χορηγό, μας χορηγήθηκε μεγάλος αριθμός μασκών και αντισηπτικών 
από εταιρεία καθώς και δώρα και τρόφιμα την περίοδο των Χριστουγέννων από τους 
Lions Πειραιά και το ΕΚΚΑ. 
 
Τέλος, κατά το έτος αυτό συμμετείχαμε στην υποβολή δύο προτάσεων για 
χρηματοδότηση:  
1. Πρόταση με θέμα «Ενδυναμώνοντας τους εθελοντές κατ’ οίκον επισκέψεων 

μέσω της βελτίωσης των  δεξιοτήτων των εκπαιδευτών και εποπτών  τους 

και των διαθέσιμων σε αυτούς/ές μέσων».  

Αυτή η πρόταση αφορούσε στην ανάπτυξη πολλαπλών εργαλείων για την 

εκπαίδευση των εκπαιδευτών/εποπτών εθελοντών (εκπαιδευτικά προγράμματα και 

πρωτόκολλα, δημιουργία πλατφόρμας για διαδικτυακή εκπαίδευση  και μέντοριγκ). 

Η πρόταση περιλάμβανε επίσης έρευνα αναγκών σε ένα αριθμό χωρών, webinars, 

σεμινάρια και δράσεις διάδοσης. Η πρόταση, συνολικού προϋπολογισμού 250.000 

ευρώ υποβλήθηκε στο ΕRASMUS+, Πρόγραμμα της Ε.Ε., από σύμπραξη φορέων 

με συντονιστή φορέα  τον Όμιλο UNESCO για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και 

τον Πολιτισμό, και εταίρους τη Home-Start Ελλάς, τη Home-Start Worldwide, την 

οργάνωση Humanitas Oλλανδίας, τη Home-Start Ουγγαρίας, το Synthesis Center 

for Research and Education Ltd της Κύπρου   και την οργάνωση DCHE της Δανίας. 

Δεν εγκρίθηκε όμως παρόλο που έλαβε καλή βαθμολογία και ήταν στις λίστα των 

επιλαχουσών προτάσεων. 

2. Φροντίζω  τον εαυτό μου και την οικογένεια μου: Υγιεινή και φροντίδα για 

την οικογένεια -σεβασμός στο περιβάλλον. 

Η πρόταση αναπτύχθηκε ως ανταπόκριση στις συνθήκες της πανδημίας και 

αφορούσε στην απόκτηση θετικών στάσεων από γονείς και παιδιά όσον αφορά ένα 

πλαίσιο καθημερινών συνηθειών και πρακτικών που έχουν να κάνουν με την 

υγιεινή, την ατομική φροντίδα, τη διατροφή, την ανακύκλωση κ.λπ. και μέσω αυτών 

η ενεργοποίηση των μελών, η βελτίωση των σχέσεων μέσα στην οικογένεια και η 

καταπολέμηση της περιθωριοποίησης. Οι εθελοντές Home-Start γίνονται το μέσο 

για την εκπλήρωση του στόχου μετά από ειδική εκπαίδευση που λαμβάνουν ενώ 

προβλέπεται και η ανάπτυξη ενός ειδικού εγχειριδίου για εθελοντές. Το πρόγραμμα 

προέβλεπε 20 περίπου ώρες στήριξη της κάθε οικογένειας και κίνητρα για τη 

συμμετοχή των περιθωριοποιημένων οικογενειών. Η πρόταση συνολικού 

προϋπολογισμού 33.600 περίπου ευρώ υποβλήθηκε στο Ίδρυμα Νιάρχος το 

Καλοκαίρι του 2020 αλλά δεν εγκρίθηκε, ίσως και λόγω των αλλαγών των συνθηκών 

πανδημίας που θα δυσκόλευαν την υλοποίηση της. 

Επίσης άλλου είδους εκδηλώσεις και δραστηριότητες που είχαμε στον 
προγραμματισμό μας αρχές του έτους δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθούν 
λόγω της πανδημίας. 
  

Θ. Συνεργασία με τη Home-Start Worldwide και  Eurochild   
 
Η Home-Start Ελλάς είναι μέλος της οργάνωσης  Home-Start Worldwide. Η 
συνεργασία αυτή συνίσταται: 
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- 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)     
Το Δεκέμβριο του 2020, εκπρόσωποι της Home-Start Ελλάς συμμετείχαν στη 
διαδικτυακή Γενική Συνέλευση των μελών όπου συζητήθηκαν και πάρθηκαν 
αποφάσεις για διάφορα θέματα σχετικά με τη λειτουργία της διεθνούς αυτής 
οργάνωσης. Επίσης δόθηκε πολύ σύντομος χρόνος στους εκπροσώπους των χωρών 
για την παρουσίαση κάποιων δράσεων τους. Εκπρόσωπος της Home-Start Ελλάς 
έκανε μια παρουσίαση με θέμα «Ανταπόκριση στον Covid 19: Χρησιμοποιώντας τις 
νέες τεχνολογίες για να πετύχουμε καινούριους στόχους».  
 

 
 
Στην Πρόεδρο της Home-Start Ελλάς προτάθηκε από το  Διοικητικό Συμβούλιο της 
Home-Start Worldwide να ηγηθεί μιας διεθνούς επιτροπής για την επανεξέταση των 
αρχών Home-Start. Το έργο της επιτροπής θα ξεκινήσει εντός του 2021. 
 

H Home-Start Worldwide είναι μέλος του Eurochild, ενός συνδέσμου φορέων, κυρίως 
μη κυβερνητικών, που προωθεί τα δικαιώματα των παιδιών κυρίως στους 
ευρωπαϊκούς θεσμούς. Η Home-Start Ελλάς, μέσω της Home-Start  Worldwide, 
συνδέεται με το Eurochild. Αρχές του 2020, το Εurochild προσέγγισε τη Home-Start  
Ελλάς για να ανιχνεύσει τις προθέσεις της για συμμετοχή στο ευρωπαϊκό σχέδιο 

δράσης ICAM (Including Children Affected by Migration) το οποίο, στην πρώτη 
φάση υλοποίησης του, ανέπτυξε εκπαιδευτικά εργαλεία και υλικό  για να 
βοηθήσει εκπαιδευτικούς και γονείς να ανακτήσουν την ικανότητα των παιδιών 
τα οποία επηρεάστηκαν από τις μετακινήσεις να αναπτυχθούν και να γίνουν 
αξιόλογοι πολίτες μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον μάθησης. Η δεύτερη φάση 
προέβλεπε τα εργαλεία του προγράμματος να εφαρμοστούν και στην Ελλάδα. 
Δυστυχώς η πανδημία δεν επέτρεψε τη συνέχιση της συνεργασίας. 
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Ι. Χρηματοοικονομικά δεδομένα 

Κατά το 2020, δαπανήθηκαν 9.864,4€  που αφορούσαν τις ανάγκες κυρίως του 

προγράμματος Home-Start Πειραιά ενώ εισπράχθηκαν 16.001,065€. 
 
Αναλυτικός απολογισμός των εσόδων και δαπανών για το 2020 επισυνάπτεται σε 
ξεχωριστό φύλο. 

 
Κ. Αποτίμηση έργου και αποτελεσμάτων 
 
Κατά το έτος αυτό, η Home-Start Ελλάς, όπως όλες οι άλλες οργανώσεις μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ήλθαν αντιμέτωπες με τις επιπτώσεις της υγειονομικής 
κρίσης τόσο στην παροχή των υπηρεσιών τους όσο και στις διαδικασίες της άντλησης 
πόρων για τη λειτουργία τους.   
 
Λαμβανομένων αυτών των δεδομένων, η Home-Start Ελλάς: 
 
1. Κατόρθωσε να διατηρήσει τη δράση στήριξης των ευάλωτων οικογενειών στον 
Πειραιά αναμορφώνοντας ουσιαστικά τον τρόπο λειτουργίας της. Η εναλλακτική και 
προσωρινή αυτή λύση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να προστατευθούν οι 
εργαζόμενοι, οι εθελοντές και εξυπηρετούμενες οικογένειες και να συνεχιστεί η 
υποστήριξη κάποιων οικογενειών. 
2. Ο εναλλακτικός τρόπος λειτουργίας θα αξιολογηθεί  ως προς την 
αποτελεσματικότητα του και θα εξεταστεί κατά πόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
ένας συμπληρωματικός ή και εναλλακτικός τρόπος λειτουργίας σε έκτακτες ή ιδιαίτερες 
συνθήκες. 
3.  Χρησιμοποιήθηκαν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο 
για την παροχή υπηρεσιών (στήριξη των οικογενειών, εκπαίδευση), καθώς και για την 
προβολή, δημοσιότητα και άντληση πόρων (φωτογραφική έκθεση, βελτίωση χρήσης 
κοινωνικών δικτύων, βελτίωση βαθμού επικοινωνίας και πληροφόρησης του κοινού 
για το έργο της οργάνωσης). Αυτό συνέβαλε σε μια σημαντική αύξηση της απήχησης 
του Home-Start σε εθνικό επίπεδο και στην επέκταση του δικτύου των φίλων και 
υποστηρικτών του, ενώ παράλληλα οδήγησε στην ουσιαστική καλυτέρευση των 
ψηφιακών δεξιοτήτων των στελεχών του. 
4. Βελτιώθηκε η υλικοτεχνική υποδομή της έδρας της Home-Start Ελλάς και 
τυπώθηκαν ενημερωτικά έντυπα. 
5. Διευρύνθηκε ο αριθμός των μελών και εμπλουτίσθηκε η οργάνωση με ανθρώπους 
από διαφορετικούς χώρους και με διαφορετικές δεξιότητες. 
6. Νέοι εθελοντές ήλθαν κοντά μας για να βοηθήσουν στο έργο μας ενώ 30 
καταξιωμένοι φωτογράφοι έγιναν χορηγοί μας δωρίζοντας ο καθένας μια φωτογραφία 
τους.  
7. Διευρύνθηκαν οι καταστατικοί σκοποί της οργάνωσης και στους σκοπούς της 
προστέθηκε η δυνατότητα οργάνωσης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για το κοινό, 
ένας τομέας που φαίνεται να δείχνει ένα δυναμισμό. 
 
Ευχαριστίες 
 
Η Home-Start Ελλάς ευχαριστεί θερμά όλους τους εθελοντές και τους συνεργάτες της 
που προσφέρουν αφιλοκερδώς το χρόνο και τις γνώσεις τους  στο έργο της 
οργάνωσης.  
 
Για το 2020 αξίζει να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως και ονομαστικά τους ακόλουθους 
εθελοντές: 
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To Γιάννη Γιαννακόπουλο, δάσκαλο φωτογραφίας και Φωτοειδησεογράφο, για τη 
καλλιτεχνική επιμέλεια της έκθεσης φωτογραφίας. 
Την Ευλαμπία Φέτση και τη Θεανώ Μανουδάκη που αφιέρωσαν πολύ χρόνο και 
δούλεψαν με κέφι  για τη διοργάνωση της έκθεσης φωτογραφίας. 
Τη φωτογράφο και γραφίστα Έλενα Γεωργιάδου για το σχεδιασμό των εντύπων της 
έκθεσης. 
 
Τους ακόλουθους 30 φωτογράφους που δώρισαν φωτογραφίες τους στην Home-
Start Ελλάς για τη φωτογραφική έκθεση:  
 

1. Βασίλης Αρτίκος   

2. Λουκάς Βασιλικός  

3. Αλέξανδρος Βούτσας  

4. Σίσσυ Δάβρη  

5. Κώστας Δελχάς  

6. Φλώρα Ζαφειράκη  

7. Ανδρέας Ζαχαράτος  

8. Μαγδαληνή Θεοχάρη  

9. Γκάρο Καλαϊτζιάν    

10. Ντιράν Καλαϊτζιάν    

11. Παναγιώτης Καλκαβούρας   

12. Νέβη Κανίνια      

13. Καλλιόπη Κατσιδονιώτη  

14. Νέλλη Κρητικοπούλου 

15.  Δώρα Λαβαζού 

16. Τζένη Λυκουρέζου  

17. Τίμος Λύτρας  

18. Μαρία Μάλλιου   

19. Βασίλης Μανίκας   

20. Νίκος Μεγκρέλης  

21. Αναστασία Μιχαήλογλου   

22. Άγγελος Μπαράϊ  

23. Aριστέα Μπουλουξή   

24. Λία Πεταλά    

25. Κωνσταντίνος Πίττας   

26. Έλενα Πήττα   

27. Ρενέ Ρεβάχ   

28. Τάσος Σχίζας   

29. Γιάννης Τρουλλινός  

30.  Στεφανία Τσουπάκη  

  

 

Τους χορηγούς επικοινωνίας της φωτογραφικής έκθεσης: ΜΕΤΑpolis, iFocus, Carnet 
de Voyage, Photoeidolo, TVXS.gr, Free Press «Η Πόλη Ζει».  
 
Τον Π. Ζάννη και την Κάλλι Λάσκαρη που συμμετείχαν αφιλοκερδώς ως εκπαιδευτής 
και εκπαιδεύτρια, αντίστοιχα, στο εισαγωγικό σεμινάριο για τον εθελοντισμό. 
 
Την Λένα Ζευγαρίδου που συνέχισε για ακόμα μια χρονιά να έχει τη φροντίδα της 
ιστοσελίδας μας. 
 
Η Home-Start Ελλάς ευχαριστεί επίσης θερμά τους χορηγούς  της για την αναγνώριση 
του έργου της  και την εμπιστοσύνη που της έδειξαν. Ιδιαιτέρως ευχαριστεί το Εθνικό 
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την παραχώρηση χώρου στον Πειραιά για τη 
λειτουργία της οργάνωσης και το Tedworth Charitable Trust  για τη γενναιόδωρη 
υποστήριξη του στην οργάνωση μας σε μια δύσκολη γι’ αυτή φάση. 

 
Τέλος, ευχαριστεί τα μέλη της, οι οποίοι και αποτελούν τη βασική πηγή ενέργειας για 
το έργο της.   
. 
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