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Ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!



Συμβουλευτικά Κέντρα Στήριξης στο Πένθος 

Σ.Κ. ΑΘΗΝΑΣ

Το Συμβουλευτικό Κέντρο της Αθήνας το πρώτο τρίμηνο του 2019 δέχτηκε 163 νέα 
αιτήματα από οικογένειες που επιθυμούσαν στήριξη και 42 νέα αιτήματα από σχο-
λεία που βρίσκονταν αντιμέτωπα με την απώλεια. 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

Τον Ιανουάριο πραγματοποιήθηκαν δύο ομιλίες σε σχολεία Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις πυρόπληκτες περιοχές από τις 
ψυχολόγους Ελευθερία Ράλλη, Όλγα Κοτρώτσου και Μαργαρίτα 
Μιχελή, με θέμα τη Στήριξη των εφήβων μετά από απώλεια. Στην 
ομιλία συμμετείχαν 37 εκπαιδευτικοί.

Και αυτό το τρίμηνο συνεχίστηκε η συνεργασία μας με το ΚοΚεΨΥ-
ΠΕ Παλλήνης, με τη συμμετοχή μας στο επιμορφωτικό σεμινάριο με 
θέμα «Επιπτώσεις στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων από την 
έκθεσή τους σε φυσικές καταστροφές». Τον Φεβρουάριο η ψυχολό-
γος του Συμβουλευτικού Κέντρου Κέλλυ Μωραΐτη πραγματοποίησε 
ομιλία για ειδικούς ψυχικής υγείας, που συντονίζουν παρεμβάσεις 
σε σχολεία μετά από καταστροφικά γεγονότα. Η ομιλία είχε τίτλο 
«Παρέμβαση σε σχολείο μετά από τραυματικά γεγονότα».

Τον Μάρτιο η ψυχολόγος Κέλλυ Μωραΐτη πραγματοποίησε ομιλία 
στο Δημαρχείο Παλλήνης για τους γονείς που έχουν παιδιά στην 
παιδική και εφηβική ηλικία και θέλουν να κατανοήσουν τις φυσιο-
λογικές αντιδράσεις των παιδιών τους μετά από μία απώλεια. Η 
ομιλία είχε τίτλο «Πώς μιλάμε στα παιδιά και τους εφήβους για την 
απώλεια ενός αγαπημένου μας».

Η παρέμβαση συνεχίζεται με την διοργάνωση ομιλιών προς γονείς 
και εκπαιδευτικούς .

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Το πρώτο τρίμηνο του 2019 
έγιναν 2 παρεμβάσεις σε σχο-
λεία της πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης, που βίωσαν την 
απώλεια μαθητή και εκπαιδευ-
τικού τους. Από τις παρεμβά-
σεις αυτές επωφελήθηκαν 14 
εκπαιδευτικοί και 50 γονείς. 
Τα περισσότερα αιτήματα των 
σχολείων εξυπηρετήθηκαν με 
Τηλεφωνική Συμβουλευτική.

ΟΜΑΔΕΣ

Τον Μάρτιο του 2019 ξεκίνησε 
ομάδα 9 ενηλίκων που έχουν 
χάσει τον σύντροφό τους. Οι 
ενήλικες που συμμετέχουν 
στην ομάδα έχουν την ευκαιρία 
να επεξεργαστούν την πορεία 
του θρήνου τους και να την 
μοιραστούν. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Στις 31 Μαρτίου οι ψυχολόγοι Μωραΐτη Κέλλυ και Ράλλη Ελευθερία συμμετείχαν σε εργαστήριο του 
4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γνωσιακών-Συμπεριφοριστικών Προσεγγίσεων σε παιδιά και εφήβους με 
θέμα: «Προχωρώ χωρίς να ξεχνώ: τεχνικές διευκόλυνσης του θρήνου στην παιδική και εφηβική ηλικία». 
Στο εργαστήριο συμμετείχαν 40 επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας.



Σ.Κ. ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ

Το Συμβουλευτικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης το τελευταίο τετράμηνο, από τον Ιανουάριο έως και τον 
Απρίλιο του 2019, εξυπηρέτησε 57 οικογένειες από το Ν. Θεσσαλονίκης και την περιφέρεια, που επι-
θυμούσαν συμβουλευτική στήριξη.

Επίσης, ολοκληρώθηκε η ομάδα γονιών που έχουν βιώσει απώλεια παιδιού. Οι συναντήσεις ξεκίνησαν 
τον Οκτώβριο του 2018 και ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο του 2019.

Παράλληλα, υλοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα την απώλεια και τη 
σοβαρή αρρώστια:

• Στις 4 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε ομιλία στο ΚΗΦΗ (Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) 
στην Σταυρούπολη, με θέμα «Η απώλεια στη ζωή μας».

• Στις 18 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε ομιλία στην Ημερίδα της ΧΕΝ με θέμα «Μητρότητα και απώ-
λεια παιδιού»

• Στις 19 Μαρτίου, στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικής Προσφοράς «Service as Action» του 
Κολλεγίου Ανατόλια, υλοποιήσαμε ένα εργαστήρι ψυχικής ανθεκτικότητας με 25 εφήβους, μαθητές 
της Γ’ Γυμνασίου.

• Στις 7 Απριλίου, διοργανώθηκε ημερίδα σε εκπαιδευτικούς, σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση Βόλου με θέμα «Απώλειες και σχολική κοινότητα». 

• Στις 22 Μαρτίου μετά από πρόσκληση της Αντλεριανής Σχολής, πραγματοποιήθηκε ομιλία στο 
ευρύ κοινό με θέμα «Στήριξη του παιδιού που πενθεί.»

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Στήριξης στο Πένθος 
της Θεσσαλονίκης, χάρη σε χρηματοδότηση από 
τη «UNICEF», υλοποίει το πρόγραμμα «Clinical 
Supervision of front line professionals in 
emergency hotels for UAC». Πρόκειται για 
ένα πρόγραμμα κλινικής εποπτείας για τους 
επαγγελματίες που εργάζονται σε ξενοδοχεία 
με ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες. Πιο 
συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 13 
ομάδες εργαζομένων από 8 ξενοδοχεία, συνο-
λικά 165 άτομα που εργάζονται στα ξενοδοχεία. 
Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι οι 
εργαζόμενοι να λειτουργήσουν αποτελεσματικά 
στο εργασιακό τους περιβάλλον, με βελτιωμένες 
δεξιότητες για την υποστήριξη των παιδιών. 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στις 
04/03/2019, η 2η Ημέρα Κοινού στη Μέριμνα 
Θεσσαλονίκης. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να 
γίνει γνωστό το έργο και οι υπηρεσίες της, κα-
θώς επίσης και οι δραστηριότητες του Συμβου-
λευτικού Κέντρου, ώστε να εμπλακούν σε αυτές 
και να συνδράμουν εθελοντικά όσοι ενδιαφέρο-
νται. Στο τέλος της εκδήλωσης αρκετοί δήλωσαν 
την επιθυμία τους να ενταχθούν στην ομάδα των 
εθελοντών της Μέριμνας και να παρακολουθή-
σουν την Εκπαίδευση Εθελοντών, η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε τον Απρίλιο 2019.



Γενικά

Από την αρχή της χρονιάς 22 παιδιά και οι οι-
κογένειές τους έλαβαν και συνεχίζουν να λαμ-
βάνουν υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας, 
τόσο στον οικείο χώρο του σπιτιού τους, όσο και 
στο νοσοκομείο μέσω και συμβουλευτικής στους 
επαγγελματίες υγείας του εκάστοτε πλαισίου. 
Παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που μπο-
ρεί να βιώνουν λόγω της ασθένειας του παιδιού 
τους, οι οικογένειες συνεχίζουν να ζουν ξεχωρι-
στές στιγμές όλοι μαζί και να επιβεβαιώνουν την 
αξία της ζωής. 

Ομιλίες – Συμμετοχή σε Σεμινάρια  
και Μαθήματα

Η διεπιστημονική ομάδα συμβάλλει με διάφορα 
μαθήματα και ομιλίες που αφορούν την Παιδι-
ατρική Ανακουφιστική Φροντίδα (όπως θέματα 
ηγεσίας και φροντίδας σοβαρά άρρωστου παι-
διού) στην ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών 
από το χώρο της υγείας και της παιδείας. 

Εκπαίδευση προσωπικού της Υπηρεσίας

Συνεχίζεται ο κύκλος μαθημάτων για τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας της Υπηρεσίας, που στόχο 
έχουν τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το πρόγραμμα των μαθημάτων είναι αρκετά πλούσιο 
με ενδιαφέροντα θέματα, που αφορούν τη φροντίδα και τη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους. 

Υπηρεσία Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης «Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα» (Β’ Κύκλος)

Το Σάββατο 26 Ιανουαρίου ολοκληρώθηκε ο Α’ κύκλος του προγράμματος επιμόρφωσης «Παιδιατρική 
Ανακουφιστική Φροντίδα». 18 επαγγελματίες από το χώρο της υγείας και της παιδείας ευαισθητοποιή-
θηκαν στις «Βασικές Αρχές της Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας», δημιουργώντας έτσι ένα νέο 
δίκτυο συνεργατών τόσο από τους χώρους των παιδιατρικών νοσοκομείων όσο και από την κοινότητα. 

Τον Μάρτιο (15 Μαρτίου 2019) ξεκίνησε ο δεύτε-
ρος κύκλος επιμόρφωσης «Εξειδικευμένες γνώ-
σεις στην Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα». 
Συνολικά συμμετέχουν 14 επαγγελματίες υγείας 
(ιατροί, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχο-
λόγοι) και ειδικοί παιδαγωγοί. Το όλο πρόγραμ-
μα θα ολοκληρωθεί σε 6 διήμερες εκπαιδευτικές 
συναντήσεις, μέχρι τον Ιούλιο του 2019. 



Κλινική Άσκηση προπτυχιακών φοιτητών 
στο μάθημα «Ανακουφιστική Φροντίδα»

Το Μάρτιο άρχισαν οι εκπαιδευτικές επισκέψεις 
από ομάδες προπτυχιακών φοιτητών Νοσηλευ-
τικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών (συνολικός αριθμός: 175) στα 
πλαίσια της κλινικής άσκησης του μαθήματος 
«Ανακουφιστική Φροντίδα». Οι φοιτητές άφησαν 
τα δικά τους σχόλια στο τέλος αυτής της εκπαι-
δευτικής επίσκεψης: «Στηρίζουμε κάθε ανάσα 
ζωής!», «Όσο ζεις είσαι ζωντανός», «Η ζωή 
και η ελπίδα δεν σταματά σε καμιά δυσκολία».

Συμμετοχή της Μέριμνας στην υλοποίηση εκπαιδευτικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
- «Transformational Leadership Programme in Nursing».

Ολοκληρώθηκε μετά από ένα χρόνο το πρόγραμμα Μετασχηματιστικής Ηγεσίας -Transformational 
Leadership Programme που διοργανώσε η Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «Γαλιλαία» σε συνερ-
γασία με τη Μέριμνα και  το Εργαστήριο Ανάπτυξης και Βελτίωσης Συστημάτων Νοσηλευτικής Φροντί-
δας του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνολικά 12 
νοσηλευτές που φροντίζουν ασθενείς με χρόνιες, πολύπλοκες και απειλητικές για τη ζωή ασθένειες 
από διάφορες κλινικές και υπηρεσίες Ελλάδας και Κύπρου παρακολούθησαν το πρόγραμμα. Ο 2ος 
εκπαιδευτικός κύκλος είχε αρκετές ενδιαφέρουσες θεματικές ενότητες, όπως οι καλές πρακτικές της 
ηγεσίας, η συνηγορία, η διαχείριση συγκρούσεων, η διαχείριση μιας αλλαγής και η αυτοφροντίδα των 
επαγγελματιών υγείας. Η εβδομάδα έκλεισε με την παρουσίαση των μελετών όλων των συμμετεχό-
ντων καθώς και με τη περιγραφή της διαδρομής τους, ως ανερχόμενοι ηγέτες, στη διάρκεια αυτού 
του ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος. Κοντά μας ήταν και πάλι οι υπεύθυνες του προγράμματος 
Nicoleta Mitrea & Camelia Ancuta από το Hospice Casa Sperantei της Ρουμανίας, οι οποίες μας ευ-
χήθηκαν να συνεχίσουμε την εκπαίδευση αυτή σε νέα ομάδα επαγγελματιών υγείας. Το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα αποτέλεσε μια ακόμη αφορμή για μια άριστη συνεργασία και με την Μονάδα Ανακουφιστι-
κής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» και με το Εργαστήριο Ανάπτυξης και Βελτίωσης Συστημάτων Νοσηλευτικής 
Φροντίδας του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου.



Δράσεις των εθελοντών της Υπηρεσίας Παιδιατρικής  
Ανακουφιστικής Φροντίδας στο σπίτι

Η μικρή ομάδα εθελοντών συνεχίζει τις δράσεις της για την στήριξη της διεπιστημονικής ομάδας της 
Υπηρεσίας Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι και των οικογενειών που αυτή φροντίζει. 
Ενόψει των εορτών του Πάσχα, οι εθελοντές μας θα ετοίμασαν όμορφα δωράκια για τα παιδιά και τις 
οικογένειες τους.

Ημέρα Μνήμης

Για 7η συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε στις 
24 Φεβρουαρίου η εκδήλωση για την «Ημέρα 
Μνήμης». Γονείς, αδέλφια, συγγενείς, φίλοι και 
όλοι εμείς, το προσωπικό της Μέριμνας τιμήσα-
με τα παιδιά μας, που δέχτηκαν τη φροντίδα της 
Υπηρεσίας Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φρο-
ντίδας στο σπίτι και δεν βρίσκονται πια στη ζωή.  
Η φετινή «Ημέρα Μνήμης» ήταν εμπνευσμένη 
από το «αρχέτυπο» σύμβολο της πεταλούδας, 
που παραπέμπει στην εσωτερική μεταμόρφωση 
καθενός από μας, μέσα από εμπειρίες και βιώ-
ματα που μας εξελίσσουν.

Θα θέλαμε να πούμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» 
σε όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποί-
ηση αυτής της εκδήλωσης. Κατ’ αρχήν, στους 
γονείς και οικείους των παιδιών, που με την 
παρουσία τους εκεί έδωσαν νόημα στην εκδή-
λωση και εν συνεχεία σε όλους τους επαγγελ-
ματίες και ιδιώτες, που μας βοήθησαν με την 
ανιδιοτελή προσφορά και τον άψογο επαγγελ-
ματισμό τους.

Συγκεκριμένα:
• To ξενοδοχείο Royal Olympic για τη δωρεάν 

παραχώρηση της αίθουσας. 
• Την κα Μαθιουδάκη για τα γλαστράκια  

που δόθηκαν στους γονείς και τους συγγε-
νείς, στο τέλος της εκδήλωσης.

• Την κυρία Βαφειά – καλλιγράφο,  
που συμπλήρωσε ονόματα των παιδιών  
στο άλμπουμ μας.

• Τον κύριο Πιέρρο Βασίλειο, από το  
ανθοπωλείο “Pierros “La Couture des fleurs” 
για το στολισμό της αίθουσας.

• Το μαγαζί «Μετά Χαράς» και τον κύριο  
Τζέλλο Ελευθέριο για τα μπαλόνια. 

• Tη Σχολή «Νίκος Αμάραντος»  
για το face painting. 

• Τον κο Παναγιώτη Ρεντίφη και την Κατερίνα 
Ρεντίφη για την μουσική.

• Την Τασία για τις χειροποίητες πλεκτές  
πεταλούδες. 

• όλους τους Εθελοντές μας που βοήθησαν 
στην προετοιμασία (στολισμός κεριών) και 
διευκόλυναν την ομαλή ροή της ημέρας.



Δράσεις 

• Μέσα στο Γενάρη η Μέριμνα έκοψε την Πίτα της μαζί με τους «Φίλους της Μέριμνας», σε ένα 
εορταστικό κλίμα με ευχές για Καλή Χρονιά, Δημιουργική, με νέους στόχους! 

• Στις 28 Ιανουαρίου η Ένωση «Μαζί για το 
Παιδί» έδωσε την ευκαιρία στα παιδιά της 
Μέριμνας να παρακολουθήσουν μαζί με 
τους συνοδούς τους, στο ΟΑΚΑ τον αγώνα 
μπάσκετ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ΑΡΗΣ. 
Ο Panathinaikos BC και η SUPERFOODS, 
υποδέχτηκαν στο γήπεδο τα παιδιά της 
Μέριμνας με δώρα και εκπλήξεις. Οι μικροί 
φίλαθλοι φωτογραφήθηκαν με παίκτες και 
τη μασκότ της ομάδας του Παναθηναϊκού. 
Ήταν μια μοναδική εμπειρία που γέμισε τα 
παιδιά με χαρά και χαμόγελα.

• Την Κυριακή 17 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε 
με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση «Save the 
Day», που διοργάνωσε ο κύριος Παναγιώτης 
Μήλας με την ομάδα του, στο κλειστό γήπεδο 
μπάσκετ Γαλατσίου. Ένας υπέροχος ζωγρα-
φιστός, νεανικός κόσμος, γεμάτος γενναιο-
δωρία, αγάπη και αίσθημα προσφοράς προς 
τα παιδιά που νοσούν με μια απειλητική για 
τη ζωή τους ασθένεια. Ευχαριστούμε από 
καρδιάς τον Παναγιώτη, τον ράπερ Tus και 
όλους τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν 
αφιλοκερδώς, τους συλλόγους παραδοσι-
ακών χορών και τους μηχανόβιους. Όλοι, 
καθένας με τον δικό του τρόπο, συνέβαλαν 
στο να πραγματοποιηθεί μια τεράστια γιορτή 
χαράς και προσφοράς!



• Στις 12 Μαρτίου στο ξενοδοχείο «Hilton», πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση ευαισθητοποίησης «Γνω-
ρίζω και Στηρίζω τη Μέριμνα», όπου τιμήσαμε τους χορηγούς μας, που τα τελευταία 3 χρόνια 
βρίσκονται σταθερά δίπλα μας. Με την ευκαιρία αυτή απονεμήθηκε και το βραβείο «Κωνσταντίνος 
Παπαδάτος», που καθιερώθηκε από την Μέριμνα μέσα στο 2018, προς τιμήν του ξεχωριστού αυ-
τού καθηγητή, παιδιάτρου και πάνω από όλα ανθρώπου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μέριμνας, 
ομόφωνα, αποφάσισε να δώσει το βραβείο, στην κα Τασία Τσαδήλα, κοινωνική λειτουργό, που μετά 
τη συνταξιοδότησή της το 2010, συνεργάζεται με τη Μέριμνα, προσφέροντας τις υπηρεσίες της 
ως μέλος της διεπιστημονικής ομάδας της Υπηρεσίας Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας  
στο Σπίτι.



 Φίλοι της Μέριμνας - Αθήνα

• Στις 23 και 24 Φεβρουαρίου πραγματοποι-
ήθηκε το όγδοο Μεγάλο Παζάρι των Φίλων 
της Μέριμνας. Στις νέες αποθήκες του σω-
ματείου οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να 
βρουν έπιπλα -μικρά και μεγάλα- φωτιστικά, 
πίνακες, χαλιά και εξαιρετικής ποιότητας 
υφάσματα επιπλώσεων.

• Στις 28 Μαρτίου στον ιδιαίτερο χώρο του 
«The Hub Events», που μας παραχωρήθηκε 
δωρεάν, πραγματοποιήθηκε η πρώτη ομιλία 
για τη φετινή χρονιά από τον Καθηγητή Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη κ. 
Νίκο Μαραντζίδη και τον Πρόεδρο του ΕΛΙΑ-
ΜΕΠ κ. Λουκά Τσούκαλη. Το ιδιαίτερα ενδι-
αφέρον θέμα: “Γιατί δυσκολεύεται η Ελλάδα 
να προσαρμοστεί σε έναν κόσμο που αλλάζει 
τόσο γρήγορα;” έδωσε αφορμή για σκέψη 
και συζήτηση.

• Στις 28 Ιανουαρίου οι 
Φίλοι της Μέριμνας 
έκοψαν την πίτα τους 
στο Hera Hotel. Σε ένα 
ιδιαίτερο, ατμοσφαιρι-
κό περιβάλλον με θέα 
την Ακρόπολη, τα μέλη 
ευχήθηκαν για τη νέα 
χρονιά. 

 Save the Date

Τον Ιούνιο, στις 21-22-23 σας περιμένουμε στο 3ο Καλοκαιρινό Bazaar Ρούχων στο Π.Κ.Δ.Α  
«Μελίνα», Ηρακλειδών 66, Θησείο. 



Ενισχύστε το έργο της Μέριμνας 

ALPHA BANK (GR 2601 401150 1150 02 002 017 657)
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (GR 58 0172 0530 0050 5304 5477 431)

Μέριμνα Θεσ/νίκης ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (GR 65 0172 0530 0050 5305 2711 856)

Αθήνα
Παπανικολή 2α, 152 32 Σίδερα Χαλανδρίου
Τηλ.: 210 6463622 
e-mail: athens.support@merimna.org.gr

Θεσσαλονίκη
Φράγκων 13, 7ος Όροφος
Τηλ.: 2310 510 010
e-mail: thessaloniki.support@merimna.org.gr

Βίντεο «Το έργο της Μέριμνας»

https://www.youtube.com/watch?v=8rB96S72tV8&feature=youtu.be

Γίνε Εθελοντής της Μέριμνας

Δήλωσε συμμετοχή για την Αθήνα στο τηλέφωνο: 210 6463622 

για την Θεσσαλονίκη στο τηλέφωνο: 2310 510010

ή αποστολή σύντομου βιογραφικού σημειώματος στο: volunteers@merimna.org.gr 


