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Ευχές για ένα όμορφο και ξεκούραστο Καλοκαίρι!



ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Το δεύτερο τρίμηνο του 2019 
έγινε παρέμβαση σε σχολείο 
που βίωσαν την απώλεια μαθη-
τή. Στην παρέμβαση αυτή συμ-
μετείχαν εκπαιδευτικοί μαζί με 
συνεργάτες από το 1ο ΚΕΣΥ 
Δ’ ΑΘΗΝΑΣ. Τα περισσότερα 
αιτήματα των σχολείων εξυ-
πηρετήθηκαν με Τηλεφωνική 
Συμβουλευτική.

Συμβουλευτικά Κέντρα Στήριξης στο Πένθος 

Σ.Κ. ΑΘΗΝΑΣ

Το Συμβουλευτικό Κέντρο της Αθήνας το δεύτερο τρίμηνο του 2019 δέχτηκε 110 νέα 
αιτήματα από οικογένειες που επιθυμούσαν στήριξη και 11 νέα αιτήματα από σχο-
λεία που βρίσκονταν αντιμέτωπα με την απώλεια. 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

Στα πλαίσια του προγράμματος «Στήριξη σχολικών κοινοτήτων μετά 
τις πυρκαγιές της Ανατολικής Αττικής», το οποίο ξεκίνησε το Σε-
πτέμβρη και ολοκληρώθηκε αυτό το τρίμηνο, υπήρξε συνεργασία:

Α) με τα 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής και 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής Περιφερικού 
Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, μετά από αίτημά τους για την 
διοργάνωση, δύο επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους Συντονιστές 
Εκπαιδευτικού Έργου. 

Το θέμα του πρώτου σεμιναρίου ήταν: «Στήριξη των Μαθητών που 
θρηνούν το θάνατο αγαπημένου τους προσώπου», στο οποίο συμ-
μετείχαν 23 συντονιστές και το δεύτερο σεμινάριο είχε τίτλο «Στή-
ριξη της μαθητικής κοινότητας που θρηνεί το θάνατο μαθητή ή εκ-
παιδευτικού» με συμμετοχή 33ων συντονιστών.

Στα σεμινάρια οι Συντονιστές έμαθαν μέσα από θεωρία και βιωμα-
τικές ασκήσεις τις φυσιολογικές αντιδράσεις που έχουν τα παιδιά 
και οι έφηβοι: 1ον όταν χάνουν ένα αγαπημένο τους πρόσωπο, 2ον 
όταν βρεθούν αντιμέτωπα με καταστροφικά γεγονότα και 3ον τρό-
πους που μπορούν οι εκπαιδευτικοί να στηρίξουν τα παιδιά που 
βιώνουν απώλειες.

Β) Ομιλία σε σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 8/5/2019. Μετά από πρόσκληση 
της διευθύντριας του σχολείου και του συλλόγου γονέων έγινε ομιλία σε 50 γονείς 
και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου με θέμα «πως μιλάμε στα παιδιά σχολικής 
και προσχολικής ηλικίας για την απώλεια περιουσίας για την φωτιά και την απώλεια 
αγαπημένου προσώπου.»  Στην συζήτηση οι γονείς ενημερώθηκαν και για τις φυσιο-
λογικές αντιδράσεις των παιδιών μετά από καταστροφικά γεγονότα.

Γ) Στις 25/7/2019 ένα χρόνο μετά την πυρκαγιά δύο ψυχολόγοι και η Διευθύντρια της 
Μέριμνας παρευρέθηκαν στο Ζάννειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας και πραγματο-
ποιήσουν δράσεις ψυχικής ενδυνάμωσης για τα παιδιά του Λύρειου ιδρύματος που 
φιλοξενούνται εκεί μέχρι να αποκατασταθεί η στέγη τους στο Λύρειο ίδρυμα. 

ΟΜΑΔΕΣ

Τον Μάιο 2019 ολοκληρώθηκε 
ομάδα 9 ενηλίκων που έχουν 
χάσει τον σύντροφό τους.



Σ.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Συμβουλευτικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης το τελευταίο τρίμηνο, από τον Μάιο 
έως και τον Ιούλιο του 2019, εξυπηρέτησε 44 οικογένειες και 4 μέσω της τηλεφωνι-
κής γραμμής στήριξης.

• Συνεχίζεται το πρόγραμμα «Clinical Supervision of front line professionals in emergency 
hotels for UAC» χάρη σε χρηματοδότηση από τη «UNICEF». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα κλινικής 
εποπτείας για τους επαγγελματίες που εργάζονται σε ξενοδοχεία με ασυνόδευτους ανήλικους πρό-
σφυγες. Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι οι εργαζόμενοι να λειτουργήσουν αποτελεσμα-
τικά στο εργασιακό τους περιβάλλον, με βελτιωμένες δεξιότητες για την υποστήριξη των παιδιών. 

• Στις 8 Ιουνίου διοργανώ-
θηκε ημερίδα με εκπαιδευ-
τικούς, σε συνεργασία με 
την Πρωτοβάθμια και Δευ-
τεροβάθμια Εκπαίδευση 
Λάρισας με θέμα «Διαχεί-
ριση του πένθους στη σχο-
λική κοινότητα», στην οποία 
συμμετείχαν περισσότεροι 
από 100 εκπαιδευτικοί.

 • Στο πλαίσιο δικτύωσης και 
συνεργασίας με φορείς 
της πόλης, καθώς και της 
εξωστρέφειας του Συμβου-
λευτικού Κέντρου της Μέ-
ριμνας, πραγματοποιήθηκε 
στις 4 Ιουνίου συνάντηση 
γνωριμίας με το Κέντρο 
Κοινότητας Καλαμαριάς. 

• Για τέταρτη συνεχή χρονιά συμμετείχαμε 
στη 16η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσ-
σαλονίκης, ενισχύοντας τη διάδοση του 
έργου της Μέριμνας καθώς οι επισκέ-
πτες είχαν την ευκαιρία να μάθουν για 
τις υπηρεσίες και τις δράσεις του Συμ-
βουλευτικού Κέντρου. Η συμμετοχή μας 
στην Έκθεση αποτελεί πλέον ένα ραντε-
βού συνάντησης και γνωριμίας. 

 • Τέλος στις 26 Ιουνίου, οι μικροί μας φίλοι 
είχαν την χαρά να παρακολουθήσουν στο 
Συμβουλευτικό Κέντρο, ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα «Προς την Ελευθερία», με τη 
δωρεάν παροχή του Κρατικού Θεάτρου Βο-
ρείου Ελλάδος. Το πρόγραμμα απευθυνόταν 
σε μαθητές Δημοτικού και είχε ως θεματική 
την Έξοδο του Μεσολογγίου. Στόχος του συ-
γκεκριμένου Εκπαιδευτικού Δράματος ήταν η 
εμβάθυνση σε έννοιες που αφορούν την αλ-
ληλεγγύη, τη διαμόρφωση της ατομικότητας 
μέσα από τη συλλογικότητα, την ειρήνη και 
την ελευθερία.



Υπηρεσία Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι

Γενικά

Καθημερινά στην Υπηρεσία Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι η διεπιστη-
μονική ομάδα φροντίζει 20 παιδιά και τις οικογένειές τους. Από κοινού αντιμετωπίζουν τις 
προκλήσεις της σοβαρής ασθένειας του παιδιού, χωρίς να ξεχνούν να ζουν με νόημα και 
ποιότητα την κάθε στιγμή. 

Ομιλίες – Συμμετοχή σε Σεμινάρια  
και Μαθήματα

Η διεπιστημονική ομάδα συνέβαλλε με διάφορα 
μαθήματα και ομιλίες, που αφορούν την Παιδια-
τρική Ανακουφιστική Φροντίδα (όπως θέματα σί-
τισης και φροντίδας του σοβαρά άρρωστου παι-
διού), στην ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών 
από το χώρο της υγείας και της παιδείας, τόσο 
στα πλαίσια μεταπτυχιακών προγραμμάτων, όσο 
και στα πλαίσια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σε 
διάφορους φορείς. 

Εκπαίδευση προσωπικού  
της Υπηρεσίας

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος μαθημάτων για τα 
μέλη της διεπιστημονικής ομάδας της Υπηρεσί-
ας, που στόχο έχουν τη βελτίωση των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών. Το πρόγραμμα των μαθημάτων 
ήταν αρκετά πλούσιο με ενδιαφέροντα θέματα, 
που αφορούσαν τη φροντίδα και τη στήριξη των 
παιδιών και των οικογενειών τους και συνέβαλλε 
παράλληλα στην ενδυνάμωση του προσωπικού 
της Υπηρεσίας.



Δράσεις των εθελοντών της Υπηρεσίας Παιδιατρικής 
Ανακουφιστικής Φροντίδας στο σπίτι

Τον Μάιο και τον Ιούνιο, στη Γιορτή της Μητέρας και στη Γιορτή του 
Πατέρα αντίστοιχα, οι εθελοντές της Υπηρεσίας μας, προσέφεραν 
στις μαμάδες και στους μπαμπάδες των παιδιών μας, υπέροχα 
δώρα, που συνοδεύονταν με όμορφες χειροποίητες ευχετήριες 
κάρτες, φτιαγμένες από τους εθελοντές μας με αγάπη και πολλή 
φαντασία. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις δύο εταιρείες που προσέφεραν τα 
προϊόντα περιποίησης, την «LR Health and Beauty Systems ΕΠΕ» 
για τη Γιορτή της Μητέρας και την “Fresh Line Cosmetics” για τη 
γιορτή του Πατέρα. Ευχαριστούμε από καρδιάς και τους εθελο-
ντές μας, ο ρόλος των οποίων διαρκώς ενισχύεται. Η στήριξη και η 
βοήθειά τους είναι πολύτιμη για την Υπηρεσία μας.

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης  
«Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα (Β’ Κύκλος)

Το Σάββατο 29 Ιουνίου ολοκληρώθηκε ο δεύτερος κύκλος επιμόρ-
φωσης «Εξειδικευμένες γνώσεις στην Παιδιατρική Ανακουφιστική 
Φροντίδα» με συμμετέχοντες 14 επαγγελματίες υγείας (ιατροί, νο-
σηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι) και ειδικούς παιδα-
γωγούς, από το χώρο των νοσοκομείων και της κοινότητας. Η θε-
ματολογία του προγράμματος ήταν πλούσια και αφορούσε θέματα 
διαχείρισης πόνου και άλλων συμπτωμάτων που βιώνει το άρρω-
στο παιδί, δεξιότητες επικοινωνίας, ειδικά θέματα στη φροντίδα 
των παιδιών, θέματα στήριξης όλων των μελών της οικογένειας, 
καθώς και προκλήσεις στη διεπιστημονική συνεργασία και στην 
ηγεσία υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας. Όλοι οι συμμετέχο-
ντες ανέφεραν ότι ήταν μια γεμάτη και πολύτιμη εμπειρία γεμάτη 
με γνώσεις, δεξιότητες και ποικίλα συναισθήματα. 

Κλινική Άσκηση  
προπτυχιακών φοιτητών 
στο μάθημα «Ανακουφι-
στική Φροντίδα»

Ολοκληρώθηκαν οι εκπαιδευ-
τικές επισκέψεις από ομάδες 
προπτυχιακών φοιτητών Νο-
σηλευτικής του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (συνολικός αριθμός: 
175) στα πλαίσια της κλινικής 
άσκησης του μαθήματος «Ανα-
κουφιστική Φροντίδα», καθώς 
και των φοιτητών Νοσηλευτικής 
του Πανεπιστημίου Πελοποννή-
σου στα πλαίσια του μαθήμα-
τος «Κοινοτική Νοσηλευτική». 



ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

• Την Κυριακή 5 Μαΐου, στο Άλσος Δαφνί-
ου, πραγματοποιήθηκε το Sunday’s Runday, 
όπου τρέξαμε και περπατήσαμε για να τιμή-
σουμε τους ανθρώπους που έδωσαν τον δικό 
τους αγώνα! Τη Μέριμνα τίμησαν με την πα-
ρουσία τους οι μαθητές του Pierce College. 
Επίσης συμμετείχαν, η εθελόντριά μας Να-
τάσα Κουτρουφίνη, η ψυχολόγος του Συμ-
βουλευτικού Κέντρου Στήριξης στο Πένθος 
Αθήνας, Εύη Μπιτσάκου και η Διευθύντριά 
μας Κάλλια Αρμαγανίδου. Ευχαριστούμε από 
καρδιάς όλους τους συμμετέχοντες!

• Στις 4 Ιουλίου στο γήπεδο της Ριζούπολης “Γ. 
Καμάρας, σε ένα φιλικό αγώνα αναμετρήθη-
καν ξανά, μετά από 15 χρόνια, οι Εθνικές ομά-
δες ποδοσφαίρου Ελλάδας και Πορτογαλίας. 
Ευχαριστούμε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 
τους Legends 2004 και το “Champions for 
Life”, για την πραγματοποίηση σειράς ποδο-
σφαιρικών εκδηλώσεων, των οποίων τα έσο-
δα θα διατεθούν για το έργο της Μέριμνας. 

• Στις 7 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε το 4ο 
Summer Bazaar στο Mauzac Cafe Bar 
Restaurant, με σκοπό την οικονομική στήριξη 
του έργου της Μέριμνας. Ευχαριστούμε θερ-
μά την κυρία Δέσποινα Μπούκουρα, για την 
πρωτοβουλία της και την υπέροχη φιλοξενία!



ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΑΘΗΝΑ

Στις 9 Μαΐου οι Φίλοι της Μέριμνας πραγματοποίησαν την πρώτη 
τους εκδρομή για τη φετινή χρονιά στην μυθική Νεμέα. Με έναν 
ανοιξιάτικο καιρό να μας συνοδεύει βαδίσαμε εκεί που η μυθολο-
γία συναντά την ιστορία. Μέλη και φίλοι απολαύσαμε μια ξενάγη-
ση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νεμέας, στο Ιερό του Διός και στο 
Αρχαίο Στάδιο. Η εκδρομή μας τελείωσε με μια περιήγηση στους 
αμπελώνες της Οινοποιίας Καραμήτσου για μια γνωριμία με το μα-
γευτικό κόσμο της παραγωγής οίνου, σε συνδυασμό με την από-
λαυση τοπικών και παραδοσιακών γεύσεων.

Στις 21, 22 και 23 Ιουνίου 
πραγματοποιήθηκε για τρίτη 
συνεχόμενη χρονιά το Καλο-
καιρινό Bazaar Ρούχων. Παρά 
τη ζέστη, όλοι οι φίλοι μας μάς 
επισκέφτηκαν για τις καλοκαι-
ρινές αγορές τους στο ΠΚΔΑ 
«Μελίνα». Ευχαριστούμε όλους 
όσους, για μια ακόμη φορά, μας 
στήριξαν με την προφορά τους. 
Οι εθελοντές μας ήταν παρό-
ντες σε όλη τη διάρκεια του τρι-
ήμερου Bazaar μας και μας βο-
ήθησαν με την παρουσία τους. 



ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Απριλίου στην Αποθήκη Γ’ στον ΟΛΘ, έγινε το 6ο Ανοιξιάτικο 
bazaar. Μια εκδήλωση-γιορτή με δράσεις για μικρά και μεγάλα παιδιά, με έξυπνα δώρα, βιβλία, ρούχα, 
κοσμήματα, είδη για το σπίτι, παιχνίδια, πασχαλινές λαμπάδες, απολαυστικά σπιτικά παρασκευάσματα 
και πολλά άλλα. Με ένα “καφενείο” όπου μπορούσε κάποιος να απολαύσει λιχουδιές και το υπέροχο 
κρασί Γεροβασιλείου. Επίσης με μία εξαιρετική λαχειοφόρο η οποία κλήρωσε πολλά πλούσια δώρα. Η 
προσέλευση του κόσμου (πάνω από 3.000 άτομα) ήταν συγκινητική, όπως και η πολύτιμη και ανεκτίμη-
τη συνδρομή των εθελοντών μας, των μελών μας και των χορηγών, που στήριξαν τη διοργάνωση του 
bazaar. Τους ευχαριστούμε όλους από καρδιάς, γιατί ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορέσαμε για ακόμη μία φορά να 
πετύχουμε το στόχο μας, να βοηθήσουμε παιδιά που χρειάζονται τη στήριξη της “Μέριμνας”.

Την Κυριακή 05 Μαΐου επισκεφθήκαμε το κτήμα Γεροβασιλείου. Παρακολουθήσαμε ξενάγηση στους 
χώρους του κτήματος και των εγκαταστάσεων από την οινολόγο κυρία Μαγδαληνή Λιβαδιώτη και ακο-
λουθήσαμε μαζί της τη διαδρομή του καρπού, από το μάζεμά του μέχρι την εμφιάλωσή του. Επίσης, 
μια ειδικά σχεδιασμένη για την ημέρα παρουσίαση μέρους της συλλογής του Μουσείου οίνου με τίτλο 
“Το συμπόσιο στο κτήμα Γεροβασιλείου” από την Δρ.Αρχαιολόγο κυρία Τζένη Γεωργάκη. Έγινε σύντο-
μη εισαγωγή γευσιγνωσίας σε δύο υπέροχες ποικιλίες κρασιού του κτήματος. Ήταν ένα χαρούμενο 
ανοιξιάτικο πρωινό Κυριακής, όπου οι ανοιχτές πόρτες του κτήματος για τους Φίλους της Μέριμνας 
Θεσσαλονίκης, συνέβαλαν στον σκοπό μας, να ωφεληθεί η Μέριμνα.



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 


