Αθήνα, 27 Ιουλίου 2017

Αγαπητοί μας,
Επικοινωνούμε μαζί σας προκειμένου να σας μεταφέρουμε την αγωνία μας καθώς
βρισκόμαστε μπροστά σε μια πρωτοφανή κρίση στην ιστορία των 22 ετών δράσης
του οργανισμού μας.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ξεκίνησε να στηρίζει παιδιά και τις οικογένειές τους με
προβλήματα επιβίωσης από την πρώτη κιόλας στιγμή της ίδρυσής του. Οι ανάγκες
όμως αυξάνονται καθώς η κοινωνικοοικονομική κατάσταση στη χώρα χειροτερεύει
με αποτέλεσμα, σήμερα, να αντιμετωπίζουμε δυσκολίες για να στηρίξουμε τα 353
παιδιά για τα οποία φέρουμε την άμεση ευθύνη ανατροφής τους καθώς
μεγαλώνουν στα 14 Σπίτια του οργανισμού αλλά και τα 13.728 παιδιά σε
ολόκληρη την Ελλάδα οι οικογένειες των οποίων αδυνατούν να καλύψουν τις
βασικές τους ανάγκες σε είδη διατροφής και προϊόντα υγιεινής.
Αυτό, όμως, το καλοκαίρι και παρά τις προσπάθειές μας να συγκεντρώσουμε τα
απαραίτητα είδη για τα παιδιά που εκπροσωπούμε, η ανταπόκριση δεν ήταν η
αναμενόμενη με αποτέλεσμα να βρεθούμε με άδεια ράφια και ελλείψεις ακόμα και σε
προϊόντα τα οποία εδώ και χρόνια υπήρχαν σε πληθώρα.
Για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις βασικές ανάγκες διατροφής όλων αυτών των
παιδιών απευθυνόμαστε και σε εσάς ευελπιστώντας πως θα μπορέσετε να μας
βοηθήσετε τόσο με τα προϊόντα που διαθέτετε όσο και με συγκεντρώσεις τροφίμων
στο πλαίσιο της εταιρείας σας/ της υπηρεσίας σας.
Με την ελπίδα πως θα μπορέσετε να στηρίξετε τις προσπάθειές μας για τα παιδιά
σας παραθέτουμε τις βασικότερες ελλείψεις μας:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ζυμαρικά
Γάλα
Λάδι
Όσπρια
Αλεύρι
Σάλτσα ντομάτας
Είδη πρωινού (μέλι, κακάο, φρυγανιές, μπισκότα, δημητριακά, κρουασάν…)
Αλάτι, ξύδι
Βρεφικές κρέμες
Βρεφικό γάλα
Είδη βρεφικές φροντίδες (πάνες, μωρομάντηλα, κρέμες συγκάματος,
σαμπουάν, αφρόλουτρα..)
Προϊόντα καθαρισμού (καθαριστικά & απολυμαντικά γενικής χρήσης,
απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων & πιάτων, χλωρίνη…)
Χαρτικά (χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας, χαρτοπετσέτες)

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» υπερήφανο για την ποιότητα των υπηρεσιών του
φροντίζει ώστε τα είδη που του προσφέρονται να φυλάσσονται και να διανέμονται με
ασφάλεια και απόλυτη διαφάνεια θέτοντας στην υπηρεσία κάθε παιδιού 14 Κέντρα
Στήριξης ανά την Ελλάδα, 2 Κέντρα Διαχείρισης και Διανομής Προϊόντων στην σε
Ρέντη & Ν. Μάκρη εξοπλισμένα με ψυγεία – θαλάμους & καταψύξεις για την ασφαλή
διατήρηση των προϊόντων καθώς και φορτηγά ψυγεία για την ασφαλή μεταφορά
ευπαθών προϊόντων.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» δεν απευθύνεται σε κάποιουςδεν ανήκει σε λίγους.
Απευθύνεται σε όλα τα παιδιά και ανήκει σε όλους αυτούς , που μοιράζονται το ίδιο
Όραμα και Αξίες: Φροντίδα, Αξιοπρέπεια και Ισότητα για κάθε παιδί στην χώρα μας.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ανήκει και σε εσάς που συμμετέχετε ενεργά στην
προσπάθεια κάθε παιδί να έχει όλα όσα δικαιούται.
Εξειδικευμένα δίπλα σε παιδιά θύματα Βίας, παιδιά θύματα Εξαφάνισης, παιδιά με
προβλήματα Υγείας, παιδιά που ζουν σε συνθήκες Φτώχειας. Κάθε ένα παιδί είναι
μοναδικό και η επιστημονική ομάδα του Οργανισμού, του παρέχει όλα όσα αυτό έχει
ανάγκη, δίνοντας άμεσα λύσεις σε συνεργασία με κάθε αρμόδιο φορέα.
Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την συμμετοχή και την εμπιστοσύνη!
«Αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε»*
Με εκτίμηση,

Κώστας Γιαννόπουλος
Πρόεδρος Δ.Σ.

*Από το Ημερολόγιο του 10χρονου Ανδρέα Γιαννόπουλου,
ιδρυτή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

