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H ιστορία της ΕΛΙΖΑΣ είναι
η αληθινή ιστορία ενός παιδιού
που δεν πρόλαβε να ανοίξει
τα φτερά του.
Χωρισμένοι γονείς. Ένας πατέρας που της στάθηκε αλλά χάθηκε νωρίς. Μια άρρωστη μητέρα
βυθισμένη στα ναρκωτικά και μια «υγιής» πολιτεία
όπου οι τυπικές διαδικασίες συνθλίβουν την ουσία.
H ΕΛΙΖΑ πέθανε κακοποιημένη στα 6 της χρόνια.

Η Ελίζα κι εμείς
1995. Για τους κατοίκους της Νέας Υόρκης, η Ελίζα
γίνεται σύμβολο και αιτία ώστε να υπογραφεί το μανιφέστο «Ποτέ Ξανά» και να θεσπιστεί «Ο Νόμος της
Ελίζας» που επανακαθορίζει τις ευθύνες του κράτους
και των κοινωνικών υπηρεσιών σε ό,τι αφορά στην
προστασία του παιδιού.
2008. Στην Ελλάδα, η αληθινή ιστορία της Ελίζας
είναι η αφορμή για μια πρωτοβουλία δράσης.
Η Μαρίνα Καρέλλα και ο σύζυγός της Πρίγκιπας Μιχαήλ,
οι οποίοι είχαν αναλάβει την οικονομική στήριξη της
Ελίζας στην Αμερική, ηγούνται της πρωτοβουλίας για
την ίδρυση του μη-κερδοσκοπικού σωματείου ΕΛΙΖΑ,
με στόχο να συμβάλλει στην προστασία και θεραπεία
των παραμελημένων και κακοποιημένων παιδιών, με
έμφαση κυρίως στα βρέφη, στα νήπια και στα παιδιά
ηλικίας μέχρι 5 ετών.

ΣΗΜΕΡΑ! ΟΧΙ ΑΥΡΙΟ!

Γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα
σύμφωνα με έρευνες
1 στα 2 παιδιά έχει πέσει θύμα τουλάχιστον μίας
ανεπιθύμητης εμπειρίας σωματικής βίας
1 στα 10 παιδιά σε περιστατικό σεξουαλικής βίας
σχεδόν 3 στα 10 παιδιά (28%) δηλώνουν
παραμελημένα
λιγότερο από 1 στις 10 σοβαρές περιπτώσεις
αναφέρονται στις υπηρεσίες ενώ 9 στις 10
παραμένουν χωρίς διάγνωση, προστασία και
αντιμετώπιση

Οι στόχοι μας
Nα υποστηρίξουμε τα δικαιώματα των παιδιών
στην Ελλάδα μέσω της δημιουργίας υπηρεσιών
άμεσης ανακούφισης που στοχεύουν στην προστασία, θεραπεία και αποκατάσταση
Να προσφέρουμε κοινοτικές υπηρεσίες που στοχεύουν στην πρόληψη της κακοποίησης και παραμέλησης των παιδιών
Να συμβάλλουμε στην περαιτέρω ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από το
θέμα της παιδικής κακοποίησης και παραμέλησης
Nα εκπαιδεύσουμε τους νέους γονείς
Να προωθήσουμε νέες συνεργασίες και να αναπτύξουμε κοινές δράσεις με άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

ΞΕΝΩΝΑΣ SOS-ΕΛΙΖΑ
H πρώτη μας δράση
Η δημιουργία ενός Πρότυπου Ξενώνα Προστασίας, Θεραπείας και Αποκατάστασης για παιδιά
προσχολικής ηλικίας πραγματοποιήθηκε σε
συνεργασία με τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος το 2009.
Σήμερα, ο Πρότυπος Ξενώνας SOS-ΕΛΙΖΑ με
εξειδικευμένο και αφοσιωμένο προσωπικό,
περιθάλπει ανά πάσα στιγμή 20 βρέφη, νήπια και παιδιά ως 5 ετών που έχουν υποστεί
παραμέληση ή κακοποίηση. Τα παιδιά παρακολουθούνται από το SOS-ΕΛΙΖΑ και μετά το
τέλος της διαμονής τους στον Ξενώνα ώστε να
αξιολογηθεί η ανάπτυξη, η ευεξία καθώς και η
ποιότητα της ζωής τους.

Για κάθε παιδί που φιλοξενείται
στον Ξενώνα προσφέρεται:
άμεση προστασία, ψυχολογική υποστήριξη,
και φιλοξενία
ολοκληρωμένη θεραπεία
εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης
σε οικογενειακό περιβάλλον
συμβουλευτική βοήθεια στη φυσική
οικογένεια και επαφή με το ευρύτερο
συγγενικό πλαίσιο
νομική υποστήριξη, όταν χρειάζεται

Πρόγραμμα ΒΗΜΑ
Το ΒΗΜΑ, είναι ένα κοινοτικό πρόγραμμα που λειτουργεί σε συνεργασία με την
οργάνωση «Ένα παιδί, ένας κόσμος»
και προσφέρει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη σε γονείς και
παιδιά που ζουν σε συνθήκες φτώχιας και κοινωνικού
αποκλεισμού. Απώτερος σκοπός είναι η πρόληψη της
παραμέλησης ή κακοποίησης, που συχνά είναι επακόλουθα των διαταραγμένων οικογενειακών σχέσεων,
της αρρώστιας, του κοινωνικού αποκλεισμού, της
ανεργίας, της φτώχειας ή των διακρίσεων.

Πρόληψη και ενημέρωση
Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε επιμορφωτικές εκδηλώσεις και συνέδρια
Εκδώσαμε έναν οδηγό για νέους γονείς: «Γονιός
δεν γεννιέσαι. Γίνεσαι»
Συνεργαζόμαστε με αντίστοιχο οργανισμό του εξωτερικού για το πρόγραμμα ενημέρωσης που αφορά το «Σύνδρομο ταρακουνήματος των βρεφών»
(Shaken baby syndrome)
Η Ανοικτή Γραμμή 11525 της Ένωσης «Μαζί για
το Παιδί» της οποίας είμαστε συνεργάτες, λειτουργεί
σε 24ωρη βάση στελεχωμένη από ομάδα ειδικών
Τα στελέχη μας εκπαιδεύονται στο εξωτερικό μέσω
υποτροφιών που προσφέρουν οι δωρητές μας.

Οι πόροι μας
Δεν λαμβάνουμε καμία επιχορήγηση από κρατική πηγή.
Στηριζόμαστε αποκλειστικά σε δωρεές που προσφέρουν ιδιώτες, οργανισμοί, εταιρείες ή ιδρύματα, καθώς
και στα έσοδα από τις εκδηλώσεις που οργανώνουμε.

Το ΕΛΙΖΑ
Οραματίζεται ένα κόσμο όπου κανένα παιδί
δε θα υποφέρει από κακοποίηση ή παραμέληση.

Πως μπορείτε να βοηθήσετε
Πιστεύοντας στους σκοπούς μας και στηρίζοντας
οικονομικά και ηθικά το έργο μας.
Για Τραπεζική Κατάθεση:
National Bank of Greece
Αριθ. Λογ/σμου: 104 29665226
ΙΒΑΝ: GR 580 1101040000010429665226
Alpha Bank
Αριθ. Λογ/σμου: 115 002 002020047
ΙΒΑΝ: GR 980 1401150115002002020047
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