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H ιστορία του σωματείου ΕΛΙΖΑ
ξεκινάει με την αληθινή ιστορία
μιας μικρής Ελίζας, που δεν
πρόλαβε να ανοίξει τα φτερά
της. Χωρισμένοι γονείς.
Ένας πατέρας στοργικός,
που χάθηκε όμως νωρίς.
Μια ψυχικά άρρωστη μητέρα
βυθισμένη στα ναρκωτικά,
και μια «υγιής» πολιτεία,
όπου οι τυπικές διαδικασίες
συνθλίβουν την ουσία. Η Ελίζα
πεθαίνει, κακοποιημένη από τη
μητέρα της, στα 6 της χρόνια.
Στη Νέα Υόρκη, η ιστορία της
Ελίζας γίνεται πρωτοσέλιδο
στο περιοδικό TIME, και η αιτία
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
την προστασία των παιδιών.

Η απώλεια της Ελίζας γίνεται αφορμή για μια
πρωτοβουλία δράσης. Η Μαρίνα Καρέλλα και
ο σύζυγός της, Πρίγκιπας Μιχαήλ, αποφασίζουν, για
χάρη της, να ιδρύσουν στην Ελλάδα τη μη-κερδοσκοπική
Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού - ΕΛΙΖΑ.

2008

2009

Ιδρύουμε τον πρώτο Πρότυπο
Ξενώνα για την προστασία και
αποκατάσταση κακοποιημένων
και παραμελημένων βρεφών
και μικρών παιδιών στην Ελλάδα,
σε συνεργασία με τα Παιδικά Χωριά
SOS Ελλάδας.
Από το Μάρτιο του 2016, διοικείται
αποκλειστικά από τα Παιδικά Χωριά
SOS Ελλάδος, που συνεχίζουν
να προσφέρουν απαραίτητες και
εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσίες.

2010
Ξεκινάμε την πρώτη Εθνική
Εκστρατεία ενάντια στη
σωματική κακοποίηση, στην
Ελλάδα με τη διανομή δύο
οδηγών για γονείς: «Γονιός
δεν γεννιέσαι - Γίνεσαι» και
«Σύνδρομο Ταρακουνήματος»,
με την προβολή δύο τηλεοπτικών σποτ: «Το παιχνίδι,
δεν είναι πάντα παιχνίδι» και
«Πόσο θα περιμένεις πριν
μιλήσεις;» για το ευρύ κοινό.

2013

Με σκοπό την πρόληψη
της οικογενειακής βίας,
υλοποιούμε σε συνεργασία
με την οργάνωση «Ένα
παιδί, ένας κόσμος» το
κοινοτικό πρόγραμμα «ΒΗΜΑ
- ΒΗΜΑ», που στηρίζει
ευάλωτες οικογένειες όταν
αντιμετωπίζουν κρίσιμες
συνθήκες ζωής.

Σε συνεργασία με τα Αμερικανικά
Πανεπιστήμια YALE και IOWA και
την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών, εκπαιδεύουμε ιατρούς,
νοσηλευτές και επαγγελματίες
υγείας που φροντίζουν παιδιά σε όλη
τη χώρα. Ταυτόχρονα, διευρύνουμε
την επιμόρφωση σε αστυνομικούς,
δικαστές και εισαγγελείς, καθώς,
χωρίς τη δική τους εμπλοκή ο κύκλος
προστασίας δεν κλείνει.

2016

ΣΤΗΡΙΖΟΜΑΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΡΓΟ
ΠΟΥ ΣΩΖΕΙ
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΖΩΕΣ

Με το Πρόγραμμα «Ασφαλές
Άγγιγμα» και τη συνεργασία της
οργάνωσης «New Υork Society
for the Prevention of Cruelty
to Children», μαθαίνουμε στα
παιδιά πώς να προστατεύουν
τον εαυτό τους από τη
σεξουαλική κακοποίηση, ενώ
ταυτόχρονα εκπαιδεύουμε
γονείς και δασκάλους.

2017

2018

Ιδρύουμε στη Β’ Πανεπιστημιακή
Παιδιατρική Κλινική, στο Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»,
τη Μονάδα Φροντίδας για την
Ασφάλεια των Παιδιών «Σόφη
Βαρβιτσιώτη». Αποτελεί την
πρώτη Μονάδα για κακοποιημένα
παιδιά στην Ελλάδα, με στόχο
την έγκαιρη αναγνώριση
συμπτωμάτων κακοποίησης ή
παραμέλησης σε βρέφη και
μικρά παιδιά.

2019
• Συνεχίζουμε όλα τα ενεργά
προγράμματά μας, προσβλέποντας στην ίδρυση νοσοκομειακών μονάδων για κακοποιημένα παιδιά σε όλες τις
Πανεπιστημιακές παιδιατρικές
κλινικές στην Ελλάδα.
• Ταυτόχρονα, βρισκόμαστε
συνεχώς σε εγρήγορση για
να ανταποκριθούμε στις
προκλήσεις και ανάγκες
που παρουσιάζονται.

Σύμφωνα με επιστημονικές
έρευνες στην Ελλάδα:
•1 στα 2 παιδιά έχει υποστεί
τουλάχιστον μία μορφή
σωματικής βίας
•1 στα 5 παιδιά έχει υποστεί
περιστατικό σεξουαλικής βίας
•Παιδιά κάτω των 4 ετών
διατρέχουν μεγαλύτερο
κίνδυνο θανάτου από
κακοποίηση
•9 στις 10 σοβαρές περιπτώσεις
παραμένουν χωρίς διάγνωση,
προστασία και αντιμετώπιση

ΤΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

2.700 γονείς

ενημερώθηκαν για θέματα ανατροφής
παιδιών προσχολικής ηλικίας και έμαθαν
πώς να αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα
της σεξουαλικής κακοποίησης

επιμορφώθηκαν για το πολυδιάστατο
φαινόμενο της κακοποίησης και
το δικό τους ρόλο στην πρόληψη
και αντιμετώπισή του

61 βρέφη &

2.600 παιδιά

1.350 αστυνομικοί

μικρά παιδιά

5-9 ετών

έμαθαν πώς να προστατεύουν τον εαυτό
τους από τη σεξουαλική κακοποίηση μέσα
από ειδικά εργαστήρια στα σχολεία

2.110 δάσκαλοι & παιδαγωγοί

φιλοξενήθηκαν μέχρι σήμερα
στον Πρότυπο Ξενώνα που ίδρυσε το ΕΛΙΖΑ
με τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδας

360 οικογένειες & 720 παιδιά
που ζουν σε συνθήκες φτώχειας
και κοινωνικού αποκλεισμού
υποστηρίζονται μέσα από
το Πρόγραμμα ΒΗΜΑ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΤΕ

επιμορφώθηκαν σε 9 Ημερίδες σε όλη
την Ελλάδα για τη σωστή διάγνωση και
προστασία κακοποιημένων παιδιών

1.450 επαγγελματίες υγείας
έλαβαν επιστημονική κατάρτιση που
στοχεύει στη βελτιστοποίηση
του μηχανισμού διαχείρισης
περιστατικών εντός και εκτός
Νοσοκομείου

75 δικαστές

& εισαγγελείς

ενημερώθηκαν για
το διεθνές πλαίσιο
προστασίας των
κακοποιημένων παιδιών
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