
«Συμμαχία» κατά της παιδικής κακοποίησης 

 

Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» ενώνει τις δυνάμεις της με την «Πρωτοβουλία 

για το Παιδί» 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

   

Με γνώμονα την διασφάλιση της ποιότητας της ζωής περισσότερων παιδιών η Ένωση «Μαζί για 
το Παιδί» υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τον Σύλλογο Κοινωνικής Πρωτοβουλίας Βέροιας, 
«Πρωτοβουλία για το Παιδί». 
 
Σκοπός αυτής της συνεργασίας των δύο φορέων είναι να πολλαπλασιάσουν τις δυνατότητες 
επίτευξης του κοινού στόχου που είναι η φροντίδα και η προστασία παιδιών, εφήβων και 
νέων  που βρίσκονται σε ανάγκη ή και σε κίνδυνο, καθώς και η μεγαλύτερη δυνατή συμβολή την 
καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, που 
πλήττει ευάλωτα άτομα και ευπαθείς οικογένειες. 
 
Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο φορέων θα υπάρξει ανταλλαγή τεχνογνωσίας  και 
προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και γνώσης με στόχο την εμβάθυνση των 
προσφερομένων υπηρεσιών τους. 
 
Με αυτόν τον τρόπο η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» ανοίγει την «αγκαλιά» της σε περισσότερα 
παιδιά σε ανάγκη και δίνει δυναμικά το παρόν σε μια πόλη απομακρυσμένη από τα αστικά 
κέντρα. 
 
Όπου υπάρχει παιδί σε ανάγκη η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» και ο Σύλλογος «Πρωτοβουλία για 
το Παιδί» θα είναι δίπλα του. 
 
Λίγα λόγια για την Ένωση «Μαζί για το Παιδί»: 
Το Μαζί για το Παιδί ιδρύθηκε το 1996 στην Αθήνα.  Πρόκειται για μια ένωση μη-κερδοσκοπικών 
σωματείων και ιδρυμάτων, που εργάζονται για την ευημερία περισσότερων από 30.000 παιδιών 
κάθε χρόνο  εκ των οποίων τα 10.000 σε συστηματική βάση. Κύριος στόχος της Ένωσης είναι να 
προσφέρει βοήθεια σε παιδιά και νέους που αντιμετωπίζουν την φτώχεια, την αναπηρία, την 
κακοποίηση και την αρρώστια. Το 2016 τιμήθηκε με το Αργυρό Μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών 
για την κοινωνική του προσφορά. www.mazigiatopaidi.gr 
 
Λίγα λόγια για την «Πρωτοβουλία για το Παιδί»: 
Η «Πρωτοβουλία για το Παιδί» ιδρύθηκε στη Βέροια τον Απρίλιο του 2008. Είναι Σωματείο μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αφοσιωμένο στην προστασία και την φροντίδα  παιδιών που 
βρίσκονται σε ανάγκη και σε κίνδυνο. Όραμα των ανθρώπων της είναι η παροχή ποιοτικών και 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε παιδιά και νέους και στους τρεις βαθμούς κοινωνικής φροντίδας 
(ανοικτή και κλειστή φιλοξενία, θεραπεία τραύματος) με στόχο την άρση των συνεπειών από την 
κατάσταση που βίωσαν και την απόδοσή τους στην κοινωνία, ως ακέραιων, αξιοπρεπών και 
χρήσιμων ανθρώπων. www.propaidigr.org 

https://propaidi.us4.list-manage.com/track/click?u=a47b77e8246030dd3be462096&id=b38886842b&e=7e6ad7a306
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