Ο Αυστριακός Hermann Gmeiner (1919-1986) ιδρυτής των Παιδικών Χωριών SOS,
δημιούργησε το 1949 το πρώτο Παιδικό Χωριό SOS στο Imst Tirol. Η ιδέα του να δοθεί
στοργή και ένα σπίτι σε ορφανά παιδιά και σε παιδιά που έχουν ανάγκη φροντίδας και
προστασίας, βρήκε παγκόσμια αναγνώριση.
Ένα Παιδικό Χωριό SOS αποτελείται από 12 σπίτια, όπου στο καθένα μένει η Μητέρα
SOS με τα 6 έως 9 «παιδιά της», από το σπίτι των διοικητικών υπηρεσιών, το σπίτι του
Διευθυντού και της οικογένειάς του.
Σήμερα, τα Παιδικά Χωριά SOS (περιλαμβάνονται και οι Στέγες Νέων και τα Κέντρα
Πρόληψης και Θεραπείας για το Παιδί και την Οικογένεια) υπάρχουν σε 132 χώρες. Είναι
το μεγαλύτερο ιδιωτικό φιλανθρωπικό έργο στον κόσμο.
Παιδικά Χωριά SOS στην Ελλάδα:
• Το 1982 ιδρύθηκε το πρώτο Παιδικό Χωριό SOS στη Βάρη/Αθήνα. Το 1996
ιδρύθηκε η πρώτη Στέγη Νέων στο Π. Φάληρο/Αθήνα.
• Το 1997 ιδρύθηκε το δεύτερο Παιδικό Χωριό SOS στο Πλαγιάρι/Θεσσαλονίκη και το
2004 η δεύτερη Στέγη Νέων στη Θεσσαλονίκη.
• Το 2010 ιδρύθηκε το τρίτο Παιδικό Χωριό στην Αλεξανδρούπολη/Θράκη.
• Το 1999 ιδρύθηκε το Κέντρο Πρόληψης και Θεραπείας για το Παιδί και την
Οικογένεια στην Κυψέλη/Αθήνα.
• Ένα τέταρτο Παιδικό Χωριό SOS σχεδιάζεται για την Κρήτη.
Η εθελοντική μου ενασχόληση με τα Παιδικά Χωριά SOS (είμαι στην Αθήνα από το 1970)
άρχισε το 1982 με τον ακόλουθο τρόπο:
• Οικονομική υποστήριξη μέσω «συλλογής δωρεών».
• Πώληση υλικού SOS (ημερολόγια, κάρτες κλπ) στο ετήσιο Χριστουγεννιάτικο
παζάρι στη Γερμανική Σχολή Αθηνών.
• Οργάνωση ομάδων, συλλόγων κλπ για επίσκεψη στο Παιδικό Χωριό SOS Βάρης.
• Συμμετοχή σε εκδηλώσεις που οργανώνονται από το Παιδικό Χωριό SOS, όπως
π.χ. παζάρια Χριστουγέννων και Πάσχα.
• Συμμετοχή στην Επιτροπή Ελέγχου των οικονομικών του Σωματείου.
Πολλές ελληνικές οικογένειες έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ από την κρίση στη χώρα, σε
βαθμό που δεν μπορούν πλέον να εξυπηρετούν τις ανάγκες των παιδιών τους.
Στην Αττική, το 2011 τα γενικά αιτήματα προς τα Παιδικά Χωριά SOS για υποστήριξη,
έχουν αυξηθεί κατά 100%, εκ των οποίων 67% αφορούν οικονομική βοήθεια.
Αν και τα ίδια τα Παιδικά Χωριά και τα Κοινωνικά τους Κέντρα έχουν επηρεαστεί από την
κρίση (λιγότερα έσοδα από δωρεές, φόροι, αυξημένα έξοδα για ηλεκτρ. ρεύμα και
θέρμανση) εκτός από τις δικές τους υπηρεσίες, επιπλέον εξυπηρετούν και φροντίζουν
μόνες μητέρες καθώς και 600-700 παιδιά στα πλαίσια της κοινωνικής τους προσφοράς
(τρόφιμα, είδη ρουχισμού, ψυχολογική υποστήριξη).
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