Κοινωνικός
Απολογισμός
του Συλλόγου
“Η Αγκαλιά” - 2020

Ο Σύλλογος “Η Αγκαλιά” ιδρύθηκε το
1998 για εκείνες τις μητέρες που
επέλεξαν να φέρουν στον κόσμο το παιδί
τους, ακούγοντας μόνο το χτύπο της
καρδιάς του.
Απ την αρχ της ιδρ σεώς της
"Η Αγκαλι " χει στηρ ξει περισσ τερες
απ 7.750 οικογ νειες και χουν
γεννηθε με τη βοήθει της περισσ τερα
απ 3.000 παιδι .
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2020 - το έργο μας

Αγκαλιάζουμε το παιδί από
την πρώτη στιγμή!
Ποιοι είμαστε – Τι κάνουμε

22 χρόνια
προσφοράς

Ο Σύλλογος «Η Αγκαλιά», είναι ένα φιλανθρωπικό σωματείο,
εγγεγραμμένο στα μητρώα των Μ.Κ.Ο. και Πιστοποιημένος
Φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας φροντίδας, από το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Στόχος της Αγκαλιάς είναι να παρέχει υπηρεσίες, εντελώς
δωρεάν και να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για να μεγαλώνει
το παιδί σε υγιές οικογενειακό περιβάλλον.
Όραμα μας

“Δικαίωμα στη ζωή, και με ποιότητα, για κάθε παιδί”
Οι αξίες μας
Οι αξίες ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο πορευόμαστε,
λειτουργούμε και αλληλεπιδρούμε με τις ωφελούμενες
οικογένειες, τους εθελοντές, τους συναδέλφους, τους
συνεργάτες και τους υποστηρικτές μας.

Αγάπη, Ανθρωπιστική διάθεση, Ανιδιοτέλεια,
Σεβασμός, Αξιοπρέπεια, Εντιμότητα, Αλληλεγγύη,

Πανελλαδική δράση
www.agalia.org.gr
210 8828788
Σύλλογος “Η Αγκαλιά”

Συνεργασία
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Τι κάνουμε

1. Σεμινάρια επιμόρφωσης σε θέματα προετοιμασίας γονεϊκότητας, προγεννητικής και περιγεννητικής
ψυχολογίας, καθώς και θηλασμού.
2. Στήριξη με κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο, γυναικολόγο, μαιευτήρα, μαία, παιδαγωγό και νομικό.
3. Πρόγραμμα Βάπτισης και Οικονομικής Αναδοχής
4. Προσφορά νυφικών, βαπτιστικών και μπομπονιερών για Γάμους και Βαπτίσεις στις ωφελούμενες
οικογένειες.
5. Πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα για τα παιδιά της Αγκαλιάς με την βοήθεια εθελοντών ιατρών.
6. Στέγαση ωφελούμενων οικογενειών
7. Διοργάνωση ημερίδων, ομιλιών, ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, εκδρομών, θεατρικών παραστάσεων,
περιπάτων και επισκέψεων σε μουσεία.
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Τι κάνουμε

8. Πρόγραμμα "Εγκυμοσύνη & Προστασία Αγέννητου Παιδιού": Στο Πρόγραμμα περιλαμβάνονται
επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα προετοιμασίας γονεϊκότητας, προγεννετικής

και περιγεννητικής

ψυχολογίας, μητρικού θηλασμού, διατροφής εγκύου και άλλα θέματα που αφορούν στην έγκυο. Επίσης
παρέχεται υλική στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η διάρκεια του Προγράμματος
καλύπτει την περίοδο της εγκυμοσύνης.

9. Μηνιαίο Πρόγραμμα υλικής Στήριξης "Αγκαλιάζουμε τη Ζωή": Ενδεικτικά στο Πρόγραμμα δίδονται
γάλατα, είδη πρώτης ανάγκης, πάνες, είδη βρεφικής προικός, τρόφιμα, φάρμακα, ρουχισμό,
παιχνίδια, κ.ά. στα παιδιά της Αγκαλιάς και στις οικογένειες τους. Η αίτηση για την ένταξη στο
Πρόγραμμα υποβάλλεται στο Σύλλογο από την περίοδο της εγκυμοσύνης, ενώ οι παροχές του
Προγράμματος ξεκινούν από τη γέννηση του παιδιού. Η διάρκεια του Προγράμματος είναι 2 έτη.

10. Μηνιαίο Πρόγραμμα "Προσφορά Αγάπης": Στο Πρόγραμμα εντάσσονται με συγκεκριμένα κριτήρια
ευάλωτες οικογένειες με ανήλικα τέκνα, οι οποίες αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικά προβλήματα
και βρίσκονται στο όριο ή κάτω από το όριο της φτώχειας. Η διάρκεια είναι 1 έτος και δίδεται
προτεραιότητα στις οικογένειες που είναι πολύτεκνες και μονογονεϊκές. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει
υλική στήριξη με είδη πρώτης ανάγκης.

11. Πρόγραμμα "Μεγαλώνουμε Αγκαλιά": Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αφορά σε παιδιά ηλικίας 2 - 14
ετών και συμβάλει στην προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών και στην ομαλή κοινωνικοποίησή
τους (αθλητισμός, σκακιστικές προπονήσεις, μουσικοκινητικά παιχνίδια, ζωγραφική, γλυπτική,
κηπουρική, ενισχυτική διδασκαλία, βιωματικές δράσεις, επισκέψεις σε μουσεία - θέατρα, κ.ά.). Επίσης
πραγματοποιούνται μαθήματα λογοθεραπείας και μαθήματα ειδικού μαθησιακού.

2020 - το έργο μας

Απολογισμός Κοινωνικού έργου
Στατιστικά στοιχεία 2020
(01/01/2020 - 31/12/2020)
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
➡ Η Κοινωνική Υπηρεσία της Αγκαλιάς εξυπηρέτησε 1.257 εισερχόμενες τηλεφωνικές
κλήσεις. Οι τηλεφωνικές κλήσεις αφορούσαν εκκλήσεις για συμβουλευτική και
ψυχολογική υποστήριξη, αναζήτηση πληροφοριών για τα Προγράμματα Στήριξης και
αιτήματα βοήθειας. Από το σύνολο των τηλεφωνικών κλήσεων οι 175 κλήσεις
παραπέμφθηκαν σε σχετικές δομές και φορείς.

14%
26%

Κατανομή
Τηλεφωνημάτων

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

36%
24%
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
➡ Υποβλήθηκαν στην Αγκαλιά συνολικά 107 αιτήσεις
γυναικών με σκοπό την ένταξή τους στο Πρόγραμμα
υλικής στήριξης “Αγκαλιάζουμε τη Ζωή”.
➡ Από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν συνολικά για το
Πρόγραμμα Υλικής στήριξης (“Αγκαλιάζουμε τη Ζωή”),
οι 26 έγιναν από την επαρχία και οι υπόλοιπες 81 από
την Αττική.
➡ Στο Πρόγραμμα “Αγκαλιάζουμε τη Ζωή”, εγκρίθηκαν
72 αιτήσεις. Οι 47 αιτήσεις από αυτές αφορούσαν
αιτούντες που διαμένουν στην Αττική, ενώ 25 αιτήσεις
αφορούσαν αιτούντες από την υπόλοιπη Ελλάδα.

ΑΤΤΙΚΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

1
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ΑΙΤΗΣΕΙΣ
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63%

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

23 χρόνια
προσφοράς

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
➡ Υποβλήθηκαν στην Αγκαλιά συνολικά 83 αιτήσεις

23 χρόνια
προσφοράς

γυναικών με σκοπό την ένταξή τους στο Πρόγραμμα
“Προσφορά Αγάπης”.
➡ Από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν συνολικά για το
Πρόγραμμα “Προσφορά Αγάπης”, οι 7 έγιναν από την
επαρχία και οι υπόλοιπες 76 από την Αττική.
➡ Στο Πρόγραμμα “Προσφορά Αγάπης”, εγκρίθηκαν 65
αιτήσεις. Οι 59 αιτήσεις από αυτές αφορούσαν
αιτούντες που διαμένουν στην Αττική, ενώ 6 αιτήσεις
αφορούσαν αιτούντες από την υπόλοιπη Ελλάδα.

ΑΤΤΙΚΗ
1

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
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ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
๏ Υποβλήθηκαν στην Αγκαλιά συνολικά 123 αιτήσεις
παιδιών με σκοπό την ένταξή τους στο Πρόγραμμα
“Μεγαλώνουμε Αγκαλιά”.
๏ Από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν συνολικά για το
Πρόγραμμα “Μεγαλώνουμε Αγκαλιά”, όλες έγιναν από
την Αττική.
๏ Στο Πρόγραμμα “Μεγαλώνουμε Αγκαλιά”, εγκρίθηκαν
103 αιτήσεις. Από τις 103 αιτήσεις που εγκρίθηκαν
αφορούσαν αιτήσεις παιδιών που διαμένουν στην
Αττική.

ΑΤΤΙΚΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
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23 χρόνια
προσφοράς

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
➡ Ανάμεσα στους πιο συνηθισμένους λόγους που
απορρίπτονται αιτήσεις, αποτελούν η έλλειψη
απαιτούμενων δικαιολογητικών ή η μη τήρηση των
προκαθορισμένων προϋποθέσεων (π.χ. εισοδηματικά
κριτήρια).
➡ Συνολικά στηρίχθηκαν μέσα από όλα τα Προγράμματα
της Αγκαλιάς 301 οικογένειες.
➡ To 53% από τις οικογένειες που υποστηρίχτηκαν συνολικά
σε όλα τα Προγράμματα, ήταν μονογονεϊκές.
➡ Συνολικά μέσα από τα Προγράμματα στήριξης της
Αγκαλιάς ωφελήθηκαν 336 παιδιά, ηλικίας 0 - 14 ετών.
➡ Με τη στήριξη της Αγκαλιάς γεννήθηκαν 70 παιδιά. Τα 32
παιδιά ήταν αγόρια και τα 38 κορίτσια.

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ
70%

52,5%

35%

68%

17,5%
10%

0%

0-2 ετών

3-6 ετών

15%

7-10 ετών

Ωφελούμενα Παιδιά
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7%

11-14 ετών

23 χρόνια
προσφοράς

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ
40%

30%

20%
35%
24%

10%

0%

39%

2%

15-17 ετών

18-25 ετών

26-35 ετών 36 ετών και άνω

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ

➡ Από τις μητέρες που στηρίχθηκαν συνολικά μέσα
από τα Προγράμματα της Αγκαλιάς, οι 250 ήταν
Ελληνίδες, ενώ οι 51 αλλοδαπές.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΜΗΤΕΡΩΝ

17%

83%

ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ
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ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ

23 χρόνια
προσφοράς

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
➡ Πραγματοποιήθηκαν για τα παιδιά της Αγκαλιάς 27
ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δράσεις (επισκέψεις σε
μουσεία, θεατρικές παραστάσεις, δράσεις δημιουργικής
απασχόλησης, εκδρομές, χειροτεχνίες, λοιπές εκπαιδευτικές
και ψυχαγωγικές δράσεις).
➡ Από το σύνολο των παιδιών που στηρίχθηκαν στην Αγκαλιά
τα 21 παιδιά αξιολογήθηκαν ότι χρειάζονται επιπλέον
ενίσχυση και συμμετείχαν σε θεραπευτικά προγράμματα
(λογοθεραπεία, ειδικό μαθησιακό, θεραπευτική ιππασία,
παιγνιοθεραπεία). Συνολικά έγιναν 145 ειδικά θεραπευτικά
μαθήματα.
➡ 15 παιδιά συμμετείχαν επιπλέον σε τακτικές εκπαιδευτικές
δράσεις (σκάκι, θεατρική ομάδα, ρομποτική, ενισχυτική
διδασκαλία). Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 167 μαθήματα
και συναντήσεις για τις τακτικές δράσεις.
70%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΙΔΙΩΝ

53%

35%

70%

18%
20%
0%

15%

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

2020 - το έργο μας

23 χρόνια
προσφοράς

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (Συνεδρίες)
➡ Από τις οικογένειες των παιδιών που συμμετείχαν στα
Προγράμματα της Αγκαλιάς, έλαβαν ψυχολογική
υποστήριξη 76 ενήλικες γονείς, ενώ πραγματοποιήθηκαν
στο σύνολο 417 συνεδρίες.
➡ Από τις 268 συνεδρίες συμβουλευτικής και
ψυχολογικής υποστήριξης, οι 401 συνεδρίες ήταν
ατομικές, ενώ οι 6 ήταν συνεδρίες ζεύγους.
➡ Τα αιτήματα για ψυχολογική υποστήριξη των
ωφελούμενων γονέων, αφορούσαν σε διαχείριση
θεμάτων εγκυμοσύνης, συμβουλευτική γονέων, σχέση
ζευγαριού, διαχείριση άγχους και κακοποίηση. Σε αρκετά
από τα περιστατικά προέκυψαν παραπάνω από ένα
αιτήματα κατά τη διάρκεια των θεραπειών.

5%
17%
23%
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

32%
23%

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ
ΣΧΕΣΗ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
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23 χρόνια
προσφοράς

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΥΟΥΣ
➡ Πραγματοποιήθηκαν 15 σεμινάρια στις ωφελούμενες
εγκύους της Αγκαλιάς που αφορούσαν θέματα:
μητρικού θηλασμού, ανώδυνου τοκετού, προετοιμασία
γονεϊκότητας, φροντίδα μωρού, διατροφή την περίοδο
της εγκυμοσύνης και αντιμετώπιση επιλόχειου
κατάθλιψης.
ΟΜΙΛΙΕΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
➡ Πραγματοποιήθηκαν 3 ομιλίες σε φορείς, σχολεία,
ενορίες και συλλόγους, σχετικά με το θαύμα της ζωής,
τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, το
δημογραφικό πρόβλημα, καθώς και άλλα σύγχρονα
κοινωνικά φαινόμενα που απασχολούν τα παιδιά.
ΟΜΙΛΙΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
➡ Πραγματοποιήθηκαν 6 ομιλίες επιμόρφωσης των
ωφελούμενων γονέων της Αγκαλιάς με θέματα:
Ασφάλειας στο διαδίκτυο, διαπαιδαγώγησης,
επαγγελματικού προσανατολισμού, ενημέρωσης
εποχιακών ιώσεων και ενημέρωσης μαθησιακών
προβλημάτων των παιδιών.
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
➡ Πραγματοποιήθηκαν τμηματικά εντός της χρονιάς
παιδιατρικές εξετάσεις και παιδοοδοντικοί έλεγχοι σε
129 παιδιά.
ΣΤΕΓΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
➡ Παραχωρήθηκε δωρεάν στέγη καθόλη τη διάρκεια του
έτους, σε δύο (2) μονογονεϊκές οικογένειες της
Αγκαλιάς.
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23 χρόνια
προσφοράς

ΥΛΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
Η Αγκαλιά προσέφερε στα παιδιά και στις οικογένειες που
στηρίζει συνολικά:
‣

226.312 πάνες

‣

11,8 τόνους γάλα (εβαπορέ και γάλα σκόνη)

‣

9 τόνους ρουχισμού και υπόδησης

‣

7.994 πακέτα με είδη ατομικής υγιεινής
(μωρομάντηλα, σαπούνια, αφρόλουτρα, κρέμες
συγκάματος, φυσιολογικοί οροί, κ.ά.)

‣

13.311 φρέσκα αυγά

‣

195 κιλά φρέσκια ψάρια

‣

24.330 συσκευασίες τροφίμων

‣

1.063 λίτρα ελαιόλαδο

‣

2.561 τεμάχια ειδών βρεφανάπτυξης

‣

1.053 είδη βρεφικού εξοπλισμού (καρότσια, πάρκα,
κούνιες, καθίσματα φαγητού, κτλ.)

2020 - το έργο μας

