
 

 

 

 

 

 

 

 

Χανιά, 29 Σεπτεμβρίου 2015 

Αγαπητοί μας φίλοι 
 

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την ευγενική χορηγία σχολικών ειδών στον Οργανισμό 

μας.  
 

Τα σχολικά είδη που συλλέγονται στους χώρους μας πανελλαδικά, αξιοποιούνται για την 

ενίσχυση παιδιών, οι οικογένειες των οποίων, δεν μπορούν να αντέξουν το οικονομικό 

βάρος των σχολικών απαιτήσεων. Οι εξαιρετικά δύσκολες κοινωνικοοικονομικές 

συνθήκες έχουν αυξήσει τον αριθμό των παιδιών και των οικογενειών που χρειάζονται 

στήριξη. Με τη δική σας συμμετοχή, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα καταφέρει να 

ανταποκριθεί σε όλα τα αιτήματα που δέχεται, παρέχοντας σε χιλιάδες παιδιά τα 

απαραίτητα σχολικά είδη προκειμένου να φοιτήσουν ισότιμα στα σχολεία τους. 
 

Ωστόσο η ενίσχυση οικογενειών με προβλήματα διαβίωσης δεν περιορίζεται στα σχολικά 

είδη. Χάρη στην προσφορά ειδών από ιδιώτες και εταιρείες έχουμε καταφέρει να 

καλύπτουμε σταθερά τις σημαντικές ανάγκες εκατοντάδων χιλιάδων παιδιών σε τρόφιμα, 

αλλά και είδη ένδυσης, υπόδυσης, οικοσυκευές και άλλα. 
 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» δεν έχει μεγάλους ευεργέτες. Στυλοβάτες του είναι οι πολίτες και 

οι εταιρείες, οι οποίοι εμπιστευόμενοι το έργο μας, το στηρίζουν έμπρακτα μέσω δωρεών 

και χορηγιών.  
  

Η κάθε προσφορά –οικονομική ή σε είδος- είναι ένας μικρός θησαυρός, που αξιοποιείται 

με απόλυτη υπευθυνότητα και σεβασμό, γεγονός που επικυρώνεται ετήσια από το σώμα 

ορκωτών ελεγκτών της Ernst & Young. Μάλιστα, σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία 

του προηγούμενου έτους, μόλις το 10% των εσόδων δαπανάται για τη διοικητική 

λειτουργία του Οργανισμού. Για κάθε 1 ευρώ που προσφέρετε στον Οργανισμό, τα 90 

λεπτά αξιοποιούνται απευθείας στις δράσεις μας.  
 

Αποστολή μας πανελλαδικά, 365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες την ημέρα, η υλοποίηση 

αποτελεσματικών και άμεσων δράσεων με στόχο την Προστασία, την Υγεία και την καλή 

Διαβίωση των παιδιών ανεξάρτητα από εθνικότητα και θρήσκευμα. 
 

Αγάπη, Αξιοπρέπεια, Ανιδιοτέλεια, Ευελιξία, Ισότητα, Πρωτοπορία, Σεβασμός, Συμμετοχή, 

Συνέπεια, Συνεργασία αυτές είναι οι αξίες που χαρακτηρίζουν το έργο που επιτελείται από 

τους εκατοντάδες εθελοντές και εργαζομένους μας! 
 

Σήμερα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχοντας αναγνωριστεί για το έργο που επιτελεί τόσο 

στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, συσπειρώνει υγιείς δυνάμεις, 

και επιτυγχάνει να δίνει άμεσα λύσεις στα εκατοντάδες προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

τα παιδιά. 
 

Με όραμα το Χαμόγελο κάθε παιδιού ακολουθούμε την προτροπή του Ανδρέα: 
 

Ελάτε λοιπόν να βοηθήσουμε, αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε! 
 

Με εκτίμηση,  

Κώστας Γιαννόπουλος 

Πρόεδρος Δ.Σ. 
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