Δελτίο Τύπου
Θεσσαλονίκη, 20 Φεβρουαρίου 2019
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ανακοίνωσε την έναρξη του έργου «Ολοκληρωμένες
Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών II - INTERSYC II»
Την έναρξη του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την
Προστασία των Παιδιών II - INTERSYC II» παρουσίασε «Το Χαμόγελο του
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 στη
παρουσία εκπροσώπων των τοπικών φορέων της πόλης, αλλά και των εταίρων του

Υγεία και την
Παιδιού», σε
Θεσσαλονίκη,
έργου.

Το έργο αποτελεί συνέχεια της επιτυχούς υλοποίησης του πρώτου αντίστοιχου έργου INTERSYC,
και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ –
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020», σε ποσοστό 85% από το ΕΤΠΑ και 15% από Εθνικούς Πόρους. Η
υλοποίησή του έχει ξεκινήσει από τις 5 Σεπτεμβρίου 2017 και ολοκληρώνεται στις 4 Σεπτεμβρίου
2019. Η βασική ιδέα του έργου βασίζεται στον εντοπισμό των προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν
ευάλωτες ομάδες παιδιών σε Ελλάδα και Βουλγαρία και στην κεφαλαιοποίηση του έργου
INTERSYC, το οποίο υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, κατά την προηγούμενη προγραμματική
περίοδο «2007-2013».
Οι εταίροι του έργου είναι φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με αντικείμενο και
αρμοδιότητα την υλοποίηση δράσεων, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των παιδιών. Οι εταίροι έχουν ήδη συνεργαστεί με απόλυτη επιτυχία για την αντιμετώπιση
διαφορετικών προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία.
Συγκεκριμένα, οι εταίροι του έργου είναι Το Foundation “Center Nadja”- Sandanski Branch Βουλγαρία, το Regional Department of Education – Blagoevgrad - Βουλγαρία, η Αναπτυξιακή
Ανώνυμη Εταιρία Κ. Καραθεοδωρή - Δήμος Κομοτηνής, ενώ ο επικεφαλής εταίρος είναι «Το
Χαμόγελο του Παιδιού».
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κος Κώστας
Γιαννόπουλος, αναφέρθηκε στις δράσεις που πραγματοποιεί ο Οργανισμός για τα παιδιά με
προβλήματα υγείας και δήλωσε ότι: «Το INTERSYC II είναι η συνέχιση ενός επιτυχημένου
προγράμματος που ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια με το INTERSYC Ι, το οποίο βραβεύτηκε στην
Ευρώπη. Με αυτό το πρόγραμμα μας δόθηκε η ευκαιρία να επεκτείνουμε τις δράσεις και να
προσφέρουμε στα παιδιά στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία κάτι πολύ σημαντικό: υγεία, ευμάρεια,
ασφάλεια, πρόληψη. Είναι μια ένωση δυνάμεων είτε του δημόσιου, είτε του ιδιωτικού τομέα και
των δύο χωρών. Το Nadja Center Foundation, το Regional Department of Education Blagoevgrad και ο Δήμος Κομοτηνής θα κινητοποιήσουν τις δυνάμεις τους, προκειμένου τα
παιδιά να έχουν την δυνατότητα προληπτικά, να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα υγείας που
μπορεί να έχουν. Είμαστε πολύ περήφανοι που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Η εμπειρία
που έχουμε αποκτήσει έχοντας εξετάσει προληπτικά πάνω από 100.000 παιδιά και οι δράσεις μας
καθημερινά στον τομέα αντιμετώπισης κινδύνων, όπως η Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα
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Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 και το Αmber Αlert Hellas μας δίνουν τη δυνατότητα να
μεταδώσουμε την τεχνογνωσία μας και σε άλλες χώρες».
Στη συνέχεια, η Συντονίστρια Βορείου Ελλάδος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κα
Ιωάννα Μακρή, αναφέρθηκε στην άρτια υλοποίηση του πρώτου αντίστοιχου και απολύτως
επιτυχημένου έργου. Στη συνέχεια παρουσίασε το έργο INTERSYC II και το σκοπό υλοποίησής
του, ανέπτυξε τη βασική ιδέα και ανέλυσε τους άξονες παρέμβασης.
Η Διευθύντρια του “Centre Nadja” Foundation - Sadanski, κα Rossanka Venelinova, τόνισε ότι
στη Βουλγαρία είναι πολύ σημαντική η δράση της προληπτικής ιατρικής, καθώς πλέον δεν
υπάρχει υγειονομική περίθαλψη στα σχολεία, ενώ οι οικογενειακοί γιατροί δεν έχουν τη
δυνατότητα να κάνουν τόσες πολλές προληπτικές εξετάσεις στα παιδιά. Συγκεκριμένα, δήλωσε
ότι: «Με το έργο INTERSYC II έχουμε τη δυνατότητα να προσεγγίζουμε χιλιάδες παιδιά. Το
ενδιαφέρον στη Βουλγαρία ήταν τεράστιο. Όλα κυλούν ομαλά, όλα είναι προγραμματισμένα κι
αυτό οφείλεται στη συνεργασία μας με τις κρατικές υπηρεσίες. Η συνεργασία δημόσιων φορέων,
ιδρυμάτων και ΜΚΟ, είναι πολύ σημαντική, καθώς ο ένας συμπληρώνει τον άλλο».
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Κ. Καραθεοδωρή του Δήμου
Κομοτηνής, κα Αφροδίτη Καρελιάδου, δήλωσε ότι: Ο Δήμος Κομοτηνής, μέσω της Αναπτυξιακής
Ανώνυμης Εταιρείας του Κ. Καραθεοδωρή, συμμετέχει με μεγάλη χαρά στο έργο, το οποίο
αποτελεί τη συνέχεια του πολύ πετυχημένου προγράμματος INTERSYC Ι. Μέχρι στιγμής έχουν
δηλώσει πάνω από 2.000 παιδιά συμμετοχή στο πρόγραμμα, τα οποία θα εξεταστούν από
γιατρούς τεσσάρων ειδικοτήτων: παιδίατρο, οφθαλμίατρο, οδοντίατρο και ωτορινολαρυγγολόγο.
Παράλληλα η εταιρεία έχει αναλάβει τη διοργάνωση σεμιναρίων και εκδηλώσεων με στόχο την
ενημέρωση, τόσο των γονέων, όσο και της εκπαιδευτικής κοινότητας για την αξία της
προληπτικής ιατρικής. Τέλος, θα τους δοθεί η δυνατότητα να πιστοποιηθούν στην παροχή
πρώτων βοηθειών.
Η Αρμόδια Χειρίστρια του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα Βουλγαρία 2014-2020 για το έργο INTERSYC II, κα Dinkova Jenya, απηύθυνε χαιρετισμό και
αναφέρθηκε στη σημασία της υλοποίησης του έργου.
Η συμβολή του έργου INTERSYC II έγκειται στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των
περιοχών εφαρμογής, εστιάζοντας στα παιδιά. Η αντιμετώπιση κρίσιμων κοινωνικών
προβλημάτων, όπως η εμπορία ανθρώπων, η οποία συνδέεται άμεσα με τις εξαφανίσεις παιδιών,
η στήριξη οικογενειών που βρίσκονται σε κρίση και η διασφάλιση της καλής υγείας των παιδιών,
αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τη διατήρηση του τοπικού πληθυσμού και των δύο
χωρών, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών
δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες του INTERSYC II καλύπτουν ακόμα και απομακρυσμένες
περιοχές με έντονη την ανάγκη υλοποίησης δράσεων προληπτικής ιατρικής για παιδιά, ιδιαίτερα
λόγω των σημερινών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών.
Το έργο αναπτύσσεται μέσω δύο βασικών αξόνων παρέμβασης. Ο πρώτος άξονας στοχεύει σε
δράσεις για την προστασία παιδιών σε κίνδυνο και την προώθηση, κατάρτιση και επίδειξη των
εργαλείων της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, του Amber Alert Hellas
και του European Child Alert Automated System (ECAAS). Ο δεύτερος άξονας παρέμβασης
στοχεύει στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας για τα
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παιδιά, μέσω της δράσης της προληπτικής ιατρικής στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, αλλά και
μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων στον τομέα διάσωσης και πρώτων βοηθειών στην Ελλάδα και
στη Βουλγαρία, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Πρώτων Βοηθειών.
Η δράση στη Βουλγαρία βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής έχουν εξεταστεί περισσότερα από
2.500 παιδιά από παιδίατρο, οφθαλμίατρο, οδοντίατρο, ΩΡΛ και ορθοπεδικό στις περιοχές
Sandanski και Blagoevgrad της Βουλγαρίας. Στην Ελλάδα η δράση θα εξελιχθεί κατά την περίοδο
04.03.2019 - 04.06.2019 στους Δήμους Κομοτηνής, Ιάσμου και Μαρωνείας – Σαπών. Οι δράσεις
προληπτικής ιατρικής στη διασυνοριακή περιοχή στελεχώνονται από το εξειδικευμένο
επιστημονικό προσωπικό όλων των εταίρων: γιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές,
διοικητικό προσωπικό και εξωτερικούς συνεργάτες και πραγματοποιούνται με τη χρήση του
Κινητού Πολυϊατρείου για παιδιά «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» και των κινητών ιατρικών μονάδων του
Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
Για περισσότερες πληροφορίες:
Το Χαμόγελο του Παιδιού
Τηλ. 2310 250 160
thesspress@hamogelo.gr
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