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Αγαπητοί µας φίλοι,

Με αυτά τα λόγια, ο 10χρονος Ανδρέας Γιαννόπουλος αποτύπωσε στο ηµερολόγιο του 25
χρόνια πριν (9/11/1995) την επιθυµία του για τη δηµιουργία ενός Συλλόγου για όλα τα
παιδιά ανεξάρτητα από εθνικότητα και θρήσκευµα.Ο Ανδρέας ονειρεύτηκε έναν κόσµο
που µόνο ένα παιδί θα µπορούσε να ονειρευτεί και να πιστέψει ότι µπορεί να
πραγµατοποιηθεί.
Η επιθυµία του Ανδρέα κατέληγε στην προτροπή αλλά και βεβαιότητα … «αν ενωθούµε
όλοι θα τα καταφέρουµε». Αυτή την πεποίθηση µοιράστηκε σχεδόν το σύνολο της
ελληνικής κοινωνίας και σήµερα, 25 χρόνια µετά, «Το Χαµόγελο του Παιδιού» µε την
υποστήριξη και εµπιστοσύνη πλήθους επιχειρήσεων, ιδιωτών, θεσµικών φορέων και
εθελοντών, έχει στηρίξει περισσότερα από 1.600.000 παιδιά στους κρίσιµους τοµείς της
Βίας, της Υγείας, της Εξαφάνισης και της Φτώχειας, καλύπτοντας εξατοµικευµένα κάθε
ανάγκη τους.
«Το Χαµόγελο του Παιδιού» από τη δηµιουργία του, διατηρεί ουσιαστικές σχέσεις και
συνεργασία µε την εκπαιδευτική κοινότητα, στηρίζοντας ουσιαστικά τους µαθητές και
µαθήτριες, εκπαιδευτικούς και γονείς / κηδεµόνες, µε προγράµµατα που σαν κοινό στόχο
έχουν τη θωράκιση των παιδιών από τα σοβαρά θέµατα που τα απασχολούν όπως η
ενδοσχολική βία και ο εκφοβισµός, η κακοποίηση, η παραµέληση, η ενδοοικογενειακή
βία, η εξαφάνιση, η διαβίωση κάτω από το όριο της φτώχειας, τα προβλήµατα υγείας κλπ.
Είµαστε καθηµερινά δίπλα στα σχολεία για να στηρίξουµε εξατοµικευµένα τις ανάγκες της
κοινότητας.
Με αφορµή λοιπόν τη συµπλήρωση 25 ετών δράσης του Οργανισµού, είναι σηµαντικό να
συµµετέχουν ενεργά σε δράσεις και πρωτοβουλίες οι σηµαντικότεροι Πρεσβευτές του
Οράµατος του Ανδρέα, τα παιδιά!
Πιο συγκεκριµένα, σας προτείνουµε:

1.

Πανελλήνιος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός ζωγραφικής

Φέτος µε αφορµή τη συµπλήρωση 25 χρόνων από την ηµέρα που ο Ανδρέας έγραψε το
Ηµερολόγιό του, καλούµε τους σηµαντικότερους και πιο γνήσιους Πρεσβευτές του
Οράµατός του, τα παιδιά, να συµµετέχουν σε έναν Πανελλαδικό διαγωνισµό ζωγραφικής
µε θέµα: «… αν ενωθούµε όλοι θα τα καταφέρουµε …»
Στόχος είναι να κινητοποιήσουµε όλα τα παιδιά να ζωγραφίσουν δηµιουργικά εµπνεόµενα
από τη φράση του µικρού Ανδρέα, ιδρυτή του οργανισµού «Το Χαµόγελο του Παιδιού».
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2020 - 2021 και
απευθύνεται σε µαθητές και µαθήτριες της Πρωτοβάθµιας και της ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, από όλα τα σχολικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα (δηµόσια και ιδιωτικά της
Ελλάδας). Μέσω της συµµετοχής των µαθητών στο διαγωνισµό, επιτυγχάνεται η
ευαισθητοποίηση των παιδιών και εφήβων στην αξία της συµµετοχής, της αλληλεγγύης,
του εθελοντισµού και της προσφοράς.
Παράλληλα, ενισχύεται η θετική εικόνα του σχολείου προς την κοινωνία, µέσω της
προβολής του σχολείου και όλων των εµπλεκοµένων φορέων της σχολικής κοινότητας
(εκπαιδευτικοί-µαθητές-γονείς). Τέλος δηµιουργείται δίαυλος και δίκτυο επικοινωνίας του
σχολείου µε «Το Χαµόγελο του Παιδιού».

Περισσότερες πληροφορίες για τη συµµετοχή των σχολείων και των µαθητών στον
∆ιαγωνισµό αναγράφονται στο επισυναπτόµενο έγγραφο µε τίτλο «ΟΡΟΙ ΚΑΙ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ».
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό είναι προαιρετική και χωρίς κόστος για τους συµµετέχοντες.
Παρακαλούνται θερµά όλοι οι συµµετέχοντες όπως αποστείλουν τις συµµετοχές τους
ταχυδροµικά στη διεύθυνση Σπύρου Λούη 1, πλατεία Κασταλίας, 15124 Μαρούσι Αττικής,
υπ’ όψη της κυρίας Κατερίνας Μπουτιέρου, τηλέφωνο 2107609550, e-mail
LouiMarousi@Hamogelo.gr.
Λήξη προθεσµίας υποβολής συµµετοχής: 1η Απριλίου 2021.
Αξιολόγηση των συµµετοχών στον Πανελλήνιο Μαθητικό ∆ιαγωνισµό ζωγραφικής
1. Η αξιολόγηση των συµµετοχών θα πραγµατοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία του
Οργανισµού «Το Χαµόγελο του Παιδιού από την 1η Απριλίου 2021 µέχρι την 30η
Απριλίου 2021.
2. Σε κάθε κατηγορία θα απονεµηθεί Βραβείο. Σε όλους τους συµµετέχοντες θα
δοθούν Έπαινοι Συµµετοχής.
1. Κριτήρια για την επιλογή των νικητών θα αποτελέσουν η πηγή έµπνευσής τους, η
ελπίδα που θα αποτυπώνεται από τα έργα τους αλλά και ο προβληµατισµός τους.
Επιτροπή αξιολόγησης έργων στον Πανελλήνιο Μαθητικό ∆ιαγωνισµό ζωγραφικής
Η επιτροπή αξιολόγησης απαρτίζεται από το εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό του
Οργανισµού «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ».

2. Απόκτηση συλλεκτικού ενθύµιου (βραχιολάκι)
Καλούµε όλους εσάς, µικρούς και µεγάλους, µαθητές και µαθήτριες, εκπαιδευτικούς,
γονείς και κηδεµόνες να στηρίξετε τις δράσεις µας για κάθε παιδί στην Ελλάδα, µε την
απόκτηση ενός συλλεκτικού ενθύµιου (βραχιολάκι) µε το αντίτιµο των 2€.
Χάρη στη συµµετοχή σας, «Το Χαµόγελο του Παιδιού» θα καταφέρει να ανταποκριθεί στις
ολοένα αυξανόµενο αριθµό παιδιών και οικογενειών που έχουν ανάγκη στη χώρα µας.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την απόκτηση του συλλεκτικού ενθύµιου
(βραχιολάκι) θα βρείτε στην ιστοσελίδα µας και στο επισυναπτόµενο αρχείο..

Σας ευχαριστούµε από καρδιάς για τη συµµετοχή και την εµπιστοσύνη σας!
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε.
Με εκτίµηση,
Για «Το Χαµόγελο του Παιδιού»

Κώστας Γιαννόπουλος
Πρόεδρος ∆.Σ.

Επισυναπτόµενα θα βρείτε:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣH ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΘΥΜΙΟ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΦΙΣΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

