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Happy Home

Εισαγωγή

Τα παιδιά υποφέρουν από
υποσιτισμό και τα περιστατικά
σεξουαλικής κακοποίησης,
παιδικών γάμων και καταπάτησης
δικαιωμάτων αποτελούν καθημερινό
φαινόμενο. Υπολογίζεται πως
περισσότερα από 250.000 παιδιά
στη Ντάκα, πρωτεύουσα του
Μπανγκλαντές, ζουν στον δρόμο.

Τα παιδιά στερούνται την ασφάλεια
και τη ζεστασιά ενός σπιτικού, ενώ
η παιδική εργασία αποτελεί για
αυτά μια σκληρή πραγματικότητα.
Ιδιαίτερα τα κορίτσια πέφτουν
συχνά θύματα trafficking και η ζωή
τους είναι σε διαρκή κίνδυνο. Η
πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι
περιορισμένη και ελάχιστα είναι
τα παιδιά που τους δίνεται αυτή
η ευκαιρία. Η παιδικότητα και η
αθωότητα χάνονται πρόωρα και τα
παιδιά αναγκάζονται να βιώσουν
την πιο σκληρή πραγματικότητα των
μεγάλων.
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Μια από τις χώρες δράσης της
ActionAid είναι το Μπανγκλαντές.
Μια χώρα με πολύ υψηλά ποσοστά
φτώχειας. Εκατομμύρια άνθρωποι
ζουν σε παραγκουπόλεις και
αμέτρητα παιδιά επιβιώνουν
στο περιθώριο, μεγαλώνοντας
κυριολεκτικά στον δρόμο.
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Η ιστορία του Happy Home
Μέσα από αυτές τις δύσκολες
συνθήκες γεννήθηκε η ανάγκη
για την υποστήριξη ευάλωτων
κοριτσιών, τα οποία είναι και
τα πιο συνήθη θύματα. Έτσι,
τo Happy Home της ActionAid
έγινε ένα καταφύγιο για ευάλωτα
κορίτσια και από το 2006 έχει
χαρίσει στέγη, ασφάλεια και
εκπαίδευση σε χιλιάδες κορίτσια.
Στη Ντάκα, στην περιοχή με το
μεγαλύτερο πρόβλημα, η ActionAid
δημιούργησε 5 σπίτια και στο
ξεκίνημα της πρωτοβουλίας αυτής
παρείχε στέγη και εκπαίδευση σε
150 κορίτσια ηλικίας 7 έως 18 ετών.

Το 2016 και έπειτα από τόσα
χρόνια στήριξης, τα πέντε
σπίτια ενώθηκαν σε ένα, στη
Μοχαμαντπούρ της Ντάκα, και
μέχρι σήμερα εξακολουθούμε
να βελτιώνουμε τη ζωή των
κοριτσιών. Στη διάρκεια των ετών
αυτών έχουν στηριχθεί 17.000
κορίτσια. Και συνεχίζουμε!

880

κορίτσια έχουν επανενταχθεί στην κοινωνία

400
κορίτσια έχουν βρει εργασία
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Τι προσφέρει το Happy Home
Το σημαντικότερο που προσφέρει
το Happy Home είναι η ελπίδα για
ένα καλύτερο μέλλον. Μια ζωή
μακριά από το σκληρό πρόσωπο των
παραγκουπόλεων και των δρόμων
του Μπανγκλαντές. Αποτελεί ένα
καταφύγιο για όσα κορίτσια έχουν
φιλοξενηθεί εκεί. Βρίσκουν ένα ζεστό
και ασφαλές σπίτι, τη φροντίδα που
στερήθηκαν, φαγητό και φυσικά
πρόσβαση στην εκπαίδευση, σε
υπηρεσίες υγείας και ψυχολογική
υποστήριξη. Παράλληλα, λειτουργούν
προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων
και επαγγελματικής εξέλιξης,

ώστε τα κορίτσια να είναι έτοιμα να
συνεχίσουν ομαλά τη ζωή τους μετά
την ενηλικίωσή τους. Μόλις φύγει
ένα κορίτσι, ένα νέο έρχεται και
ετοιμάζεται να αλλάξει η ζωή του.

750

κορίτσια έχουν λάβει επαγγελματική
εκπαίδευση / προετοιμασία

1.050

κορίτσια έχουν αποκτήσει πρόσβαση
σε στέγη και εκπαίδευση
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Οι επιτυχίες
Η Asha Moni, ένα ακόμα κορίτσι
από το Happy Home, κέρδισε
το πρώτο βραβείο σε διεθνή
διαγωνισμό ζωγραφικής το
2020, από το Παγκόσμιο Δίκτυο
Θαλάσσιων Μουσείων. Αναμφίβολα
αυτό αποτελεί ένα μεγάλο
επίτευγμα και κίνητρο για όλα τα μη
προνομιούχα κορίτσια σαν την Asha
Moni.

17.443

κορίτσια έχουν συμμετάσχει στις
εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές
δραστηριότητες του κέντρου

1.040

κορίτσια έχουν βοηθηθεί
εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές μέρος να
κοιμούνται τα βράδια
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Το Happy Home μπορεί να
φιλοξενήσει μέχρι και 100
κορίτσια σε μόνιμη βάση. Φυσικά,
ο αριθμός συνεχώς ανανεώνεται
με νέα πρόσωπα και τα κορίτσια
αποχωρούν μόλις ενηλικιωθούν,
καθώς τότε ξεκινάει η διαδικασία
επανένταξής τους στην κοινότητα.
Στις πρόσφατες επιτυχίες
συγκαταλέγεται η εισαγωγή δύο
κοριτσιών σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο,
τα οποία έλαβαν υποτροφία,
αφού συγκέντρωσαν εξαιρετική
βαθμολογία. Ένα από τα κορίτσια
μας συγκέντρωσε την υψηλότερη
βαθμολογία στην πρώτη της χρονιά
σε τελικές εξετάσεις κρατικού
πανεπιστημίου. Τα κορίτσια αυτά
αποτελούν ένα μεγάλο παράδειγμα
πως μια μικρή υποστήριξη μπορεί
να δώσει φτερά σε μεγάλα όνειρα.
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Νιώθουμε άσχημα
όταν δεν έχουμε κάτι
να κάνουμε. Έχουμε
τις ασχολίες μας και
περνάμε όμορφα.
Ξεκινάμε την ημέρα
μας με γιόγκα και μετά
όλες καταπιανόμαστε με
διάφορες δραστηριότητες
που αγαπάμε.

Shamima
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Ακόμη και κατά τη διάρκεια
της πανδημίας, τα κορίτσια
καταπιάνονταν με δραστηριότητες
και διαδικτυακά μαθήματα.
Συμμετέχουν όλες μαζί σε διάφορες
γιορτές, καλλιεργούν ηγετικές
δεξιότητες, ενώ παρακολουθούν
ακόμα σεμινάρια αισθητικής και
αρτοποιίας. Όλα αυτά είναι ένα
μικρό παράδειγμα της στήριξης που
παρέχεται σε αυτά τα κορίτσια. Τα
κορίτσια του Happy Home δεν είναι
διαφορετικά από τα άλλα. Είναι
παιδιά με χαμόγελα και θέληση
για ζωή, τα οποία αντιμετώπισαν
δυσκολίες και τους δίνεται η ελπίδα
για ένα καλύτερο μέλλον.
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Το Happy Home
σε χρειάζεται
Κάθε δωρεά, μικρή ή μεγάλη, θα έχει
καθοριστική σημασία για το παρόν
αλλά και για το μέλλον αυτών των
κοριτσιών.
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Τα κορίτσια του Happy Home
χρειάζονται τη στήριξή σου. Αυτή τη
στιγμή φιλοξενούνται 86 κορίτσια
και άλλα 11 βρίσκονται σε διαδικασία
επανένταξης στην κοινότητα, αφού
έχουν αποκτήσει τα απαραίτητα
εφόδια. Με εσένα στο πλάι μας
μπορούμε όλοι μαζί να συνεχίσουμε
και να διευρύνουμε αυτό το πολύτιμο
έργο. Ένα έργο το οποίο έχει δώσει
χαμόγελο, ελπίδα, ανακούφιση και
ασφάλεια σε χιλιάδες κορίτσια όλα
αυτά τα χρόνια.
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Happy Home

Μπορείς να στηρίξεις σε ένα
ή περισσότερα από τα παρακάτω
πακέτα:

Πακέτο τροφίμων:
Με 27 ευρώ καλύπτεις τα έξοδα
σίτισης ενός κοριτσιού για ένα μήνα.
Με 270 ευρώ καλύπτεις τα έξοδα
σίτισης για δέκα κορίτσια για ένα
μήνα.

Πακέτο εκπαίδευσης (βιβλία,
σχολικά δίδακτρα, σχολικά
είδη:
Με 10 ευρώ στηρίζεις ένα κορίτσι για
ένα μήνα.
Με 120 ευρώ στηρίζεις ένα κορίτσι για
ένα χρόνο.
Με 300 ευρώ στηρίζεις δέκα κορίτσια
για ένα μήνα.
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Πακέτο ρουχισμού:
Με 66 ευρώ συνεισφέρεις στον
ρουχισμό ενός κοριτσιού για ένα
χρόνο.

Πακέτο ανάπτυξης
δεξιοτήτων (προετοιμασία
για επαγγελματική
σταδιοδρομία):
Με 54 ευρώ στηρίζεις ένα κορίτσι για
ένα χρόνο.
Me 162 ευρώ ενισχύεις 3 κορίτσια για
ένα χρόνο.

Πακέτο υγείας (ιατρική
περίθαλψη, πακέτα πρώτων
βοηθειών, έξοδα γιατρών)
Με 15 ευρώ προσφέρεις σε 5 κορίτσια
για ένα μήνα.
Με 36 ευρώ προσφέρεις σε ένα
κορίτσι για ένα χρόνο.
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Κάθε παιδί αξίζει να ονειρεύεται άφοβα,
με την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.
Γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον.

Λεωφ. Μεσογείων 204
15561 Χολαργός Αττικής, Ελλάδα
Τ: 212.000.6300 (Ελλάδα)
Τ: 22.100.399 (Κύπρος)
E: info.hellas@actionaid.org
actionaid.gr
Βρες την ActionAid Hellas στα:
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