
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αμηόηηκε θύξηε/θπξία, 

Με απηή ηελ επηζηνιή, ζα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε όηη ε κε θεξδνζθνπηθή, κε 

θπβεξλεηηθή νξγάλσζε Ένωζε Μαδί για ηο Παιδί, ζηα πιαίζηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ 

πξνζθέξεη,  ιεηηνπξγεί ηελ Πανελλαδική Γπαμμή 11525 θαη ην Σςμβοςλεςηικό Κένηπο γηα 

γνλείο, εθπαηδεπηηθνύο θαη εθήβνπο. 

 

Γπαμμή 11525 Μαδί για ηο Παιδί 

Παξνρή ςπρνινγηθήο ζηήξημεο ζε γνλείο, παηδηά θαη εθήβνπο κέζσ ηειεθώλνπ. 

πγθεθξηκέλα, νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη είλαη: 

• Σςμβοςλεςηική ζηήπιξε γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηκεησπίδεη έλα παηδί ή έλαο 

έθεβνο θαη ν γνληόο/θεδεκόλαο ηνπ.  

• Παπαπομπέρ ζε ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ άιινη θνξείο, ζε παλειιαδηθό επίπεδν, 

γηα ην παηδί θαη ηελ νηθνγέλεηα. 

• Πλεποθοπίερ γηα όηη αθνξά αλήιηθα παηδηά θαζώο θαη γηα ηηο ππεξεζίεο ησλ θνξέσλ 

ηεο Έλσζεο. 

• Καηαγγελίερ αλώλπκεο ή επώλπκεο, γηα πεξηζηαηηθά θαθνπνίεζεο αλειίθσλ. 

Η ζπκβνπιεπηηθή πξαγκαηνπνηείηαη κε αθνξκή ζέκαηα όπσο:  
 

 ρέζεηο γνληώλ –παηδηώλ  
 Αλαθνίλσζε/δηαρείξηζε δηαδπγίνπ 
 Υεηξηζκόο ζε ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο παηδηώλ όπσο επηζεηηθόηεηα, ζεμνπαιηθόηεηα, 

άξλεζε γηα ην ζρνιείν, δπζθνιίεο ζην δηάβαζκα 
 Δηαρείξηζε άγρνπο 
 αιιά θαη γηα πνιιά άιια ζέκαηα 
 

 

Πέξα από ηηο ηειεθσληθέο ζπλεδξίεο, ε Γξακκή 115 25 ζπκπιεξώλεηαη από ην 

Σςμβοςλεςηικό Κένηπο, όπνπ πξνζθέξνληαη δηαδηθηπαθά ή κε θπζηθή παξνπζία: 



 

 
 

• Οινθιεξσκέλνο θύθινο ζπκβνπιεπηηθώλ ζπλεδξηώλ 

• Οκάδεο ζηήξημεο γνλέσλ  

• Φπρν-εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηνινγίαο ζε γνλείο/ εθπαηδεπηηθνύο 

/εθήβνπο 

Η γξακκή θαη ην ζπκβνπιεπηηθό θέληξν ζηειερώλνληαη από επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο 

πνπ δεζκεύνληαη από θώδηθα δενληνινγίαο θαη ηζρύεη ην απόξξεην, νη θιήζεηο δελ 

ερνγξαθνύληαη νύηε θαηαγξάθνληαη. Όιεο νη ππεξεζίεο είλαη ΔΧΡΕΑΝ Όζνλ αθνξά ηηο 

ρξεώζεηο ησλ θιήζεσλ, από ζηαζεξό ΟΣΕ ε ρξέσζε είλαη αζηηθή γηα αζηηθά θαη ππεξαζηηθά 

ηειέθσλα αλεμαξηήησο δηάξθεηαο θιήζεο ελώ από άιινπο παξόρνπο νη ρξεώζεηο πνηθίινπλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιύλνπκε ηνλ θαινύληα, αλαιακβάλνπκε εκείο ηελ ρξέσζε  όπνπ 

ρξεηάδεηαη, θαιώληαο πίζσ ζε ηειέθσλν πνπ ζα καο ππνδείμνπλ. 

Οη εκέξεο θαη ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλόινπ ησλ ππεξεζηώλ καο είλαη Δεπηέξα σο 

Παξαζθεπή, 9.00–21.00 

email επηθνηλσλίαο 11525@mazigiatopaidi.gr 

 

 

 

Λίγα λόγια για ηεν Ένωζε « Μαδί για ηο Παιδί»  

Σν «Μαδί γηα ην Παηδί» μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ζηελ Ειιάδα ην 1996.  Πξόθεηηαη γηα κηα 

έλσζε κε-θεξδνζθνπηθώλ ζσκαηείσλ θαη ηδξπκάησλ, πνπ εξγάδνληαη γηα ηελ επεκεξία 

πεξηζζόηεξσλ από 30.000 παηδηώλ θάζε ρξόλν. Κύξηνο ζηόρνο ηεο Έλσζεο «Μαδί γηα ην 

Παηδί» είλαη λα πξνζθέξεη βνήζεηα ζε παηδηά θαη λένπο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηελ θηώρεηα, ηελ 

αλαπεξία, ηελ θαθνπνίεζε θαη ηελ αξξώζηηα.   

To 2016 ηηκήζεθε κε ην Αξγπξό Μεηάιιην ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ γηα ηελ θνηλσληθή ηεο 

πξνζθνξά, ελώ ην 2019 έιαβε βξαβείν BRAVO γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ρηιηάδσλ πνιηηώλ ζην 

πιαίζην ηεο δξάζεο ηεο «Ίζεο επθαηξίεο γηα ηα παηδηά: Δξάζεηο γηα ηελ Τγεία θαη ηελ Παηδεία 

ζε αθξηηηθέο πεξηνρέο ηεο Ειιάδαο».  

Πεξηζζόηεξα ζην www.mazigiatopaidi.gr  

  

Αγ. Θσκά 14 Αζήλα 115 27 | Σει.: 210 7482690 |  Fax : 210 7482664 | E-mail: 

info@mazigiatopaidi.gr | www.mazigiatopaidi.gr| www.facebook.com/mazigiatopaidi 

|Twitter/Instagram: @mazigiatopaidi  
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