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Αγαπητοί μας,
Το Χριστοδούλειο είναι ίδρυμα αγάπης για το παιδί με ειδικά οικογενειακά προβλήματα και βρίσκεται
στο Χαϊδάρι στην οδό Αγ. Γρηγορούσης 5.
Ιδρύθηκε το 1943, είναι (Ν.Π.Ι.Δ) και διοικείται από επταμελές Διοικ. Συμβούλιο, φιλοξενεί σήμερα 34
κορίτσια ηλικίας από 3 έως 23 ετών.
Το Ίδρυμα τους παρέχει δωρεάν τροφή, στέγη, ενδυμασία, ιατροφαρμακευτική φροντίδα, ψυχολογική
υποστήριξη, ξένες γλώσσες, πληροφορική, μουσική, χορό και παντός είδους δραστηριότητες , φοιτούν
όλα τα παιδιά στα σχολεία της περιοχής από τον Παιδικό Σταθμό μέχρι το Λύκειο και σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
της Αθήνας. Όλα τα παιδιά έχουν πολύ καλές επιδόσεις και πολύ καλή υγεία, τα έξοδα τους
καλύπτονται αποκλειστικά από συνδρομές φίλων και καλοπροαίρετων συνανθρώπων μας που έχουν
αγαπήσει αυτή την προσπάθεια, που πάνω από 70 χρόνια γίνεται στο χώρο αυτό. Στην δύσκολη
περίοδο που διανύουμε όλοι, οι ανάγκες του Ιδρύματος είναι τεράστιες.
Τα παιδιά μας και εγώ προσωπικά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά, για την αγάπη σας και την
εμπιστοσύνη που δείξατε εμπράκτως στο ίδρυμα μας.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρει κάποιος ότι στις δύσκολες μέρες που περνάμε, δεν προχωρά μόνος
του, αλλά έχει ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν την προσπάθεια του, όπως εσείς .
Πρέπει να γνωρίζετε ότι βασικός στόχος του ιδρύματος, είναι τα παιδιά μας να πάρουν σωστές βάσεις,
να γίνουν σωστά άτομα και μετά την αποχώρηση τους να μπορούν να ανοίξουν τα φτερά τους.
Πρέπει να γνωρίζετε επίσης ότι η εκκαθάριση και η είσπραξη της επιταγής γίνεται ύστερα από ημέρες,
θα σας αποστείλουμε απόδειξη μετά την εκκαθάριση, η κατάθεση της στην τράπεζα έγινε στις
26/8/2014.
Τελειώνοντας σας ευχαριστούμε πάλι για την τόσο σημαντική βοήθεια σας, θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι
τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για την διατροφή των παιδιών.
Μετά τιμής
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Χριστοφοράκης

