Περιγραφή Χρηματοδοτούμενων Ερευνητικών Έργων
1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών

Τίτλος Ερευνητικού Έργου
«Η κατανόηση, η μέτρηση και η παρακολούθηση της παιδικής
ευημερίας: Ένα σχέδιο δράσης με “Το Χαμόγελο”»

Επιστημονική Υπεύθυνη: Ειρήνη Λεριού
Εκλαϊκευμένος τίτλος: «H μέτρηση της Παιδικής Ευημερίας»
Επιστημονική Περιοχή: Κοινωνικές Επιστήμες
Φορέας Υποδοχής: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών
Συνεργαζόμενος Φορέας: Το Χαμόγελο του Παιδιού
Ποσό Χρηματοδότησης: 150.000 €
Διάρκεια Χρηματοδότησης: 36 μήνες
Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

#BrainGain #StrongerGreece

Σύνοψη Ερευνητικού έργου

«Η κατανόηση, η μέτρηση και η παρακολούθηση της παιδικής
ευημερίας: Ένα σχέδιο δράσης με “Το Χαμόγελο”»

Στο εν λόγω , ερευνητικό έργο θα γίνει χρήση ενός αρχικού, πρωτόλειου δείκτη καταγραφής της παιδικής ευημερίας ή του αντίθετου της δηλαδή
της παιδικής φτώχειας, ο οποίος έχει ήδη αναφερθεί από την επιστημονική υπεύθυνη του έργου. Ο δείκτης αυτός θα εξελιχθεί, θα
οριστικοποιηθεί, θα συγκριθεί με άλλους σχετικούς υπάρχοντες δείκτες καταγραφής της παιδικής ευημερίας και θα εφαρμοστεί σε σχολεία της
περιφέρειας Αττικής. Ο συμμετέχων φορέας – χρήστης θα είναι το Χαμόγελο του Παιδιού, ο οποίος έχει εγγράφως επιβεβαιώσει τη πρόθεση
του για συνεργασία και θα συνδράμει με τη διοχέτευση στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη μελέτη της παιδικής ευημερίας. Από την ανάλυση
των αποτελεσμάτων που θα διεξαχθούν, θα διατυπωθούν συγκεκριμένες προτάσεις οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, περιορισμού της
παιδικής φτώχειας κι ενίσχυσης της ευημερίας των παιδιών στην Ελλάδα.
Άρα ο γενικός στόχος του ερευνητικού έργου έχει τρία κύρια σκέλη:
i. Εφαρμογή του δείκτη σε σχολεία της Αττικής, για καταμέτρηση της παιδικής ευημερίας/φτώχειας, σύμφωνα με το ξεχωριστό είδος παιδικής
φτώχειας που εμφανίστηκε στην Ελλάδα της κρίσης και το οποίο είδος θα διερευνηθεί περεταίρω.
ii. Μέσω του φορέα χρήστη θα παγιωθεί και θα αποδειχθεί ότι η κρίση στην Ελλάδα επηρέασε την παιδική ευημερία/παιδική φτώχεια, ενώ
παράλληλα θα διαπιστωθεί ο βαθμός επηρεασμού της παιδικής ευημερίας/φτώχειας.
iii. Mετά την ολοκλήρωση του έργου θα δοθεί στον φορέα χρήστη όλη η απαραίτητη τεχνογνωσία που θα παραχθεί από το εν λόγω έργο,
προκειμένου να καταστεί ο φορέας χρήστης ως ένα Παρατηρητήριο της Παιδικής Ευημερίας στην Ελλάδα.
http://www.childrenwelfaresm.com/index.html.

Ο Αντίκτυπος στην Κοινωνία

Ο αντίκτυπος στη κοινωνία, ως αποτέλεσμα του έργου, θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη αναλύσεων της
διερεύνησης των διαστάσεων και των δεικτών της παιδικής ευημερίας , η οποία θα αποτελέσει την
αφετηρία για μια συζήτηση σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας από Έλληνες
ειδικούς. Επιπλέον, μπορεί να αναμένεται ότι οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής, οι εκπρόσωποι των
ερευνητικών ιδρυμάτων και οι ίδιοι οι ερευνητές, θα αποκτήσουν μεγαλύτερη συνείδηση της
πολυπλοκότητας του καθορισμού και της μέτρησης της ευημερίας των παιδιών και, συνεπώς, θα
μεριμνήσουν περισσότερο για την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης κατάλληλων μεθόδων και διαδικασιών
για την εφαρμογή αποτελεσματικότερου συστήματος κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα. Ένας άλλος
αντίκτυπος του έργου είναι η παροχή της απαραίτητης τεχνογνωσίας στο «Χαμόγελο του Παιδιού»
προκειμένου να καταστεί ένα Παρατηρητήριο της Παιδικής Ευημερίας. Τέλος, το έργο αναμένεται να έχει
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για τις κοινωνικές ανισότητες στην Ελλάδα, δεδομένου ότι θα παράγει νέα
ευρήματα σχετικά με την εκτίμηση της ευημερίας των παιδιών.

#BrainGain #StrongerGreece

Η χρηματοδότηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
σημαίνει…

Παλιά αισθανόμουν ότι δεν είχα μέλλον στη χώρα μου όπως και κανένας
νέος επιστήμονας. Αισθανόμουν ότι η χώρα αυτή δεν είχε η ίδια κάποιο
μέλλον όταν δεν ενδιαφερόταν να επενδύσει στα παιδιά, στους νέους της,
στις κοινωνικές επιστήμες (στη κοινωνία). Στα πλαίσια αυτά, αν και
αγαπούσα τη χώρα μου, ήμουν αναγκασμένη να φύγω στο εξωτερικό, εκεί
όπου οι νέοι άνθρωποι και οι κοινωνικές επιστήμες εκτιμούνταν , εκεί όπου
είχαν ήδη ενδιαφερθεί για την έρευνα μου για τα παιδιά κι εκεί όπου
διοχέτευαν κονδύλια σε νέους ανθρώπους για να πραγματοποιούνται
κανονικές έρευνες με ολοκληρωμένες ομάδες.
Για εμένα η χρηματοδότηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι το φως , η ελπίδα και το
χαμόγελο!! Η ελπίδα για το ότι τα παιδιά, οι νέοι, οι κοινωνικές επιστήμες
,έχουν μέλλον στην Ελλάδα! Η ελπίδα ότι όταν η Ελλάδα επενδύει στο
τρίπτυχο παιδιά-νέοι-επιστήμη, ναι , έχει μέλλον και η ίδια! Για εμένα η
χρηματοδότηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι η ανέλπιστη ευκαιρία που μου δίνεται
μετά από χρόνια προσπαθειών, ταλαιπωριών και δυσκολιών, να μείνω στην
Ελλάδα και να πραγματοποιήσω εδώ την έρευνα μου. Για αυτό σας
ευχαριστώ από καρδιάς!!!

Η Επιστημονική Υπεύθυνη
Ειρήνη Λεριού

Στηρίζουμε την Έρευνα
Ενισχύουμε την Καινοτομία
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Βασιλίσσης Σοφίας 127,
11521, Αθήνα
210 64 12 410, 420

info@elidek.gr
www.elidek.gr

