
Ετήσια Έκθεση 2022
Ithaca Publication 2022    |    All Rights Reserved



Περιεχόμενα

Αντί Προλόγου         3

Η Ithaca               4

Η Αστεγία στην Ελλάδα               8

Αντίκτυπος 2022          12

Υπηρεσίες Υγιεινής                          14

Υπηρεσίες Ένταξης                          27

Ευαισθητοποίηση - Συνηγορία          43

Εθελοντισμός                                    52

Υποστηρικτές και Συνεργάτες     55

Οικονομικός Απολογισμός                62



Το 2022 ήταν και αυτή μια χρόνια με αρκετές αλλαγές, προκλήσεις και  εξελίξεις στις δράσεις αλλά και στην ίδια την ομάδα της 
Ithaca. 
Οι κρίσεις τα τελευταία χρόνια είναι αλλεπάλληλες: πανδημία Covid-19, περιβαλλοντική κρίση,  ενεργειακή κρίση, ως απόρροια 
του πολέμου στην Ουκρανία και καθώς επηρεάζουν βαθύτατα όλους τους τομείς της ελληνικής κοινωνίας, από την υγεία, μέχρι 
την οικονομία, δημιουργούν ολοένα και πιο επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης σε όλους τους ανθρώπους.
Η ομάδα μας, ακολουθώντας τις εξελίξεις και τις αλλαγές που προκύπτουν στις ανάγκες των ανθρώπων που στηρίζουμε, 
συνεχώς κυνηγά την εξέλιξη αναπτύσσοντας νέες υπηρεσίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την ολιστική επανένταξη των 
ωφελούμενων μας.
Στην Ithaca, το 2022, συνεχίσαμε σταθερά την παροχή υπηρεσιών  υγιεινής, στοχεύοντας πάντα στην βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Η δράση μας συνεχίστηκε αδιάκοπα, είτε μέσω την κινητής μας μονάδας, είτε μέσω της 
λειτουργίας των πλυντηρίων στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του Δήμου Αθηναίων καλύπτοντας το δικαίωμα της 
προσωπικής υγιεινής.
Επιπλέον, από την πρώτη χρονιά λειτουργίας μας στόχος ήταν η κοινωνική ενσωμάτωση των αστέγων, γι’αυτο και αναπτύξαμε 
και το πρόγραμμα εργασιακής απασχόληση ευάλωτων ομάδων στην Ithaca.
Η εργασιακή επανένταξη, αποτελεί ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό εγχείρημα. Γι’αυτο το λόγο εμπλουτίσαμε το 
πρόγραμμα απασχόλησης με ψυχοκοινωνική και εργασιακή συμβουλευτική από εξειδικευμένους επαγγελματίες , οι οποίοι 
ενδυναμώνουν τους ωφελούμενους του προγράμματος συστηματικά, δημιουργώντας για τον καθένα ένα εξατομικευμένο πλάνο 
υποστήριξης.
Παράλληλα, αναπτύξαμε περαιτέρω το πρόγραμμα εργασιακής επανένταξης με την ανάπτυξη υπηρεσιών που στοχεύουν στην 
κάλυψη των αναγκών που μας επικοινωνούν οι ωφελούμενοι μας,
α)μέσω εργασιακής συμβουλευτικής προς ωφελούμενους της Ithaca, αλλά και άλλων φορέων. 
β)με τη διενέργεια εργαστηρίων εργασιακής ενδυνάμωσης, τόσο στους εργαζόμενους της ομάδας μας, αλλά και σε 
ωφελούμενους του προγράμματος "Στέγαση και Εργασία" του Δήμου Αθηναίων.
Δημιουργήσαμε τις συνθήκες, ώστε οι πληθυσμοί που μας εμπιστεύονται να έχουν τη δυνατότητα ολιστικής επανένταξης στο 
κοινωνικό σύνολο. Συνεχίσαμε την κοινωνική υπηρεσία στο πεδίο δράσης, μέσω εξειδικευμένης κοινωνικής λειτουργού, με την 
υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του κοινωφελούς ιδρύματος "ΤΙΜΑ", λαμβάνοντας συνολικά πάνω από 800 
αιτήματα από ωφελούμενους.  
Τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν επιτεύξιμο, χωρίς τις κατάλληλες συνεργασίες. Πάντα προτεραιότητα μας είναι η δημιουργία 
στρατηγικών συνεργασιών με Δήμους, φορείς, οργανώσεις και εταιρειες, οι οποίες συντελούν στην μεγιστοποίηση  και 
επιτάχυνση των αποτελεσμάτων μας.
Συνεχίζουμε δυναμικά  και το 2023, με στόχο την ουσιαστική υποστήριξη όσων περισσότερων ανθρώπων μπορούμε!

Αντί Προλόγου Δήμητρα Κουντουριώτη
Διευθύντρια,  Ithaca



Η Ithaca



H μη κερδοσκοπική Οργάνωση Ithaca ιδρύθηκε το 2015 και στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών 
υγιεινής και στην επανένταξη των αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων. H Ithaca λειτουργεί την, πρώτη 

στην Ευρώπη, κινητή μονάδα πλυντηρίου ρούχων παρέχοντας καθαρά ρούχα χωρίς κόστος, ενώ 
παράλληλα προσφέρει θέσεις εργασίας σε ανθρώπους από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

H δράση της Ithaca εστιάζει στην αντιμετώπιση των πολυσύνθετων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι 
άνθρωποι που είναι αποκλεισμένοι από τα βασικά κοινωνικά αγαθά και αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς 

πυλώνες:

H Ithaca | Σκοπός



Υπηρεσίες Άμεσης Παρέμβασης & Ανακούφισης

Ο πρώτος πυλώνας αφορά στην παροχή υπηρεσιών υγιεινής προς τους ανθρώπους που διαβιούν σε καταστάσεις δρόμου 
αλλά και σε όσους ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η Ithaca, δεδομένης της έλλειψης επαρκών υπηρεσιών υγιεινής 
στην Αθήνα, λειτουργεί την πρώτη κινητή μονάδα πλυντηρίου ρούχων στην Ευρώπη. Παράλληλα, έχει αναλάβει τη λειτουργία 
των πλυντηρίων του Υπνωτήριου στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του Δήμου Αθηναίων.
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Υπηρεσίες Επανένταξης
Στην Ithaca, στόχος αποτελεί η ολιστική επανένταξη και υποστήριξη ατόμων από ευάλωτες ομάδες. Αυτό το 
καταφέρνουμε ουσιαστικά με τις εξής υπηρεσίες:
α) Κοινωνική υπηρεσία στο πεδίο δράσης της κινητής μονάδας, με ψυχοκοινωνική υποστήριξη και έμπρακτη 
βοήθεια σε κοινωνικά αιτήματα, β) Εργασιακή απασχόληση σε άτομα από ευάλωτες ομάδες στις υπηρεσίες της 
Ithaca με ταυτόχρονη ψυχοκοινωνική τους υποστήριξη και εργασιακή ενδυνάμωση ημερησίως. γ) Εργασιακή 
συμβουλευτική σε άτομα από ευάλωτες ομάδες με στόχο την απορρόφηση τους στην αγορά εργασίας. δ) 
Εργαστήρια εργασιακής ενδυνάμωσης σε ωφελούμενους της Ithaca, καθώς και σε άτομα του προγράμματος 
“Στέγαση και Εργασία” του Δήμου Αθηναίων. 

Ευαισθητοποίηση και Δράσεις Συνηγορίας
Ο τρίτος πυλώνας, αφορά την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση τόσο του κοινού όσο και της 
Πολιτείας γύρω από το ζήτημα της έλλειψης στέγης. Με τη δημιουργία εκστρατειών, τη 
συμμετοχή σε δίκτυα και τις τοποθετήσεις απευθυνόμενοι προς κάθε αρμόδιο όργανο, η Ithaca 
διεκδικεί και συνηγορεί υπέρ της βελτίωσης των συνθηκών, των υπηρεσιών και της πρόσβασης 
όλων των ανθρώπων, σε όλα τα βασικά αγαθά.

Η Ithaca | Πυλώνες Δράσης



Ithaca | Η Ομάδα



Η Αστεγία 
στην Ελλάδα



Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τελευταίες έρευνες, στο σύνολό τους περίπου 40.000 άνθρωποι μένουν στο δρόμο, σε 
εγκαταλειμμένα κτίρια, ακατάλληλα καταλύματα ή σε κατοικίες που απειλούνται με έξωση. Συνεπώς, στερούνται βασικών 
αναγκών, όπως είναι η σίτιση, η ιατρική περίθαλψη, οι ευκαιρίες απασχόλησης και η σωστή υγιεινή, ενώ παράλληλα βιώνουν 
κοινωνικό αποκλεισμό και ζουν στο περιθώριο. 

Πιο συγκεκριμένα, 1.500 άνθρωποι διαβιούν σε συνθήκες δρόμου στο κέντρο της Αθήνας. Βρίσκονται κυρίως σε περιοχές όπως 
η Ομόνοια, η Βικτώρια, το Πανεπιστήμιο, το Θησείο, το Μεταξουργείο και το Μοναστηράκι. Ακόμη, 18.500 άνθρωποι θεωρούνται 
άστεγοι - με την ευρεία έννοια του ορισμού της ευρωπαϊκής τυπολογίας ETHOS. Πρόκειται για άτομα τα οποία μένουν σε 
επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης, σε σπίτια χωρίς ηλεκτρικό ή ρεύμα, φιλοξενούνται σε ξενώνες ή ζουν υπό την απειλή έξωσης.

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, η έλλειψη επαρκών Υπηρεσιών Υγιεινής συγκριτικά με το μέγεθος του προβλήματος, καθώς και η 
έλλειψη εθνικού στρατηγικού πλάνου συμβάλλουν στην έξαρση του φαινομένου, με μόνες προσπάθειες αυτές των οργανώσεων 
και ομάδων να καλύψουν διαφορετικές ανάγκες, όπως την ανάγκη για στέγαση, σίτιση, υγιεινή, ιατρική περίθαλψη κ.ά.

Τρομακτικά είναι και τα ποσοστά που αφορούν τα επίπεδα φτώχειας στην Ελλάδα. Σχεδόν ένας στους τρεις Έλληνες (ποσοστό 
28,3% αντιμετώπισε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού το 2021, με το σχετικό ποσοστό να είναι αυξημένο κατά 0,9% 
σε σχέση με το προηγούμενο έτος. .Παράλληλα σε κίνδυνο φτώχειας εκτιμάται το 19,67% των μελών του εκτιμώμενου 
πληθυσμού της Χώρας που διαβιεί σε ιδιωτικά νοικοκυριά.

Η ανεργία συνεχίζει να πλήττει σε μεγάλο βαθμό την Ελλάδα, ακόμη και σήμερα. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες έρευνες, 
62.6% του συνόλου των ανέργων αποτελείται από μακροχρόνια άνεργους με το 30.6% να έχουν περάσει 8 χρόνια από την 
τελευταία εργασία.

Η κατάσταση στην Ελλάδα



Στατιστικά στοιχεία

Άνθρωποι βρέθηκαν κάτω 
από το όριο της φτώχειας σε παγκόσμιο 

επίπεδο

40,000 62.6%

Άνθρωποι θεωρούνται 
άστεγοι στην Ελλάδα με 
την ευρεία έννοια του 

όρου

Το ποσοστό των 
μακροχρόνια ανέργων, 
στο σύνολο ανεργίας, 
σήμερα στην Ελλάδα

>500.000.000

Η Κατάσταση στην Ελλάδα



Το 2022 σηματοδότησε την επιστροφή των Ελλήνων πολιτών στην κανονικότητα, έπειτα από 2 
χρόνια από την έναρξη της πανδημίας, παρά το γεγονός ότι κατά τους πρώτους μήνες 
κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε το κύμα της μετάλλαξης Όμικρον, η οποία αποδείχθηκε άκρως 
μεταδοτική. 

Βέβαια, η νέα πρόκληση για το 2022 ήταν η Στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της 
Ουκρανίας το Φεβρουάριο και οι συνέπειές της που γρήγορα έγιναν αισθητές και στη χώρα 
μας. Ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε, ενώ λόγω της αύξησης των τιμών ακόμη και σε είδη πρώτης 
ανάγκης χιλιάδες άνθρωποι ζουν υπό την απειλή φτωχοποίησης. 

Παράλληλα, η ενεργειακή κρίση, η οποία προέκυψε ως απόρροια του πολέμου στην Ουκρανία 
και έχει επηρεάσει όλη την Ευρώπη, δημιουργεί νέα προβλήματα. Οι τιμές των καυσίμων και 
της ηλεκτροδότησης έχουν εκτιναχθεί στα ύψη, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι 
συνάνθρωποι μας να ζουν σε μια συνεχή ανασφάλεια. Οι προβλέψεις δεν έχουν κάνει λόγο 
ακόμη για το τέλος αυτής της κρίσης, η οποία προστίθεται στις προηγούμενες που έχουν 
πλήξει την Ελλάδα. Η απειλή, λοιπόν, για τα νοικοκυριά και τους ανθρώπους είναι ακόμη 
ενεργή και ο αντίκτυπος της δεν είναι ακόμη φανερός.

Πόλεμος και 
Ενεργειακή Κρίση

Η Κατάσταση στην Ελλάδα



Αντίκτυπος



31.440
Κιλά Καθαρών Ρούχων

6.288
Επισκέψεις στην 
Κινητή Μονάδα

30
Εθελοντές

19
Ωφελούμενοι που 
εντάχθηκαν στην 
αγορά εργασίας

5
Βασικά Σημεία 

Λειτουργίας

Αντίκτυπος | Το 2022 με Μια Ματιά

837
 Αιτήματα κοινωνικής 

υπηρεσίας

1.258 
Ωφελούμενοι

345
Συνεδρίες Εργασιακής

Συμβουλευτικής



Το πρώτο επίπεδο δράσης της οργάνωσης, αφορά στην παροχή υπηρεσιών υγιεινής προς τους 
ανθρώπους που διαβιούν σε καταστάσεις δρόμου ή εν γένει επισφαλείς συνθήκες, απευθυνόμενη 

προς κάθε ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού. Η Ithaca, δεδομένης της έλλειψης επαρκών υπηρεσιών 
υγιεινής, λειτουργεί την πρώτη κινητή μονάδα πλυντηρίου ρούχων στην Ευρώπη. 

Με την κινητή μονάδα λειτουργεί καθημερινά, σε διαφορετικά σημεία της Αθήνας ακολουθώντας ένα 
συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πριν την παρουσία της μονάδας σε κάθε σημείο, γίνεται μία έρευνα, έτσι 

ώστε να φανεί πού είναι συγκεντρωμένος ο περισσότερος άστεγος πληθυσμός και ως εκ τούτου πού 
είναι πιο αναγκαίο να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο που έχει ανάγκη τις υπηρεσίες μας. Όλα τα σημεία 

επιλέγονται,επίσης, με βάση κάποιες συμπληρωματικές υπηρεσίες που παρέχονται, με σκοπό οι 
ωφελούμενοι να υποστηρίζονται ολιστικά.

Παράλληλα, η ομάδα της Ithaca έχει αναλάβει την λειτουργία πλυντηρίων στο Πολυδύναμο Κέντρο 
Αστέγων του Δήμου Αθηναίων. Σε καθημερινή βάση, εργαζόμενη της Ithaca, η οποία ανήκει σε 

ευάλωτη ομάδα, φροντίζει ώστε τα ρούχα των ατόμων που φιλοξενούνται στο Κέντρο, να 
απολαμβάνουν καθαρά και στεγνά ρούχα. 

Παροχή Υπηρεσιών Άμεσης Παρέμβασης και 
Ανακούφισης



Το 2022, η κινητή μονάδα της Ithaca λειτούργησε 
σε 7 διαφορετικά σημεία, στην Αθήνα και στον 
Πειραιά συνεργαζόμενη τόσο με Δήμους όσο και 
οργανώσεις, με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες 
ωφελούμενων σε διαφορετικά σημεία της πόλης.

Πιο συγκεκριμένα, η κινητή μονάδα της Ithaca 
λειτούργησε: στην πλατεία Κουμουνδούρου σε 
συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, στον Ελαιώνα 
για την υποστήριξη της Ανοιχτής Δομής 
Φιλοξενίας Προσφύγων, σε δύο σημεία στον 
Πειραιά (Νίκαια & Καμίνια) σε συνεργασία με την 
UNESCO, στον Κολωνό σε συνεργασία με την 
Equal Society. 

Παράλληλα, πραγματοποιήσαμε και δράσεις στο 
Κοινωνικό Συσσίτιο του Δήμου Αιγάλεω και στο 
Δήμο Μεταμόρφωσης, μετά από παρατήρηση 
πως υπάρχει ανάγκη στα συγκεκριμένα σημεία. 

Παροχή Υπηρεσιών Άμεσης Παρέμβασης και Ανακούφισης | Σημεία 
Λειτουργίας Κινητής Μονάδας



73,2%

Γυναίκες

26,8%

Άνδρες

Κατανομή ανά Φύλο Συχνότητα Επισκέψεων ανά Μήνα

52,6%
1 επίσκεψη

31,5%
2-8 επισκέψεις

10,8% 10+ επισκέψεις

Κατανομή ανά Είδος Διαμονής

42% Διαβιούν σε Καταλύματα

18% Διαβιούν χωρίς Βασικές Ανέσεις

16% Διαβιούν σε Συνθήκες Δρόμου

0,5% Άγνωστο

Παροχή Υπηρεσιών Άμεσης Παρέμβασης και Ανακούφισης |  
Δημογραφικά Στοιχεία



Η οργάνωση, το 2022, συνέχισε να υποστηρίζει ενεργά το 
Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του Δήμου Αθηναίων. Το 
Υπνωτήριο έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει 400 ανθρώπους που 
μέχρι στιγμής βιώνουν την αστεγία στο δρόμο. Η Ithaca, 
παρέχοντας προσωπικό και τεχνογνωσία έχει καταφέρει να 
εξυπηρετεί και να υποστηρίζει μηνιαία όλους τους ωφελούμενους 
του Υπνωτηρίου και του Κέντρου Ημέρας - αριθμός που 
υπολογίζεται περίπου σε 300+ επισκέψεις μηνιαία.

    

Παροχή Υπηρεσιών Άμεσης Παρέμβασης και Ανακούφισης | 
Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων & Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων 

Μέχρι και τον Ιούλιο, συνεχίσαμε τη λειτουργία της κινητής μας 
μονάδας στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στον Ελαιώνα, 
όταν και έκλεισε η δομή. Στο σημείο βρισκόμασταν μια φορά την 
εβδομάδα, όπου προσφέραμε τις υπηρεσίες μας, στηρίζοντας 
οικογένειες και παιδιά που ζουν στο camp,  σε επισφαλείς 
συνθήκες. Για το 2022, δεχθήκαμε συνολικά 421 επισκέψεις εκεί, 
προσφέροντας 2.105 κιλά καθαρών ρούχων.



Διανομή Φαγητού με την Odyssea

Και το 2022 συνεχίστηκε η συνεργασία μας με την οργάνωση Odyssea. 
Κάθε δεύτερη Πέμπτη, κάθε μήνα, η Odyssea προετοίμαζε γεύματα και μαζί τα 
προσφέραμε μέσω της κινητής μονάδας μας, στην πλατεία Κουμουνδούρου. Μια εξαιρετική 
συνεργασία, με στόχο την βοήθεια και υποστήριξη των ανθρώπων που μας επισκέπτονται, 
οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε φρέσκο και χειροποίητο φαγητό. 

Παροχή Υπηρεσιών Άμεσης Παρέμβασης και Ανακούφισης | 
Odyssea



 
Παροχή Υπηρεσιών Άμεσης Παρέμβασης και Ανακούφισης | 
Έκτακτες Παρεμβάσεις

Αγορά σόμπας για το πεδίο 

Η ομάδα μας, στην προσπάθεια να διευκολύνει και να ανακουφίσει τους 
ωφελούμενους επισκέπτες της κινητής μονάδας, προχώρησε στην αγορά μιας 
σόμπας για το πεδίο. Η σόμπα, βρέθηκε εκεί τις κρύες ημέρες του Μαρτίου, 
προσφέροντας έτσι ζεστασιά στους ανθρώπους που μας επισκέφθηκαν, τόσο για τα 
ρούχα, αλλά και για την ψυχοκοινωνική μας υπηρεσία. 

Τοποθέτηση κινητών νιπτήρων

Σε συνεργασία με την ΚΟΔΕΠ, προχωρήσαμε στην εγκατάσταση κινητών 
νιπτήρων, σε δύο σημεία του Πειραιά. Η ανάγκες των ανθρώπων που βρίσκονται 
στο δρόμο, αποτελούν βασικό στοιχείο για την ομάδα μας. Η σωστή υγιεινή 
αποτελεί βασικό πυλώνα των δράσεων και της προσφοράς μας προς τους 
ανθρώπους που βρίσκονται στο δρόμο, εξασφαλίζοντας τους έτσι μια αξιοπρεπή 
και υγιή διαβίωση. Σε αυτά τα πλαίσια, η τοποθέτηση κινητών νιπτήρων 
αποτέλεσε μια από τις σημαντικότερες δράσεις μας μέσα στο 2022. 



Προϊόντα υγιεινής προς ευάλωτες ομάδες

Τον Ιούνιο, η ομάδα μας μοίρασε στο πεδίο λειτουργίας 
τσάντες με προϊόντα υγιεινής, ειδικά διαμορφωμένα για άνδρες 
και γυναίκες, με στόχο την ανακούφιση τους από τις θερμές 
ημέρες του καλοκαιριού. 

Παροχή Υπηρεσιών Άμεσης Παρέμβασης και 
Ανακούφισης | Έκτακτες Παρεμβάσεις

Υποστήριξη Οικογενειών

Προσπαθώντας πάντοτε να ενισχύουμε την προσφορά μας, 
παρατηρήσαμε την ύπαρξη ανάγκης καροτσιών για οικογένειες με 
μικρά παιδιά.Έτσι, και σε συνεργασία με την Caritas,υποστηριξαμε 
μητέρες με παιδικά καρότσια. 



 
Παροχή Υπηρεσιών Άμεσης Παρέμβασης και Ανακούφισης | 
Έκτακτες Παρεμβάσεις

“Στάση Δροσιάς”

Τον Ιούλιο του 2022, σε συνεργασία με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία και τα νερά “ΙΟΛΗ”, 
πραγματοποιήσαμε μία  “Στάση Δροσιάς”, για ωφελούμενους που μας επισκέφθηκαν. 
Στόχος της δράσης μας αυτής ήταν να προσφέρουμε σε ανθρώπους που βιώνουν συνθήκες 
αστεγίας, μια ανακούφιση από τον καύσωνα, μέσα από τη διανομή δροσερών νερών ΙΟΛΗ και 
ισοθερμικών τσαντών με προϊόντα χρήσιμα για το καλοκαίρι.



Υποστήριξη για τον Χειμώνα

Τον Σεπτέμβριο του 2022, σε συνεργασία με την Attica 
Human Support Warehouse Athens, μοιράσαμε 
υποδήματα σε ωφελούμενους που μας επισκέφθηκαν 
στο πεδίο, με στόχο την ασφάλεια τους, ενόψει του 
Φθινοπώρου. 

Παροχή Υπηρεσιών Άμεσης Παρέμβασης και 
Ανακούφισης | Έκτακτες Παρεμβάσεις

Δώρα για τις Γιορτές

Τον Δεκέμβριο, είχαμε τη μεγάλη χαρά, να μας 
βοηθήσουν στη δράση μας εργαζόμενες από την 
ομάδα της GoStudent. 
Οι εργαζόμενοι της εταιρείας, συγκέντρωσαν παιδικά 
παιχνίδια και βιβλία και τα μοίρασαν σε οικογένειες 
που μας επισκέπτονται. 



Δωρεάν Wi-Fi μέσω της Κινητής Μονάδας

Η παγκόσμια και ανοιχτή χρήση του διαδικτύου προωθείται εδώ και πολλά 
χρόνια, ως μέσο ανάπτυξης και υποστήριξης του πληθυσμού. 
Με γνώμονα αυτό, από τον Ιούνιο του 2022, ενεργοποιήσαμε τη 
δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο, μέσα από την κινήτη 
μας μονάδα με υποστήριξη της εταιρείας MYTILINEOS. 
Τα άτομα που εξυπηρετούμε, καθώς και η κοινωνική υπηρεσία που 
λειτουργεί στο πεδίο, διευκολυνονται έχοντας ανά πάσα στιγμή, ελεύθερη 
και δωρεάν πρόσβαση μέσω του Wi-Fi. 

Παροχή Υπηρεσιών Άμεσης Παρέμβασης και 
Ανακούφισης | Έκτακτες Παρεμβάσεις



 
Παροχή Υπηρεσιών Άμεσης Παρέμβασης και Ανακούφισης | 
Έκτακτες Παρεμβάσεις

“Μια Ζεστή Αγκαλιά”

Όλο το Νοέμβριο του 2022, σε συνεργασία με την Avin, πραγματοποιήσαμε “Μια 
Ζεστή Αγκαλιά” μοιράσαμε σακίδια με κουβέρτες, μπουφάν, ισοθερμικά κολάν 
ενώ παράλληλα προσφέραμε ζεστά ροφήματα και μπισκότα!
Στόχος της δράσης ήταν η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών για την ανακούφιση 
των ωφελουμένων από τις κρύες ημέρες του χειμώνα. 



Διανομή στο Δρόμο

Η ομάδα μας μοίρασε 60 τσάντες με ισοθερμικά, κάλτσες, σκούφους και κουβερτές στους 
ανθρώπους που ζουν σε συνθήκες δρόμου στο κέντρο της Αθήνας. Με μια μικρή βόλτα 
εισπράξαμε τεράστια ευγνωμοσύνη και συνειδητοποιήσαμε πόσο σημαντική είναι η υποστήριξή 
μας και η παρουσία μας για τους ίδιους. Την ενέργεια υποστήριξε για μια ακόμα χρονιά η LG 
Global,  η οποία βρίσκεται ανελλιπώς στο πλευρό μας από την αρχή της δράσης μας και τους 
ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό.

Παροχή Υπηρεσιών Άμεσης Παρέμβασης και 
Ανακούφισης | Έκτακτες Παρεμβάσεις
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Επίσκεψη στην Πάτρα

Το 2022 η ομάδα μας επισκέφθηκε 3 φορές την Πάτρα και σε 
συνεργασία με “Το Φωτεινό Αστέρι” εξυπηρέτησε ωφελούμενους.   
Στόχο αποτέλεσε η δικτύωση με μια πόλη που - βάσει 
χαρτογράφησης - αντιμετωπίζει σε μεγάλο βαθμό το φαινόμενο 
της αστεγίας με την ευρεία έννοια και να εξετάσουμε την 
πιθανότητα επίσκεψης της Κινητής Μονάδας.  Σκοπός της Ithaca 
είναι η αύξηση του αντικτύπου με την προσέγγιση ανθρώπων που 
χρειάζονται την υπηρεσία μας σε περισσότερες πόλεις της 
Ελλάδας.



Η Ithaca στοχεύοντας στην επανένταξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού στην κοινωνική σφαίρα και εργασία, υλοποιεί και παρέχει 
ένα ολιστικό μοντέλο αντιμετώπισης. Μέσω δύο προγραμμάτων που εντάσσονται στις Υπηρεσίες Ένταξης που προσφέρει 

δημιουργεί τις συνθήκες ώστε να επιτύχει αυτούς τους στόχους. 

Το πρώτο πρόγραμμα αποτελείται από την Κοινωνική Υπηρεσία στο πεδίο δράσης. Ακολουθώντας την πορεία της Κινητής 
Μονάδας, η κοινωνική λειτουργός της ομάδας, βρίσκεται στην πλατεία Κουμουνδούρου κάθε Τρίτη και Πέμπτη με στόχο την 

υποστήριξη ευάλωτων ομάδων. 

Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά την Εργασιακή Επανένταξη. Εντός του προγράμματος έχουν αναπτυχθεί 3 υπηρεσίες: 
1. Εργασιακή Απασχόληση: Σε αυτό εντάσσονται οι εργαζόμενοι της Ithaca που προέρχονται από ευάλωτες ομάδες. Στόχος είναι 

αυτά τα άτομα να ενδυναμωθούν σε κάθε επίπεδο, ώστε μετά την εργασία τους στην ομάδα της Ithaca, να έχουν αποκτήσει τη 
δυνατότητα και τα εφόδια για να εργαστούν σε μια μόνιμη και σταθερή εργασία. 

2. Εργασιακή Συμβουλευτική: Η Ithaca ακούγοντας τις ανάγκες των ωφελούμενων και παρατηρώντας τα δεδομένα της κοινωνίας, 
ανέπτυξε το πρόγραμμα Εργασιακής Συμβουλευτικής προς άτομα από ευάλωτες ομάδες τα οποία θέλουν να ενταχθούν ξανά 
στην αγορά εργασίας.
 

3. Εργαστήρια Εργασιακής Ενδυνάμωσης: Η εργασιακή σύμβουλος της Ithaca διενεργεί εργαστήρια εργασιακής ενδυνάμωσης, τα 
οποία έχουν στόχο την πρακτική εκπαίδευση για την επανένταξη στην αγορά εργασίας. Τα εργαστήρια απευθύνονται σε 
εργαζομένους της Ithaca που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, αλλά και σε ωφελούμενους του προγράμματος “Στέγαση και 
Εργασία” του Δήμου Αθηναίων.

Υπηρεσίες Ένταξης



Κοινωνική 
Υπηρεσία



 Υπηρεσίες Ένταξης | Κοινωνική Υπηρεσία

Τα τελευταία δύο χρόνια, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες και 
απαραίτητες ανάγκες των ωφελουμένων της, η Ithaca έχει 
δημιουργήσει και διατηρεί Κοινωνική Υπηρεσία στο πεδίο δράσης 
της. 
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Κινητής Μονάδας στο πεδίο, 
παρευρίσκεται και η Κοινωνική Λειτουργός της οργάνωσης, 
υποστηρίζοντας όσους την επισκέπτονται σε αιτήματα που αφορούν 
τα δημόσια έγγραφά τους - ΑΦΜ,ΑΜΑ,ΑΜΚΑ - συμπλήρωση 
απαιτούμενων εγγράφων και καθοδήγηση, ΟΑΕΔ, ιατρικά ραντεβού, 
υποστήριξη σε θέματα τράπεζας, συνοδείες για περαιτέρω 
υποστήριξη σε εξαιρετικά ευαίσθητες περιπτώσεις. 
Ακόμη, οι ωφελούμενοι υποστηρίζονται και με ατομικές συνεδρίες 
λαμβάνοντας συμβουλευτική και εργασιακή καθοδήγηση με στόχο 
την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.



 Υπηρεσίες Ένταξης | Κοινωνική Υπηρεσία

Η Κοινωνική Υπηρεσία στο πεδίο δράσης

Και το 2022, η Ithaca συνέχισε την Κοινωνική Υπηρεσία στο πεδίο με 
στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ωφελουμένων της. 
Λαμβάνοντας συνολικά πάνω από 800 αιτήματα υποστήριξης, 
παρατηρούμε πως ο αντίκτυπος και η αναγκαιότητα του 
προγράμματος είναι μεγάλης σημασίας. 

Κοινωνική Υποστήριξη για την Τρίτη Ηλικία

Η Ithaca από τον Οκτώβριο ξεκίνησε ένα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα ενίσχυσης 
άστεγου πληθυσμού και ευάλωτων ομάδων τρίτης ηλικίας με την υποστήριξη του 
“ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος”. 
Το πρόγραμμα, διάρκειας 12 μηνών, αφορά εξειδικευμένες ψυχοκοινωνικές 
υπηρεσίες, σε συνεργασία με λογιστή και εργατολόγο.
Στόχος του προγράμματος είναι η άμεση και αποτελεσματική επίλυση των 
αιτημάτων που δεχόμαστε από ηλικιωμένους 60+.



 
Υπηρεσίες Ένταξης | Κοινωνική Υπηρεσία
Δημογραφικά Στοιχεία

Σημαντικό κομμάτι της Κοινωνικής Υπηρεσίας αποτελεί και η καταγραφή των ατόμων που μας επισκέπτονται, 
καθώς και τα αιτήματα τους, με στόχο την καλύτερη εικόνα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. 
Μέσω διαγραμμάτων γίνονται σαφή τόσο τα αιτήματα και οι ανάγκες, καθώς και τα δημογραφικά στοιχεία των 
ωφελουμένων, σκιαγραφώντας την κατάσταση της κοινωνίας σήμερα.

Είδος Αιτημάτων Φύλλο Ηλικία
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Αξιολόγηση Υπηρεσιών Ίθακα

Και το 2022 και στο πλαίσιο της Κοινωνικής Υπηρεσίας στο πεδίο, η 
ομάδα μας δημιούργησε ειδικά ερωτηματολόγια προσαρμοσμένα στις 
γλώσσες των ωφελουμένων μας για την αξιολόγηση των υπηρεσιών που 
τους προσφέρουμε - στην Κινητή Μονάδα, στην Κοινωνική Υπηρεσία, στο 
Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωσή και 
εξέλιξή τους. Από την αξιολόγηση αυτή, προέκυψαν κάποια αξιοσημείωτα 
ευρήματα αναφορικά με τις δράσεις μας, τον αντίκτυπό μας και τις 
ανάγκες των συνανθρώπων μας. 
Συγκεκριμένα, ένα ποσοστό ύψους 91%, δήλωσε ότι οι υπηρεσίες της 
Ithaca, είναι καθοριστικής σημασίας για την καθημερινότητά τους αλλά και 
τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους. Ως προς την κοινωνική μας 
υπηρεσία, ένα σημαντικό ποσοστό, ύψους 90%, αξιολόγησε την υπηρεσία 
ως εξαιρετικά βοηθητική για τα αιτήματα τους, ενώ το μεγαλύτερο 
ποσοστό δήλωσε πως είναι πολύ χρήσιμο το γεγονός οτι λειτουργεί στο 
πεδίο. Τέλος, στην ερώτηση για το ποιες είναι οι ανάγκες των ανθρώπων 
αυτών που δεν καλύπτονται από τις δομές στις οποίες ήδη απευθύνονται, 
το μεγαλύτερο ποσοστό δήλωσε την ανάγκη σίτισης, ενώ αμέσως μετά 
ακολούθησε η ανάγκη για στέγαση.  Προτίμηση Χώρου Λειτουργίας

Αξιολόγηση Υπηρεσιών



Εργασιακή 
Απασχόληση



01 Δημιουργία part-time 
Θέσεων Απασχόλησης
H Ιthaca προσφέρει part-time θέσεις εργασίας για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε ανθρώπους 
από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Οι θέσεις 
εργασίας συνδέονται με την παροχή υπηρεσιών 
υγιεινής τόσο στην κινητή μονάδα όσο και σε 
λοιπά σημεία παροχής υπηρεσιών όπως το 
Πολυδύναμο Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Η 
προσφορά εργασίας είναι για την Ithaca το πρώτο 
βήμα προς την επανένταξή των ανθρώπων αυτών.

03
Υποστήριξη στην 

Αναζήτηση Εργασίας
Η ομάδα της Ithaca  υποστηρίζει τους ανθρώπους 

της και στην αναζήτηση  εργασίας. Τους 
συμβουλεύει για τη σύνταξη βιογραφικού, 

αναλαμβάνει την προετοιμασία για τη διαδικασία 
συνεντεύξεων, ενώ παράλληλα, στοχεύει στην 
επισύναψη  συνεργασιών με εταιρείες  για την 

απορρόφηση τους σε θέσεις πλήρους 
απασχόλησης που ταιριάζουν με το επαγγελματικό 

τους προφίλ.

02Παροχή Συμβουλευτικής 
Ενδυνάμωσης

Παράλληλα με την απασχόληση, τους 
πρώτους μήνες του Προγράμματος, οι 

εργαζόμενοι λαμβάνουν συμβουλευτική 
υποστήριξη και ενδυνάμωση στο νέο τους  

ξεκίνημα από  εξειδικευμένο Κοινωνικό 
Λειτουργό της ομάδας της Ithaca, και  μέσα 

από το ανεπτυγμένο δίκτυο  συνεργατών 
μας. Εντοπίζονται κενά ή/και δεξιότητες που 

μπορούν να εξελίξουν μέσα από την εργασία 
τους κοντά μας, έτσι ώστε να είναι πιο έτοιμοι 

για την αγορά εργασίας.  

04 Κοινωνική και 
Εργασιακή Επανένταξη

Μέσα από το πρόγραμμα και σε διάστημα 
10-12  μηνών τα άτομα καταφέρνουν να 
βρουν μία θέση εργασίας πλήρους 
απασχόλησης που είναι σύμφωνη με την 
προϋπηρεσία και τα ενδιαφέροντά τους, 
κάνοντας το πιο σημαντικό και τελικό βήμα: 
καταφέρνουν να επανενταχθούν εργασιακά και 
κατ’ επέκταση κοινωνικά.

Εργασιακή Απασχόληση | Περιγραφή Προγράμματος



Η Ithaca προχώρησε με 4 νέους εργαζόμενους, την Σοφία, που αποτελεί και την πρώτη 
γυναίκα εργαζόμενη πεδίου, τον Δημήτρη, τον Ιλίρα και την Παναγιωτή που προέρχονται 
από ευάλωτες ομάδες. Εντάχθηκαν στο δυναμικό της προκειμένου να προσαρμοστούν 
ξανά σε ένα εργασιακό πλαίσιο, να λάβουν εργασιακή εκπαίδευση, καθώς και 
εξατομικευμένες συνεδρίες ενδυνάμωσης και συμβουλευτικής από την εξειδικευμένη 
Εργασιακή Σύμβουλο της ομάδας μας. Στόχος και για τα τρία νέα μέλη μας είναι η 
επανένταξή τους κοινωνικά και εργασιακά. 

Εργασιακή Απασχόληση | Οι Άνθρωποί μας



Τα λόγια των εργαζομένων μας μέσα από την εμπειρία τους κοντά μας, είναι ο 
καθρέφτης του Προγράμματος και ο τρόπος που επιλέγουμε να λειτουργούμε 
στην οργάνωση. Για εμάς είναι σπουδαίο να ακούμε αυτά τα λόγια, ενώ μας 
δίνουν δύναμη και ώθηση να συνεχίσουμε και να εξελιχθούμε. 
Ο Σωτήρης, ο Δημήτρης και η Σοφία μοιράστηκαν μαζί μας την εμπείρια και 
την εξέλιξη τους μέσα από την Ithaca. 

Εργασιακή Απασχόληση | Οι Άνθρωποί μας

http://www.youtube.com/watch?v=0TEksBUWI_k
http://www.youtube.com/watch?v=wKbPRNGBksE
http://www.youtube.com/watch?v=Wy1sPN82omI


Εργασιακή 
Συμβουλευτική



Εργασιακή Συμβουλευτική 

Το 2022 η Ithaca, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των ατόμων που ανέπτυξε μια νέα υπηρεσία στα πλαίσια του προγράμματος 
Εργασιακής Επανένταξης. 
Πρόκειται για την Εργασιακή Συμβουλευτική και Ενδυνάμωση που παρέχονται από την εργασιακή  σύμβουλο της Ithaca, σε 
ανθρώπους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Η συγκεκριμένη δράση δεν περιορίζεται πλέον μόνο στους εργαζόμενους της 
ομάδας, αλλά εξυπηρετεί άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εύρεση εργασίας λόγω της κατάστασης που 
βιώνουν και επιθυμούν να κάνουν μια νέα αρχή. 
Μέσω παραπομπών από άλλους φορείς, η εργασιακή σύμβουλος έρχεται σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους και τους βοήθα 
με βασικά ζητήματα στην ανεύρεση εργασίας. Μερικά από αυτά περιλαμβάνουν τη σύνταξη σωστού βιογραφικού 
προσαρμοσμένο στον καθένα ξεχωριστά, προετοιμασία για εργασιακή συνέντευξη και διενέργεια εικονικών συνεντεύξεων, καθώς 
και διασύνδεση με πιθανούς εργοδότες. 
Παράλληλα, μέσα από τις συναντήσεις, οι ωφελούμενοι ενδυναμώνονται, ανακαλύπτοντας ικανότητες που έχουν, καθώς και 
αναπτύσσοντας νέες δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στα επόμενα τους βήματα. 



Συνολικά, το 2022, μέσα από τα προγράμματα εργασιακής 
επανένταξης και εργασιακής συμβουλευτικής που 
παρέχουμε, 19 άνθρωποι κατάφεραν να βρουν εργασία. 
Μέσα από πολλές ώρες συναντήσεων, τη δημιουργία 
βιογραφικού, τη διενέργεια εικονικών συνεντεύξεων και 
γενικότερα, την ενδυνάμωση και ανάπτυξη ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων, είδαμε πολλούς ανθρώπους να κάνουν τα 
επόμενα τους βήματα. 

Εργασιακή Συμβουλευτική | Εξασφαλίζοντας 
την Εργασία

Ο Ahmad, αποτελεί ένα πολύ ελπιδοφόρο success story, 
που μας δείχνει τον αντίκτυπο του προγράμματος μας. 
Ο Ahmad, προερχόμενος από το Ιράν και κάτοχος ενός 
πτυχίο και δύο μεταπτυχιακών, κατάφερε να βρει εργασία 
σε μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία, μέσω και τη δικής μας 
υποστήριξης!



Συνεργασία με Φορείς και Οργανώσεις στα πλαίσια της Εργασιακής Συμβουλευτικής. 

Επενδύοντας στις καλές συνεργασίες και με στόχο τη σύμπραξη της Κοινωνίας των Πολιτών, 
επικοινωνήσαμε και συνεργαστήκαμε με πολλές οργανώσεις. Δεχθήκαμε παραπομπές για το 
πρόγραμμα Εργασιακής Συμβουλευτικής που παρέχουμε από την Ε.Π.Α.Ψ.Υ, ΙΟΜ, MSF. Ακόμα, 
δεχθήκαμε παραπομπές από το πρόγραμμα “Βοήθεια Στο Σπίτι”. Όλες οι συνεργασίες είχαν ως 
στόχο να φέρουν σε επαφή ανθρώπους που αναζητούν εργασία με την Εργασιακή Σύμβουλο της 
ομάδας μας, ώστε να προετοιμαστούν και να ενδυναμωθούν για την επανένταξη τους στην αγορά 
εργασίας. 

Εργασιακή Συμβουλευτική | Συνεργασίες και 
Παραπομπές

Συνεργασία με το “Καθ’ Οδον” 

Το 2022 αναπτύξαμε μια πολύ καλή συνεργασία με την οργάνωση “Καθ’ Οδόν” στα πλαίσια της 
εργασιακής συμβουλευτικής που παρέχουμε. Δεχτήκαμε παραπομπές ωφελουμένων της 
οργάνωσης, προκειμένου να τους υποστηρίξουμε στην αναζήτηση εργασίας. Παράλληλα, 
συνεχίσαμε την Χαρτογράφηση ανάγκης υποστήριξης και υπηρεσιών, που είχε ξεκινήσει από το 
2021. 



Εργαστήρια 
Εργασιακής 
Ενδυνάμωσης



Εργαστήριο Εργασιακής Ενδυνάμωσης προς ωφελούμενους του Δήμου 
Αθηναίων 

Τον Μάρτιο και τον Μάιο του 2022, πραγματοποιήσαμε δύο εργαστήρια 
εργασιακής ενδυνάμωσης στους ωφελούμενους του προγράμματος “Στέγαση 
και Εργασία” του δήμου Αθηναίων, στο Σεράφειο. Κύριοι άξονες των 
εργαστηρίων ήταν η σωστή σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, ώστε να 
αποτυπώνονται πλήρως οι ικανότητες και η εμπειρία των ατόμων, καθώς και 
τρόπους και μέσα εύρεσης εργασίας διαμέσου ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Εργαστήριο και Σεμινάρια Εργασιακής 
Ενδυνάμωσης

Σεμινάριο Εργασιακής Ενδυνάμωσης σε εργαζόμενους της Ithaca

Η εργασιακή σύμβουλος της Ithaca, στα πλαίσια της εργασιακής επανένταξης 
διενεργεί σεμινάρια τα οποία απευθύνονται στους εργαζομένους της Ithaca. 
Στόχος των σεμιναρίων είναι η εξοικείωση με τους εσωτερικούς κανόνες της 
ομάδας, συμμετοχή σε “εικονικές” καταστάσεις τις οποίες ενδέχεται να 
συναντήσουν κατά την διάρκεια της εργασίας τους και την σύσφιξη των 
σχέσεων της ομάδας. 

https://docs.google.com/file/d/1aSBj3rf-X0QIagWLcxCERwD9RpR_5oj-/preview


Στην Ithaca στοχεύουμε στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από το πρόβλημα της 
αστεγίας, απευθυνόμενοι προς τους πολίτες και κάθε αρμόδιο εμπλεκόμενο φορέα. Μέσω τριών πλαισίων 
προσπαθούμε να κάνουμε εφικτούς αυτούς τους στόχους: 

1. Συμμετοχή σε Δράσεις Συνηγορίας με συνεργασίες με άλλους φορείς. Είναι πολύ σημαντικό το μεγάλο 
πρόβλημα της αστεγίας να γνωστοποιηθεί, ενώ παράλληλα να αναδειχθούν τα δικαιώματα τα οποία 
καταπατούνται. Για αυτό το λόγο, μέσω δράσεων, προσπαθούμε συνεχώς να γνωστοποιούμε και  
ευαισθητοποιούμε το ευρύ κοινό. 

2. Δημιουργία Συνεργασιών. Εκτιμώντας τη συνεισφορά στην πρόοδο και στην ευημερία της ελληνικής κοινωνίας, 
συνεργαζόμαστε με εταιρείες και ιδρύματα, ενώ δεχόμαστε και σημαντική στήριξη από ιδιώτες, με σκοπό να 
αυξήσουμε τον αντίκτυπό μας αλλά και να αναδείξουμε την προσφορά των υποστηρικτών μας. Οι συνεργασίες 
μας βασίζονται στον πυλώνα της αμοιβαιότητας καθώς μέσω αυτών εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη παροχή 
δωρεάν υπηρεσιών υγιεινής και η ένταξη των αστέγων στην κοινωνία. Παράλληλα προσφέρεται η δυνατότητα 
στους υποστηρικτές μας να αναπτύξουν περαιτέρω το κοινωνικό τους προφίλ μέσω της προσφοράς στο 
κοινωνικό σύνολο, ενώ οι εταιρείες και τα ιδρύματα έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε 
εθελοντικές δράσεις.

3. Ενεργός Εθελοντισμός. Η λειτουργία της Ithaca, από την πρώτη στιγμή βασίστηκε σε μεγάλο μέρος της στην 
εθελοντική υποστήριξη. Οι άνθρωποι που επιλέγουν να προσφέρουν εθελοντικό κοινωνικό έργο, είναι για εμάς 
πολύ σημαντικοί.

Ευαισθητοποίηση και Δράσεις Συνηγορίας



Δράσεις 
Συνηγορίας



Συμμετοχή στην εκδήλωση της Action Aid του δικτύου Κοινωνικών Λειτουργών 

Τον Δεκέμβριο του 2022, η κοινωνική λειτουργός της ομάδας μας, συμμετείχε στην συνάντηση του 
Δικτύου Κοινωνικών Λειτουργών, όπου συζητήθηκαν πολύ σημαντικά ζητήματα και προτάθηκαν 
ιδέες και λύσεις σε προβληματικές που αφορούν ευάλωτες ομάδες. 

Συμμετοχή σε επιτροπές της ACCMR 

Η ομάδα μας συμμετείχε σε δύο επιτροπές που διοργανώθηκαν από την ACCMR στο πλαίσιο 
ευαισθητοποίησης και ανταλλαγής πρακτικών. 
Η Επιτροπή Υγείας αφορούσε το πολύ σημαντικό ζήτημα της προσφυγικής κρίσης που συνέβη και 
συμβαίνει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. 
Το δεύτερο σκέλος αποτελούσε τη συμμετοχή στην Επιτροπή Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και 
Ενδυνάμωσης μέσω της Εργασίας – Livelihoods. 

Συνεργασία FoodOn - Social Dinning
Η ομάδα της Ithaca, παρευρέθηκε υποστηρίζοντας την πρωτοβουλία της FoodOn στο Social 
Dinning για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς μας δίνει την ευκαιρία να 
αλληλεπιδράσουμε με κάθε ομάδα του πληθυσμού, σε μια προσπάθεια κοινωνικής ενσωμάτωσής 
τους. 

Ευαισθητοποίηση και Δράσεις Συνηγορίας

https://www.facebook.com/watch/?v=625673841982386
https://www.facebook.com/watch/?v=625673841982386


Θεμέλιο Συμμετοχής για την Αστεγία

Η Ithaca από τον Σεπτέμβριο του 2022 και για τους επόμενους 12 μήνες θα συμμετέχει στο πρόγραμμα “Θεμέλιο Συμμετοχής για 
την Αστεγία” στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund με φορέα υλοποίησης το σωματείο “PRAKSIS – Προγράμματα 
Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας”.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι 
μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA 
Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη 
του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην 
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα 
έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Η ομάδα μας, μέσα από στοχευμένες δράσεις στοχεύει στην ενημέρωση και συμμετοχή του ευρύ κοινού σχετικά με το μείζον 
πρόβλημα της αστεγίας, ενώ παράλληλα προσφέρει πρακτική και ψυχοκοινωνική βοήθεια σε ωφελούμενους. Σε αυτές τις δράσεις 
συγκαταλέγονται διαμοιρασμός αναγκαίων αγαθών σε ανθρώπους δίχως στέγη και εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης, με ενεργή 
συμμετοχή εθελοντών και ωφελούμενων. 

Advocacy | Συμμετοχή της Ithaca σε Πρόγραμμα 
Ευαισθητοποίησης



“Συνηγορία στο δρόμο: μια συζήτηση για την προσέγγιση των αναγκών των ατόμων που στερούνται στέγης”

Τον Νοέμβριο του 2022, η οργάνωση μας συμμετείχε στη δράση συνηγορίας για άτομα που βρίσκονται σε πλαίσιο αστεγίας. 
Υπό το πρίσμα πολλών συνιστωσών, η εργασιακή μας σύμβουλος μίλησε στην εκδήλωση σχετικά με τις εμπειρίες και τα δεδομένα 

που έχει διαχειριστεί διαμέσου της Ithaca και πιο συγκεκριμένα για τη πρόσβαση στην εργασία και την κοινωνική ένταξη των 
ευάλωτων ομάδων. 

Παράλληλα, ωφελούμενος της Ithaca και της εργασιακής συμβουλευτικής που παρέχουμε μίλησε για την εμπειρία του στην Ελλάδα 
και εξέφρασε την άποψη του για την κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας σήμερα. 

Advocacy | Συμμετοχή της Ithaca σε Ομάδες Εργασίας

https://docs.google.com/file/d/1Uk5TdgKZIMKiZYErTGwyjcRPjHehLfof/preview


Επικοινωνιακές
Πρωτοβουλίες



Παρουσίαση της Δράσης μας

Τον Μάιο, είχαμε την ευκαιρία, μέσω της συνεργασίας μας με το 
THI Australia, να παρουσιάσουμε τη δράση και τις υπηρεσίες μας, 
στην The Greek Herald. Η εφημερίδα, αποτελεί την μεγαλύτερη 
ελληνική εφημερίδα στην Αυστραλία, έκανε μια εκτενή αναφορά 
στην Ithaca, ενημερώνοντας έτσι του Έλληνες ομογενείς. 

Κατά τη διάρκεια του έτους και αναφορικά με τη δημοσιότητα της 
οργάνωσης σε online media, δεχθήκαμε πολλά αφιερώματα για τη 
λειτουργία μας σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, online άρθρα και 
podcasts. Ευχαριστούμε πολύ τους ανθρώπους που θέλησαν να 
φτάσουν το έργο και τη δράση της οργάνωσης στο ευρύ κοινό.

https://greekherald.com.au/community/the-human-feeling-volunteers-in-monastiraki-give-back-with-ithaca-laundry/


Τον Ιούνιο του 2022, μέσα από τη συνεργασία μας με την LG, το 
τηλεοπτικό δίκτυο Mega, επισκέφθηκε το πεδίο δράσης μας στην πλατεία 
Κουμουνδούρου. 
Μέσω του ρεπορτάζ και των συνεντεύξεων δύο μελών της ομάδας της 
Ithaca, αναδείχθηκε τόσο η συνεργασία που έχουμε με την LG στο πλαίσιο 
των υπηρεσιών φροντίδας, με το πλύσιμο ρούχων, σε ευάλωτες κοινωνικά 
ομάδες, όσο και η κοινωνική μας υπηρεσία. Τονίστηκε από την κοινωνική 
μας λειτουργό, η σημασία που δίνουμε στο να ενδυναμώσουμε και να 
επανεντάξουμε αυτές τις ομάδες ανθρώπων, ομαλά και αποτελεσματικά, 
ξανά, στο κοινωνικό σύνολο.  

Παρουσίαση της Δράσης μας στην τηλεόραση |
Συμμετοχή σε Podcast

Τον Ιούλιο του 2022, είχαμε την χαρά το podcast Istorima, να 
φιλοξενήσει δύο ωφελούμενους της Ithaca, με στόχο να 

ακουστούν οι ιστορίες τους. Μέσα από τις συνεντεύξεις, τους 
δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσουν για τις προσωπικές τους ιστορίες 

και για το ζήτημα της αστεγίας. 

https://docs.google.com/file/d/1dYSUA9mvMZf_wsh1IpSXxK9sqaX0ds67/preview
https://open.spotify.com/episode/7l7z9vYDwcNjbICZfAG1nu?si=IrLMT4dzS8epXYh0duk6Jw&utm_source=copy-link&nd=1


Συνέντευξη στο Ραδιόφωνο | 
Συμμετοχή σε Ντοκιμαντέρ

Τον Οκτώβριο, η γενική διευθύντρια της Ithaca, Δήμητρα 
Κουντουριώτη, 
έδωσε συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Ert Radio, και 
συγκεκριμένα στην εκπομπή “Ώρα Ελλάδας” με τον Νικόλα Αγγελίδη. 
Στη συνέντευξη, παρουσιάστηκε όλη η δράση της οργάνωσης και 
συζητήθηκε το ευρύ πρόβλημα της αστεγίας, σε ένα πολύ 
εποικοδομητικό διάλογο με πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις από τον 
Νικόλα Αγγελίδη. 
Η συνέντευξη ξεκινά από το 16:00 και ολοκληρώνεται στο 43:00.

Τον Οκτώβριο του 2022, η οργάνωση μας παρουσίασε τη δράση της 
και μίλησε για το φαινόμενο της αστεγίας σε ντοκιμαντέρ του 
Bertelsmann Foundation, σχετικά με δράσεις που συμβαίνουν στον 
αστικό ιστό του Δήμου Αθηναίων. 
Μέλη της ομάδας μας, καθώς και ωφελούμενοι μας, είχαν την 
ευκαιρία να μιλήσουν για την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, 
για βιωμένες εμπειρίες τους και για τη συνεισφορά της Ithaca. 

http://www.youtube.com/watch?v=rxfRuZghDf8


Εθελοντισμός



 

Οι εθελοντές μας αποτελούν τους 
πρωταγωνιστές των δράσεων μας, 
συνεισφέροντας σε πολλούς τομείς, τόσο στο 
πεδίο δράσης όσο και γενικά στην οργάνωση 
μας.

Το να γνωρίζουμε τις εμπειρίες και την ιστορία 
κάθε εθελοντή μας είναι πολύ σημαντικό για 
εμάς. Όπως η Nareman, η οποία αφιέρωσε 3 
εβδομάδες στη κινητή μας μονάδα. Έχοντας 
υπάρξει άστεγη με 3 παιδιά, η ίδια γνώριζε από 
πρώτο χέρι τις δυσκολίες, για αυτό και η 
προσφορά της είχε τεράστια σημασία. 

Η ίδια μοιράζεται: “Έμαθα τόσα πολλά, εδώ 
στην Ithaca. Από το πως γίνεται η διαλογή και 
η πλύση των ρούχων, μέχρι και την κοινωνική 
της υπηρεσία, καλύπτει όλο το φάσμα 
υπηρεσιών για τους αστέγους.” 

 Η εμπειρία μιας εθελόντριας



Για όλο το έτος του 2022 και για τη λειτουργία της οργάνωσης, καθοριστικός 
ήταν ο ρόλος των εθελοντών και γενικά των ανθρώπων που υποστήριξαν την 
Ithaca. Στο σύνολό τους, ξεπέρασαν τους 25 ανθρώπους που προσέφεραν 
απλόχερα στην οργάνωση το χρόνο τους, την ενέργεια και το χαμόγελό τους για 
να βρεθούν δίπλα στους συνανθρώπους τους που είναι λιγότερο ευνοημένοι. 

Δεχτήκαμε, επιπλέον, και εθελοντές από το εξωτερικό σε συνεργασία με το 
Hellenic Youth Participation και το ImpacTrip, με ανθρώπους από πολλά 
μέρη του κόσμου  που βίωσαν μια γεμάτη εμπειρία με την ομάδα μας και 
επέστρεψαν έχοντας υποστηρίξει πάνω από 300 άστεγους ανθρώπους. 
Παράλληλα, σημαντική βοήθεια μέσω της διασύνδεσης εθελοντών με την ομάδα 
μας υπήρξε και από το πρόγραμμα Regeneration, όπως και το Boroume και το 
Ethelon. 

Ακόμη, αυτή τη χρονιά, εκδηλώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον και από φοιτητές 
πανεπιστημίων να εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση στους σκοπούς της 
οργάνωσης. Συμμετέχοντας σε όλα τα τμήματα της Ithaca (Επικοινωνίας, 
Λειτουργίας, Ανάπτυξης), τέσσερις φοιτητές με κοινωνικές ευαισθησίες 
αποτέλεσαν πολύ σημαντικό κομμάτι για την πορεία και εξέλιξη της οργάνωσης. 

Εθελοντισμός | Η ομάδα των εθελοντών



Υποστηρικτές 
& Συνεργάτες



Και το 2022 συνεχίστηκε η διετής συνεργασία υποστήριξης με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στα πλαίσια της 
πανδημίας Covid-19. 
Μέσα από την δημιουργία θέσης κοινωνικής λειτουργού, η κοινωνική μας υπηρεσία στο πεδίο συνεχίστηκε με 
μεγάλο αντίκτυπο, ενώ αναπτύχθηκε και η υπηρεσία εργασιακής συμβουλευτικής σε ευάλωτες ομάδες. 
Παράλληλα, η υποστήριξη συνεχίστηκε με την παροχή θέσης εργασίας ως υπεύθυνου ανάπτυξης και εξεύρεσης 
πόρων για τη συνεχή λειτουργία των υπηρεσιών μας. 

Υποστηρικτές και Συνεργάτες | SNF



Τον Φεβρουάριο του 2022, η εταιρεία Mytilineos, ξεκινήσει να υποστηρίζει έμπρακτα το έργο μας. Η προσφορά της 
είναι τεράστια, τόσο στη συνέχιση της λειτουργίας μας αλλά και στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελούμενων μας.
Επιπλέον,ενδυναμώνει ακόμα περισσότερο την προσπάθεια ενίσχυσης και βελτίωσης αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης 
των αστέγων, συμβάλλοντας σημαντικά στην εξέλιξη των υπαρχουσών και στην προσθήκη νέων πρωτοβουλιών με κοινό 
σκοπό την αύξηση του αντικτύπου.

Υποστηρικτές και Συνεργάτες | 
MYTILINEOS



Τον Φεβρουάριο του 2022, είχαμε τη χαρά να επιλεγούμε στο πρόγραμμα της Vodafone, “World 
of Difference”. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της νεανικής απασχόλησης, συνδέοντας 
τους επιτυχόντες του με φορείς και οργανώσεις, ώστε να εργαστούν και να συνεισφέρουν με 
αυτόν τον τρόπο στην κοινωνία. 
Από τον Φεβρουάριο, στην ομάδα μας ήταν η Έρρικα, ως Communication and Dashboard 
Analyst σχεδιάζοντας ένα λογισμικό-dashboard, το οποίο συγκεντρώνει, διαχειρίζεται, και 
παρουσιάζει όλη την πληροφορία της Οργάνωσης. 

Υποστηρικτές και Συνεργάτες | 
Vodafone WoD 



Στη διάρκεια αυτού του έτους, είχαμε τη χαρά να μας 
εμπιστευτούν για ακόμα μία χρονιά οι Μεγάλοι Υποστηρικτές 
μας, LG και ARIEL, με την υποστήριξη των οποίων 
υλοποιούνται τα προγράμματα για τη στήριξη των αστέγων. 

Οι εταιρείες Avin, Sanitas & Eurochartiki, παραμένουν στο 
πλευρό μας με την προϊοντική υποστήριξη της δράσης μας.

Συνεχίζουν, λοιπόν, να είναι εγγυητές των υπηρεσιών μας 
προς τους ευάλωτους ανθρώπους προσφέροντας δωρεές σε 
είδος αλλά και χρηματική υποστήριξη για τη λειτουργία της 
μονάδας και της οργάνωσης.  

Φυσικά, είχαμε τη χαρά να δεχθούμε επιπλέον υποστήριξη και 
από άλλες εταιρείες και ιδρύματα, όπως η Hellas Direct, η 
οποία πρόσφερε μέρος του ποσού για κάθε νέο συμβόλαιο 
κατοικίας στην Ithaca, η LDS Charities με την υποστήριξη 
μέρους των λειτουργικών μας εξόδων, η Eurolife με την 
ασφάλεια της Κινητής Μονάδας.

Υποστηρικτές και Συνεργάτες | Ανανέωση 
Συνεργασιών



Από την αρχή της δράσης μας έχουμε συνάψει σημαντικές 
συνεργασίες με Δήμους όπως ο Δήμος Αθηναίων και Πειραιά, 
παρέχοντας την υπηρεσία μας σε όσους δεν έχουν πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υγιεινής. Έχουμε άμεση επαφή με στόχο να 
αντιμετωπίζουμε ελλείψεις και έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν. 
Επιπλέον, οι δήμοι μάς παρέχουν νερό, ρεύμα και αποχέτευση, για να 
καταστεί δυνατή η λειτουργία της μονάδας σε σημεία στα οποία είναι 
συγκεντρωμένοι οι ωφελούμενοι μας.

Παράλληλα επιδιώκουμε συνεργασίες με άλλους φορείς, όπως με το 
κοινωνικό συσσίτιο - Equal Society και την Unesco, οι οποίοι 
παρέχουν συμπληρωματικές υπηρεσίες, καθώς είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό οι ωφελούμενοι που μας επισκέπτονται να υποστηρίζονται 
πολυεπίπεδα και συνολικά σε αντίστοιχες ανάγκες που έχουν όπως 
σίτιση, στέγαση, ιατρική περίθαλψη, ψυχολογική υποστήριξη, κ.α.

Επίσης, πλέον η ομάδα μας έχει αναπτύξει μνημόνιο συνεργασίας με 
το πρόγραμμα “Στέγαση και Εργασία” του Δήμου Αθηναίων, με στόχο 
την απασχόληση ωφελούμενων του προγράμματος στην Ithaca, καθώς 
και την ενδυνάμωση τους.  

Υποστηρικτές και Συνεργάτες | Οργανώσεις



Και το 2022 είχαμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε νέες 
συνεργασίες και να αναπτύξουμε ήδη υπάρχουσες με φορείς 
και οργανώσεις. 

Το πλαίσιο συνεργασιών που δημιουργούμε αφορά ένα ευρύ 
φάσμα υπηρεσιών και υποστήριξης τόσο στο κομμάτι της 
κοινωνικής υπηρεσίας και της εργασιακής επανένταξης, όσο 
και σε διοικητικά κομμάτια της Ithaca. 

Φορείς και οργανώσεις με σημαντικό κοινωνικό έργο και 
έντονη κοινωνική προσφορά, μας βοήθησαν ουσιαστικά, ώστε 
η σύμπραξη μας να αποφέρει ένα σημαντικό αντίκτυπο στους 
ανθρώπους που υποστηρίζουμε. 

Υποστηρικτές και Συνεργάτες 



Οικονομικός 
Απολογισμός



Στην Ithaca μας διέπουν αξίες, από τις πιο σημαντικές των οποίων είναι και η διαφάνεια. Το 2022, συγκριτικά με το 2021, η 
Οργάνωση κατάφερε να αυξήσει τα έσοδα της κατά 40, 48%, λαμβάνοντας συνολικά €  ~105 χιλ. από μακροχρόνιες 
συνεργασίες με εταιρείες και από δωρεές. Την ίδια περίοδο, οι δαπάνες της οργάνωσης αυξήθηκαν και ανήλθαν σε €  ~170 
χιλ., με τα κύρια έξοδα να αφορούν τη μισθοδοσία του προσωπικού. 

84,6%

Οικονομικός Απολογισμός 2022

2021 2022

+67.19%

Συνεργασίες με 
Εταιρείες

Δωρεές από 
Ιδιώτες

Δωρεές από Οργανισμούς & 
Ιδρύματα
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THANK YOU!

www.ithacalaundry.gr

info@ithacalaundry.gr

http://www.ithacalaundry.gr
mailto:info@ithacalaundry.gr

