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To 2021 ήταν και αυτή μια χρονιά με δυσκολίες και εμπόδια που συνεχίστηκαν εξαιτίας της πανδημίας Covid-19. Οι
συνεχείς αλλαγές των αναγκών σε όλους τους τομείς της ελληνικής κοινωνίας, από την υγεία πρωτίστως μέχρι και την
εκπαίδευση και την οικονομία, δημιούργησε ένα αρκετά ομιχλώδες τοπίο. Η σημασία της υγιεινής και η πρόσβαση σε αυτή
έχει αναδειχθεί σημαντικά σε παγκόσμιο επίπεδο.
Στην Ithaca, το 2021 συνεχίσαμε τη δράση μας στοχεύοντας πάντα στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ευάλωτων
κοινωνικά ομάδων. Η τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων, βέβαια ήταν πάντα πρωταρχικός μας στόχος, μαζί όμως
με την ασίγαστη στήριξή μας στις ευπαθείς ομάδες, που πλήττονται περισσότερο κάτω υπό αυτές τις συνθήκες.
Η λειτουργία της κινητής μονάδας λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας σε 8 διαφορετικά σημεία, ήταν
καθοριστικής σημασίας για όλους–τόσο για τους ωφελούμενους όσο και για τους εργαζομένους μας. Η κοινωνική
αποστασιοποίηση μπορεί να επιφέρει μεγαλύτερα προβλήματα στους ανθρώπους που βοηθά η Ithaca και η επαφή μαζί
τους πλέον δεν είχε μόνο βοηθητικό χαρακτήρα αλλά και την αίσθηση του “ανήκειν” σε μία ομάδα.
Συνάψαμε συνεργασία με τους Δήμους της Αθήνας, της Μεταμόρφωσης και του Πειραιά, μοιράζοντας έτσι την
τεχνογνωσία μας μαζί τους και προσφέροντας τις υπηρεσίες μας στους ωφελούμενους των περιοχών αυτών. Συνεχίσαμε
και φέτος τη λειτουργία των πλυντηρίων στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του Δήμου Αθηναίων, μέσω των εργαζομένων
μας, εξυπηρετώντας μηνιαίως περισσότερους από 300 ωφελούμενους.
Θέτοντας πάντα σαν προτεραιότητα και σκοπό μας την ενσωμάτωση των αστέγων , αυτή τη χρονιά με την υποστήριξη του
ιδρύματος Στάυρος Νιάρχος, ξεκινήσαμε την Κοινωνική Υπηρεσία στο πεδίο. Παράλληλα με τη λειτουργία της Κινητής
Μονάδας εξειδικευμένη Κοινωνική Λειτουργός, επιλύει αιτήματα που αφορούν μεταξύ άλλων δημόσια έγγραφα, σίτιση,
στέγαση, ιατρικά ραντεβού, ενημέρωση για την Covid-19, και τον εμβολιασμό. Στόχο της υπηρεσίας αποτελεί μια ολιστική
προσέγγιση εξυπηρέτησης των ωφελουμένων μας.
Παράλληλα, ενισχύσαμε και αναπτύξαμε περαιτέρω το πρόγραμμα εργασιακής επανένταξης και ενδυνάμωσης , α) μέσω
της προσθήκης εβδομαδιαίων συνεδριών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και εργασιακής καθοδήγησης προς τους
εργαζόμενους της Ithaca και β) με την δημιουργία μιας ακόμα υπηρεσίας εργασιακής συμβουλευτικής προς ωφελούμενους
της Ithaca , αλλά και άλλων φορέων.
Το 2021, όντες πλήρως προσαρμοσμένοι στις νέες συνθήκες που έφερε μαζί της η πανδημία Covid-19, συνεχίσαμε να
προσφέρουμε, να εξελίσσουμε και να αναπτύσσουμε τις δράσεις μας, με μοναδικό σημείο αναφοράς τους συνανθρώπους
μας που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Είμαστε εδώ και συνεχίζουμε για ένα ακόμα πιο δυναμικό έτος.

Αντί Προλόγου

Θάνος Σπηλιόπουλος
Ιδρυτής και Πρόεδρος του ΔΣ, 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 α) 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. Τέλος, παρέχει υπηρεσίες διασύνδεσης με άλλες δομές προς τους ωφελούμενους
της. β) ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Η Ithaca παρέχει στους ωφελούμενους που την επισκέπτονται στο πεδίο κοινωνική υπηρεσία, με
στόχο την ολιστική στήριξη και σε θέματα που αφορούν την πιο ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο και στην εργασιακή σφαίρα.

Εργασιακή Επανένταξη
Στην Ithaca, με όχημα την Κινητή Μονάδα πλυντηρίου ρούχων, απασχολούνται άτομα από ευάλωτες ομάδες με
στόχο την επανένταξη στην αγορά εργασίας, ως ουσιαστική προσέγγιση για μόνιμη λύση στα πολλαπλά
προβλήματα της ομάδας-στόχου. Με προγράμματα εργασιακής συμβουλευτικής, ενδυνάμωσης και διασύνδεσης με
εταιρείες και οργανισμούς, ολοκληρώνεται μία διαδικασία ουσιαστικής και ολιστικής παρέμβασης ώστε οι
ωφελούμενοι των προγραμμάτων να απορροφηθούν μόνιμα στην αγορά εργασίας.

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
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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.
Οι αριθμοί των ανθρώπων που ανήκουν σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες ήταν ήδη υψηλοί και μετά από την κρίση της πανδημίας ενδέχεται η
αύξηση αυτών να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Η Παγκόσμια Τράπεζα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στο τέλος του έτους,
ανακοίνωσαν ότι η πανδημία Covid-19, δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο τις συνθήκες για περισσότερους από μισό δισεκατομμύριο
συνανθρώπους μας σε όλο τον κόσμο με αποτέλεσμα να βρεθούν σε κατάσταση ακραίας φτώχειας.

Η κατάσταση στην Ελλάδα

Στατιστικά στοιχεία

>500.000.000

Άνθρωποι βρέθηκαν κάτω
από το όριο της φτώχειας σε παγκόσμιο
επίπεδο

Η Κατάσταση στην Ελλάδα

40,000

12,7%

Άνθρωποι θεωρούνται
άστεγοι στην Ελλάδα με
την ευρεία έννοια του
όρου

Το ποσοστό ανεργίας
σήμερα στην Ελλάδα

Η πανδημία Covid-19 επηρέασε αρνητικά όλους τους τομείς της ζωής και αυτή τη χρονιά, και
ειδικότερα αυτόν της υγείας. Κάθε τομέας ανθρώπινης δραστηριότητας δέχτηκε - και
εξακολουθεί να δέχεται μεγάλες πιέσεις. Ο ιός ”προσβάλλει” τους ανθρώπους ισότιμα, η
μεγάλη όμως διαφορά βρίσκεται στο γεγονός ότι αυτή η ισοτιμία δεν υφίσταται για όλους ως
προς την αντιμετώπισή του.

Η Πανδημία
COVID-19

Ως προς απάντηση της πανδημίας, συνεχίστηκαν οι συλλογικές παρεμβάσεις από Δήμους,
ιδιωτικούς φορείς, οργανώσεις και Ιδρύματα. Ο Δήμος Αθηναίων, συνέχισε να λειτουργεί το
Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων με δυνατότητα φιλοξενίας έως 400 άτομα, το οποίο η Ithaca
υποστηρίζει από την πρώτη μέρα λειτουργώντας τα πλυντήρια που εξυπηρετούν τους
ανθρώπους που μένουν στο Υπνωτήριο της δομής. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,
ολοκλήρωσε τη Διεθνή Πρωτοβουλία Δράσης Covid-19 ύψους 100 εκατ. δολαρίων, που
αφορούσε σε δωρεές εξοπλισμού για τη στήριξη του συστήματος υγείας αλλά και σε
υποστήριξη οργανώσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στην αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας. Η Ithaca ήταν μια από αυτές τις οργανώσεις αναπτύσσοντας νέες
υπηρεσίες, όπως η Ψυχοκοινωνική υποστήριξη στο πεδίο. Η υπηρεσία επέλυσε περίπου
500 αιτήματα, ενώ σημαντική υπήρξε η καθοδήγηση ωφελούμενων σχετικά με
εμβολιασμούς, ιατρικά ραντεβού κλπ.
Μπορεί το 2021, να είχαμε προσαρμοστεί περισσότερο στις νέες συνθήκες που έφερε το
προηγούμενο έτος η πανδημία, όμως οι προκλήσεις ιδιαίτερα για τις οργανώσεις, σε σχέση
με τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα τους παρέμειναν αυξημένες. Παρόλα αυτά, στην Ithaca,
συνεχίσαμε να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζόμενων,
εθελοντών και των ωφελούμενων μας, γεγονός που μας επέτρεψε να επανέλθουμε σε
κανονικούς, ρυθμούς λειτουργίας μας,, αυξάνοντας την ποιότητα των υπηρεσιών μας, αλλά
και ενισχύοντας τις δράσεις μας.

Η Κατάσταση στην Ελλάδα

Αντίκτυπος

7.113

8

Επισκέψεις στην
Κινητή Μονάδα

Βασικά Σημεία
Λειτουργίας

481

1.967

αιτήματα κοινωνικής
υπηρεσίας

ωφελούμενοι

30

4

Εθελοντές

Εργαζόμενοι από
Ευπαθείς Ομάδες

35.565
Κιλά Καθαρών Ρούχων

Αντίκτυπος | Το 2021 με Μια Ματιά

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.
Παρέχει, επίσης, ψυχοκοινωνική υποστήριξη στους ωφελούμενους του πεδίου καθώς και υπηρεσίες διασύνδεσης
με άλλες δομές προς τους ωφελούμενους της σε περίπτωση που εντοπίσει κάποια ανάγκη που πρέπει να
καλυφθεί.

Παροχή Υπηρεσιών Άμεσης Παρέμβασης και
Ανακούφισης

Το 2021, η κινητή μονάδα της Ithaca λειτούργησε σε 8
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 και στον
Κεραμεικό σε συνεργασία με τον Άλλον Άνθρωπο.
Λίγο πριν ολοκληρωθεί το 2021, ξεκίνησε και η
λειτουργία των πλυντηρίων στη Μεταμόρφωση, σε
συνεργασία με το δήμο της περιοχής, αφού
παρατηρήθηκε αύξηση της ανάγκης στην περιοχή..

Παροχή Υπηρεσιών Άμεσης Παρέμβασης και Ανακούφισης | Σημεία
Λειτουργίας Κινητής Μονάδας

Η οργάνωση, το 2021, συνέχισε να υποστηρίζει ενεργά το Πολυδύναμο
Κέντρο Αστέγων. 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.

Τον Μάρτιο, ξεκινήσαμε τη λειτουργία της κινητής μας μονάδας στη Δομή
Φιλοξενίας Προσφύγων στον Ελαιώνα. Στο σημείο βρισκόμασταν μια
φορά την εβδομάδα, όπου προσφέραμε τις υπηρεσίες μας, στηρίζοντας
οικογένειες και παιδιά που ζουν στο camp, σε συνθήκες επικίνδυνες για
την υγεία και τη ζωή τους. Για το 2021, υλοποιήσαμε συνολικά 59
δράσεις εκεί, προσφέροντας 5.665 κιλά καθαρών ρούχων

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

Τον Φεβρουάριο του 2021, η Ithaca ανέπτυξε μια νέα
υπηρεσία στο πεδίο με στόχο την καλύτερη δυνατή
εξυπηρέτηση των ωφελουμένων της, την Ψυχοκοινωνική
Υποστήριξη. 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 & ενημέρωση για την Covid-19, τον εμβολιασμό
και την εξέταση, 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.

Παροχή Υπηρεσιών Άμεσης Παρέμβασης και Ανακούφισης |
Ψυχοκοινωνική υποστήριξη

Κατανομή ανά Φύλο

64,8%

Άνδρες

Συχνότητα Επισκέψεων ανά Μήνα

52,6%
31,5%
10,8%

35,2%

1 επίσκεψη
2-8 επισκέψεις
10+ επισκέψεις

Γυναίκες

Κατανομή ανά Είδος Διαμονής

56,1% Διαβιούν σε Καταλύματα

26,7% Διαβιούν σε Συνθήκες Δρόμου

16,7% Διαβιούν χωρίς Βασικές Ανέσεις

0,5% Άγνωστο
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Αξιολόγηση Υπηρεσιών Ίθακα
Το 2021 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 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 96%, δήλωσε ότι η υπηρεσία της Ithaca, είναι καθοριστικής σημασίας για την
καθημερινότητά τους αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους. Σημαντικό είναι και το ποσοστό που επιθυμεί να
λειτουργεί η κινητή μας μονάδα σε περισσότερα σημεία. Ως προς την κοινωνική μας υπηρεσία, ένα ισόποσο ποσοστό (40%),
εξέφρασε την επιθυμία να λειτουργεί περισσότερες μέρες και περισσότερες ώρες αντίστοιχα, ενώ ως προς τις παροχές και την
υποστήριξη, οι μεγαλύτερες ανάγκες προς κάλυψη αφορούν σε εργασιακή καθοδήγηση και στην έκδοση δημοσίων εγγράφων.
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.
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Τον Φεβρουάριο του 2021, στην Ελλάδα δεχτήκαμε την
κακοκαιρία Μήδεια με εκτεταμένες καταστροφές λόγω χιονιού.
Η ομάδα μας ανταποκρίθηκε στο έκτακτο κάλεσμα Δήμου
Αθηναίων-ACCMR και βρέθηκε στο Ρουφ υποστηρίζοντας με
μοίρασμα φαγητού και προϊόντων υγιεινής, τους πληγέντες που
έμεναν προσωρινά εκεί έπειτα από την καταστροφή των
καταλυμάτων τους.
Στην Ithaca, παρακολουθώντας στενά τα γεγονότα του καλοκαιριού
με τις πυρκαγιές, αλλά και το σύνολο το πρωτοβουλιών που
πάρθηκαν από φορείς, αποφασίσαμε να υποστηρίξουμε ενεργά και
άμεσα την Εύβοια, που για αρκετές εβδομάδες βρισκόταν σε
κίνδυνο.
Σε συνεργασία με την ομάδα των Global Shapers Athens Hub,
καταφέραμε να παραδώσουμε απαραίτητο εξοπλισμό στους
δασοπυροσβέστες της Εύβοιας για την προστασία των εθελοντών.
Σε λιγότερο από 24 ώρες, καλύφθηκε μέρος των αναγκών σε
γάντια, φακούς κεφαλής, ειδικές μάσκες με φίλτρο, κουτιά πρώτων
βοηθειών.
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Έκκληση Δωρεών για την Εύβοια
Σε συνέχεια της παραπάνω δράσης και μετά από συγκέντρωση χρημάτων για την αγορά επιπλέον
εξοπλισμού εφόσον εντοπίσαμε μεγάλη ανάγκη, προχωρήσαμε σε μια ακόμα παράδοση. Μιλήσαμε
με τον κ. Βαγγέλη από το Σωματείο Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Διασωστών Ελυμνίων, και μας
μοιράστηκε:
“Σας ευχαριστούμε για το φιλότιμο και την αξιοπρέπεια να σκεφτείτε πόση ανάγκη είχαμε αυτόν τον
εξοπλισμό. Είστε από τις μόνες οργανώσεις που μετά από πέντε χρόνια μάς φέρατε εξοπλισμό για
να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις καταστροφές.”
Επίσκεψη στην Εύβοια για τη μεταφορά των πραγμάτων που συλλέχθηκαν
Η τελευταία μας επίσκεψη στην Εύβοια για τη μεταφορά των πραγμάτων, μάς επέτρεψε να πραγματοποιήσουμε μια επιτόπια έρευνα και καταγραφή
αναγκών. Ακούσαμε τις προσωπικές μαρτυρίες των πυροπαθών κατοίκων της Εύβοιας και των τοπικών φορέων, καταγράφοντας τις ανάγκες τους
ακριβώς όπως τις εξέφρασαν. Μέσα από την έρευνα αυτή και από την επαφή μας με την ηρωική ομάδα εθελοντών δασοπυροσβεστών στη Λίμνη
Ευβοίας, προέκυψε μια πολύ σημαντική ανάγκη. Οι εθελοντές μας εξέφρασαν την ανασφάλεια και τον φόβο τους σχετικά με τις πλημμύρες που θα
έρθουν μετά την καταστροφή των δασών τους, την έλλειψη εξοπλισμού και γνώσεων για να προστατέψουν τη ζωή των ίδιων και των γύρω τους.
Ξεκινήσαμε μια πρωτοβουλία ανεύρεσης υποστηρικτών για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών, συνεχούς καθοδήγησης και συνεργασίας μαζί τους. Το
αποτέλεσμα: Το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αποφάσισε να καλύψει όλες τις παραπάνω ανάγκες και η ομάδα να πραγματοποιήσει εκπαιδεύσεις για την
αντιμετώπιση πλημμυρών με τον απαραίτητο εξοπλισμό προστασίας. Είμαστε πολύ περήφανοι και χαρούμενοι για αυτή την εξέλιξη και κρατάμε, ότι μέσα
από μια τέτοια καταστροφή και τραγωδία, γεννήθηκε μια ιδιαίτερη φιλία και συνεργασία με αυτούς τους ανθρώπους. Το λιγότερο που θα μπορούσαμε να
κάνουμε σαν Ithaca για αυτούς τους ήρωες που διακινδυνεύουν την ίδια τους τη ζωή προστατεύοντας τη φύση και τους γύρω τους, είναι να είμαστε στο
πλευρό τους σε ότι μας χρειαστούν.
Η ομάδα της Emfasis ήταν η παρέα μας σε αυτό το οδοιπορικό, ενώ το μη κερδοσκοπικό σωματείο “Desmos” στάθηκε δίπλα μας από την πρώτη στιγμή
και ανταποκρίθηκε άμεσα στην κάλυψη των πρώτων αναγκών.
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Η ομάδα μας μοίρασε 50 τσάντες με ισοθερμικά και κάλτσες 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
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Η ομάδα μας, με πρωτοβουλία της
οργάνωσης, μοίρασε στη διαδρομή και
κουβέρτες για να προστατευτούν από τις
χαμηλές θερμοκρασίες όσοι μένουν στο
δρόμο. Μιλώντας μαζί τους καταλάβαμε
πόσο σημαντικό είναι για εκείνους να
παραμείνουν ζεστοί σε τέτοιες συνθήκες.

Στοχεύοντας σε ένα πιο ολιστικό μοντέλο παροχής
υπηρεσιών στα σημεία που λειτουργούμε, η
συνεργασία μας με την οργάνωση Odyssea
επεκτάθηκε οργανώνοντας μια δράση για μοίρασμα
φαγητού παράλληλα με τις υπηρεσίες που παρέχουμε.
Έτσι, δύο φορές το μήνα, στην πλατεία
Κουμουνδούρου, υποστηρίζαμε όσους έρχονταν στο
πλυντήριο με την παράλληλη κάλυψή τους σε φαγητό
που προετοίμαζε το “ΚΕΘΕΑ εν δράσει”.
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Επίσκεψη στην Πάτρα
Το 2021 η ομάδα μας επισκέφθηκε την Πάτρα, προκειμένου να έρθουμε σε
επαφή με το Δήμο, τοπικούς φορείς και οργανώσεις. 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.
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Η Ithaca στοχεύοντας στην επανένταξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού στην κοινωνική σφαίρα και εργασία,
υλοποιεί και παρέχει ένα ολιστικό μοντέλο αντιμετώπισης. Ήδη από το 2017 παρέχει θέσεις εργασίας σε
ανθρώπους από ευάλωτες ομάδες, ώστε να προσαρμοστούν ξανά σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον
επανακτώντας βασικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες στον εργασιακό χώρο.
Το Πρόγραμμα αποτελείται από τρία στάδια και έχει μέσο όρο διάρκειας ένα (1) χρόνο. H εργασιακή εκπαίδευση
περιλαμβάνει ζητήματα όπως η υποδοχή και εξυπηρέτηση των ωφελούμενων, η διαχείριση κρίσεων και η
αντιμετώπιση τεχνικών θεμάτων. Κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών και μέσω της καθημερινής εργασιακής
εκπαίδευσης, ενισχύονται οι προσωπικές δεξιότητες των εργαζομένων πεδίου, όπως η προσαρμοστικότητα, η
ομαδικότητα και η επικοινωνία, ενώ για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη υποστήριξη των εργαζομένων,
πραγματοποιούνται ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής και ενδυνάμωσης κάθε μήνα από εξειδικευμένο
κοινωνικό λειτουργό της ομάδας.
Στο τελικό στάδιο του προγράμματος, παρέχεται εργασιακή καθοδήγηση και συμβουλευτική η οποία στοχεύει στην
προετοιμασία τους για τη μετέπειτα εύρεση μόνιμης εργασίας και την πλήρη κοινωνική τους επανένταξη.
Στην Ithaca προσφέρουμε εργασία σε ανθρώπους που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό και συνθήκες
μακροχρόνιας ανεργίας γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε να εξελιχθούμε μαζί τους.

Εργασιακή Επανένταξη
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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.
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Παροχή 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.

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.
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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.
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Το 2021, στο Πρόγραμμα Εργασιακής Επανένταξης, και οι τρεις εργαζόμενοι του
Προγράμματος, ο Αντώνης, ο Παναγιώτης και ο Κώστας, κατάφεραν μέσα από την Ithaca
να κάνουν το επόμενο βήμα στη ζωή τους βρίσκοντας το επόμενο εργασιακό τους
περιβάλλον προχωρώντας σε μια νέα full-time θέση εργασίας, επιτυγχάνοντας την
επανένταξη.
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Η Ithaca προχώρησε με τρεις νέους εργαζόμενους,
τον Σωτήρη, τον Δημήτρη και τον Αντώνη, 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.
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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.
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Στην Ithaca υποστηρίζουμε τους εργαζομένους μας και στις
πρόσθετες ανάγκες τους. Ο Κώστας, ήρθε σε εμάς βιώνοντας
την αστεγία στη σκληρή της μορφή. Έχοντας ζήσει στο δρόμο
και ζώντας στο ξενώνα αστέγων του Πολυδύναμου Κέντρου,
κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας, ο ίδιος μας εξέφρασε
την ανάγκη του να βρεθεί σε ένα δικό τους σπίτι. Η ομάδα μας
προσπάθησε πολύ και κατάφερε, μέσα από πολλές
δυσκολίες, να τον εντάξει στο Πρόγραμμα “Στέγαση &
Εργασία” και έχει πια τον δικό του χώρο, το σπίτι του στο
οποίο θα ξεκινήσει μια καινούργια ζωή.

Οι Άνθρωποί μας | Εξασφαλίζοντας μια στέγη

Εξατομικευμένες Συνεδρίες για τους εργαζομένους
Κάθε μήνα, η Εργασιακή Σύμβουλος της ομάδας της Οργάνωσης,
πραγματοποιεί τουλάχιστον δύο συνεδρίες με κάθε εργαζόμενο
ξεχωριστά, προκειμένου να εντοπίσει κενά, να ενδυναμώσει και να
συζητήσει τους προβληματισμούς των ανθρώπων μας. Παράλληλα,
ξεκινά και τη διαδικασία με την εργασιακή συμβουλευτική για να
μπορέσουν να προετοιμάσουν μαζί τα επόμενα βήματα αναφορικά με
τη διαδικασία εύρεσης εργασίας και για τις συνεντεύξεις σε μορφή
προσομοίωσης.

Εργαστήριο - training για εργαζόμενους στο πεδίο
Τον Ιούλιο του 2021, εγκαινιάσαμε τη σειρά σεμιναρίων #IthacaLab
για τους εργαζομένους του Προγράμματός μας. Μέσα από το
σεμινάριο οι εργαζόμενοι που προέρχονται από ευάλωτες ομάδες
ήρθαν σε επαφή με τον κώδικα δεοντολογίας και τους εσωτερικούς
κανονισμούς της οργάνωσης, πράγματα που θα συναντήσουν σε κάθε
εργασιακό περιβάλλον. Βασικό κομμάτι της εκπαίδευσης αφορούσε και
στην ενημέρωση για τις ευάλωτες ομάδες τις οποίες εξυπηρετεί, τον
σωστό τρόπο διαχείρισής τους και την αντιμετώπιση κρίσεων.
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Randstad & Efood συνεργασία στην υποστήριξη εργαζομένων
Στο πλαίσιο των εταιρικών μας συνεργασιών, αυτή τη χρονιά, αναπτύξαμε ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας με την Randstad Hellas. H
Randstad έχει αναλάβει την δωρεάν παροχή υπηρεσιών mentoring στην Κοινωνική Λειτουργό της οργάνωσης από το αρμόδιο Τμήμα του
Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας, με την καθιέρωση μηνιαίων συναντήσεων με αρμόδιο σύμβουλο όπου γίνεται ενημέρωση και
εποπτεία σχετικά με περιστατικά σχετικά με το κομμάτι της εργασιακής καθοδήγησης και υποστήριξη στo σχεδιασμό σεμιναρίων για
ωφελούμενους και εργαζόμενους
Στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών στο κομμάτι υποστήριξης των εργαζομένων, αναπτύξαμε μια συνεργασία και με την εταιρεία Efood
και πιο συγκεκριμένα με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, οι επαγγελματίες του οποίου προσφέρουν απλόχερα το χρόνο τους στους
εργαζόμενους του Προγράμματος Εργασιακής Επανένταξης για να τους προετοιμάσουν για την αγορά εργασίας και το επόμενο βήμα τους,
μέσα από προσομοιώσεις συνεντεύξεων και συμβουλές για την επιτυχία τους σε μελλοντικές.

Εργασιακή Επανένταξη | Εργασιακή
Συμβουλευτική και Ενδυνάμωση

Συνεργασία με Odyssea και εγγραφή εργαζομένων στην πλατφόρμα
Επενδύοντας στις καλές συνεργασίες και με στόχο τη σύμπραξη της Κοινωνίας των Πολιτών,
επικοινωνήσαμε με την οργάνωση Odyssea για την εγγραφή των εργαζομένων μας στην
πλατφόρμα εύρεσης εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Προγράμματος με στόχο
την τελική απορρόφηση των εργαζομένων στην αγορά εργασίας και την κοινωνική
ενσωμάτωση, ξεκίνησε η συνέργεια με την Odyssea για την καλύτερη υποστήριξη στη
διαδικασία, καθώς και την αύξηση των πιθανοτήτων για την αποτελεσματική απορρόφησή
τους σε μια θέση που ταιριάζει με το προφίλ τους.

Συνεργασία με το Solidarity Now, τον Δήμο Αθηναίων και τον Δήμο Φιλαδέλφειας
Επίσης, μέσα στο έτος, αναπτύξαμε κι άλλες συνεργασίες τόσο με φορείς όσο και Δήμους, στο πλαίσιο της
εργασιακής επανένταξης, θέλοντας να ενδυναμώσουμε ανθρώπους μέσα από εργασιακή συμβουλευτική με στόχο τη
μόνιμη απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, ήρθαμε σε επαφή με τη μη κυβερνητική οργάνωση
“Solidarity Now”, η οποία περέπεμψε σε εμάς ωφελούμενούς της, ώστε δίπλα στην εργασιακή μας σύμβουλο, να
λάβουν τις απαραίτητες κατευθύνσεις και να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα τους οδηγήσουν στην
ανάληψη θέσης εργασίας. Αναλόγως συνεργαστήκαμε και με τον Δήμο Αθηναίων, με το Πρόγραμμα “Στέγαση &
Εργασία”, καθώς και με τον Δήμο Φιλαδέλφειας, με το Πρόγραμμα “Έστία”.

Εργασιακή Επανένταξη | Λοιπές Δράσεις

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.
Μέσα σε αυτή τη χρονιά καταφέραμε - παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες - να διοργανώσουμε επιπλέον
δράσεις αλληλεγγύης και υποστήριξης με τη δική μας συμμετοχή αλλά και των συνεργατών μας,
προσφέροντας και καλύπτοντας βασικές ανάγκες ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.

Ευαισθητοποίηση και Δράσεις Συνηγορίας

Συνεργασία με το “Καθ’ Οδόν”
Μέσα στο 2021 πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Καθ’ οδόν, δράση χαρτογράφησης υπηρεσιών με σκοπό τη δημιουργία μιας
πλατφόρμας, μέσα από την οποία μπορούν να ενημερώνονται οι πολίτες και οι εργαζόμενοι της Κοινωνίας των Πολιτών για τις υπηρεσίες που
υπάρχουν και παρέχονται προς τις ευάλωτες ομάδες. Απευθύνεται και στους ίδιους τους ωφελούμενους σε περίπτωση που εχουν κάποιο
αίτημα/ανάγκη, έτσι ώστε να γνωρίζουν πού μπορούν να εξυπηρετηθούν.
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.
Συνάντηση με ομάδα της Πράγας
Η Ithaca μέσα στα χρόνια λειτουργίας της διαθέτει την εμπειρογνωμοσύνη γύρω από την αστεγία και τον τρόπο που αντιμετωπίζει το φαινόμενο
μέσω της Κινητής Μονάδας. Γι’ αυτό το λόγο, πολλές οργανώσεις έχουν έρθει σε επαφή με την ομάδα για να λάβουν αντίστοιχη ενημέρωση για το
project, τις εγκαταστάσεις, τον τρόπο οργάνωσης και καθημερινής λειτουργίας μας. Έτσι, μέσα στο 2021 μια επισκέφτηκε μια ομάδα ανθρώπων
από την Πράγα, που επιθυμεί να δημιουργήσει κάτι αντίστοιχο για τις ομάδες-στόχους εκεί.
Η Ithaca μέλος του Ελληνικού Δικτύου για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία
Η Ithaca έγινε μέλος στο Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία. Αυτό θα μας επιτρέψει τη δικτύωση με ολες τις οργανώσεις
και τους φορείς που είναι εγγεγραμμένοι μεσα στο δίκτυο για να εκπληρωθούν οι στρατηγικοί στόχοι, διότι θεσμικές και νομοθετικές αλλαγές
χρειάζονται ευρύτερες συμμαχίες.

Ευαισθητοποίηση και Δράσεις Συνηγορίας

“Ευρήματα, καλές πρακτικές και προτάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου της αστεγίας”

H Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας ανέλαβε την πρωτοβουλία να συγκροτήσει ομάδα εργασίας,
αποτελούμενη από στελέχη του Δημοσίου Τομέα και φορείς της κοινωνίας των πολιτών - συμπεριλαμβανομένης της Ithaca, με θεματικό
αντικείμενο αφενός την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στη χώρα μας και διεθνώς και αφετέρου την υποβολή προτάσεων και την
ανάληψη των απαιτούμενων δράσεων και πολιτικών, για την αντιμετώπιση του φαινομένου της αστεγίας.
Μέσα από τη συμμετοχική αυτή διαδικασία, αναδείχθηκε η άμεση αναγκαιότητα για σχεδιασμό και υλοποίηση δημόσιων πολιτικών και
στοχευμένων παρεμβάσεων με τελικό στόχο την κοινωνική και συνακόλουθα την επαγγελματική τους ένταξη, μέσω μιας ενιαίας και συνεκτικής
εθνικής στρατηγικής.

Advocacy | Συμμετοχή της Ithaca σε Ομάδες Εργασίας

“Το ζήτημα της αστεγίας εστιασμένο στις επιπτώσεις που επιφέρει στον γυναικείο πληθυσμό και στους νέους”.
Συμμετοχή της ομάδας σε ένα πενθήμερο study-session, το οποίο σχεδιάστηκε με την υποστήριξη του Τμήματος Νεολαίας του Συμβουλίου
της Ευρώπης. Οι εμπειρογνώμονες στην αστεγία συμμετέχοντες, μοιράστηκαν τις γνώσεις με συναδέλφους από όλη την Ευρώπη με
στόχο να εντοπίσουν τα βασικά ζητήματα για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης των νέων και να συνδιαμορφώσουν μια σειρά λύσεων.
Cancerless «Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου στον άστεγο πληθυσμό στην Ευρώπη: συν-προσαρμογή και
εφαρμογή του μοντέλου Health Navigator»
Με διοργανωτές την Praksis και την Prolepsis, εκπρόσωπος της Ithaca συμμετείχε στην ομάδα εστιασμένης συζήτησης από
επαγγελματίες του χώρου της υγείας και του πεδίου που ασχολούνται με την αστεγία ώστε να διερευνηθεί αν το συγκεκριμένο πιλοτικό
πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ομάδας στόχου.
Εργαστήριο για την Αντιμετώπιση της Αστικής Υπερθέρμανσης
Σκοπός του εργαστηρίου ήταν η συζήτηση και οι πρακτικές λύσεις, προτάσεις και ιδέες για την προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων από
τους καύσωνες, μια απειλή που θα πολλαπλασιάζεται στα επόμενα χρόνια, και η συνδιαμόρφωση ενός Σχεδίου Ετοιμότητας για τον Δήμο
της Αθήνας. Η Ithaca ως εξειδικευμένος φορέας στο ζήτημα της αστεγίας, συμμετείχε στην ομάδα που επιμελήθηκε προτεινόμενων
λύσεων σχετικά με την ομάδα των αστέγων.
Health & Wellness committee, ACCMR
Συμμετοχή στη συζήτηση που αφορά την υγεία και την ευημερία του προσφυγικού και μεταναστευτικού πληθυσμού της Αθήνας και την
αναζήτηση λύσεων μέσα από την ενημέρωση νέων δράσεων των συμμετεχόντων φορέων, και την πιθανή δημιουργία συνεργασιών και
οργάνωση δράσεων συνηγορίας.

Advocacy | Άλλες Συμμετοχές

Επικοινωνιακές
Πρωτοβουλίες

Τον Οκτώβριο του 2021, μέσα από τη δημιουργία μιας σειράς από πορτραίτα, απαθανατίσαμε πρόσωπα ανθρώπων που βιώνουν την
αστεγία στην πιο σκληρή της μορφή˙ στο δρόμο, δίνοντας το βήμα να ακουστεί η ιστορία τους και να περάσουν το δικό τους μήνυμα,
μιλώντας για τις δυσκολίες και την αντιμετώπισή τους από την κοινωνία. Στόχο μας αποτέλεσε η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού γύρω
από το ζήτημα της αστεγίας και προκειμένου να φτάσει το μήνυμα σε ακόμα περισσότερους ανθρώπους συνεργαστήκαμε με τον φωτογράφο
και ηθοποιο Σπύρο Χατζηαγγελάκη.

Καμπάνια για την Παγκόσμια Ημέρα Αστεγίας

Κατά τη διάρκεια του έτους, είχαμε τη χαρά να ακούσουν για τη δράση μας, να την επισκεφθούν και να
τη στηρίξουν άνθρωποι από το χώρο του θεάματος με στόχο η δράση της Ithaca να αγγίξει όσο το
δυνατόν μεγαλύτερο κοινό.

Υποστήριξη από Influencers

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.

Αφιερώματα

Το Νοέμβριο του 2021, τρέξαμε με την εταιρεία Webhelp στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, με
συνολικά 50 εργαζόμενους-δρομείς. Όλο το Σαββατοκύριακο προσπαθήσαμε να μεταδώσουμε ένα ηχηρό
μήνυμα “τρέχοντας για την αξιοπρέπεια”, για την ένταξη και τη στήριξη των αστέγων κοινωνικά και
εργασιακά.

Athens Authentic Marathon

Στο πεδίο, ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή με
πολλούς ωφελούμενούς μας, οι περισσότεροι εκ
των οποίων είναι συχνοί επισκέπτες των
υπηρεσιών μας.
Μέσα από τα πρόσωπά τους και τις ιστορίες τους
ερχόμαστε κοντά τους, όπως ακριβώς με την
περίπτωση της κας. Μανγκαλίκα, η οποία
εξυπηρετείται από την υπηρεσία της Κινητής
Μονάδας τον τελευταίο χρόνο, αλλά και από την
Κοινωνική Υπηρεσία.
Η ίδια μοιράζεται: “Στην Ithaca έχω βρει
ανθρώπους που νοιάζονται πραγματικά. Μου
λέτε πού να πάω για κάθε μου ανάγκη, θέλετε να
βοηθάτε ανθρώπους σαν κι’ εμένα. Σας
ευχαριστώ!”

Η εμπειρία μιας ωφελούμενης

Στο πλαίσιο εξέλιξης και ανάπτυξης των υπηρεσιών μας, προχωρήσαμε στην πρώτη μας
διεθνή καμπάνια Crowdfunding “Let us aid & comfort the homeless this winter”, με
στόχο την εξασφάλιση ενός χρηματικού ποσού για να υλοποιηθεί η παράλληλη στήριξη
των ωφελούμενών μας.
Δηλαδή, κατά τη διάρκεια που οι άστεγοι επισκέπτονται τις υπηρεσίες μας θέλουμε να
προσφέρουμε μια ζεστή ατμόσφαιρα για να συναντηθούν με κινητές θερμάστρες για
προστασία από τη βροχή και το κρύο. Προσφέροντας ταυτόχρονα ζεστά ροφήματα και
σνακ, μπορούν να κοινωνικοποιηθούν και να έχουν την ευκαιρία να ξεφύγουν από τον
αγώνα της καθημερινότητας, της επιβίωσης και της μοναξιάς.

Η πρώτη International Καμπάνια Crowdfunding της Ithaca

Οικονομικός
Απολογισμός

Στην Ithaca μας διέπουν αξίες, από τις πιο σημαντικές των οποίων είναι και η διαφάνεια. Το 2021, συγκριτικά με το 2020, η Οργάνωση
κατάφερε να αυξήσει τα έσοδα της κατά 67.19%, λαμβάνοντας συνολικά € ~146 χιλ. από μακροχρόνιες συνεργασίες με εταιρείες και
από δωρεές. Την ίδια περίοδο, οι δαπάνες της οργάνωσης αυξήθηκαν και ανήλθαν σε € ~134 χιλ., με τα κύρια έξοδα να αφορούν τη
μισθοδοσία του προσωπικού.
+85.85%
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Εθελοντισμός

Για όλο το έτος του 2021 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, με νέους από τη Γαλλία και
την Ισπανία που βίωσαν μια γεμάτη εμπειρία με την ομάδα μας και επέστρεψαν έχοντας υποστηρίξει πάνω από 300 άστεγους
ανθρώπους.
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.
Το πιο θερμό ευχαριστώ μας σε όλους!

Εθελοντισμός | Η ομάδα των εθελοντών

Υποστηρικτές
& Συνεργάτες

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.

Υποστηρικτές
και Συνεργάτες
Οικονομικός Απολογισμός
2020

Τον Ιανουάριο του 2021, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ξεκίνησε να υποστηρίζει την οργάνωση στο πλαίσιο των
χρηματοδοτήσεων που ορίστηκαν για τη στήριξη στο πλαίσιο της πανδημίας Covid-19. Η Ithaca, έλαβε διετή υποστήριξη
για την ενίσχυση του έργου της και τη δημιουργία νέων δράσεων μέσα από την κάλυψη δύο (2) θέσεων εργασίας - ενός
Κοινωνικού Λειτουργού και ενός Υπεύθυνου Ανάπτυξης για τη συνέχιση και ανάπτυξη της οργάνωσης.

Υποστηρικτές και Συνεργάτες | SNF

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

Οι νέες συνεργασίες της οργάνωσης το 2021, αποτελούν για την Ithaca μεγάλο κίνητρο για να αναπτύσσει συνεχώς τις δράσεις
της, μιας και ολοένα περισσότερες εταιρείες έρχονται σε επαφή με το έργο και τους ανθρώπους της. Αυτή τη χρονιά, λοιπόν,
μας εμπιστεύθηκαν:
Webhelp: Η εταιρεία Webhelp μάς υποστήριξε στη δράση του Μαραθωνίου και τρέξαμε μαζί για έναν καλό σκοπό, για
να περάσουμε μαζί το μήνυμα του σεβασμού και της αξιοπρέπειας υπερ της ευάλωτης μερίδας του πληθυσμού, των
αστέγων.
Colors Hotel: Η συνεργασία με την ξενοδοχειακή μονάδα Colors Hotel, ξεκίνησε μέσα στο έτος με τη μηνιαία
χρηματική υποστήριξή της στη λειτουργία και στα έξοδα της οργάνωσης.
Sis & Bro: Μέσα στο έτος αναπτύξαμε συνεργασία με μια νέα ομάδα ανθρώπων που αποφάσισαν ότι το δικό τους
εγχείρημα όχι μόνο θα έχει έναν κοινωνικό αντίκτυπο, αλλά ο αντίκτυπος θα αγγίζει το κοινωνικό φαινόμενο της
αστεγίας. Έτσι, ήρθαν σε επαφή με την Ithaca για να λάβουν συμβουλές από την ομάδα και να βρεθεί ένα γενικότερο
πλαίσιο συνεργασίας με τον περιοδικό διαμοιρασμό καλτσών της παραγωγής τους.
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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.
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THANK YOU!
www.ithacalaundry.gr
info@ithacalaundry.gr

