Η Emfasis Foundation με την βοήθεια εθελοντών του
ReGeneration, διοργάνωσε την Κυριακή 03 Φεβρουαρίου 2019
την πρώτη καμπάνια συλλογής ειδών για τους άστεγους για
την καινούργια χρονιά με στόχο την
συλλογή τριών ειδών: υπνόσακων, ανδρικών παπουτσιών και
μπουφάν.

Η Δράση μας σε αριθμούς
Συγκεντρώθηκαν συνολικά:

12 υπνόσακοι
9 πουλόβερ
48 ανδρικά μπουφάν
4 γυναικεία μπουφάν
51 ανδρικά παπούτσια
7 ζευγάρια γυναικεία παπούτσια
6 κουβέρτες
12 παντελόνια

Η Decoy Images ήταν η εταιρία παραγωγής πίσω από την
εθελοντική δημιουργία του βίντεο της καμπάνιας.
Δείτε το βίντεο εδώ :
facebook.com/EmfasisFoundation/videos/394293504670613/

Τους ευχαριστούμε πολύ!

Μέσω της διάδοσης της καμπάνιας στα social media και στο
ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, δεχόμαστε ακόμα σωρεία δωρεών και
τηλεφωνημάτων από όσους δεν μπόρεσαν να έρθουν στην δράση
και τους ευχαριστούμε πολύ γι'αυτό.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους εσάς που με την
κινητοποίηση σας ενισχύσατε την προσπάθεια μας, και για
την ευκαιρία που είχαμε να σας γνωρίσουμε και από κοντά.

Ελπίζουμε να σας δούμε ξανά στις επόμενες δράσεις μας!

Η Emfasis Foundation είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική
Εταιρία, με ακτίνα δράσης που εκτείνεται μέσω δύο Μονάδων
Κινητής Στήριξης στην Αθήνα, τον Πειραιά και την ευρύτερη
Αττική. Δραστηριοποιείται σταθερά τα τελευταία 6 χρόνια
στηρίζοντας άπορες οικογένειες με παιδιά, άστεγους,
χρόνια άνεργους, κοινωνικά ευάλωτους νέους, κοινωνικά
αποκλεισμένους ηλικιωμένους με κίνδυνο επικείμενης
αστεγίας. Δεν χρηματοδοτούμαστε από κρατικά ή ευρωπαϊκά
προγράμματα και στηριζόμαστε αποκλειστικά σε
συνεισφορές εταιρειών και δωρεές ιδιωτών.

Για να συνεχίσεις να ενημερώνεσαι για τις δράσεις μας, μην
ξεχάσεις να κάνεις like στην σελίδα μας στο Facebook αλλά
και στο Instagram.
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