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Ποιοι Είμαστε
Emfasis
H EMFASIS είναι το πνευματικό δημιούργημα μιας ομάδας Ελλήνων
πολιτών, μόνιμων κατοίκων του εξωτερικού, το οποίο υλοποιείται από μία
ομάδα Ελλήνων επιστημόνων και πλαισιώνεται από εθελοντές στην Αθήνα
με σκοπό να προσφέρουν την απάντησή τους στις ανθρωπιστικές ανάγκες
του Ελλαδικού χώρου, που βιώνει μία από τις πιο βαθιές κοινωνικοοικονομικές κρίσεις στην ιστορία του.

Ο σκοπός μας
H EMFASIS ιδρύθηκε με σκοπό να αντιμετωπίσει τις συνολικές ανάγκες όλων
των ευπαθών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων που έχουν ανάγκη
κοινωνικής, ψυχολογικής και οικογενειακής υποστήριξης στην ευρύτερη
περιοχή της Αθήνας. Εφαρμόζει τις αρχές του Social Street Work ως βασικό
τρόπο προσέγγισης και ταυτοποίησης των ομάδων αυτών.
Για κάθε εξυπηρετούμενο, παρέχεται συμβουλευτική, ενώ παράλληλα
σχεδιάζεται ένα πρόγραμμα συνολικής αντιμετώπισης των αναγκών του.
Η EMFASIS υποστηρίζει κάθε άνθρωπο που βρίσκεται σε κατάσταση
δρόμου*, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο και καταγωγή και δεσμεύεται:
 σε μη επικριτική προσέγγιση και σε πρακτικές που δεν παράγουν
διακρίσεις
 στο σεβασμό της διακριτικότητας και της εχεμύθειας
 σε συνεχή προσαρμοστικότητα
 σε γρήγορη και αποτελεσματική δράση, χωρίς να βαλτώνει σε
γραφειοκρατικές διαδικασίες
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Κοινωνική Εργασία Δρόμου
(Social Street Work)
Τo Social Street Work (Κοινωνική Εργασία Δρόμου) είναι μια διεθνώς
αναγνωρισμένη μορφή κοινωνικής υποστήριξης.
Ο βασικός της στόχος είναι η στήριξη και η προστασία ευπαθών
κοινωνικών ομάδων που βρίσκονται σε κατάσταση δρόμου*, ενισχύοντας
παράλληλα την δυνατότητά τους να προστατεύσουν τον εαυτό τους.
Το Social Street Work εστιάζεται σε παιδιά, εφήβους και νεαρά άτομα
όπως και σε ενήλικες και ηλικιωμένους που αντιμετωπίζουν εξαιρετικά
αντίξοες συνθήκες διαβίωσης και υφίστανται πολλαπλές μορφές
αποκλεισμού.
Το Social Street Work επιδιώκει η ομάδα στόχος να έχει τον κυρίαρχο ρόλο
σε όλη την εξέλιξη της σχέσης που χτίζεται πάνω στις αρχές της
εμπιστοσύνης και της ενθάρρυνσης, ώστε να υπάρχει δυνατότητα
παροχής βοήθειας.
Οι Social Street Workers προσεγγίζουν τις περιθωριοποιημένες κοινωνικά
ομάδες με υπομονή, χωρίς επικριτικότητα, με γνώμονα τις βασικές ηθικές
αξίες του social street work.
Eργάζονται χέρι με χέρι με τις ομάδες στόχου, ώστε να επαναποκτήσουν
τον αυτοσεβασμό τους, την πίστη στις δυνατότητές τους και στο τέλος της
“διαδρομής” την επανένταξή τους στην κοινωνία.
Το Social Street Work της EMFASIS ενεργεί σε επίπεδο γειτονιάς, ή σε
περιοχές που έχει εντοπιστεί ότι υπάρχουν ευπαθείς θύλακες πληθυσμού.
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Ποιοι Είμαστε
Κοινωνική Εργασία Δρόμου
(Social Street Work)
H EMFASIS ακολουθεί την προσωπική προσέγγιση αξιολογώντας τις βασικές
ατομικές ανάγκες του προσώπου που βρίσκεται σε ανάγκη – αναζητώντας
πρώτα να αποκαταστήσει την αξιοπρέπειά του και να παράσχει επαρκή
κοινωνική, συναισθηματική και ανθρώπινη υποστήριξη.
Η ηθική και οι αρχές της Κοινωνικής Εργασίας Δρόμου (Social Street Work)
της EMFASIS είναι εμπνευσμένα από την διακήρυξη της Dynamo
International (www.dynamointernational.com)

Τι είναι αυτό που
μας ορίζει...
 Η EMFASIS εφαρμόζει πιστά και ενεργεί σύμφωνα με τις διεθνείς αρχές
του Social Street Work, με συνεχείς εκπαιδεύσεις και εποπτείες της
ομάδας του ανθρώπινου δυναμικού της
 Η EMFASIS στοχεύει στη μοναδικότητα του ατόμου και φροντίζει
συνολικά για την ενδυνάμωση και την επανακοινωνικοποίησή του
 Η EMFASIS είναι η μοναδική Οργάνωση που καταγράφει καθημερινά τις
ανάγκες μέσω της παρατήρησης και της έρευνας των ίδιων των ομάδων
της
 Η EMFASIS είναι η μοναδική Οργάνωση που προσεγγίζει τις ευπαθείς
πληθυσμιακές ομάδες (συμπεριλαμβανομένων των νεοαστέγων και των
νεόφτωχων) στο δικό τους περιβάλλον (σε δρόμους και γειτονιές) με
τους δικούς τους όρους και συνθήκες
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Τι είναι αυτό που
μας ορίζει
 Η EMFASIS συνεργάζεται με όλα τα μέλη της τοπικής κοινωνίας και με
κοινωνικούς επιστήμονες σε επίπεδο γειτονιάς (κοινωνικούς λειτουργούς,
ψυχολόγους και άλλους ειδικούς), προκειμένου να επιτευχθεί το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την προσωπική τους εξέλιξη και τις
συνθήκες διαβίωσής τους.

Οι ομάδες μας
 Ομάδα Social Street Work
H ομάδα κοινωνικής εργασίας στο δρόμο αποτελείται από ψυχολόγους,
κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, σύμβουλους ψυχικής υγείας,
σύμβουλους εργασιακής αποκατάστασης, και street workers με πρακτική
εμπειρία.
 Κοινωνική υπηρεσία
H ομάδα κοινωνικής υπηρεσίας αποτελείται από κοινωνικούς λειτουργούς,
κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, ειδικούς καριέρας, νομικούς συμβούλους, οι
οποίοι συνεργάζονται στενά με τις υπάρχουσες δομές εξασφαλίζοντας την
πρόσβαση σε ένα ευρύτερο δίκτυο παροχής στοχευμένης υποστήριξης.
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Οι ομάδες μας
 Oμάδα Συντονισμού για Ειδικά Προγράμματα – Καμπάνιες
Η ομάδα που ασχολείται με τα Ειδικά Προγράμματα απαρτίζεται από
κοινωνικούς επιστήμονες και διεθνολόγους, και σε άμεση συνεργασία με
το τμήμα εξεύρεσης πόρων συντονίζουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή
κάθε προγράμματος μέχρι και την ολοκλήρωσή του.
 Ομάδα Εθελοντών της Οικογένειας της ΕΜFASIS
Οι εθελοντές μας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για τη διατήρηση του έργου
και την επίτευξη του σκοπού μας. Η οικογένεια των μόνιμων εθελοντών
μας αυτή τη στιγμή αγγίζει τους τριάντα.
Μέσα από την γενναιοδωρία της ψυχής τους και την αφοσίωσή τους στο
όραμα της οργάνωσής μας, προσφέρουν ανεκτίμητη συμπαράσταση και
στήριξη, έτσι ώστε να δίνουμε καθημερινά το παρόν στους δρόμους και
στις γειτονιές, χαρίζοντας αξιοπρέπεια και ελπίδα.

Οι πόροι μας
Η EMFASIS είναι μία πρωτοβουλία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που
στηρίζεται αποκλειστικά σε οικονομικές εισφορές και δωρεές ιδιωτών και
επιχειρήσεων για την εκπλήρωση των προγραμμάτων της.
Η ΕMFASIS δεν λαμβάνει κανενός είδους χρηματοδότηση από κρατικούς ή
δημόσιους φορείς, δεν εντάσσεται σε κανένα χρηματοδοτικό ή επενδυτικό
πακέτο που επιβαρύνει τον Έλληνα ή Ευρωπαίο φορολογούμενο. Ο μόνος
τρόπος για να υλοποιήσει την αποστολή της είναι με την πραγματική
συμπαράσταση όσων πιστέψουν στο όραμά της.
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Ειδικά προγράμματα / Καμπάνιες
Τα ειδικά προγράμματα σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να
εξυπηρετούν τις υπάρχουσες ανάγκες της γειτονιάς, τις οποίες
καταγράφουν και αναλύουν οι Social Street Workers.
Σχεδιάζουμε, εκτελούμε, επιβλέπουμε και ολοκληρώνουμε καμπάνιες
που έχουν άμεσο θετικό αντίκτυπο στις ανθρώπινες ανάγκες όπως:
 Emfasis στην Υγεία: Παροχή καρτών υγείας EMFASIS για άπορους και
ανασφάλιστους συνανθρώπους μας, που προσφέρουν δωρεάν
ιατρικές εξετάσεις και ιατρική αξιολόγηση
 «Αλλάζοντας το Χτες – Οδοντιατρική Αποκατάσταση» για άτομα που
βρίσκονται στο στάδιο κοινωνικής επανένταξης, πχ πρώην χρήστες
 Πρωτοβουλίες εξασφάλισης ειδών σίτισης και ρουχισμού, κιτ
επιβίωσης, ειδών ατομικής υγιεινής, ειδών καθαρισμού, βρεφικών
παιδικών, σχολικών και δημιουργικών παιχνιδιών σε παιδιά,
οικογένειες, ηλικιωμένους, άστεγους, άπορους
 Be the Miracle – Pedro Arrupe: Μέσα από ομάδες ανάπτυξης και
δημιουργικής έκφρασης της Emfasis βοηθάμε στην ανάπτυξη
επικοινωνίας και δραστηριοτήτων των παιδιών
 Ενημέρωση για κοινωνικές δομές (Πολυιατρεία, Κέντρα Ημέρας,
Συσσίτια, Προγράμματα Απεξάρτησης) και για Δωρεάν Υπηρεσίες (π.χ
Εκπαίδευση και Ψυχαγωγία μέσα από δωρεάν θεάματα)
 Συμβουλευτική σε νομικά και εργασιακά θέματα
 Προσωρινή φιλοξενία για όσους έχουν ανάγκη ή στερούνται
στέγασης
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Ειδικά προγράμματα / Καμπάνιες
 Εκδηλώσεις ενημέρωσης κοινού και ομογένειας στην Ελλάδα και το
εξωτερικό
Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται όταν και εφ’ όσον θεωρηθεί
αναγκαίο από την κοινωνική υπηρεσία και τους ειδικούς συμβούλους ανά
κατηγορία.
Μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος, ακολουθεί λεπτομερής
απολογισμός που αναλύει τα οικονομικά στοιχεία, προσδιορίζοντας το
βαθμό επιτυχίας και αποτελεσματικότητας.
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