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Empower residents affected by the fires in Greece –
Emfasis Foundation
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Δεδομένων των καταστροφικών γεγονότων της 23ης Ιουλίου που έπληξαν
χιλιάδες συνανθρώπους μας, η ομάδα της Emfasis έδωσε το παρόν από την
πρώτη μέρα στις πληγείσες περιοχές αξιολογώντας τις πρωταρχικές ανάγκες
των πυρόπληκτων βάσει προσωπικών μαρτυριών και επιτόπιων
επιθεωρήσεων. Με γνώμονα την εξειδίκευση μας σε «συνθήκες δρόμου», οι
ομάδες των εκπαιδευμένων streetworkers αφουγκράστηκε την κοινότητα και
κατέγραψε με προσοχή τα συναισθήματα τους, τις ανησυχίες τους καθώς και το
άγχος τους σχετικά με το μέλλον.  Έχοντας συμμετάσχει σε αρκετές καμπάνιες
ανακούφισης από φυσικές καταστροφές, έχουμε μάθει πως είναι καταλυτικό να
επικεντρωνόμαστε στην μακροχρόνια κάλυψη αναγκών των ανθρώπων οι
οποίοι χρήζουν στήριξης που θα διέπεται από σεβασμό, αξιοπρέπεια και
διακριτικότητα. Για αυτό και διατηρούμε ανοιχτή και αποτελεσματική επικοινωνία
με τις τοπικές κοινότητες. 
 

Σε συνεργασία με το GlobalGiving, τη μεγαλύτερη crowdfunding κοινότητα σε
παγκόσμιο επίπεδο, που βοηθά μη κερδοσκοπικές οργανώσεις σε όλο τον
κόσμο να εξασφαλίσουν πρόσβαση στα απαραίτητα εργαλεία και στην
εκπαίδευση που χρειάζονται ώστε να διεκπεραιώνουν τις δράσεις τους
αποτελεσματικά, η Emfasis ξεκίνησε ένα πρόγραμμα άμεσης στήριξης &
ενδυνάμωσης για όσους έχουν πληγεί από την καταστροφή. 
 

https://www.globalgiving.org/
javascript:;


Ο τίτλος του προγράμματος είναι “Empower residents  
affected by the fires in Greece - Ενδυναμώνοντας τους κατοίκους που
έχουν πληγεί από τις φωτιές στην Ελλάδα”. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να
ενδυναμώσει άτομα και οικογένειες που αντιμετωπίζουν απώλειες σε
συναισθηματικό αλλά και υλικό επίπεδο κυρίως σε περιοχές του Δήμου
Ραφήνας και του Δήμου Μαραθώνα. Η υπεύθυνη ομάδα της Emfasis θα
προσφέρει υποστήριξη και ανακούφιση μέσω:

έμμισθης απασχόλησης σε άτομα της τοπικής κοινότητας που δεν έχουν
εργασία
ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής 
ομαδικών δραστηριοτήτων για ηλικιωμένους και παιδιά που έπληξαν οι
πυρκαγιές 

Κύριο μέλημα της Emfasis είναι να βοηθήσει όλα τα μέλη της κοινωνίας να
σταθούν στα πόδια τους, να κάνουν τα απαραίτητα βήματα για να βελτιώσουν
τις συνθήκες διαβίωσής τους και να φροντίσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. 
 
Μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα και
για το πώς μπορείτε να συμμετάσχετε. 
 
Υπάρχει κι άλλος τρόπος κινητοποίησης; 
Ναι. Η πρόληψη είναι ζωτικής σημασίας. Γίνετε εθελοντές Δασοπροστασίας σε
διάφορους δήμους της Αττικής και μάθετε πώς μπορούμε να αποτρέψουμε
καταστροφές όπως οι πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου να ξανασυμβούν - διαβάστε
εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Upon knowing about the destructive events of 23rd of July that affected so
many people, Emfasis Foundation took immediate action, being present since
day 1 assessing needs though the collection of personal testimonies by the
traumatized residents. Being a grassroots organization, which specializes on
street conditions, we set up teams of trained streetworkers providing aid on the
ground, emotional support and individualized guidance. 
 
Following our participation in several relief campaigns related to natural
disasters, we learned that it is the aftermath one needs to focus on. It is
essential to support the communities once the dust has settled ensuring we
remain present and we communicate openly and effectively. 
 
In this context, Emfasis just launched a dedicated project through
GlobalGiving, the largest global crowdfunding community, helping nonprofits
all over the world access the tools, training, and support they need to be more
effective. 

https://www.globalgiving.org/projects/community-empowerment-fire-relief-athens/
https://www.edasa.gr/
https://www.globalgiving.org/
javascript:;


 
The project is called “Empower residents affected by the fires in Greece”,
supporting individuals and families dealing with losses both on an emotional
and on a material level. The Emfasis Foundation team in charge of this project
provides support and relief through:

temporary employment for members of the community
psychosocial counseling
community activities for elder residents and children affected by the fires.

Emfasis’s vision is to see all vulnerable members of the society stand on their
feet, able to take the necessary steps to improve their current life conditions,
care for themselves and for their loved ones.  
 
Please click here to learn more about the project and how to get involved. 
 
What else can be done? 
Prevention is better than searching for a cure. Citizens are encouraged to join
'Forest Protection' in various municipalities of Attica and learn how to prevent
this from happening again. Click here to learn more.
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