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Χριστούγεννα στο δρόμο
Αποτελέσματα Καμπάνιας
Ελάτε να δούμε πως η στηριξη σας πήγε στην καρδιά
της ανάγκης των συνανθρώπων μας που βοηθήσαμε
και αυτές τις γιορτές

Για 5η συνεχή χρονιά και με τη δική σας αρωγή
εκπληρώσαμε την υπόσχεσή μας να προσφέρουμε
ανθρώπινα Χριστούγεννα σε όλους όσους το είχαν
ανάγκη.

Η φετινή καμπάνια σε σημαντικούς
αριθμούς ορόσημο:
Από τον Δεκέμβριο του 2018 έως και το τέλος
Ιανουαρίου 2019, οι εκπαιδευμένες ομάδες
εθελοντών μας επιτέλεσαν ειδικά σχεδιασμένες
βάρδιες προσφέροντας:
είδη επιβίωσης (υπνόσακο, γάντια, σκούφο,
κάλτσες, κασκόλ, ρουχισμό)
ζεστά ροφήματα και καλάθια αγάπης (τρόφιμα, τσάι,
κρουασάν, μπάρες δημητριακών, χριστουγεννιάτικα
γλυκά)
είδη ατομικής υγιεινής

ψυχοκοινωνική υποστήριξη & φυλλάδια ενημέρωσης
Emfasis για τις δομές κοινωνικής στήριξης στις
περιοχές δραστηριοποίησης.

Πραγματοποιήσαμε:
35 βάρδιες έκτακτης ανάγκης
180 ώρες στους δρόμους της ευρύτερης Αττικής,
Διανομή 1.750 είδων πρώτης ανάγκης
250 προσεγγίσεις ανθρώπων σε ανάγκη.
118 παραλαβές αγαθών από εταιρίες και ιδιώτες.
Η συμβολή σας ήταν ιδιαίτερα συγκινητική για
ακόμα μία χρονιά και μας δίνει το κίνητρο για
να συνεχίσουμε.
Με τη δική σας συμμετοχή εντοπίσαμε και άλλους
ανθρώπους που βρίσκονται στο δρόμο και
συνεχίζουμε να τους ενισχύουμε με την συνεχή μας
παρουσία σε όλο το λεκανοπέδιο Αττικής.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την συνεισφορά
σας στο έργο μας το οποίο είχε κατά την διάρκεια
των εορτών αλλά και συνεχίζει να έχει καθ΄ όλη
την διάρκεια του χρόνου ως στόχο την ενδυνάμωση
ανθρώπων σε συνθήκες δρόμου.

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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