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Η Ithaca
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Ithaca | Σχετικά με εμάς
Η Ithaca είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που ασχολείται με αστέγους, στοχεύοντας στην
αύξηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης
Αστική μη
Κερδοσκοπική
Εταιρεία

Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2015
και έχει έδρα την Αθήνα.

Κοινωνική
Επανένταξη
Προσφέρει θέσεις εργασίας σε
άτομα από ευπαθείς ομάδες με στόχο
την κοινωνική ενσωμάτωση του
άστεγου πληθυσμού.

Κινητή Μονάδα
Πλυντηρίου Ρούχων

Λειτουργεί την πρώτη κινητή
μονάδα πλυντηρίου ρούχων στην
Ευρώπη.

Πλατφόρμα για Συνέργειες
Μεταξύ οργανώσεων εταιρειών και
άλλων φορέων με στόχο την παροχή
ολοκληρωμένων υπηρεσιών στις
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
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Ithaca | Η Κατάσταση Σήμερα
Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών έχει αυξήσει τον αριθμό των αστέγων, ενώ παράλληλα,
έχει μειώσει αισθητά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας
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1.500 Άνθρωποι Διαβιούν σε Συνθήκες Δρόμου
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18.500 Άνθρωποι Θεωρούνται Άστεγοι

3
4
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Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες 1.500 άνθρωποι μένουν στο δρόμο στο κέντρο της Αθήνας. Βρίσκονται κυρίως
σε περιοχές όπως η Ομόνοια, η Βικτώρια, το Πανεπιστήμιο, το Θησείο, το Μεταξουργείο και το Μοναστηράκι

Άστεγοι με τον ευρύ ορισμό του όρου θεωρούνται 18.500 άνθρωποι. Πρόκειτα για άτομα τα οποία μένουν σε επισφαλείς
συνθήκες διαβίωσης, σε σπίτια χωρίς ηλεκτρικό ή ρεύμα, φιλοξενούνται σε ξενώνες ή ζουν υπό την απειλή έξωσης

Έλλειψη Υπηρεσιών Υγιεινής
Για όλους τους ανθρώπους που θεωρούνται άστεγοι, υπάρχει πολύ μικρός αριθμός υπηρεσιών υγιεινής. Πρόκειται για δύο
σταθερές δομές στο κέντρο της Αθήνας, οι οποίες έχουν μικρό αριθμό συσκευών και δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν

Έλλειψη Εθνικού Στρατηγικού Πλάνου
Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πλάνο παρά μόνο μεμονωμένες προσπάθειες οργανώσεων και ομάδων να καλύψουν
διαφορετικές ανάγκες, όπως την ανάγκη για στέγαση, σίτιση, υγιεινή, ιατρική περίθαλψη κ.ά.

150 εκ. άνθρωποι, κινδυνεύουν να βρεθούν κάτω από το όριο της φτώχειας
Η Παγκόσμια Τράπεζα προειδοποιεί ότι η πανδημία Covid-19, μπορεί να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τις συνθήκες για
πάνω από 150 εκ. συνανθρώπους μας σε όλο τον κόσμο με αποτελεσμα να βρεθούν σε κατάσταση ακραίας φτώχειας.
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Ithaca | O Στόχος μας
Μέσα από τρεις πυλώνες δράσης, η Ithaca στοχεύει στην αύξηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης για
τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού

Στόχοι

Δράσεις

1

Βελτίωση Συνθηκών Διαβίωσης
Αστέγων

Λειτουργία Κινητής Μονάδας

2

Παροχή Εργασίας με Στόχο την
Επανένταξη

Δημιουργία Θέσεων Εργασίας
για Άτομα από Ευπαθείς
Κοινωνικές Ομάδες

3

Ευαισθητοποίηση και Συνηγορία

Αποτέλεσμα

Αύξηση της
Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης

Ανάδειξη του προβλήματος σε
πλατφόρμες επικοινωνίας και
δίκτυα συνεργασιών
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Ithaca | Χρονοδιάγραμμα
Η Ithaca ιδρύθηκε το 2015 και έκτοτε έχει κάνει σταθερά βήματα έτσι ώστε να μεγαλώσει
τον κοινωνικό αντίκτυπο της δράσης της

Ίδρυση
Ithaca

Δημιουργία
Κινητής
Μονάδας

Πλήρης
Λειτουργία
Κινητής
Μονάδας

Μάρτιος 2016

Ιούλιος 2015

Λειτουργία
στο
Πολυδύναμο
Κέντρο
Αστέγων

Απασχόληση
και
Επανένταξη
Eργαζομένων*

Απρίλιος 2020

Ιανουάριος 2017

2016

2017
Πιλοτική Λειτουργία
Κινητής
Μονάδας
Απρίλιος 2016

2018
Δημιουργία πρώτων
θέσεων εργασίας για
άτομα από Ευπαθείς
Κοινωνικές Ομάδες
Φεβρουάριος 2017

2019

2020
Καθημερινή
παροχή
υπηρεσιών
καθαριότητας
ρούχων

*Η διαδικασία απασχόλησης ατόμων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες συνεχίζεται6 και
λειτουργεί με ανανέωση των εργαζομένων κάθε 10-12 μήνες.

Ithaca | Ομάδα
Η ομάδα της Ithaca έχει ξεκάθαρη οργανωτική δομή και διακριτούς ρόλους έτσι ώστε να εξασφαλίζεται
η ορθή διακυβέρνηση και η αποτελεσματική λειτουργία της οργάνωσης
Ρόλοι

Αρμοδιότητες
Αποτελείται από τα Ιδρυτικά Μέλη της Οργάνωσης

Διοικητικό
Συμβούλιο

•
•
•
•

Διαχειρίζεται την καθημερινή λειτουργία της οργάνωσης.

Διαχειριστική
Ομάδα

•
•
•
•

Διοικητικό Συμβούλιο
Θάνος Σπηλιόπουλος
Φάνης Τσόνας
Ανδήλη Ραχούτη

Διαχειριστική Ομάδα
Δήμητρα Κουντουριώτη
Κωνσταντίνος Τρουπάκης

Συνεργάτες,
Σύμβουλοι &
Εθελοντές

Συνεργάτες,
Σύμβουλοι &
Εθελοντές

Ομάδα Πεδίου
Παναγιώτης Γαρδέλης
Αντώνης Μάνεσης
Κωνσταντίνος Κουτσουμπός

Ομάδα Πεδίου

Διαμορφώνει το στρατηγικό πλάνο
Επικυρώνει το ετήσιο budget
Είναι υπεύθυνο για την πρόσληψη και την εποπτεία της
Διαχειριστικής Ομάδας

Είναι υπεύθυνη για τα αποτελέσματα της δράσης
Προσλαμβάνει και ελέγχει τα άτομα της Ομάδας Πεδίου
Συμμετέχει στη διαμόρφωση του Στρατηγικού Πλάνου σε
συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο

• Οι συνεργάτες παρέχουν τις υποδομές για τη λειτουργία της
οργάνωσης στο πεδίο
και παρέχουν υπηρεσίες στου
εργαζόμενους της Ομάδας Πεδίου
• Οι Σύμβουλοι υποστηρίζουν την οργάνωση με παροχή
εξειδικευμένης γνώσης σε θέματα που έχουν μεγάλη εμπειρία
• Οι εθελοντές υποστηρίζουν την λειτουργία της Οργάνωσης στο
πεδίο
• Είναι υπεύθυνη για την εύρυθμη λειτουργία της κινητής μονάδας
• Αποτελείται από έναν ή παραπάνω οδηγούς και από ένα άτομο
που υποστηρίζει τη λειτουργία
• Τα άτομα που απαρτίζουν την ομάδα πεδίου προέρχονται από
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
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Η Δράση μας
1. Υπηρεσίες Υγιεινής
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Η Δράση μας | Η Κινητή Μονάδα
Η κινητή μονάδα της Ithaca έχει την ευελιξία να εξυπηρετεί ανάγκες σε διαφορετικά σημεία της
πόλης, λειτουργώντας όπου υπάρχει μία παροχή νερού και ρεύματος

Παρέχεται από Δήμους και άλλους
συνεργαζόμενους φορείς

2x
Λειτουργεί βάσει συγκεκριμένου
προγράμματος

Σε σταθερά και διακριτά
σημεία της πόλης
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Η Δράση μας | Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων Δήμου Αθηναίων
Η Ithaca, λειτουργεί από τον Απρίλιο 2020, τα πλυντήρια στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου
Κέντρου Αστέγων του Δήμου Αθηναίων

Λειτουργία πλυντηρίων για
άμεση στήριξη του Υπνωτηρίου
στην πανδημία covid-19
Παροχή προσωπικού,
τεχνογνωσίας και επίβλεψη

1/40’

Βελτιστοποίηση και αναβάθμιση
υπηρεσιών με τη δωρεά 5
πλυντηρίων και στεγνωτηρίων
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H Δράση μας | Ο Αντίκτυπός μας
Ο άμεσος αντίκτυπος από τη συνεχή παρουσία της κινητής μονάδας της Ithaca στο πεδίο, μπορεί
να μετρηθεί με πολλούς τρόπους

18.500
Πλύσεις
Πηγή: Καταγεγραμμένα στοιχεία Ithaca, έως Νοέμβριο 2020.

92.400
Κιλά Ρούχων

5.300
Ωφελούμενοι
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Η Δράση μας
2. Εργασιακή Επανένταξη
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H Δράση μας | Εργασιακή Επανένταξη
Με όχημα την Κινητή Μονάδα, η Ithaca απασχολεί άτομα από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες με στόχο την
κοινωνική και εργασιακή τους επανένταξη

1
Δημιουργία part-time
Θέσεων
Απασχόλησης
Δημιουργήθηκαν θέσεις
part-time απασχόλησης
για άτομα από ευάλωτες
κοινωνικά ομάδες, για
συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα, ως ένα πρώτο
βήμα προς την
επανένταξη τους.

2
Παροχή Ψυχολογικής
Υποστήριξης
Τους πρώτους μήνες της
εργασίας τους στην
Ithaca, τα άτομα
λαμβάνουν ψυχολογική
υποστήριξη στο νέο τους
αυτό ξεκίνημα από
εξειδικευμένους
συνεργάτες.

3
Υποστήριξη στην
αναζήτηση εργασίας
Η ομάδα της Ithaca
υποστηρίζει τα άτομα
στην αναζήτηση
εργασίας. Παράλληλα
στοχεύει στην επισύναψη
συνεργασιών με εταιρείες
για την απορρόφηση τους
σε κάποια θέση πλήρους
απασχόλησης.

4
Κοινωνική και
εργασιακή επανένταξη
Μέσα σε διάστημα 10-12
μηνών τα άτομα
καταφέρνουν να βρουν
μία θέση εργασίας
πλήρους απασχόλησης
και να επανενταχθούν
εργασιακά και κοινωνικά.
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Η Δράση μας | Περιγραφή προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει στην επανένταξη ατόμων από ευάλωτες ομάδες, μέσω τριών ξεχωριστών
σταδίων: της απασχόλησης, της συνεχούς υποστήριξης και ενδυνάμωσης και της παροχής εργασιακής
εκπαίδευσης από εξειδικευμένο επαγγελματία
Απασχόληση 2 Ατόμων από ευπαθείς ομάδες
•

Ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος

•

Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων

•

Εκπαίδευση στην εξυπηρέτηση ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων

•

Ανάληψη πρωτοβουλιών

•

Απόκτηση τεχνικών γνώσεων και επίλυση τεχνικών ζητημάτων

•

Βελτίωση ικανοτήτων στον τομέα της οδήγησης

Ψυχολογική Ενδυνάμωση

a

b

• Ομαλή προσαρμογή τους στο περιβάλλον εργασίας
• Ενδυνάμωση αυτοπεποίθησης και άλλων δεξιοτήτων
• Υποστήριξη στην αποτελεσματική επικοινωνία με συνεργάτες και
εξυπηρετούμενους
• Υποστήριξη στη διαχείριση χρόνου και κρίσεων κατά τη διάρκεια λειτουργίας στο
πεδίο

c

Εργασιακή Συμβουλευτική
•

Εξέταση της επαγγελματικής κλίσης τους

•

Συγγραφή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής

•

Εκπαίδευση σε μεθόδους αναζήτησης εργασίας

•

Προετοιμασία και προσομοίωση συνέντευξης εργασίας.
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H Δράση μας | Ο Αντίκτυπός μας
Στην Ithaca, δοκιμάζεται το μοντέλο εργασιακής επανένταξης και τα αποτελέσματα είναι
μετρήσιμα
Τον Xρήστο τον γνωρίσαμε σαν
ωφελούμενο μας. Ήταν ο
πρώτος μας εργαζόμενος και
έμεινε στην ομάδα μας για 14
μήνες

Τον Πέτρο τον γνωρίσαμε μέσα
από ένα πρόγραμμα υποστήριξης
οικονομικά απόρων. Εργάστηκε
στην ομάδα μας για 13 μήνες

Τον Λεωνίδα τον γνωρίσαμε
σαν ωφελούμενο μας.
Εργάστηκε στην ομάδα μας
έχοντας αναλάβει τη θέση
του Υπεύθυνου πεδίου

Τον Μιχάλη τον γνωρίσαμε από
το περιοδικό δρόμου σχεδία.
Εργάστηκε στην ομάδα μας 10
μήνες

Στην ομάδα της
Ithaca,
εργάστηκαν μέχρι
τώρα πέντε
άνθρωποι από
ευάλωτες ομάδες.

Ολοκληρώνοντας
τον κύκλο του
προγράμματος,
απορροφήθηκαν
στην αγορά
εργασίας

Τον Νίκο τον γνωρίσαμε σαν
ωφελούμενο μας. Εργάστηκε
στο πεδίο μαζί μας για 13
μήνες
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H Δράση μας | Τα λόγια των ανθρώπων μας
Τα αποτελέσματα, είναι μετρήσιμα κυρίως μέσα από τους ίδιους τους ανθρώπους, όπως τα
βιώνουν
Μιχάλης

Χρήστος

«..Το να εργάζεσαι στην Ithaca
είναι η επιστροφή στην χαμένη
αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση.
Νιώθεις υπερηφάνεια όταν βλέπεις
τα χαμόγελα των ωφελούμενων
όταν έρχονται και αντικρίζουν τα
καθαρά τους ρούχα...»

« ..Το να έχεις καθαρά ρούχα σε
κάνει να νιώθεις ότι ανήκεις στο
κοινωνικό σύνολο και ότι έτσι
μειώνεται η απόσταση που έχεις με
τους άλλους ανθρώπους..»
Λεωνίδας
« .. τα καθαρά ρούχα επιδρούν
θετικά στη διάθεση και τη
ψυχολογία του κόσμου. Νιώθω
υπερήφανος που κάνω αυτή τη
δουλειά γιατί έτσι νιώθω ότι
βοηθάω..»

Πέτρος

Νίκος

« ..Είναι πολύ σημαντικό να
προσφέρεις. Βλέπουμε πόσο κόσμο
βοηθάμε να νιώθει καλύτερα και να
συνεχίζει τη προσπάθεια ενώ
είμαστε δίπλα του καθημερινά.
αυτό μας αρκεί ..»

« .. Μαζί με τη διατροφή και τη
στέγη, το τρίτο βασικό είναι η
καθαριότητα. Να έχεις ένα καθαρό
ρούχο να βάλεις, για να πας να
ζητήσεις μία δουλειά..»
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Η Δράση μας
3. Ευαισθητοποίηση και Συνηγορία

17

H Δράση μας | Ευαισθητοποίηση και Συνηγορία
Στην Ithaca, αναδεικνύουμε το θέμα του Κοινωνικού Αποκλεισμού μέσα από πολλαπλές
ενέργειες

Συμμετοχή της Κοινωνίας
των Πολιτών μέσω
πλατφόρμας
Εθελοντισμού

Συμμετοχή σε δίκτυα και
συνεργασίες με στόχο
την αύξηση της
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης

Δημιουργία εκστρατειών
ευαισθητοποίησης σε
συνεργασία με
υποστηρικτές, σε όλες τις
πλατφόρμες επικοινωνίας
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H Δράση μας | Οι Εθελοντές μας
Από την στιγμή της ίδρυσης της Ithaca, η ομάδα εθελοντών της βρίσκεται στο πεδίο, αποτελώντας
αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας της

Συνεργασίες | Συνεργάτες

Η Ithaca συνεργάζεται με Δήμους και άλλες οργανώσεις έτσι ώστε να παρέχει το έργο της σε πολλά
και διαφορετικά σημεία της πόλης από κοινού και με άλλες υπηρεσίες
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Συνεργασίες | Υποστηρικτές

Η Ithaca συνεργάζεται με εταιρείες και ιδρύματα με σκοπό να αυξήσει τον αντίκτυπό της και να
αναδείξει την προσφορά των συνεργατών της

ΙΔΡΥΜΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣΗΣ
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Συνεργασίες και Δημοσιότητα | Δημοσιότητα
Το έργο της Ithaca έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον δημοσιογραφικών μέσων της Ελλάδας και
του εξωτερικού, όπου και έχει παρουσιαστεί με μεγάλη επιτυχία
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ΙΘΑΚΗ Μ.Κ.Ο
Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Βίκτωρος Ουγκώ 15, 10437, Αθήνα
ΑΦΜ:997168890, ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ
www.ithacalaundry.gr
info@ithacalaundry.gr
+30 210 411 6300 (114)
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