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iii. Η δωρεά σας σε αριθμούς



Αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. 
Υπάρχουν εκκρεμότητες σε αποπληρωμή ενοικίων,
ύδρευσης, ρεύματος. 
Πρόσφατα είχαν υποστεί διακοπή ρεύματος στην οικία
όπου διαμένουν. 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε εξώδικο για
εγκατάλειψη της οικίας λόγω χρεών. 
Η Emfasis έχει προχωρήσει σε αποπληρωμή μέρους
του ποσού και για τις δύο εκκρεμότητες, ωστόσο η
κατάσταση διαιωνίζεται λόγω μηδενικού εισοδήματος.

Αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες με πρόβλημα υγείας
του μικρότερου από τα παιδιά (5 μηνών) με το
αναπνευστικό του και νοσηλεύεται συχνά σε
νοσοκομεία. Οι συνθήκες διαβίωσης στο σπίτι,
επιβαρύνουν σε μεγάλο βαθμό το παιδί.

Αντιμετωπίζει δυσκολίες και σε είδη πρώτης ανάγκης
(τρόφιμα, φάρμακα, είδη υγιεινής, ρουχισμό), καθώς
και απαραίτητα είδη για τα παιδιά.

Η Χριστίνα είναι ωφελούμενή μας τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Είναι μητέρα τριών
ανήλικων παιδιών, ενώ ο σύντροφός της, τους εγκατέλειψε λίγο πριν τη γέννηση

του μικρότερου παιδιού τους. 

Χριστίνα, 32 ετών

Η Χριστίνα είναι μία μητέρα που παλεύει με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί για να
μεγαλώσει τα παιδιά της, είναι εξαιρετικά φιλότιμη και αξιοπρεπής. Έχει

εξαπατηθεί συναισθηματικά κυρίως, από τον πατέρα των παιδιών της και δεν
έχει υποστηρικτικό περιβάλλον, πέρα από την ηλικιωμένη μητέρα της, η οποία

είναι κι εκείνη ευάλωτη οικονομικά.
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Χάρη σε εσάς πετύχαμε τους παρακάτω
στόχους:

Κάλυψη ειδών υγιεινής,
τροφίμων, σχολικών ειδών

& ρουχισμού 

Πληρωμή λογαριασμών
ρεύματος που βρίσκονται
υπό τον κίνδυνο διακοπής

Πληρωμή απαραίτητου
ποσού ενοικίου για την

αποφυγή έξωσης
Πληρωμή πάγιων εξόδων 

Κάλυψη απαραίτητων
ιατρικών εξετάσεων του

μωρού & της ίδιας

Με αριθμούς:

Παροχή ψυχοκοινωνικής
συμβουλευτικής & νομικών

υπηρεσιών



Αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία
τον καθιστούν ανίκανο, ακόμα για τη διαχείριση
θεμάτων προσωπικής υγιεινής. Προβλήματα όρασης,
δυσκολία στην κίνηση(χρήση βοηθητικού εξοπλισμού,
"Π"), υπερπλασία προστατικού αδένα & εγκεφαλικό
επεισόδιο είναι μερικά από τα ζητήματα με τα οποία
είναι αντιμέτωπος τα τελευταία χρόνια. Χρήζει
φυσικοθεραπειών, απαραίτητων για την
αποκατάσταση της κίνησης στα άνω & κάτω άκρα, τις
οποίες αδυνατεί να καλύψει οικονομικά.

Αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, καθώς
δε λαμβάνει κανενός είδους εισόδημα. Έχουν γίνει οι
απαραίτητες ενέργειες από πλευράς μας, ώστε να
εκδοθεί σύνταξη υπερηλίκων & αναπηρικό επίδομα. Ο
χρόνος αναμονής, ωστόσο σε τέτοια ζητήματα είναι
μεγάλος & τα οικονομικά προβλήματα παραμένουν &
αυξάνονται.

Ο κ. Κώστας είναι ωφελούμενός μας τα τελευταία δύο χρόνια. Φιλοξενείται
περιστασιακά σε οικία φιλικού προσώπου & οι ανάγκες του είναι πολυδιάστατες

& επιτακτικές. Είναι μόνος, χωρίς οικογένεια & υποστηρικτικό περιβάλλον.

Κώστας, 71 ετών

Ο κ. Κώστας είναι ένας άνθρωπος γλυκός, χαμογελαστός & παρά τις δυσκολίες του
προσπαθεί να παραμένει ενεργός & κινητοποιημένος με όσα μέσα διαθέτει.

Αισθάνεται υπόχρεος στο άτομο που τον φιλοξενεί & επιθυμεί να αποπληρώσει το
μερίδιο που του αναλογεί από τη διαμονή του στο χώρο, καθώς αντιλαμβάνεται τη

δύσκολη οικονομική κατάσταση & του ατόμου αυτού & διότι σε διαφορετική
περίπτωση θα ήταν άστεγος. Νιώθει ευγνώμων για το παραμικρό που μπορούμε να

του προσφέρουμε & δε σταματά να μας ευχαριστεί σε κάθε επικοινωνία μας. 
 

"Από τη μέρα που σας γνώρισα, ανοίξατε τη ψυχή μου και μπήκαν άγγελοι. 
Σας ευχαριστώ από καρδιάς", αναφέρει χαρακτηριστικά.
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Χάρη σε εσάς πετύχαμε τους παρακάτω
στόχους:

Κάλυψη των μη
συνταγογραφούμενων

φαρμάκων

Κάλυψη της ανάγκης σε
τρόφιμα, σε είδη προσωπικής

υγιεινής & σε ρουχισμό

Συμμετοχή σε
πρόγραμμα μηνιαίων

φυσικοθεραπειών

Με αριθμούς:

Ιατρικός
εξοπλισμός

30.8%

Φυσικοθεραπείες
23.1%

Φάρμακα
23.1%

Έξοδα
μετακίνησης

15.4%

Τρόφιμα & είδη
υγιεινής

7.7%

Αγορά του απαραίτητου
ιατρικού εξοπλισμού (

περιπατητικό ΠΙ, γυαλιά
οράσεως)

Έξοδα μετακίνησης
Παροχή ψυχοκοινωνικής

συμβουλευτικής & νομικών
υπηρεσιών



Ευχαριστούμε για όλα!


