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Πρόγραμμα «Στέγαση ευπαθών ομάδων»

1.Περιγραφή Φορέα
Η HumanAid είναι μια Αναπτυξιακή Μη Κερδοσκοπική, Μη
Κυβερνητική Οργάνωση, ιδιαίτερα
ευαισθητοποιημένη στην προσφορά αλληλεγγύης και συμπαράστασης μέσω της μελέτης, σχεδιασμού και
υλοποίησης αναπτυξιακών και ανθρωπιστικών προγραμμάτων .
Η αποστολή μας είναι η εξεύρεση πρακτικών και ανθρωπίνων λύσεων, οι οποίες θα αποτελέσουν το μέσο
για μια δυναμική και διαρκή δράση, που σαν σκοπό της θα έχει την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου
με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και την καθιέρωση στρατηγικών για την δημιουργία υποδομών,
που θα συνεισφέρουν στην κοινωνική ανάπτυξη.
➢
➢
➢
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Ιδρύθηκε το 2004 και εδρεύει στην Αθήνα – Ελλάδα, στην οδό Βερανζέρου 15, ΤΚ 106 77,
Εγκεκριμένη από το Πρωτοδικείο Αθηνών, Αριθμός Σύστασης 12446/2004,
Καταχωρημένη στο ΓΕΜΗ με αριθμό 157057601000
Υπαγόμενη στην Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών: Α΄ Αθηνών, ΑΦΜ.: 998340469.
Αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος, Αριθμός στο Ειδικό Μητρώο των
Μ.Κ.Ο.: α/α 355.
➢ Μέλος της Hellenic-Aid, Ελληνική Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ)
➢ Μέλος της Ομοσπονδίας Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Ε.Μ.Κ.Ο.Ε.)
➢ Μέλος του δικτύου αναπτυξιακών NGO’s της UNHCR, Ύπατη αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
πρόσφυγες.
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Προσφορά άμεσης ανθρωπιστικής βοήθειας
Προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης των ευπαθών ομάδων.
Υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Προώθηση των δημοκρατικών ιδεών και διαδικασιών.
Υποστήριξη και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ανάπτυξη συνεργασιών με διεθνείς οργανισμούς.
Δημιουργία κατάλληλων υποδομών για την οικονομία, την εκπαίδευση, την υγεία και τον
πολιτισμό.

2. Προετοιμασία - Πρακτική οργάνωση
Οι ευπαθές κοινωνικές ομάδες και οι άστεγοι σήμερα ζουν σε άθλια κατάσταση. Η HumanAid
αποσκοπεί στην εξασφάλιση κτηρίων και επιπλωμένων διαμερισμάτων για στέγαση και
φιλοξενία ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Έχοντας γνώση των καταστάσεων αυτών, η HumanAid
καλεί οποιονδήποτε επιθυμεί να παραχωρήσει ένα ακίνητο η για να το μισθώσει , πράξη που

τόσο θα αποφέρει θετικά αποτελέσματα για τον ίδιο, όσο και για αυτά τα άτομα που αναζητούν μια
στέγη.
Επιπλέον, το αναφερόμενο έργο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση δημιουργίας τόσο θέσεων εργασίας, όσο
νέων συνεργασιών με σκοπό την ανακαίνιση κτηρίων και διαμερισμάτων σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.
Μέσω της βοήθειας η οποία θα παρέχεται στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ο οργανισμός θα
αναλαμβάνει την ανακαίνιση παλιών κτηρίων, και σαν συνέπεια την βελτίωση της ορατής εικόνας της
κοινωνίας μας.
Στόχος του προγράμματος είναι η στέγαση των ευπαθών ομάδων της χώρας, έτσι ώστε τα άτομα
αυτά να έχουν πρόσβαση σε όσο περισσότερο δυνατόν καλύτερες ανθρώπινες συνθήκες .
Η Humanaid ενημέρωσε και συσπείρωσε για το πρόγραμμα «Στέγαση ευπαθών ομάδων» έναν
μεγάλο αριθμό εθελοντών και συνεργατών της.
Είδη ξεκίνησε να μισθώνει επαγγελματικά για μεγάλη χρονική διάρκεια πάνω από 12-15 χρόνια
διαμερίσματα και κτίρια που είναι σήμερα εγκαταλειμμένα και χρίζουν ανακαίνιση .
Επίσης μας έχουν παραχωρηθεί για μεγάλη χρονική διάρκεια αρκετά ακίνητα από διάφορους
οργανισμούς που θα τα ανακαινίσουμε και θα τα εξοπλίσουμε .
Γίνετε μελέτη των ακινήτων από μηχανικό της εταιρίας και βγάζουμε την ειδική άδεια
ανακαίνισης εκεί που χρειάζεται και είναι απαραίτητη.
Με την μελέτη και την επίβλεψη του μηχανικού μας , με δικά μας συνεργεία, και με
εθελοντική εργασία ολοκληρώνουμε τις εργασίες με ένα πολύ χαμηλό κόστος .
Μετά την ανακαίνιση τους τα εξοπλίζουμε πλήρης και τα κτίρια αυτά είναι έτοιμα να
φιλοξενήσουν συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα επιβίωσης.

4.Χρονοδιάγραμμα Δράσεων για την υλοποίηση του προγράμματος
Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι για 15 χρόνια και θα υλοποιηθεί σε 5 δράσεις .
Κάθε δράση θα έχει την εξασφάλιση 25 ανακαινισμένων και επιπλωμένων διαμερισμάτων με περίπου 70 τετραγωνικά
μέτρα το καθένα.
Εκτέλεση 1ης δράσης:
Η ημερομηνία Έναρξης 01/10/2020 και ημερομηνία Λήξης 30/09/2021.
Εκτέλεση 2ης δράσης:
Η ημερομηνία Έναρξης 01/10/2021 και ημερομηνία Λήξης 30/09/2022.
Εκτέλεση 3ης δράσης:
Η ημερομηνία Έναρξης 01/10/2022 και ημερομηνία Λήξης 30/09/2023
Εκτέλεση 4ης δράσης:
Η ημερομηνία Έναρξης 01/10/2023 και ημερομηνία Λήξης 30/09/2024.

Εκτέλεση 5ης δράσης:
Η ημερομηνία Έναρξης 01/10/2024 και ημερομηνία Λήξης 30/09/2025

5.Αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του προγράμματος
Ο Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από το πρόγραμμα είναι 500 συμπολίτες μας οι οποίοι θα φιλοξενηθούν
σε 125 πλήρης ανακαινισμένα και εξοπλισμένα διαμερίσματα περίπου 70 τετραγωνικά μέτρα το καθένα .
Το κόστος της στέγασης για την Humanaid για ένα άτομο ανέρχεται σε 143,23 ευρώ το μήνα η 4,77
ευρώ την ημέρα. Επίσης επωφελημένοι από το πρόγραμμα θα είναι τα συνεργαζόμενα συνεργεία που
θα εξασφαλίσουν εργασία σε πολλούς τεχνίτες και εργάτες που θα δουλέψουν για την ανακαίνιση των
κτιρίων. Επωφελημένοι από το πρόγραμμα θα είναι και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που σήμερα τα ακίνητα
τους είναι αναξιοποίητα και ανεκμετάλλευτα.

6. Διασφάλιση της βιωσιμότητας του προγράμματος.
(α) Οικονομική βιωσιμότητα,
Οι δράσεις θα χρηματοδοτηθούν κατά 25% από τον προϋπολογισμό της Humanaid και το 75% από τους
χορηγούς μας η από άλλον οργανισμό.
(β) Θεσμική βιωσιμότητα,
Υπεύθυνος για τη συνέχιση και διαχείριση των δραστηριοτήτων θα είναι η Humanaid γιατί έχει πλήρες
και την εμπειρία και τις οργανωτικές δομές και δυνατότητες των αποτελεσμάτων .

7. Δράσεις έπειτα από την λήξη της χρηματοδότησης
Έπειτα από την λήξη της χρηματοδότησης, άτομα ευπαθών ομάδων που ενδιαφέρονται να κάνουν
αίτηση για κατοικία θα πρέπει να συμπληρώσουν μια ειδική φόρμα, η οποία θα αξιολογείται από ειδική
επιτροπή αποτελούμενη από μέλη της HumanAid. Εφόσον η αίτηση συζητηθεί και γίνει δεκτή, θα γίνεται
αναζήτηση της κατάλληλης κατοικίας βάση της διαθεσιμότητας, και εν τέλη θα παραχωρείται σε αυτά τα
άτομα είτε δωρεάν, είτε με ένα πολύ χαμηλό κόστος ανάλογα με το εισόδημα των αιτούμενων.
Ακολουθώντας την επιτυχημένη στέγασή τους, θα έχουν επίσης την ευκαιρία να αναζητήσουν ένα
καινούργιο μέλλον, μέσω του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης του οργανισμού μας. Σε
συνεργασία με φορείς, οργανισμούς και ΙΕΚ, η HumanAid θα προσφέρει την επιλογή για όσους
επιθυμούν να εκπαιδευτούν μέσω ΙΕΚ, έτσι ώστε αργότερα να μπορούν να εξασφαλίσουν μια θέση
εργασίας, και συνεπώς να προσφέρουν περισσότερα εφόδια στις οικογένειές τους και στην κοινωνία.
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