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Αύγουστος 2021
Μέσα σε έναν μόλις χρόνο από την ίδρυση 
του Humanity Greece από την Γεωργία 

Παράσχου θεωρείται μια από τις πιο 
δυναμικές εθελοντικές οργανώσεις 
της χώρας. Ξεκινώντας ως συντονιστικό 
όργανο εθελοντών στις καταστροφικές 
πυρκαγιές του Αυγούστου του 2021.



Who We Are
Το Humanity ξεκίνησε από νέους 
εθελοντές, άγνωστους μεταξύ 
τους σε μια προσπάθεια να 
στηρίξουν δυναμικά όλες 
τις πυρόπληκτες περιοχές 
της χώρας.

Συστάθηκε ως επίσημος φορέας 
από την αυξημένη ανάγκη 
για κοινωνική, πολιτισμική και 
ανθρωπιστική ανταλλαγή ιδεών.



.....Ανταποκρίνεται σε κάθε έκτακτη και 
προκύπτουσα ανάγκη των πολιτών για 
άμεση στήριξη και βοήθεια. 

Αναλαμβάνοντας κάθε αίτημα πολιτών 
για βοήθεια, καλύπτει σοβαρές 
ελλείψεις αναφορικά με την διαχείριση 
κρίσεων και την επανένταξη κοινωνικά 
ευάλωτων ομάδων της χώρας.

Μέσα σε 1 χρόνο



Καθημερινά προσφέρει 
ανθρωπιστική βοήθεια σε 
οικογένειες και πολίτες που 
χρήζουν κοινωνικής 
περίθαλψης σε όλη την Ελλάδα. 

Οι εθελοντές αναλαμβάνουν 
την ολιστική υποστήριξη 
των ωφελούμενων ενώ ταυτόχρονα 
συνδέουν τους πολίτες που θέλουν 
να βοηθήσουν με εκείνους που 
έχουν ανάγκη.

What We Do



Δημιουργία του 1ου 
Εθελοντικού Συντονιστικού
Κέντρου στην Ελλάδα - 
ένα δίκτυο στήριξης για 
όλη την χώρα.

Our Action
1

2 H ομαλή λειτουργία του θα 
εξασφαλίσει την άμεση 
στήριξη και την 24ωρη 
ανταπόκριση σε έκτακτες 
και προκύπτουσες ανάγκες.



Δημιουργία �ου Εθελοντικού 
Συντονιστικού Κέντρου

Μυλλέρου 76,  Μεταξουργείο 



Το Εθελοντικό Συντονιστικό 
Κέντρο διατίθεται για συλλογή, 
αποθήκευση & διαλογή των αγαθών
πριν την αποστολή τους σε 
οποιαδήποτε συνθήκη κρίνεται 
απαραίτητο.

Σε περιπτώσεις μη έκτακτης 
ανάγκης, στηρίζει ολιστικά 
συνδέοντας τους πολίτες και 
τις εταιρείες που επιθυμούν 
να βοηθήσουν με τα άτομα που 
χρήζουν άμεσης βοήθειας

Beneficiaries
1

2



Οικογένειες από πληγείσες 

περιοχές της χώρας

Πυρόπληκτοι | Σεισμοπαθείς 
Πλημμυροπαθείς

Οικογένειες που υπάγονται σε 

Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού
Λόγω Κοινωνικών και χρόνιων 

Οικονομικών προβλημάτων

1 2

Βασικοί Πυλώνες 
Μηνιαίας Στήριξης 

Πολιτών & Οικογενειών:



Μέσα σε 1 
χρόνο έχουν 
σταλεί

Γίνε μέρος της αλυσίδας 
του Humanity Greece!

ΠΑΚΕΤΑ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ



Το ΕΣΚ δέχεται σε 
καθημερινή βάση:

• Tρόφιμα Μακράς Διάρκειας
• Κλινοσκεπάσματα
• Είδη προσωπικής φροντίδας 
  για παιδιά & ενηλίκους
• Είδη καθαρισμού
• Βρεφικά Γάλατα
• Πάνες για μωρά
• Είδη ρουχισμού & παπούτσια
• Είδη φαρμακείου

Goods



Πολλά απορρίμματα και μη αξιοποιήσιμα 
είδη μπορούν να προκύψουν 
στην προσπάθεια να ανταποκριθούμε 
άμεσα στις έκτακτες και προκύπτουσες 
ανάγκες της κοινωνίας μας

Λαμβάνοντας τόνους προϊόντων για 
την αποστολή τους σε συμπολίτες μας, 
δημιουργείται μια αλυσίδα διαλογής και 
καταγραφής των χρήσιμων και μη υλικών.

Eco Cycle



ΜΕΙΩΣΗ | ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ | ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Έχουμε συνάψει συνεργασίες με 
ανακυκλωτικές εταιρείες, κοινωνικές 
επιχειρήσεις και περιβαλλοντικούς 
οργανισμούς, ώστε να αποφευχθεί 
η απόρριψη των υλών και να 
επιτευχθεί η διατήρηση ενός 
μειωμένου περιβαλλοντικά 
αποτυπώματος.



ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022-  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

42 % ΑΥΞΗΣΗ 
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ



ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2022 -  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2022 

���
των αιτημάτων 

προέρχονται 
από άντρες

����
των αιτημάτων 

προέρχονται 
από γυναίκες

ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 



����
από τις οικογένειες 

λαμβάνει στήριξη 
από τον δήμο

����
δεν λαμβάνει 
στήριξη από

τον δήμο

ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕNΩΝ 



����
Αιτήματα 

από άλλους 
οργανισμούς

����
Αιτήματα μέσα 
από ψηφιακές 

πλατφόρμες

����
Αιτήματα 

από Δήμους

ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕNΩΝ 



ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΑΤΤΙΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ

ΒΟΛΟΣΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΚΩΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΗΛΕΙΑ
ΠΑΤΡΑ

ΚΡΗΤΗ

ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕNΩΝ 



ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2022

ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΣΤΗΡΙΧΘΕΙ

246

821

1.022

ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ

3 ΦΟΡΕΣ ΣΤΟΥΣ 6 ΜΗΝΕΣ

1 ΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ 6 ΜΗΝΕΣ
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Σε σταθερή βάση εθελοντ@ς 
ανταποκρίνονται στα αιτήματα 
που δέχεται ο οργανισμός 
για εξυπηρέτηση αναγκών 
των πολιτών σε όλη την Ελλάδα.

Our Team

Σταθεροί Εθελοντ@ς  Μητρώο Εθελοντών

49 164



2.550.000 465+

34.000

Our Impact

Πολίτες έχουν ενημερωθεί 
για την δράση του οργανισμού 
μέσα από τα Social Media και 
συνεργαζόμενα websites.

Αποστολές φορτηγών και 
οχημάτων μέσα σε διάστημα  
8 μηνών.

540+
Εθελοντές έχουν συνδράμει 
με την προσπάθειά τους σε 
όλη την Ελλάδα..

Ακόλουθοι στο Instagram 
Διάστημα 8 μηνών

humanity greece



 info@humanitygreece.org | www.humanitygreece.org 


