


Όραμα

Tον Μάρτιο του 2021 έγινε η σύσταση της Αστικής Μη 
Κερδοσκοπικής Εταιρείας που διέπεται από τις διατάξεις των 
άρθρων 741-784 Α.Κ. και τους όρους του παρόντος 
καταστατικού, λειτουργούσα (και) ως Μη Κυβερνητική 
Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.)

Στο Immortaliting, πρεσβεύουμε το δικαίωμα πρόσβασης 
όλων των ανθρώπων στα όμορφα και χρήσιμα ρούχα και στην 
καθαριότητα, ακόμα και όταν δεν εχουν τα χρήματα για να τα 
αποκτήσουν.

Με την κινητή μονάδα, σκοπεύουμε να φτάσουμε πιο κοντά 
στον ωφελούμενο, λύνοντας ένα σημαντικό του πρόβλημα , 
άρρηκτα δεμένο με την ανθρώπινη υπόσταση και με την 
υγιεινή , το δικαίωμα στο ζεστό νερό και στην καθαριότητα
καθώς και στην επανένταξη του στην κοινωνία.



Στόχος 
• Η επανένταξη των αστέγων στην 

κοινωνία, ενισχύοντας την εικόνα 
τους προ αστεγίας.

• Η ενεργοποίηση των πολιτών για 
τα οφέλη του εθελοντισμού

• Η εξασφάλιση θέσεων εργασίας

• Η συλλογική ανάπτυξη της 
κοινωνικής και της οικολογικής 
συνείδησης για μια Zero Waste 
πραγματικότητα, για ένα 
βιώσιμο πλανήτη. 

• Η διακίνηση και διάθεση 
πλεονάσματος χρήσιμων ρούχων 
σε ευάλωτα ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες , αντιμετωπίζοντας τον 
κάθε ωφελούμενο, με απόλυτη 
ισότητα και σεβασμό. 
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Οι άστεγοι 

• Δεν εχουν πρόσβαση στη ασφάλεια και στην θαλπωρή ενός 
σπιτιού.

• Δεν αναπτύσσουν κοινωνικούς θεσμούς αφού είναι αποκομμένοι 
από την κοινωνία 

• Εχουν να εξασφαλίσουν την τροφή τους, το νερό και τα ρούχα τους 
ανάλογα των αναγκών της κάθε εποχής.

• Είναι πραγματικά δύσκολο να βρουν νερό για να καλύψουν όσα οι 
υπόλοιποι θεωρούμε δεδομένα. Την πρόσβαση στην καθαριότητα 
και την υγιεινή . Εκτός από τα ζητήματα υγιεινής, είναι επίσης 
καταστροφικό για την αυτοπεποίθηση ενός ατόμου, για το πώς 
βλέπει τον εαυτό του και πως τον βλέπουν οι άλλοι. Αλήθεια τους 
βλέπουμε η απλά τους προσπερνάμε?

• Οι Κοινωνικές Δομές προσφέρουν βασική και περιορισμένη 
βοήθεια αλλά το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο! 



METAMORPHOSIS 
Μια κοινωνική δράση δίπλα στον κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη..

Μια λύση σε αυτό ακριβώς το 
πρόβλημα, θα αποτελέσει 

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΒΘΗΘΕΙΑΣ 

METAMORPHOSIS

Θα δώσει την δυνατότητα σε 
όσους κοιμούνται στον δρόμο 
να είναι όμορφοι και καθαροί

Θα εχουν την αυτονομία τους 
και την ιδιωτικότητα τους, για 

όση ώρα κάνουν χρήση του 
van

Θα ανακτήσουν την χαμένη 
τους αξιοπρέπεια και 

σταδιακά θα μεταμορφωθούν 
σε ανθρώπους που αξίζουν να 

εχουν μια όμορφη ζωή, 
κάνοντας μια νέα αρχή. 

Θα περιέχει επίσης καθαρά 
ρούχα, που θα μπορούν να 
επιλέξουν και να φορέσουν 

φεύγοντας,



ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ METARPHOSIS 
• Προσφέρει ότι μπορεί ο άστεγος να χρειάζεται on demand 

• Κινητοποιεί τους ανθρώπους και να τους δίνει έναυσμα για την ενεργή 
συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών.

• Αποτελεί καλή πρακτική ,για γίνει η αλληλεγγύη καθημερινή πράξη

• Βρίσκει λύση στο πρόβλημα

• Κινητοποιεί τις υπηρεσίες του Δήμου

• Συνεργάζεται με ειδικούς (ΟΚΑΝΑ , Κοιν. Υπηρεσίες Δήμων και    
Περιφέρειας, εθελοντές και οργανώσεις στο πεδίο)  και με φορείς υγείας.

• Προσφέρει ένα ζεστό ντους για τους αστέγους σε κάθε γωνιά της Αθήνας 

• Να προσφέρει φαγητό και νερά

• Προσφέρει φροντίδα 

• Προσφέρει ρούχα και εφόδια για τις δύσκολες ημέρες 

• Ακούει τον κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη 

• Κινητοποιεί τους άλλους  ανθρώπους στην αλληλεγγύη

• Αποτελεί χώρο που ανανεώσουν σώμα ψυχή και πνεύμα



Το οικολογικό και κοινωνικό
αποτύπωμα του Immortaliting

➢ Μια θέση εργασίας σε νέο από ομάδα 
επανένταξης

➢ 53 Δράσεις

➢ 852 ώρες εθελοντικής εργασίας

➢ 1758 ωφελούμενοι

➢ 11.356 κιλά  μεταχειρισμένων ρούχων 
διακινήθηκαν 

➢ 4.023 έχουν δωριστεί σε αστέγους και 
ιδρύματα 



Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας 

Αράλη Βίκυ

Ιδρύτρια του μη κερδοσκοπικού 
οργανισμού Immortaliting

00306942289444

www.Immortaliting.com

info@immortaliting.com

Follow us @immortaliting

http://www.immortaliting.com/
mailto:info@immortaliting.com
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