
 

 



 

το δικαίωμα στη στέγη είναι θεμελιώδες,  
αλλά όχι πάντα αυτονόητο... 

η  διασφάλισή  του μας αφορά όλους! 



 

Η «ΚΛΙΜΑΚΑ» αποτελεί τον πρώτο κοινωνικό,  

μη κερδοσκοπικό φορέα στην Ελλάδα που από το 2001  

παρέχει υπηρεσίες  

στήριξης στην ευπαθή κοινωνικά ομάδα  

των αστέγων. 

αναπτύσσοντας: 

 Πολιτικές πρόληψης της απώλειας στέγης  

 Πολιτικές επείγουσας παρέμβασης  

 Πολιτικές μεταβατικής φιλοξενίας  

 Πολιτικές εργασιακής- κοινωνικής επανένταξης  

 Επιστημονική Έρευνα  

 Εκπαίδευση 





 

 

 



 

στον άξονα μιας συντονισμένης και  ολιστικής  

παρέμβασης  για την επιστροφή και  επανένταξή τους 

στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή. 

προσπάθεια  
για  διαφοροποίηση  

των αστέγων από  
παθητικούς  
αποδέκτες  

       κοινωνικών  
υπηρεσιών  

και επιδομάτων  
σε ενεργούς πολίτες 

 



  

Η «ΚΛΙΜΑΚΑ», στο πλαίσιο των δράσεών της κατά του  

κοινωνικού αποκλεισμού, ασχολείται, από το 2001,  

ενεργά με το πρόβλημα της εκτός στέγης διαβίωσης,  

υλοποιώντας «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ»,   
επιχειρώντας  να αντιμετωπίσει το σύνολο των αναγκών  

των αστέγων μέσα από μια ολοκληρωμένη επιστημονική  

προσέγγιση που ενισχύει την ατομική τους προσπάθεια  

για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης με στόχο  

τη πλήρη εργασιακή και κοινωνική επανένταξη. 



Το κέντρο στήριξης αστέγων λειτουργεί ως «στέκι πρώτης γραμμής» για τους συ-
μπολίτες μας που διαβιούν στους δρόμους της Αθήνας.  
Είναι ανοικτό Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 – 21:00. 



 

  
 Ενημέρωση και συμβουλευτική για στεγαστικά δικαιώματα, δάνεια,  

    επιδόματα και άλλα μέσα που συντελούν στη διατήρηση της  

    κατοικίας 
 Στήριξη στην επιλογή στέγασης  

 Οικογενειακή Διαμεσολάβηση 

 Νομική Διαμεσολάβηση 

 Κοινωνική Διαμεσολάβηση 

 Ψυχολογική Στήριξη 

 Συμβουλευτικές συνεδρίες σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατο-

λισμό, τους τρόπους αναζήτησης εργασίας, την προετοιμασία για 

την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη συμμετοχή σε 

προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης κ.α.  

Το πρόγραμμα εφαρμόζει ένα ευρύ φάσμα υποστηρικτικών  

υπηρεσιών, εξατομικευμένης προσέγγισης και αξιολόγησης κινδύνου,  

σε άτομα ή/και  οικογένειες  που στεγάζονται υπό επισφαλείς συνθήκες  

κατοικίας (άτομα υπό την απειλή έξωσης, άτομα σε αδυναμία να  

ανταποκριθούν πλέον σε μισθωμένη κατοικία, άτομα σε κίνδυνο  

κατάσχεσης  διόκτητης κατοικίας κ.λπ.), με στόχο την υποστήριξη τους 

προκειμένου είτε να διατηρήσουν την κατοικία τους είτε  να στεγαστούν  

εναλλακτικά σε άλλο πλαίσιο. 

υπηρεσίες πρόληψης  



 
 

  
δίκτυο κοινωνικής κατοικίας 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Το Πρόγραμμα  
Στήριξης Αστέγων  

στηρίζεται  
αποκλειστικά σε 

δωρεές και  
εθελοντική  
προσφορά.  
 
        



 



 

εκπαίδευση– ενημέρωση  
- ευαισθητοποίηση 



 

 

εργασιακή αποκατάσταση  

Streetwork         παρέμβαση στο δρόμο 



 

 

  

εργασιακή αποκατάσταση  



 



 



 

Πορεία από το δρόμο στην επανένταξη  



  

 
        
 



 

 

για  την ενίσχυση των δράσεών μας 
Αρ. Λογ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

138/48010248 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ 

 
 Δεκελέων 50 & Μ. Βασιλείου, 10ς  όροφος, Γκάζι  

Τηλ.:210 3410462, 210 3417162-3, 10520 
Fax:210 3417162-3 

homeless@klimaka.org.gr 
www.klimaka.org.gr 

www.astegoi-klimaka.blogspot.com 


