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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  

ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Στα Πολυϊατρεία της PRAKSIS στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, εδώ και 21 χρόνια, από το 1996, 
παρέχονται υπηρεσίες και πραγματοποιούνται δράσεις με σκοπό την άμβλυνση του κοινωνικού 
ή/και οικονομικού αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικά ομάδων και την προάσπιση των ατομικών και 
κοινωνικών τους δικαιωμάτων. Κάθε άνθρωπος, σε όποια πληθυσμιακή ή κοινωνική ομάδα και αν 
ανήκει, όταν αντιμετωπίζει κάποιο ιατρικό, κοινωνικό, ψυχολογικό, εργασιακό ή νομικό πρόβλημα, 
μπορεί να έρθει στα Πολυϊατρεία, τα οποία παρέχουν δωρεάν και χωρίς διακρίσεις: 
 Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας:  
 Γενικό Ιατρείο 
 Το Γενικό Ιατρείο της PRAKSIS προσφέρει πρωτοβάθμια περίθαλψη. 
 Γυναικολογική παρακολούθηση 
 Ο Γυναικολόγος έχει τη δυνατότητα να κάνει γυναικολογική εξέταση και υπέρηχο. Παρέχει 

επίσης συμβουλευτική για θέματα όπως αντισύλληψη, θηλασμό καθώς και οικογενειακό 
προγραμματισμό. 

 Οδοντιατρική κάλυψη  
 Η Οδοντιατρική κάλυψη περιλαμβάνει τις εξής πράξεις: Εξαγωγές, ενδοδοντική θεραπεία 

(απονεύρωση) και εμφράξεις (σφραγίσματα). 
         Παιδοψυχιατρικό Ιατρείο 
         Για την υποστήριξη των ανηλίκων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων της 

PRAKSIS 
        Ψυχιατρική Παρακολούθηση για τους πληθυσμούς που εξυπηρετεί ο φορέας 
 Φαρμακευτική κάλυψη 
 Τα Κοινωνικά Φαρμακεία της PRAKSIS στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη συντηρούνται κυρίως 

από δωρεές ιδιωτών συμπολιτών μας. Εξυπηρετεί κάθε άνθρωπο ο οποίος φέρει ιατρική 
συνταγή, αλλά δεν έχει είτε την ασφαλιστική ικανότητα είτε την οικονομική δυνατότητα να 
προμηθευτεί από κάπου αλλού την αγωγή του. Στη διάρκεια των χρόνων λειτουργίας του, 
έχουμε καταφέρει με τη βοήθεια των συνανθρώπων μας να χορηγούμε σημαντική ποσότητα 
φαρμάκων στους ωφελούμενους μας η οποία όμως χρήζει συνεχούς ανατροφοδότησης 
προκειμένου να προσφέρουμε την πληρέστερη δυνατή εξυπηρέτηση. Συνεπώς μια τακτική 
«εκκαθάριση» του προσωπικού μας φαρμακείου μπορεί να ενισχύσει το έργο αυτό. Αποδεκτά 
είναι πάντα και τα φάρμακα από τα οποία μπορεί να λείπει ποσότητα δισκίων. Αρκεί να μην 
έχει περάσει η ημερομηνία λήξης τους. 

 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη  
Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη αποτελεί κύριο στόχο της Κοινωνικής Υπηρεσίας του 
Πολυϊατρείου. Κάθε άτομο που προσέρχεται στην δομή συζητάει πρώτα με Κοινωνικούς 
Λειτουργούς τις ανάγκες του (κοινωνικές, προσωπικές ή οικονομικές) και καταθέτει το αίτημά 
του. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της ολιστικής αντιμετώπισης των ωφελούμενων, 
πραγματοποιείται συμβουλευτική και διασύνδεση με άλλες οργανώσεις ή κρατικούς φορείς.    

 Εργασιακή συμβουλευτική 
 Νομική συμβουλευτική 

Η Νομική Υπηρεσία των Πολυϊατρείων της PRAKSIS παρέχουν νομική συνδρομή σε αιτούντες 
άσυλο (προετοιμασία για συνέντευξη ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου ή της Επιτροπής 
Προσφυγών, κατάθεση σχετικών υπομνημάτων, ενημέρωση για τα δικαιώματά τους και για 
θέματα οικογενειακής επανένωσης και relocation), σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες 
(συνδρομή για την έκδοση άδειας διαμονής και ταξιδιωτικών εγγράφων), σε αλλοδαπούς 

http://www.praksis.gr/el
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(συμβουλευτική για την έκδοση αδειών διαμονής) και εν γένει σε εξυπηρετούμενους με 
ζητήματα αστικής ή ποινικής φύσεως σε συμβουλευτικό επίπεδο. 

 Δράσεις Αγωγής και Προαγωγής Υγείας  
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
Τα προγράμματα Δημόσιας Υγείας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη στοχεύουν στην προαγωγή 
και Αγωγή της Υγείας ειδικά  των κοινωνικά και οικονομικά αποκλεισμένων πληθυσμιακών ομάδων 
αλλά και του γενικού πληθυσμού. Η υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών γίνεται με τη 
συνεργασία επαγγελματιών από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους (ιατρικού, νοσηλευτικού 
και ψυχοκοινωνικού προφίλ). 

Στόχος των δράσεων Δημόσιας Υγείας είναι να κινητοποιηθούν και να ευαισθητοποιηθούν σε 
θέματα ατομικής υγιεινής οι πληθυσμοί που ζουν σε επισφαλείς συνθήκες ή βρίσκονται στον 
δρόμο. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται: 

 αναγνώριση και καταγραφή αναγκών που εμπίπτουν στο πεδίο της δημόσιας υγείας σε 
χώρους συγκέντρωσης των πληθυσμιακών ομάδων–στόχων  

 βελτίωση των συνθηκών υγιεινής με απώτερο σκοπό τη μείωση του κινδύνου εξάπλωσης 
μεταδοτικών ασθενειών 

 μαζική ενημέρωση των ομάδων-στόχων για τις μεθόδους πρόληψης.  

Επιπλέον, μέσα από τα προγράμματα Δημόσιας Υγείας, γίνονται μια σειρά από δράσεις πρόληψης 
και ενημέρωσης όπως: 

 εκστρατείες ενημέρωσης και εξέτασης για Ηπατίτιδες (Β και C) και HIV 

 ενημερωτικές συζητήσεις σε σχολεία, φυλακές, γειτονιές, κοινότητες θεραπείας 
εξαρτημένων ατόμων 

 
TEST ΓΙΑ HIV ΚΑΙ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ B & C 
Στο πλαίσιο των προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας και Πρόληψης που υλοποιεί η PRAKSIS 
προσφέρεται δωρεάν, ανώνυμα και χωρίς ραντεβού, το γρήγορο τεστ για τον HIV και για τις 
Ηπατίτιδες B και C, τόσο στις σταθερές δομές της οργάνωσης (Πολυϊατρεία σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη, Κέντρα Ημέρας Αστέγων σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη,) όσο και στις Ιατρικές 
Κινητές Μονάδες  (Medical Mobile Units) που βρίσκονται καθημερινά σε εξορμήσεις σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να γίνει εξέταση και παράλληλα ενημέρωση για τους 
τρόπους μετάδοσης και τις μεθόδους πρόληψης και, εφόσον προκύψει ανάγκη, να γίνει 
διασύνδεση με αρμόδιες υπηρεσίες  για περαιτέρω παρακολούθηση. 
 
PRAKSIS SUPPORT  
Από το 2012 η PRAKSIS υλοποιεί το πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής στήριξης οροθετικών σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα PRAKSIS SUPPORT χρηματοδοτείται φέτος για τέταρτη 
συνεχόμενη χρονιά από το MAC AIDS FUND. 
 
Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η σφαιρική και ολιστική προσέγγιση η οποία 
αφορά στην υποστήριξη ατόμων που ζουν με το AIDS (PLWA) και των οικογενειών τους. Η 
προσέγγιση αυτή βασίζεται σε συμβουλευτικές συνεδρίες τόσο πριν όσο και μετά τη διεξαγωγή 
του τεστ. Η όλη διαδικασία συμπεριλαμβάνει ψυχοκοινωνική στήριξη, νομική συμβουλευτική 
καθώς και συμβουλευτική σε προνοιακά και εργασιακά θέματα. Επίσης, οι ειδικοί επιστήμονες του 
προγράμματος πραγματοποιούν συνοδείες αν χρειάζεται και κρίνεται απαραίτητο σε φορείς και 
οργανώσεις. Επιπλέον παρέχεται ιατρική συμβουλευτική και στήριξη σε θέματα τα οποία αφορούν 
το AIDS. Στόχος όλης της παραπάνω διαδικασίας είναι η στήριξη των οροθετικών ατόμων και των 
ατόμων που ζουν με το AIDS, με έμφαση στην κοινωνική τους (επαν)ένταξη. 
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PRAKSIS SUPPORT V 
Για το 2017-2018 το πρόγραμμα επεκτείνεται και αφορά σε 
Α. Παρεμβάσεις στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού – Στον Αγ. Παύλο  
Β. Παρέμβαση Κινητής Μονάδας Εξέτασης σε Αθήνα 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το MAC AIDS FUND  

 
 
 
ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΡΑΝΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Από το Δεκέμβριο του 2016 η PRAKSIS σε συνεργασία με το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών 
τρέχει πρόγραμμα με στόχο την ενδυνάμωση της τρανς κοινότητας με δύο άξονες: ο ένας αφορά 
μεικτό κλιμάκιο με επαγγελματίες της PRAKSIS και άτομα από την τρανς κοινότητα που βγαίνουν 
με την κινητή μονάδα σε συγκεκριμένα σημεία για να παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής και 
γρήγορης εξέτασης για HIV και ιογενείς ηπατίτιδες. Ο δεύτερος άξονας αφορά τη 
συστηματοποίηση και την διεκδίκηση δικαιωμάτων που αφορούν ζητήματα της τρανς κοινότητας 
με συνεργασία του τμήματος διεκδίκησης της PRAKSIS με την συντονίστρια του προγράμματος από 
το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών. 
Το πρόγραμμα θα βρίσκεται σε εξέλιξη για δύο χρόνια, με την υποστήριξη της εταιρίας ViiV 
Healthcare. 
 
 
PRAKSISACCESS – ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΙΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ  

Το πρόγραμμα επιθυμεί να πληροφορήσει, να ευαισθητοποιήσει και να ανοίξει το διάλογο σχετικά 
με τα προβλήματα πρόσβασης στα φάρμακα στην Ελλάδα, τα οποία επηρεάζουν ιδιαίτερα τις 
ευπαθείς ομάδες αλλά πλέον και τον ευρύ πληθυσμό. Οι στόχοι του προγράμματος είναι να 
ενημερώσει διάφορες κατηγορίες κοινού σχετικά με τα εμπόδια πρόσβασης σε προσιτά φάρμακα, 
να αναζητήσει υποστηρικτές της καμπάνιας για την πρόσβαση, να αποτελέσει πλατφόρμα 
αναφοράς και διαδραστικής παρουσίασης θεμάτων που σχετίζονται με την πρόσβαση στα 
φάρμακα, να συμβάλει σε έναν ενημερωμένο δημόσιο διάλογο για την πρόσβαση σε προσιτά 
φάρμακα. 
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και από το Open Society Foundation. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 
 
ΚΕΝΤΡΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ 
Σκοπός των Κέντρων Νομικής Αρωγής και Πληροφόρησης (Legal Information Centres) είναι η 
παροχή δωρεάν νομικής στήριξης και αρωγής σε όλες τις κοινωνικά αποκλεισμένες πληθυσμιακές 
ομάδες που διαβιούν στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και της Θεσσαλονίκης και οι οποίες 
αντιμετωπίζουν προβλήματα νομικής φύσεως στην καθημερινότητά τους.  Επωφελούμενοι των 
παραπάνω υπηρεσιών είναι πολίτες τρίτων χωρών που ανήκουν σε συγκεκριμένο προστατευτικό 
καθεστώς όπως λ.χ. αιτούντες διεθνή προστασία, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, κάτοχοι αδειών 
διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά και μετανάστες, παράτυπα διαμένοντες πολίτες τρίτων 
χωρών, Έλληνες ανασφάλιστοι, άστεγοι, χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, και κάθε αποκλεισμένη 
πληθυσμιακή ομάδα όπως λ.χ. ΡΟΜΑ, θύματα εμπορίας ανθρώπων, αποφυλακισμένοι, 
ασυνόδευτοι ανήλικοι, παιδιά των φαναριών, κ.α.  

Οι παραπάνω υποστηρικτικές υπηρεσίες παρέχονται καθημερινά και σταθερά στα Πολυϊατρεία 
Αθήνας και Θεσσαλονίκης, έχουν δε ως στόχο την έγκυρη και ουσιαστική στήριξη όλων των 
επωφελούμενων συνανθρώπων μας. Στο πλαίσιο αυτό, η παροχή νομικής συμβουλευτικής 
αποτελεί τον βασικό πυρήνα των υποστηρικτικών μας υπηρεσιών για την επίλυση των νομικών 
ζητημάτων. Ωστόσο, συχνά και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται η σχετική ανάγκη, οι 
υπηρεσίες μας επεκτείνονται και στην άσκηση  παρεμβάσεων, όπως λ.χ. συνοδείες σε δημόσιες 
υπηρεσίες, σύνταξη και αποστολή επιστολών προς όργανα της Διοίκησης ως μέσου άσκησης 
πίεσης, εκπροσώπηση ενώπιον διοικητικών υπηρεσιών και δικαστικών αρχών, καθώς και έρευνες 
στα αρχεία δικαστικών αποφάσεων και στις Εισαγγελίες της χώρας.    

 
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ 
Το Κέντρο Υποδοχής Αποφυλακισμένων (ΚΥΑ) στηρίζει αποφυλακισμένους στη μετάβαση από τον 
εγκλεισμό στην επανένταξή τους. Η μετάβαση αυτή είναι μία ιδιαίτερα δύσκολη και πολυσύνθετη 
διαδικασία μιας και ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι όχι μόνο έντονος αλλά ενισχύεται και 
αρνητικά από κοινωνικά στερεότυπα και στιγματισμό και την κοινωνική και προσωπική αποξένωση 
των αποφυλακισμένων.  

Η PRAKSIS, στην προσπάθεια της να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της συγκεκριμένης 
πληθυσμιακής ομάδας, λειτουργεί στην Αθήνα το ΚΥΑ το οποίο λειτουργεί συνδυαστικά με τις 
παρεμβάσεις στις φυλακές. 

Ο στόχος λειτουργίας του Κέντρου Υποδοχής Αποφυλακισμένων είναι διττός: από τη μία η παροχή 
υπηρεσιών στους αποφυλακισμένους (ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική συμβουλευτική και 
ενημέρωση, πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) και από την άλλη η ανάπτυξη 
κατάλληλων δικτύων με έμφαση στην αποτελεσματική (επαν)ένταξη των αποφυλακισμένων - 
ανδρών και γυναικών. Βασικά εργαλεία του ΚΥΑ είναι η προσέγγιση και αντιμετώπιση των αναγκών 
των αποφυλακισμένων με ολιστικό τρόπο καθώς και η υποστήριξη του οικογενειακού τους 
περιβάλλοντος. Η δικτύωση αυτή αφορά και σε ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με συναφείς 
υπηρεσίες και προγράμματα της τοπικής και ευρύτερης κοινότητας με απώτερο στόχο 
πολλαπλασιαστικά οφέλη στην προώθηση των δικαιωμάτων και την ικανοποίηση των πολλαπλών 
αναγκών αυτής της ιδιαίτερα ευάλωτης πληθυσμιακής ομάδας. 

 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ  
Η PRAKSIS από τον Ιούνιο του 2012 πραγματοποιεί παρεμβάσεις στις φυλακές του Κορυδαλλού. 
Στις Γυναικείες Φυλακές η παρέμβαση διήρκεσε μέχρι και τον Ιούνιο 2013. Στο  Νοσοκομείο 
Κρατουμένων οι παρεμβάσεις συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν 
κυρίως οροθετικούς κρατούμενους και στόχος τους είναι η παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης και 
νομικής συμβουλευτικής σε αυτή την πληθυσμιακή ομάδα τόσο κατά την διάρκεια της κράτησης 
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όσο και μετά την αποφυλάκιση.  Η ομάδα παρέμβασης είναι διεπιστημονική και πραγματοποιεί 
εντός του χώρου των φυλακών  ατομικές και ομαδικές συνεδρίες σε εβδομαδιαία βάση. 
 
Το 2018 η PRAKSIS συνεχίζει την παρέμβαση στο Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού «Ο Άγιος 
Παύλος». Πραγματοποιεί ομαδικές και ατομικές συνεδρίες σε οροθετικούς κρατούμενους. Τα 
θέματα που συζητιούνται στις συνεδρίες  αφορούν σε ιατρικά και προνοιακά θέματα, στη στέγαση 
μετά την αποφυλάκιση, σε θέματα κράτησης, σε προγράμματα απεξάρτησης, στην ένταξή τους στο 
κοινωνικό σύνολο  και σε θέματα νομικών αποφάσεων και συμβουλευτική για την έκδοση των 
χαρτιών των κρατουμένων. Επίσης, πραγματοποιούνται βιωματικές ασκήσεις, με στόχο την 
ενδυνάμωση και την επανένταξή τους μόλις βγουν από τη φυλακή. Σημαντικό ρόλο στην 
παρέμβαση αυτή έχει ο νομικός που συμμετέχει στην διεπιστημονική ομάδα, καθώς οι 
κρατούμενοι έχουν πολλές νομικές εκκρεμότητες και την ανάγκη ενός σταθερού προσώπου 
αναφοράς για τα νομικά τους ζητήματα. 
 
Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια του 2015 δημιουργήθηκε άλλη μια πτέρυγα «Το Παράρτημα» 
για τους οροθετικούς κρατούμενους στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών στον Κορυδαλλό. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ  

ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΑΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ/ MOBILE SCHOOL – ΚΙΝΗΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Η PRAKSIS, διαπιστώνοντας τα διαρκώς αυξανόμενα φαινόμενα της παιδικής εργασίας, και της 
σχολικής διαρροής, φαινόμενα άρρητα συνδεδεμένα με την κρίση της εποχής μας και τη φτώχεια, 
και προσπαθώντας να συμβάλλει στην εξάλειψή τους, διατηρεί στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα 
των «Παιδιών της Διπλανής Πόρτας». 
 
Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιείται η δράση «Mobile School – Κινητό Σχολείο». Ο φορέας 
έχει στη διάθεσή του από τον Οκτώβριο 2009 ένα πρωτοποριακό εργαλείο που βασικό σκοπό έχει 
την προσέγγιση, βοήθεια και τελικά την (επαν)ένταξη των παιδιών που πλήττονται από τα 
φαινόμενα αυτά καθώς και των οικογενειών τους. Πάροχος του προγράμματος και του ομώνυμου 
εργαλείου είναι ο βέλγικος οργανισμός «MOBILE SCHOOL». Πιο αναλυτικά, μια ομάδα από ειδικά 
εκπαιδευμένους εθελοντές από διάφορες ειδικότητες, όπως κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι και 
εκπαιδευτικοί, μέσω επιτόπιων streetwork παρεμβάσεων,  με εβδομαδιαία παρουσία σε 
καταυλισμούς και οικισμούς Ρομά της Θεσσαλονίκης, προσεγγίζει τους πληθυσμούς και δουλεύει 
σε τρεις άξονες: 

 Δουλειά με τα παιδιά. Η ομάδα δουλεύει με τα παιδιά σε δύο επίπεδα: το πρώτο είναι το 
εκπαιδευτικό, κατά το οποίο αυξάνεται το μαθησιακό επίπεδο των παιδιών ώστε να 
προετοιμαστούν για την ένταξή τους στο σχολικό περιβάλλον. Το δεύτερο είναι το 
ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο, κατά το οποίο τα παιδιά προετοιμάζονται για την ένταξή 
τους στην ευρύτερη κοινωνία. Βασικός στόχος της ομάδας, για την επίτευξη των 
παραπάνω στόχων, είναι η αύξηση της αυτοεκτίμησης των παιδιών μέσω του 
θεραπευτικού παιχνιδιού, των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και του θετικού κλίματος 
εμπιστοσύνης που δημιουργείται ανάμεσα στα παιδιά και στους εκπαιδευτές. 

 Δουλειά με τις οικογένειες των παιδιών. Η ομάδα προσεγγίζει τις οικογένειες των παιδιών, 
αφουγκράζεται τις ανάγκες τους και προσπαθεί να τους διασυνδέσει και με άλλους φορείς 
της κοινότητας με σκοπό την άμεση και όσο το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των βασικών 
τους αναγκών.  

 Καμπάνιες και εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ευρύτερης κοινότητας 
για το φαινόμενο της παιδικής εργασίας. Σκοπός των εκδηλώσεων είναι ενημερωθούν και 
να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες για την παιδική εργασία, για την κατάσταση που 
βιώνουν τα παιδιά και να ενεργοποιηθούν ώστε να συμβάλουν και οι ίδιοι στην 
καταπολέμηση του φαινομένου. 

 
Η PRAKSISτον Νοέμβριο του 2016 ξεκίνησε την υλοποίηση ενός ακόμη Mobile School - 
στην Πάτρα! Αυτό το Mobile School δεν απευθύνεται μόνο σε ΡΟΜΑ πληθυσμούς αλλά 
και στους προσφυγικούς πληθυσμούς που βρίσκονται στην περιοχή. Για τη περίοδο από 
01/01/2016 έως και 31/05/2017 το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από τους World Jewish 
Relief. 
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ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 
H PRAKSIS λειτουργεί συνολικά 12 Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (10 στην Αττική, 1 
στην Θεσσαλονίκη και 1 στην Πάτρα), συνολικής χωρητικότητας 320 ατόμων. Σε ένα Κέντρο 
Φιλοξενίας φιλοξενούνται κορίτσια. 

Τα Κέντρα Φιλοξενίας έχουν ως κύριο σκοπό τη παροχή στέγασης σε ασυνόδευτους ανηλίκους. Οι 
υπηρεσίες που παρέχονται εκτός της στέγασης είναι: 

 ψυχοκοινωνική στήριξη 
 ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική στήριξη 
 υπηρεσίες διαμεσολάβησης 
 νομική συμβουλευτική 
 προγράμματα εκμάθησης ελληνικών, δημιουργικής απασχόλησης, ενισχυτικής 

διδασκαλίας και οργάνωση διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων 
 κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης, σίτιση, καθαριότητα, ασφάλεια, εκπαίδευση 
 εργασιακή στήριξη στις ευάλωτες ομάδες, 
 εκπαίδευση/ κατάρτιση/ επαγγελματικός προσανατολισμός  
 υπηρεσίες ατομικής υγιεινής 

 
 

Shelter’s / Programme title Location Capacity 

PRAKSIS π Κυψέλη (Σκιάθου) Αθήνα 30 Θέσεις 

PRAKSIS π Πετράλωνα Αθήνα 24 Θέσεις 

PRAKSIS π Πάτρα Πάτρα 30 Θέσεις 

PRAKSIS π Ίλιον ( Κορίτσια) Αθήνα 30 Θέσεις 

PRAKSIS π Πεντέλη Αθήνα 24 Θέσεις 

PRAKSIS π Γλυφάδα Αθήνα 24 Θέσεις 

PRAKSIS π Τοσίτσα Αθήνα 30 Θέσεις 

PRAKSIS π Χαλάνδρι Αθήνα 22 Θέσεις 

PRAKSIS π Άνω Πατήσια Αθήνα 20 Θέσεις 

PRAKSIS π Κυψέλη Αθήνα 26 Θέσεις 

PRAKSIS π Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη 30 Θέσεις 

PRAKSIS π Αιγάλεω Αθήνα 30 Θέσεις 
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«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 

Το Κέντρο Φιλοξενίας PRAKSIS Π Πετραλώνων χρηματοδοτήθηκε για τη περίοδο από 0/8/4/2015 έως και 31/08/2015 από το 
Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση. 

 
Το Κέντρο Φιλοξενίας PRAKSIS Π χρηματοδοτήθηκε για τη περίοδο από 01/09/2015 έως και 30/8/2016 από το Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με συνολικό ποσό 
χρηματοδότησης 258.700,00€. 
 

 
Τα Κέντρα Φιλοξενίας PRAKSIS Π από 01/09/2016 έως και 31/07/2017, υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου  «RELOCATION 
SCHEME AND EMERGENCY RESPONSE» και χρηματοδοτήθηκαν από την Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες . 
 
 

  Τα Κέντρα Φιλοξενίας PRAKSIS Π από 01/08/2017 έως και 31/12/2017 υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργία   
υφιστάμενων δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων «PRAKSIS π» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης 

 

 
 
    Ευρωπαϊκή Ένωση 
       Ταμείο Ασύλου 
      Μετανάστευσης 
         και Ένταξης 

                                 Με  τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
 

 
DROP-IN CENTRE – KΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 
Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες του μεταναστευτικού πληθυσμού της Πάτρας, τον Αύγουστο του 
2011 ξεκίνησε η λειτουργία του Drop-In Centre. Πρόκειται για ένα Κέντρο Ημέρας, ανοιχτό σε 
ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά τρίτων χωρών, τα οποία είναι χωρισμένα από τους γονείς τους και 
χρήζουν διεθνούς προστασίας. Η διεπιστημονική ομάδα που στελεχώνει το Drop-In Centre 
αποτελείται από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγο,  ιατρό, δικηγόρο και κοινωνικούς 
διαμεσολαβητές. 
 
Ο στόχος του Κέντρου Ημέρας είναι διττός: αφενός η ανάπτυξη και η προώθηση μέτρων για την 
αντιμετώπιση των αναγκών προστασίας μέσω υπηρεσιών υποδοχής, συμβουλευτικής και 
παραπομπής των ασυνόδευτων παιδιών σε κατάλληλους μηχανισμούς προστασίας και αφετέρου 
ο εντοπισμός των σημαντικών ελλείψεων που σχετίζονται με πτυχές της προστασίας των 
ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς και την προώθηση καλών πρακτικών. Κατά συνέπεια, η 
μεθοδολογία που εφαρμόζεται είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες της ομάδας αυτής 
του μεταναστευτικού πληθυσμού. 
 
Οι ανάγκες των ασυνόδευτων ανηλίκων που οι επαγγελματίες του κέντρου καλούνται να 
καλύψουν είναι: ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νομική συμβουλευτική, συνηγορία των 
εξυπηρετούμενων ενώπιον των αρχών και άλλων εμπλεκόμενων φορέων,  κοινωνική διασύνδεσή 
τους με τις οικογένειές τους, παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης, απρόσκοπτη πρόσβαση στο ΕΣΥ 
και την Υπηρεσία Ασύλου, διασύνδεση και αλληλεπίδραση με την Κοινότητα  καθώς και  παροχή 
ανθρωπιστικής βοήθειας με παροχή γευμάτων και είδη πρώτης ανάγκης, όπως είδη υγιεινής και 
ένδυσης. 
 
Στο Drop-In Centre οι εξυπηρετούμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, να 
έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τις οικογένειες τους,  να 
λάβουν μέρος σε δημιουργικές δραστηριότητες, όπως ομάδα εφήβων, να συμμετέχουν σε 
μαθήματα γλωσσών (ελληνικών, αγγλικών και άλλων), να κάνουν μπάνιο, να επισκεφτούν  γιατρό, 
να συμβουλευτούν δικηγόρο καθώς επίσης και να λάβουν στήριξη σε ψυχοκοινωνικά ζητήματα 
που τους αφορούν. 
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INTERVENTION IN ISLANDS & MENTORSHIP 

Η ΜΚΟ PRAKSIS, με  τη χρηματοδότηση και υποστήριξη της UNHCR  αναπτύσσει δράσεις με σκοπό 
την υποστήριξη και προστασία ανηλίκων που βρίσκονται στη Λέσβο, στη Σάμο και Χίο, μέσω των 
μεταναστευτικών και προσφυγικών ρευμάτων. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγράμματος 
υλοποιούνται οι κάτωθι δράσεις: 

- Δράση Δημιουργικής ΑπασχόλησηςCFS (Child Friendly Spaces), στη Σάμο 

- Case Management (UASC) σε Λέσβο, Χίο, Σάμο 

-  Ομάδες outreach , για τον εντοπισμό και υποστήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων και ευάλωτων 
παιδιών σε Σάμο, Λέσβο και Χίο 

- Ομάδα SGBV σε Σάμο (θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες) 

-  Δράση παρακολούθησης και υποστήριξης των Buddies που υποστηρίζουν την λειτουργία των 
Κέντρων Φιλοξενίας 

- Σεμινάρια για τους φιλοξενούμενους στα Κέντρα Φιλοξενίας της PRAKSIS. 

 

 FUTBOLNET 

Ο στόχος του προγράμματος FutbolNet είναι να παράσχει στήριξη σε παιδιά και νέους 
προάγοντας τη συνοχή και την κοινωνική ένταξη. Η μεθοδολογία FutbolNet χρησιμοποιεί 
τη φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό ως παράγοντες αλλαγής. Το FutbolNet 

προωθεί τις αξίες του Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Μπαρτσελόνα – την προσπάθεια, τον σεβασμό, 
την ομαδική εργασία, τη σεμνότητα και τη φιλοδοξία – μέσω του διαλόγου και του παιχνιδιού. Στο 
πρόγραμμα συμμετέχουν δωρεάν, αγόρια και κορίτσια από 10 έως 16 χρονών. Το πρόγραμμα 
FutbolNet του Ιδρύματος της Barça υλοποιείται από την PRAKSIS, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο 
2018, σε τέσσερα σχολεία της Αθήνας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανοιχτά Σχολεία». Το 
πρόγραμμα «Ανοιχτά Σχολεία» του Δήμου Αθηναίων πραγματοποιείται με τον συντονισμό του 
Athens Partnership και με αποκλειστικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 
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ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

 
ACCOMMODATION AND ASSISTANCE TO REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS IN GREECE 

Το πρόγραμμα  χρηματοδοτείται από την ECHO μέσω UNHCR) από τον Νοέμβριο 2015. Στόχος του 
προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών στέγασης, συνοδείας, και ψυχοκοινωνικής στήριξης (σε 
ανθρώπους που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία του Relocation έως και τον Νοέμβριο 2017) καθώς 
επίσης και σε ιδιαίτερα ευπαθείς αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες. Η φιλοξενία των ωφελούμενων 
στο παρελθόν γινόταν και σε ξενοδοχεία ενώ στη παρούσα φάση για την PRAKSIS η φιλοξενίας 
γίνεται μέσω διαμονής σε διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης που έχουν ενοικιαστεί από την 
PRAKSIS σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (στόχος 6.000 θέσεις φιλοξενίας σε ημερήσια βάση (περίπου 
1000 διαμερίσματα).  

 

SUPPORT TO REFUGEES AND MIGRANTS LINKED TO THE RECENT INFLUX WITH 
TAILORED CASE MANAGEMENT AND TARGETED SUPPORT FOR BASIC NEEDS 

Σε συνεργασία με την οργάνωση CARE και χρηματοδότηση από την ECHO και για την περίοδο 
01/12/2016-31/03/2018,υλοποιείται το  πρόγραμμα SUPPORT TO REFUGEES AND MIGRANTS 
LINKED TO THE RECENT INFLUX WITH TAILORED CASE MANAGEMENT AND TARGETED SUPPORT FOR 
BASIC NEEDS, με τέσσερις επιμέρους άξονες: 

1. Λειτουργία 21 προστατευόμενων διαμερισμάτων στην Αθήνα, για τη φιλοξενία ευάλωτων 
γυναικών αιτούντων άσυλο. 

2. Λειτουργία Κέντρου Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων που προσφάτως έχουν 
ενηλικιωθεί (Youth Shelter 18-22). 

3. Κινητές Μονάδες στελεχωμένες από νομικούς, ψυχοκοινωνικό προσωπικό και διερμηνείς, 
για τον εντοπισμό, υποστήριξη και διασύνδεση των πληθυσμών που βρίσκονται στην 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη και ενίσχυση των Πολυϊατρείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με 
δικηγόρο-ψυχοκοινωνικό προσωπικό και διερμηνείς για την υποστήριξη των πληθυσμών 
που βρίσκονται στα δύο αστικά κέντρα. 

4. Oμάδα συνοδειών ωφελούμενων σε υπηρεσίες υγείας. 

 

Στη παρούσα φάση υλοποίησης του προγράμματος και με δεδομένη την ολοκλήρωσή του στο 
τέλος Μαρτίου 2018, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής δράσεις: 

1. Λειτουργία 17 προστατευόμενων διαμερισμάτων στην Αθήνα, για τη φιλοξενία ευάλωτων 
γυναικών αιτούντων άσυλο. 

2. Ομάδες νομικής και ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στα Πολυϊατρεία Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης. 

3. Ομάδες SGBV σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 
4. Ομάδα συνοδειών ευάλωτων περιστατικών σε υπηρεσίες υγείας (μόνο στην Αθήνα). 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ  

Το πρόγραμμα «Συν στο Πλην» ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2012 ως μία 
πρωτοποριακή και μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα πρωτοβουλία, 
σχεδιασμένη από κοινού από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (www.SNF.org) και 
την PRAKSIS. Το πρόγραμμα έχει διττό στόχο: 

A. Πρόληψη μέσα από τη δράση της Κοινωνικής Κατοικίας που επικεντρώνεται σε οικογένειες 
Ελλήνων με ανήλικα παιδιά ή προστατευόμενα μέλη με σκοπό να μπορέσουν να 
διατηρήσουν την αυτονομία τους μέσα από την παροχή οικονομικής στήριξης και 
συμβουλευτικής (νομικής, εργασιακή και χρηματοπιστωτικής) υποστήριξης.  

B. Παρέμβαση μέσα από τη δράση των Ανοιχτών Κέντρων Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων με 
σκοπό την ανακούφιση όσων ήδη ζουν σε συνθήκες έλλειψης στέγης μέσα από την παροχή 
υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής (λουτρό, πλύσιμο ρούχων), πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και εργασιακής συμβουλευτικής.  

 

Τα Κέντρα Υποδοχής Αστέγων Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης χρηματοδοτούνται και υποστηρίζονται καθ’ 
όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 

Το Κέντρο Υποδοχής Αστέγων Αθήνας χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης 
της Φτώχειας στον Δήμο Αθηναίων  από 05/07/2013 έως και 30/9/2015,στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και για τη 
περίοδο 01/10/2015 έως και 31/12/2016 από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 
Το Κέντρο Υποδοχής Αστέγων και το Κοινωνικό Φαρμακείο Θεσσαλονίκης χρηματοδοτήθηκε από το 
πρόγραμμα Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στον Δήμο Θεσσαλονίκης  από 26/07/2013 έως 
30/09/2015,στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013, με συγχρηματοδότηση από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και για τη περίοδο 01/10/2015 έως και 31/12/2016 από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων μέσω του Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
 
 

 

Το Κέντρο Υποδοχής Αστέγων της Θεσσαλονίκης χρηματοδοτείται μέσω του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και 
του Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας από τον Φεβρουάριο 2017 έως και τον Ιανουάριο 2019. Το Κέντρο Υποδοχής 
Αστέγων της Αθήνας χρηματοδοτείται μέσω του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του Π.Ε.Π. Αττικής από τον 
Ιανουάριο 2018 έως και τον Δεκέμβριο 2020. 

  

http://www.snf.org/
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ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ 

Το πρόγραμμα Φροντίδα εν Κινήσει δημιουργήθηκε με τη συνέργεια του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Ο.ΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες), του Ο.Α.Σ.Α 
(Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής), της PRAKSIS και τη χρηματοδότηση της εταιρείας 
Παπαστράτος. Στόχος του προγράμματος είναι να ανακουφιστούν όσοι ζουν στο δρόμο μέσα από 
τις υπηρεσίες που παρέχονται στο λεωφορείο το οποίο έχει μετατραπεί ουσιαστικά σε ένα κινητό 
κέντρο ημέρας παρέχοντας τη δυνατότητα λουτρού και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Προσβλέπει 
να προσεγγίσει τους ανθρώπους στο δρόμο και με τον τρόπο αυτό επιχειρεί να αποκαταστήσει την 
εμπιστοσύνη στη χρήση των υπηρεσιών και να διευκολύνει την πρόσβαση και σε άλλες υπηρεσίες 
που είναι απαραίτητες για την επανένταξή τους στον κοινωνικό ιστό.  

Το  ειδικά διαμορφωμένο λεωφορείο ξεκίνησε την πρώτη του διαδρομή μόλις στις 25 Νοέμβριου 
2016 μετά από πολλές προσπάθειες, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και σήμερα, να πείσει ότι είναι 
εφικτό να λειτουργήσει «χωρίς να ενοχλεί».  Η καινοτόμος αυτή δράση είναι η 1η στην Ευρώπη και 
3η σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την εταιρία Παπαστράτος. 

 

 

 

 

ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  
 
Το Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» είναι  ένα πιλοτικό πρόγραμμα που 

συνδυάζει για πρώτη φορά την παροχή αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης με την παροχή 
υπηρεσιών και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Αλληλεγγύης με το συνολικό ποσό των 9,8 εκ. Ευρώ. 
 
Ειδικοί Στόχοι του Προγράμματος είναι:  

 Η άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω της παροχής υπηρεσιών 
στέγασης και κοινωνικής φροντίδας  

 Η επανένταξη στον κοινωνικό ιστό μέσω της παροχής υπηρεσιών  
 
Στοχεύει σε οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε Κοινωνικούς Ξενώνες Βραχυχρόνιας 
Φιλοξενίας ή Ξενώνες Ύπνου ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοιχτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων 
ή έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας 
(άρθρο 9 του Ν. 4109/2013, ΦΕΚ 16, τ.Α ́) ως άστεγοι και δύναται άμεσα να επανενταχθούν. 
Επιπλέον, στοχεύει στην επανένταξη γυναικών που φιλοξενούνται σε Ξενώνες για γυναίκες θύματα 
βίας και σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους και φιλοξενούνται σε Δομές 
Παιδικής Προστασίας, εφόσον στερούνται τη δυνατότητα, ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή 
κατοικία.  

Οι υπηρεσίες που παρέχονται, κατά περίπτωση, στους ωφελούμενους του προγράμματος είναι: 

- Στέγαση 
- Κάλυψη ειδών πρώτης ανάγκης 
- Ψυχοκοινωνική υποστήριξη 
- Εργασιακή συμβουλευτική 
- Νομική συμβουλευτική 
- Χρηματοοικονομική διαχείριση 
- Διασύνδεση με αρμόδιες Υπηρεσίες 
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Η PRAKSIS συμμετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος  με τρία σχέδια δράσης: ένα (1) στην Αθήνα, ως 
δικαιούχος (κωδικός σχεδίου Α-5) και δύο (2) στη Θεσσαλονίκη ως εταίρος (κωδικοί σχεδίου δράσης Θ-1 και 
Θ-2 αντίστοιχα).  
 

 

 
 
 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση 
και Επανένταξη» 
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ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

EMPLOYMENT ENHANCEMENT AND SOCIAL SERVICES INTEGRATION IN ATHENS MUNICIPALITY 
(ESTI@) 

Το πρόγραμμα αφορά στη λειτουργία δύο δομών στην Αθήνα στις οποίες δομές θα παρέχονται 
συνολικά υπηρεσίες ιατρικής, εργασιακής και ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής. Με καλή πρακτική 
τη λειτουργία του Φρουραρχείου ως Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης από τα προηγούμενα τρία 
σχεδόν χρόνια και με την επιτυχία του προγράμματος employability η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω 
του χρηματοδοτικού μηχανισμού PROGRESS χρηματοδότησε τη λειτουργία δύο δομών: 

 
Α. Του Φρουραρχείου – Κέντρου Αλληλεγγύης Αθήνας  
Β. Δημοτικά Ιατρεία στην οδό Σαρανταπόρου 
 
Το πρόγραμμα είναι τριετές και υλοποιείται δε από το κάτωθι εταιρικό σχήμα:  

 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Συντονιστής) 

 PRAKSIS (Εταίρος) 

 SOLIDARITY NOW (Εταίρος) 

 ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ (Εταίρος) 

 ΚΥΑΔΑ (Εταίρος) 

 ΔΙΚΤΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Εταίρος) 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ  (Εταίρος) 
 

Η PRAKSIS συμμετέχει στο πρόγραμμα, το οποίο τυπικά έχει ξεκινήσει από τον Νοέμβριο 2016: 

- Με τη λειτουργία Γενικού, Δερματολογικού και Οφθαλμιατρικού Τμήματος και  Employability 
στο Φρουραρχείο (έως Δεκέμβριο 2017) 

- Με τη λειτουργία Εmployability στη Σαρανταπόρου (για δύο περίπου έτη) 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ BUSINESS COACHING CENTER 

Απώτερος στόχος του Προγράμματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Business Coaching Center 
είναι η στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, ώστε να 
επανενταχθούν χρόνια άνεργοι και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.  Σε περιόδους που η 
οικονομική κρίση έχει επηρεάσει ριζικά την καθημερινότητα της ελληνικής οικογένειας και η 
φτώχια έχει αυξηθεί σε πρωτοφανή για την ελληνική πραγματικότητα επίπεδα, το πρόγραμμα BCC 
φιλοδοξεί να σταθεί δίπλα στους κοινωνικά και οικονομικά αποκλεισμένους πληθυσμούς και 
στους νέους που βάλλονται περισσότερο από όλους από την ανεργία και να βοηθήσει στην 
εύρυθμη επανένταξή τους ως ενεργά μέλη της κοινωνίας. 

Το BCC απευθύνεται σε ανθρώπους με επιχειρηματικές ιδέες, σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που 
θέλουν να αναπτυχθούν περαιτέρω και σε ελεύθερους επαγγελματίες, στους οποίους προσφέρει 
εξατομικευμένη συμβουλευτική, ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων (coaching) και εκπαίδευση 
μέσω ομαδικών σεμιναρίων. Η μέθοδος του BCC ξεχωρίζει γιατί ανταποκρίνεται ξεχωριστά στις 
ανάγκες και τους στόχους κάθε επίδοξου επιχειρηματία, δίνοντάς του τις δεξιότητες και την 
τεχνογνωσία που χρειάζεται για να προχωρήσει, αλλά και πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές 
χρηματοδότησης.  

Επιχειρηματική συμβουλευτική 

Αναγνωρισμένοι και καταξιωμένοι επιχειρηματικοί σύμβουλοι προσφέρουν γνώση και 
καθοδήγηση μέσω προσωπικών συναντήσεων, ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους κάθε 
ωφελούμενου. Συνολικά υλοποιούνται 5 έως 7 εξατομικευμένες συναντήσεις σε διάστημα 4 
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μηνών. Ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι επίδοξοι επιχειρηματίες, τις γνώσεις που 
έχουν και τις ανάγκες που διαπιστώνονται, οι ωφελούμενοι μπορούν να αναπτύξουν: 

- το βέλτιστο επιχειρηματικό μοντέλο 
- επιχειρηματικό σχέδιο 
- σχέδιο marketing ή/και digital marketing 
- πλάνο χρηματοδότησης 
Business Coaching 

Το coaching είναι μία δυναμική διαδικασία που επικεντρώνεται στην προσωπικότητα του 
επιχειρηματία και διευκολύνει τον εντοπισμό εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης των προκλήσεων. 
Βοηθά το άτομο να εντοπίσει τα δυνατά σημεία/ταλέντα της προσωπικότητάς του και να τα 
ενισχύσει. Τον βοηθά όμως, επίσης να βρει τα αδύναμα σημεία που τυχόν εμποδίζουν την επίτευξη 
των στόχων του και να τα αντιμετωπίσει. Οι ωφελούμενοι του Business Coaching Center 
πραγματοποιούν 5 έως 7 εξατομικευμένες συναντήσεις με coach σε συνολικό διάστημα 4 μηνών. 

Ομαδικά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 

Στο πλαίσιο κάθε κύκλου του Business Coaching Center υλοποιούνται αυτοτελή εκπαιδευτικά 
σεμινάρια, η θεματολογία των οποίων σχετίζεται με την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων. 
Εισηγητές των σεμιναρίων είναι στελέχη του BCC, αλλά, κυρίως, αναγνωρισμένοι και διακεκριμένοι 
παράγοντες της αγοράς. 

 

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Παρακολούθηση όλων των προγραμμάτων και καταγραφή των αναγκών διεκδίκησης αλλαγών είτε 
σε επίπεδο νομικού πλαισίου, είτε σε επίπεδο διαδικασιών με στόχο την καλύτερη δυνατή 
εξυπηρέτηση των ανθρώπων που ωφελούνται από τις επιχειρησιακές δράσεις της οργάνωσης. 
Συνεργασία με άλλες οργανώσεις για οργανωμένη διεκδίκηση δικαιωμάτων / αλλαγών. 
Συνεργασία με θεσμούς, κρατικούς φορείς, εποπτευόμενους από το κράτος φορείς. Συνομιλία με 
την πολιτική ηγεσία και την τοπική αυτοδιοίκηση. Συνεργασία με το Συνήγορο του Πολίτη. 
Συμμετοχή και εκπροσώπηση σε ημερίδες, συνέδρια, επαφή με Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και 
τραπέζια εργασίας. Εκπροσώπηση της οργάνωσης σε ημερίδες και τραπέζια εργασίας στο 
εξωτερικό. Παρακολούθηση δικτύων στα οποία η οργάνωση συμμετέχει. 
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

FACING ALL THE FACTS 

Το Πρόγραμμα Facing all the Facts! στοχεύει στη βελτίωση της αναγνώρισης και καταγραφής καθώς 
και των αντιδράσεων απέναντι στην ρητορική και τα εγκλήματα μίσους σε εθνικό επίπεδο αλλά και 
πέρα από αυτό, μέσω της συνέργειας της Κοινωνίας των Πολιτών με τις δημόσιες αρχές. Έχει 
διάρκεια υλοποίησης δύο χρόνια με καταληκτική ημερομηνία τον Οκτώβριο του 2018.  

Το Facing all the Facts! χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι έντεκα εταίροι του 
Προγράμματος από επτά χώρες (Βέλγιο, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία 
και Ουγγαρία) είναι οργανώσεις και πλατφόρμες από την Κοινωνία των Πολιτών, τον ακαδημαϊκό 
χώρο και την αστυνομία. Μέσα από στοχευμένες δράσεις θα δημιουργηθούν διαδικτυακά 
εκπαιδευτικά εργαλεία, θα γίνει ανάπτυξη ικανοτήτων των δικαστών, εισαγγελέων και δημόσιων 
αρχών αναφορικά με (α) την ανθρωποκεντρική προσέγγιση των θυμάτων ρητορικής και 
εγκλημάτων μίσους και (β) την παρακολούθηση και καταγραφή  των περιστατικών και της εξέλιξης 
του φαινομένου. 

Το Facing all the Facts! έχει διάρκεια υλοποίησης δύο χρόνια - από 15/10/2016 έως 14/10/2018.  

Leader: Η Οργάνωση CEJI – A Jewish Contribution to an Inclusive Europe (Βέλγιο) και συμμετέχουν 
10 ακόμη φορείς σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.   

 

COME FORWARD - ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΟΥΣ ΚΑΤΑ ΛΟΑΤΚΙ+ 
ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

Το ζήτημα της καταπολέμησης των ΛΟΑΤ εγκλημάτων μίσους όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται 
από διεθνείς οργανισμούς, καθώς και πολλές κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη. Παρά το γεγονός 
αυτό, απομένει ακόμα να αναπτυχθούν με συνοχή διασυνοριακές προσπάθειες για την 
αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Για να καταπολεμηθεί με επιτυχία, χρειάζεται μια 
αποτελεσματική πολύ-υπηρεσιακή απάντηση, αντιμετωπίζοντας τόσο την ελλιπή αναφορά όσο και 
την παροχή προσιτών υποστηρικτικών υπηρεσιών για τα θύματα. 

Στόχοι του έργου 
* Η αύξηση του αριθμού των πρώτης γραμμής ειδικών κέντρων αναφοράς με την οικοδόμηση 
ικανοτήτων της κοινωνίας των πολιτών και των επίσημων εταίρων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.  
*Η βελτίωση της πρόσβασης σε εξειδικευμένη υποστήριξη με την οικοδόμηση της ικανότητας των 
παρόχων υπηρεσιών υποστήριξης για θύματα. 
* Η ανταλλαγή καλών πρακτικών, η ενίσχυση της διασυνοριακής και δι-υπηρεσιακή  συνεργασία. 
* Η αύξηση της ευαισθητοποίησης και η ενδυνάμωση των θυμάτων. 
 
Κύριες Δραστηριότητες 
* Έρευνα για τα μη δηλωμένα αντί-ΛΟΑΤ εγκλήματα μίσους, υποστηρίζοντας τις ανάγκες των 
θυμάτων, την αξιολόγηση των αναγκών και των βέλτιστων πρακτικών. 
* Δημιουργία μιας ομάδας διεθνών εκπαιδευτών. 
* Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
* Εκστρατεία ευαισθητοποίησης. 
* Δραστηριότητες διάδοσης, όπως η διεθνής διάσκεψη, πληροφοριακό υλικό 
και έκδοση βιβλίων. 
 
Το πρόγραμμα που συντονίζεται από την ιταλική οργάνωση Università degli Studi di Brescia (και 
στο οποίο συμμετέχουν ακόμη 22 φορείς) θα διαρκέσει δύο χρόνια και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο 2018. 
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ΕΜΙΝ2 – EUROPEAN MINIMUM INCOME NETWORK 

Το Πρόγραμμα αυτό αφορά στη λειτουργία ενός ανεπίσημου Δικτύου οργανώσεων και φορέων 
από ευρωπαϊκές χώρες με κύριο στόχο την προοδευτική υλοποίηση του δικαιώματος σε επαρκή, 
και προσβάσιμα σχήματα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία 
σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών σε περισσότερες από 25 χώρες. Leader είναι το European 
Antipoverty Network. Στόχος είναι επίσης και η ενδυνάμωση και συμμετοχή οικονομικά 
αποκλεισμένων κοινωνικών ομάδων και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για θέματα που 
αφορούν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Στην Ελλάδα χρησιμοποιείται ο όρος Κοινωνικό 
Εισόδημα. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2018. 

 

G.A.IN. - GUARDIANSHIP ADVANCED INSTRUMENTS FOR CHILD PROTECTION IN EUROPE 

Ευρύτερος στόχος του προγράμματος είναι η καλύτερη προστασία και ο σεβασμός των 
δικαιωμάτων όλων των παιδιών που είναι μετανάστες/πρόσφυγες. Συγκεκριμένα, στόχος είναι η 
ενδυνάμωση του συστήματος επιτροπείας μέσω της ανάπτυξης ενός πρακτικού εργαλείου και του 
σχεδιασμού ενός γραφείου και μιας τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης σε 4 ευρωπαϊκές χώρες. 
Οι άμεσες ομάδες στόχου περιλαμβάνουν τουλάχιστον 400 επιτρόπους, εθνικούς και τοπικούς 
συνηγόρους παιδιών, αρχές για την προστασία του παιδιού και άλλους φορείς που εμπλέκονται 
στα εκάστοτε συστήματα επιτροπείας. Περίπου 80 παιδιά θα εμπλακούν ως άμεσοι ωφελούμενοι 
σε μια δράση παροχής συμβουλευτικής.  
 

Δράσεις 

 H χαρτογράφηση και η ανεύρεση των κενών, αδυναμιών αλλά και δυνατών σημείων του 
συστήματος επιτροπείας 

 H δημιουργία ενός σετ εργαλείων και ενός γραφείου/τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης 
για επιτρόπους 

 H εφαρμογή αυτών των εργαλείων και η διάχυσή τους. 
 
Το πρόγραμμα που συντονίζεται από την ιταλική οργάνωση SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS 
ASSOCIAZIONE (και στο οποίο συμμετέχουν ακόμη 3 φορείς) θα διαρκέσει δύο χρόνια και 
αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο 2019. 
 
 

EUROSIDER  

Πρόκειται για μια έρευνα παρέμβασης, μέσω του εκπαιδευτικού εργαλείου επιτηρούμενης 
ενέσιμης χρήσης ονόματι ITSESI. Πιο συγκεκριμένα, το έργο συνίσταται σε  μια ερευνητική 
παρέμβαση μείωσης της βλάβης σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ), μέσω ενός 
εκπαιδευτικού εργαλείου, που έχει λάβει επιτυχούς πιλοτικής εφαρμογής στη Γαλλία. Στόχος είναι 
η μείωση των πρακτικών υψηλού ρίσκου για μετάδοση κυρίως του HIV και HCV στη συγκεκριμένη 
ομάδα. Η παρέμβαση θα υλοποιηθεί σε 4 χώρες: Ελλάδα, Ρουμανία, Πορτογαλία, Βουλγαρία.  

Οι κυρίως δράσεις περιλαμβάνουν  

 Διερεύνηση και αξιολόγηση του πλαισίου κάθε χώρας σχετικά με τις υπηρεσίες πρόληψης 
HIV και HCV.     

 Εκπαίδευση εργαζόμενων στο πεδίο ώστε να γίνουν τοπικοί παροχείς της εκπαιδευτικής 
παρέμβασης (3 άτομα ανά χώρα υλοποίησης). Ακολούθως, εκπαίδευση επιπλέον 16 
ατόμων από κάθε οργανισμό ώστε να αναπτύξουν τις ικανότητες να υλοποιούν την εν λόγω 
παρέμβαση. 
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 Η υλοποίηση και ακολούθως η αξιολόγηση του εργαλείου μέσω της διεξαγωγής της 
παρέμβασης σε 75 ωφελούμενους ΧΕΝ σε κάθε χώρα υλοποίησης (συνολικά 300 
ωφελούμενοι). Τα άτομα, αφού συμπληρώσουν το ερευνητικό ερωτηματολόγιο στην αρχή 
της έρευνας, θα λάβουν την παρέμβαση, που θα έχει τη μορφή της παροχής 
εξειδικευμένης συμβουλευτικής για τον βέλτιστο και ασφαλέστερο τρόπο χρήσης, αφού 
κάνουν μια προσομοίωση της χρήσης μπροστά σε ένα εκπαιδευμένο επαγγελματία. Έπειτα 
από 6 μήνες, τα άτομα θα συμπληρώσουν ξανά το ερευνητικό ερωτηματολόγιο και θα 
αξιολογηθεί κατά πόσον η παρέμβαση συνολικά οδήγησε σε μειωμένες συμπεριφορές 
υψηλού ρίσκου για HIV και HCV. 

 Ενέργειες διάχυσης του εργαλείου σε όλους τους εμπλεκόμενους και δράσεις διεκδίκησης-
πρότασης πολιτικών. 

 
Στο έργο με συντονιστή εταίρο το INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE 
MEDICALE- INSERM U912 από τη Γαλλία ( συμμετέχουν ακόμη 5 χώρες ενώ η έρευνα πεδίου θα 
γίνει σε τρεις από αυτές. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει δύο χρόνια και αναμένεται να ολοκληρωθεί 
τον Δεκέμβριο 2019. 
 

 

LION-LOcal Alliance for Integration 

Το πρόγραμμα, το οποίο θα υλοποιηθεί στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στοχεύει στην προώθηση 
της ένταξης  των υπηκόων τρίτων χωρών στην κοινωνία και στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής 
τους στο κοινωνικό πεδίο, ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης, της εργασίας, της υγείας. 

Για το λόγο αυτό θα δημιουργηθεί μια κοινή Πλατφόρμα μέσω της οποίας τόσο η τοπική κοινότητα 
όσο και οι υπήκοοι τρίτων χωρών θα ανταλλάσσουν συμβουλές, γνώμες, εμπειρίες και πρακτικές. 
Στόχος είναι η εγκαθίδρυση και ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της τοπικής κοινότητας και των 
μεταναστών/προσφύγων και η ανάπτυξη κοινών δράσεων. Αυτή η πλατφόρμα θα αποτελέσει 
μέρος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών, που έχουν θεσμοθετηθεί και λειτουργούν ήδη από 
το 2010. 

Οι κυρίως δράσεις, πέραν της απαραίτητης διερεύνησης του πεδίου και των αντίστοιχων 
πρακτικών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, που θα λάβουν χώρα συγχρόνως με την πλατφόρμα, 
περιλαμβάνουν: 

 Δράσεις προετοιμασίας της τοπικής κοινωνίας της Θεσσαλονίκης, που περιλαμβάνουν 
κυρίως δραστηριότητες  ενίσχυσης των ικανοτήτων διαφόρων επαγγελματιών και μη από 
το χώρο της υγείας, της εκπαίδευσης (εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές), την αστυνομία, το 
δημόσιο τομέα, μέσω εργαστηρίων και ενημερωτικών ημερίδων σχετικά με 
μεταναστευτικά ζητήματα, ζητήματα διακρίσεων και ξενοφοβίας, διαπολιτισμικότητα κ.ά.. 

 Δράσεις προετοιμασίας των υπηκόων τρίτων χωρών, μέσω γνωριμίας τους με την πόλη, 
γνωριμία με τους ανθρώπους, τους φορείς ένταξης που υπάρχουν στην πόλη, 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη, δημιουργικές δραστηριότητες, προετοιμασία εκπροσώπων 
μεταναστών ώστε να λειτουργήσουν ως διαμεσολαβητές ψυχικής υγείας στην ομάδα των 
υπηκόων τρίτων χωρών. 

 Κοινές δράσεις της τοπικής κοινωνίας με τους υπηκόους τρίτων χωρών, μέσω διοργάνωσης 
2 κοινών εκδηλώσεων αθλητικού ή πολιτισμικού χαρακτήρα, βάσει των προτιμήσεων των 
μεταναστών/προσφύγων. 

Το πρόγραμμα που συντονίζεται από την ΕΣΔΥ (και στο οποίο συμμετέχουν 5 φορείς) θα 
διαρκέσει δύο χρόνια και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο 2019.  
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AMiD- ACCESS TO SERVICES FOR MIGRANTS WITH DISABILITIES 

Το πρόγραμμα, στοχεύει 

 στην  αποτελεσματικότερη διαχείριση της υποδοχής, ταυτοποίησης και αξιολόγησης των 
αναγκών των μεταναστών και αιτούντων άσυλο /προσφύγων με αναπηρίες  

 στην προώθηση της ένταξής τους στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. 

Προς την επίτευξη των ανωτέρω, στα πλαίσια του προγράμματος προβλέπεται: 

 Η δημιουργία ενός Εργαλείου Αξιολόγησης των Αναγκών των μεταναστών/προσφύγων με 
αναπηρία. Το εν λόγω εργαλείο στοχεύει στην ενίσχυση των ΜΚΟ και των Τοπικών Αρχών 
(ΤΑ), προκειμένου να αξιολογήσουν τις ανάγκες και να υποστηρίξουν τα άτομα με 
αναπηρία. Θα προωθηθεί η συστηματοποίηση μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης, που 
θα βελτιώνει την συνεργασία μεταξύ ΜΚΟ και ΤΑ. 

 Η δημιουργία μιας σειράς μικτών μεθόδων ανταλλαγής (εργαστηρίων ενημέρωσης) για τη 
βελτίωση της γνώσης και της ανταπόκρισης στις αντίστοιχες ανάγκες, των στελεχών 
διεπιστημονικών ομάδων των ΜΚΟ που εργάζονται είτε με μετανάστες/πρόσφυγες, είτε 
με άτομα με αναπηρία γενικότερα. Απώτερος σκοπός είναι η κατανοηθούν και να 
απαντηθούν οι επιπτώσεις της κατάστασης της αναπηρίας στην ταυτοποίηση των ατόμων 
και στις πολιτισμικές επιπτώσεις κατά τη μετεγκατάστασή τους (relocation) 

Το πρόγραμμα που συντονίζεται από την βελγική οργάνωση EUROPEAN ASSOCIATION OF SERVICE 
PROVIDERS FOR PERSONS WITH DISABILITIES (και στο οποίο συμμετέχουν ακόμη 11 φορείς) θα 
διαρκέσει δύο χρόνια και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο 2019.  

 

PARADISO- Participatory Approach for Raise Awareness and DIscrimination against Sexual and 
gender Orientation in healthcare sector 

Στόχοι 

 Η αξιολόγηση των υφιστάμενων αντιλήψεων και πεποιθήσεων σχετικά με τα ΛΟΑΤ άτομα, 
των ομοφοβικών απόψεων και των αντιλήψεων διάκρισης  στους επαγγελματίες  υγείας 

 Η ανάπτυξη πρακτικών οδηγών για τους επαγγελματίες του τομέα υγείας (επιστημονικό 
και διοικητικό προσωπικό)  

 Η προετοιμασία ενός εκπαιδευτικού εργαλείου για τους επαγγελματίες υγείας σχετικά με 
τι να κάνουν και τι όχι σε  ΛΟΑΤ άτομα    

 Η βελτίωση της στάσης διαφόρων επαγγελματιών απέναντι στα ΛΟΑΤ άτομα (ψυχολόγοι, 
κοινωνικοί λειτουργοί, διοικητικό προσωπικό κ.λπ.). Συνολικά 500 επαγγελματίες στο χώρο 
της γενικής και ψυχικής υγείας αναμένεται να ωφεληθούν  

 Η εισαγωγή ρητών, πρακτικών βημάτων για την αλλαγή των διαδικασιών  σε δομές και 
υπηρεσίες ώστε να λειτουργούν χωρίς αποκλεισμούς για ΛΟΑΤ άτομα 

 Η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα δικαιώματα και τις ανάγκες των ΛΟΑΤ 
ατόμων σε θέματα υγείας 
 

Δράσεις 

 Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για τους επαγγελματίες υγείας σχετικά με ΛΟΑΤ 
άτομα 

 Η πιλοτική εφαρμογή μιας δομής ευαισθητοποιημένης και ενήμερης σχετικά με ζητήματα 
ΛΟΑΤ 
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Το πρόγραμμα που συντονίζεται από την ΕΣΔΥ (και στο οποίο συμμετέχουν ακόμη 8 φορείς) θα 
διαρκέσει δεκαέξι μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο 2019. 

 

RIGHT AFTER CARE- BUILDING AND TRAINING FOR PROFESSIONALS IN ALTERNATIVE CARE IN GREECE 

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία και παροχή μιας ολιστικής παρέμβασης για την προετοιμασία 
των ανηλίκων που αποχωρούν από φορείς παροχής φροντίδας και πρόνοιας, ώστε να 
αντιμετωπίζουν καλύτερα τις προκλήσεις μιας ανεξάρτητης, ενήλικης ζωής. Η δράση εναρμονίζεται 
με τις προτάσεις των Ηνωμένων Εθνών για την εναλλακτική φροντίδα των ανηλίκων, που τονίζουν 
την ανάγκη προετοιμασίας των ανηλίκων ώστε να ενσωματωθούν στην κοινότητα, αποκτώντας 
σημαντικές κοινωνικές δεξιότητες/δεξιότητες ζωής. Το πρόγραμμα στοχεύει στην καλύτερη 
προετοιμασία ανηλίκων που διαμένουν σε φορείς παροχής φροντίδας στην Ελλάδα, για τη 
μελλοντική τους αποχώρηση από αυτές.  

Δράσεις 

Υπάρχουν δύο κύρια είδη δράσεων: 

 τα Εργαστήρια ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ζωής  
 η δημιουργία των Ατομικών Πλάνων προετοιμασίας για την Αποχώρηση των ανηλίκων από 

τους φορείς φροντίδας 
 

Το έργο θα συμβάλει στην 

 ανάπτυξη των δεξιοτήτων 600 ανηλίκων που αποχωρούν από οργανισμούς φροντίδας 
στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων που διαμένουν σε 
ξενώνες)  

 ανάπτυξη των δεξιοτήτων 100 επαγγελματιών φορέων παροχής φροντίδας 
 ανάπτυξη των δεξιοτήτων και προετοιμασία 25 μεντόρων που θα βοηθήσουν τα ανήλικα 

άτομα που επίκειται να αποχωρήσουν, ώστε να αναπτύξουν πλάνα δράσης για την ενήλικη 
ζωή (προγραμματισμός για ζητήματα στέγασης, υγείας, εκπαίδευσης, εργασίας, 
οικονομικής διαχείρισης, ανάπτυξης κοινωνικού δικτύου κ.ά.).  

 

Το πρόγραμμα που συντονίζεται από την ARSIS - Association for the Social Support of Youth (και 
στο οποίο συμμετέχουν ακόμη 3 φορείς) θα διαρκέσει δύο χρόνια και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο 2020. 

 

SYD: Street Youth Development Tracker 

Σκοπός αυτού του Project είναι η κατασκευή μιας ψηφιακής εφαρμογής που θα εξυπηρετεί 
υπηρεσίες street working όπως το κινητό σχολείο στο κομμάτι της αρχειοθέτησης, προετοιμασίας, 
παρακολούθησης – follow up και αξιολόγησης. Πέρα από την εφαρμογή στόχος είναι να 
δημιουργηθεί και μια ηλεκτρονική πλατφόρμα – βιβλιοθήκη όπου θα μεταφέρονται οι 
πληροφορίες που θα καταγράφονται στην εφαρμογή. Η πρόσβαση τόσο στην εφαρμογή όσο και 
στην πλατφόρμα δεν είναι περιορισμένη. 

 Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα Erasmus + συμμετέχουν οι οργανώσεις:  StreetWize – Mobile School 
(Bέλγιο) ως Συντονιστής, Praksis και Άρσις (Ελλάδα) και CME (Πολωνία). 
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ΔΙΚΤΥΑ 

Η PRAKSIS συμμετέχει τη παρούσα φάση ενεργά με εκπροσώπηση στα κάτωθι δίκτυα: 

 Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας  

 Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία 

 Ανοιχτό Πρόγραμμα Διάβαση (ΚΕΘΕΑ) 

 ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

 Συνεργασία στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 

 Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη (Hellenic Platform)  

 Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων/ Thess Δίκτυο  

 Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Αθηναίων 

 Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Παύλου Μελά  

 Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Πατρέων  

 Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας 

 Καμπάνια για την πρόσβαση στο άσυλο 

 FEANTSA 

 SMES 

 International Drug Policy Consortium (IDPC) 

 Πλατφόρμα ΜΚΟ για τις ψυχοδραστικές ουσίες 

 Χάρτα Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας Μη   Κυβερνητικών 
Οργανώσεων  

 EuroHarmReductionNetwork (focal point south region) 

 Aids Action Europe (μέλος στο Steering Committee) 

 EU Health Innovation Alliance 

 PICUM – εκστρατεία «Οι λέξεις μετράνε» 

 SELECT RESPECT 

 ENPATES 

 EU Civil Society Platform against Trafficking in Human Beings 

 Athens Coordination Center for Migrant and Refugee issues (ACCMR) 

 Victoria Square (ανενεργό σήμερα) 

 ΕΜΙΝ2 

 Μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για Υπεύθυνη Έρευνα και Ανάπτυξη και Προσιτά 
Φάρμακα 

 Μέλος της European Public Health Alliance 

   Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΕNHERA   
 

 Η PRAKSIS έχει συμμετάσχει στο παρελθόν και στα κάτωθι δίκτυα : 

 Mighealthnet  

 Συμμαχία Ενάντια στη Φτώχεια  

 Καμπάνια 800 ΜΚΟ 

 Εθνικό Παρατηρητήριο για τον Ρατσισμό και τη Ξενοφοβία (HLHR-KEMO)  

 Δίκτυο για την Κοινωνική Ένταξη των ΡΟΜΑ (EuRoma net) 

 Συμμετοχή στο πρόγραμμα: Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους για την 
εκπαίδευση εθελοντών παρέμβασης για φυσικές καταστροφές σε επίπεδο δήμου ή 
νομαρχίας  

 Ομοσπονδία Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδας  

 Volonteurope 

 Δίκτυο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για την Παρακολούθηση της Εφαρμογής της 
Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού  
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

H PRAKSIS έχει Διαχειριστική Επάρκεια Τύπου Β’& Γ΄. 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΜΗΤΡΩΑ  

Η PRAKSIS είναι εγγεγραμμένη στα εξής Μητρώα: 

-  Εθνικό Μητρώο ελληνικών και ξένων Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται σε θέματα 
μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης. 

-     Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που κατέχουν 
υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων / Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

-  Μητρώο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων από την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής 
Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.) / Υπουργείο Εξωτερικών 

-  Μητρώο Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής/ Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη 

-  Μητρώο Υπηρεσίας Ασύλου/ Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 

- Η PRAKSIS έχει πιστοποιηθεί βάσει του Ν.2646/98 ως φορέας παροχής υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας 

-        Μητρώο Προμηθευτών της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

 


