
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

12 Απριλίου 2017 - Παγκόσμια Ημέρα για τα παιδιά στο δρόμο! 

Δράση Ευαισθητοποίησης στην πλατεία Λευκού Πύργου! 

 

Με τα ποσοστά της παιδικής εργασίας να αυξάνονται δραματικά μέσα στον κυκεώνα 

της προσφυγικής κρίσης, η ΜΚΟ PRAKSIS και η ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση 

Υποστήριξης Νέων αναγνωρίζουν την τεράστια ανάγκη ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης του κοινού γύρω από το ζήτημα. 

 

Έτσι, διοργανώνουν από κοινού  την Μεγάλη Τετάρτη 12 Απριλίου, από τις 17:00 

έως τις 20:00, μία εκδήλωση ενημέρωσης στην Πλατεία Λευκού Πύργου, που θα 

περιλαμβάνει μία σειρά από δράσεις που θα ενθουσιάσουν μικρούς και μεγάλους. 

 

Συγκεκριμένα, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά το «Mobile 

School» των δύο οργανώσεων, να παρακολουθήσει ένα εργαστήρι «Κοινωνικού 

Τσίρκου» από την ομάδα νεανικής δράσης Caravan της ΑΡΣΙΣ, καθώς και να 

συμμετέχει σε μαθήματα γκράφιτι της PRAKSIS. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το «Mobile School» είναι ένα κινητό σχολείο που 

δημιουργήθηκε από τον Βελγικό ομώνυμο οργανισμό, υποστηριζόμενο από τον 

οργανισμό ανεύρεσης ταλέντων Streetwize, για τις ανάγκες των παιδιών που ζουν και 

εργάζονται στο δρόμο και δεν έχουν πρόσβαση στο σχολικό περιβάλλον. Από το 

2009, τη λειτουργία του «Mobile School» στην Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού η 

ARSIS με την PRAKSIS, ενώ αποτελεί ένα πρωτοποριακό εργαλείο για τη δουλειά 

στο δρόμο (street work), που στηρίζεται σε δύο λειτουργίες (εκπαιδευτική και 

ψυχοσυναισθηματική) και έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης 

των παιδιών.  

Το «Κοινωνικό Τσίρκο», από τη μεριά του, συνδυάζοντας τον αθλητισμό με τις 

παραστατικές τέχνες, χρησιμοποιείται από την ΑΡΣΙΣ ως εργαλείο επαφής με 

ανθρώπους με αναπηρίες, πρόσφυγες, παιδιά και νέους, από ευάλωτες και μη 

κοινωνικές ομάδες. Κατά την ενασχόληση με την τέχνη του τσίρκου, ο συμμετέχων 

αναπτύσσει συγκεκριμένες σωματικές ικανότητες, ενώ παράλληλα έρχεται σε 

βαθύτερη επαφή με τον ίδιο του τον εαυτό και την ομάδα.  

 

Τέλος, η τέχνη του γκράφιτι έχει εξελιχτεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, 

δίνοντας τον χώρο σε εκατομμύρια νέους ανά τον κόσμο να εκφραστούν 

καλλιτεχνικά και να δώσουν σχήμα και χρώμα στα όνειρά τους. Έτσι, η PRAKSIS, 



με τη βοήθεια έμπειρων καλλιτεχνών, θα μάθει στα παιδιά τα μυστικά του γκράφιτι, 

βοηθώντας τα να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματα και τα ταλέντα τους. 

Θα χαρούμε να συμμετέχετε στη δράση μας και να γνωρίσετε από κοντά το έργο μας. 

Το μέλλον των παιδιών, άλλωστε, μας αφορά όλους! 

Για περισσότερες πληροφορίες:  

Θοδωρής Διαμαντόπουλος, Υπεύθυνος Επικοινωνίας της PRAKSIS, τηλ. 2310 

556145, 6992337813.  

Ευθύμιος Σαββάκης, Υπεύθυνος Επικοινωνίας της ΑΡΣΙΣ, τηλ. 2310 526150, 

6987929405.  

Με την υποστήριξη της ΚΕΔΗΘ  

 
 

Λίγα λόγια για την PRAKSIS  

Η PRAKSIS είναι ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική Οργάνωση που έχει σαν κύριο στόχο 

το σχεδιασμό, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής και ιατρικής 

δράσης. Κύριος στόχος μας είναι η καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού 

αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και η υπεράσπιση των ατομικών και 

κοινωνικών δικαιωμάτων τους. Αντικείμενο της PRAKSIS αποτελούν ο σχεδιασμός, 

η εφαρμογή και η υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής δράσης, καθώς και 

καμπανιών ενημέρωσης για ποικίλα ζητήματα, όπως ΣΜΝ, Ηπατίτιδες, AIDS/ HIV. 

Οι τρεις άξονες που απαρτίζουν τη δουλειά μας είναι η Πρόληψη, η Άμεση 

Παρέμβαση / υποστήριξη και η Άσκηση Πίεσης και Διεκδίκηση Δικαιωμάτων. Τα 

προγράμματα και οι δράσεις προσφέρουν βοήθεια σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του 

πληθυσμού ανεξαρτήτως από φύλο, χρώμα, εθνικότητα, εθνότητα, φυλή, πολιτική ή 

θρησκευτική κατεύθυνση, ταυτότητα φύλου ή/ και σεξουαλικό προσανατολισμό.  

Η PRAKSIS, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στην Αττική, στην 

Κεντρική Μακεδονία, στα νησιά του Αιγαίου (π.χ. Λέσβος, Σάμος, Κως, Χίος, Λέρος 

κ.ά), στα βόρεια σύνορα της χώρας καθώς και στην περιοχή της Πάτρας. 

Ταυτόχρονα, με Κινητές Ιατρικές Μονάδες ταξιδεύουμε στα νησιά, καθώς και στα 

βόρεια σύνορα πάντα ανάλογα με τις ιατρικές ή /και ψυχοκοινωνικές καθώς και 

νομικές ανάγκες που προκύπτουν.  



www.praksis.gr│www.facebook.com/ngopraksis│www.youtube.com/praksisngo│tw

itter.com/praksisgr     

Λίγα λόγια για την ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων 

Η ΑΡΣΙΣ είναι ανεξάρτητη μη κυβερνητική οργάνωση, κοινωφελούς σκοπού, που 

δημιουργήθηκε το 1992 και δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες 

περιοχές της Ελλάδας (Κοζάνη, Βόλο, Αλεξανδρούπολη κ.α.). 

Αποστολή της ΑΡΣΙΣ είναι η ανάληψη δράσεων για την πρόληψη του κοινωνικού 

αποκλεισμού των νέων. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσει μεθοδολογίες και εργαλεία για 

την υποστήριξη των νέων, οργανώνει και συμμετέχει σε δίκτυα, συνεργάζεται με 

δημόσιες υπηρεσίες και μη κυβερνητικές οργανώσεις και διατυπώνει προτάσεις στο 

πεδίο της κοινωνικής πολιτικής για τα παιδιά και τους νέους. 

Οι δραστηριότητες της αφορούν κύρια στην πρόληψη της κοινωνικής 

περιθωριοποίησης των νέων και στην διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης ευπαθών 

κοινωνικά ομάδων, που ζουν σε δυσμενείς συνθήκες και συναντούν σοβαρές 

δυσκολίες και εμπόδια στην προσπάθειά τους για ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική 

και οικονομική ζωή. 

Η Οργάνωση δουλεύει κυρίως με νέους και νέες, και κατά περίπτωση με μικρότερα 

παιδιά ή μεγαλύτερα πρόσωπα που βιώνουν συνθήκες ζωής επιβαρυντικές για την 

ομαλή προσωπική τους ανάπτυξη και την πρόσβαση τους στα κοινωνικά αγαθά. 

Συνθήκες, όπως η ανεπαρκής υποστήριξη από την οικογένεια, η παραμέληση, η 

κακοποίηση, η εκμετάλλευση, η απόρριψη από το εκπαιδευτικό σύστημα, η 

μετανάστευση, η προσφυγιά, η έλλειψη στέγης, η ανεργία, η σύγκρουση με το νόμο, 

η διαβίωση σε ιδρύματα ή σωφρονιστικά καταστήματα, κ.α. 

www.arsis.gr│https://www.facebook.com/ARSIS.NGO│https://twitter.com/ARSISN

GO 
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