
 

 

Οι παρεμβάσεις της PRAKSIS στον

 

Από  τις 19 Αυγούστου  2015 , η

ανοιχτού  καταυλισμού  υποδοχής

Με  στόχο να  διευκολύνει  την

16:00  έως  τις  20:00  με  στελέχη

την ψυχοκοινωνική υποστήριξη του φιλοξενούμενου πληθυσμού με προτεραιότητα στις ευάλωτες 

περιπτώσεις (π.χ. ασυνόδευτοι ανήλικοι, μόνες γυναίκες, μονογονεϊκές οικογένειες, κλπ), κ

εθελοντές για την δημιουργική απασχόληση των παιδιών που βρίσκονται στον χώρο. 

Επίσης σε ιδιαίτερα ευάλωτες περιπτώσεις όπως στις περιπτώσεις στέγασης των ασυνόδευτων 

ανηλίκων και των μονογονεϊκών οικογενειών παρεμβαίνει έκτακτα και εκτός των

Σκοπός  της παρέμβασης , η  ενίσχυση

δυσλειτουργίες – όπως επίσης  

ευάλωτων πληθυσμών που φιλοξενούνται στον χώρο όπ

οικογένειες, γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή με πολύ μικρά παιδιά, θύματα διεθνικής 

σωματεμπορίας. 

Στο πλαίσιο της παρέμβασης, μέχρ

-Δέκα τρείς (13) ασυνόδευτοι ανήλικοι, εκ των οποίων 

στο Κέντρο Φιλοξενίας ΣΤΕΓΗ PLUS

-Δέκα (10) μονογονεικές οικογένειες 

άλλη μία (1) εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΣΤΕΓΗ 

υλοποιεί η Μ.Κ.Ο.  PRAKSIS. 

-Μία (1) πυρηνική οικογένεια 

-Δύο (2) υπερήλικες 

-Μία (1) πυρηνική οικογένεια 

Αξίζει να σημειωθεί , πως ήδη έχουν καταγραφεί τρεις (3) περιπτώσεις Δουβλίνο

έχει εκφράσει ενδιαφέρον για επαναπατρισμό.

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

στον Ανοιχτό Καταυλισμό Υποδοχής Προσφυγικών Ροών

, η  PRAKSIS στηρίζει εθελοντικά  το  νέο  εγχείρημα

υποδοχής  προσφυγικών  ροών  στην  περιοχή  του  Ελαιώνα. 

την ένταξη  των προσφύγων η PRAKSIS,  βρίσκεται καθημερινά

στελέχη  της  κοινωνικής  της  υπηρεσίας με στόχο την καταγραφή καθώς και 

την ψυχοκοινωνική υποστήριξη του φιλοξενούμενου πληθυσμού με προτεραιότητα στις ευάλωτες 

περιπτώσεις (π.χ. ασυνόδευτοι ανήλικοι, μόνες γυναίκες, μονογονεϊκές οικογένειες, κλπ), κ

εθελοντές για την δημιουργική απασχόληση των παιδιών που βρίσκονται στον χώρο. 

Επίσης σε ιδιαίτερα ευάλωτες περιπτώσεις όπως στις περιπτώσεις στέγασης των ασυνόδευτων 

ανηλίκων και των μονογονεϊκών οικογενειών παρεμβαίνει έκτακτα και εκτός των ωρών 16:00

ενίσχυση  της  ομαλής  λειτουργίας  του  χώρου – υπογραμμίζοντας

  ο εντοπισμός, η άμεση ανακούφιση και εξυπηρέτηση των πιο 

ευάλωτων πληθυσμών που φιλοξενούνται στον χώρο όπως ασυνόδευτοι ανήλικοι, 

οικογένειες, γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή με πολύ μικρά παιδιά, θύματα διεθνικής 

Στο πλαίσιο της παρέμβασης, μέχρι σήμερα, έχουν εξυπηρετηθεί: 

Δέκα τρείς (13) ασυνόδευτοι ανήλικοι, εκ των οποίων οι δύο (2) έχουν παραπεμφθεί και διαμένουν 

PLUS (+), στην Αθήνα 

Δέκα (10) μονογονεικές οικογένειες εκ των οποίων μία (1) έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΣΤΕΓΗ»

άλλη μία (1) εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΣΤΕΓΗ PLUS (+) στην Πάτρα. Πρόκειται για προγράμματα που 

Αξίζει να σημειωθεί , πως ήδη έχουν καταγραφεί τρεις (3) περιπτώσεις Δουβλίνο ενώ ένα περιστατικό 

εκφράσει ενδιαφέρον για επαναπατρισμό. 

04/09/2015 

Ροών  στον Ελαιώνα  

εγχείρημα  της  δημιουργίας  

Ελαιώνα.  

βρίσκεται καθημερινά  από  τις  

με στόχο την καταγραφή καθώς και 

την ψυχοκοινωνική υποστήριξη του φιλοξενούμενου πληθυσμού με προτεραιότητα στις ευάλωτες 

περιπτώσεις (π.χ. ασυνόδευτοι ανήλικοι, μόνες γυναίκες, μονογονεϊκές οικογένειες, κλπ), καθώς  και με 

εθελοντές για την δημιουργική απασχόληση των παιδιών που βρίσκονται στον χώρο.  

Επίσης σε ιδιαίτερα ευάλωτες περιπτώσεις όπως στις περιπτώσεις στέγασης των ασυνόδευτων 

ωρών 16:00-20:00. 

υπογραμμίζοντας  τυχόν  

εντοπισμός, η άμεση ανακούφιση και εξυπηρέτηση των πιο 

ως ασυνόδευτοι ανήλικοι, μονογονεϊκές 

οικογένειες, γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή με πολύ μικρά παιδιά, θύματα διεθνικής 

οι δύο (2) έχουν παραπεμφθεί και διαμένουν 

έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΣΤΕΓΗ» και 

(+) στην Πάτρα. Πρόκειται για προγράμματα που 

ενώ ένα περιστατικό 



ΜΚΟ PRAKSIS 

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS έχει ως κύριο στόχο τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων 

αναπτυξιακής, ανθρωπιστικής και ιατρικής δράσης. 

 

Με βάση τα δύο Πολυϊατρεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα Κέντρα Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων (Αθήνα, Πειραιά και 

Θεσσαλονίκη) και τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων σε Αθήνα και Πάτρα, δραστηριοποιείται σε Αττική, Κεντρική 

Μακεδονία, Λέσβο και Πάτρα προσφέροντας δωρεάν και χωρίς διακρίσεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχολογική και 

νομική υποστήριξη σε γηγενείς άστεγους, άπορους, ανασφάλιστους, αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες, μετανάστες, ασυνόδευτους 

ανήλικους,  αποφυλακισμένους καθώς και σε άλλες κοινωνικά ή/και οικονομικά αποκλεισμένες ομάδες. 

 

Με το μοναδικό πρόγραμμα ΣΥΝ στο ΠΛΗΝ αντιμετωπίζει τα οξύτατα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που πλήττουν 

μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Δύο είναι οι βασικοί άξονες του προγράμματος: Ο Παρεμβατικός Άξονας με την 

λειτουργία Κέντρων Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά και ο Προληπτικός Άξονας με την 

λειτουργία Προγράμματος στήριξης ελληνικών οικογενειών με ανήλικα τέκνα που κινδυνεύουν άμεσα να μείνουν άστεγες. Με 

Κινητές Μονάδες Ενημέρωσης και Εξέτασης, παρέχει δωρεάν εξετάσεις για τον ιό του H.I.V και την Ηπατίτιδα C. Υλοποιεί 

καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για ποικίλα ζητήματα όπως Ηπατίτιδα και Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα 

Νοσήματα. Λειτουργεί επίσης, σε 24ωρη βάση, τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης - 800 11 11 600 - για τα σεξουαλικώς 

μεταδιδόμενα νοσήματα και τον H.I.V.  

 

Βασικές παρεχόμενες υπηρεσίες της  PRAKSIS : 

-Υπηρεσίες Υγιεινής (Κέντρα Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων) 

- Άμεση και δωρεάν ιατροφαρμακευτική κάλυψη 

- Ψυχολογική υποστήριξη 

- Κοινωνική υποστήριξη 

- Εργασιακή συμβουλευτική και προώθηση στην εργασία 

- Νομική συμβουλευτική 

- Στέγαση 

- Εκστρατείες ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης 

- Παρεμβάσεις Δημόσιας Υγείας (κινητές ιατρικές μονάδες) 

- Δωρεάν εξετάσεις για τον HIV και την Ηπατίτιδα B και C 

 

Κεντρικά Γραφεία - Κοινωνική Κατοικία: Στουρνάρη 57 & 3ης Σεπτεμβρίου, 104 32 Αθήνα, τηλ: 210.5205200, Fax: 210.5205201 

Πολυϊατρείο Αθήνας: Παιωνίου 5 & Αχαρνών, 104 40 Αθήνα, Τηλ: 210.8213704, Fax: 210.8213713 

Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης: Αρκαδιουπόλεως 1& Αγ. Δημητρίου, 546 32 Θεσ/νίκη, τηλ: 2310.556145, Fax: 2310.551730 

Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Αθήνας: Δεληγιώργη 26-28, 104 37 Αθήνα, τηλ: 210 5244574 

Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Πειραιά: Ζωσιμαδών 44, 185 31 Πειραιάς, τηλ: 6985866432 

Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Θεσσαλονίκης: Μοναστηρίου 62, τηλ: 2310 527938 

Κέντρο Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων - ΣΤΕΓΗ PLUS (+), Αθήνα : Σκιάθου 89, 11 255 Αθήνα, τηλ: 210 2022388 

Κέντρο Φιλοξενίας ευάλωτων πληθυσμών και ασυνόδευτων ανηλίκων ΣΤΕΓΗ PLUS (+),  Συνδιαχείριση: PRAKSIS και ΕΕΣ,  

Πάτρα: Σατωβριάνδου 17 και Ρήγα Φεραίου 18, 26223 Πάτρα, τηλ: 2610 277706 

Κέντρο Ασυνόδευτων Ανηλίκων Πάτρα: Τσαμαδού 38, 262 22 Πάτρα, Τηλ: 2610 321933   

Site: www.praksis.gr, Email: info@praksis.gr 

Link για application:  

https://itunes.apple.com/gr/app/praksis/id878083419?mt=8 

https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.yesinternet.praksis 

 

 


