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Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS, μέσω του προγράμματος «ΣΤΕΓΗ Θ’»
βρίσκεται καθημερινά στο πλευρό των νεοεισερχόμενων αιτούντων άσυλο και να
καλύψει ένα μεγάλο ποσοστό των αναγκών τους, προκειμένου, να αυτονομηθούν και
να ενταχθούν γρήγορα και ομαλά στην Ελληνική κοινωνία.
Το πρόγραμμα της PRAKSIS «ΣΤΕΓΗ Θ’» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Προσφύγων(75%) και από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας (25%) .
Το πρόγραμμα «ΣΤΕΓΗ Θ’» παρέχει αυτόνομη και προσωρινή στέγαση, σε είκοσι
πέντε (25) αυτοδιαχειριζόμενα διαμερίσματα στις περιοχές της Αθήνας, της
Θεσσαλονίκης και της Μυτιλήνης. Τα διαμερίσματα αυτά είναι αυτόνομα και
μισθώνονται από την Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS.
Οι εξυπηρετούμενοι του προγράμματος «ΣΤΕΓΗ Θ’» που διαμένουν στα
διαμερίσματα, παράλληλα, υποστηρίζονται από την διεπιστημονική ομάδα της
οργάνωσης (Κοινωνικούς Λειτουργούς, ψυχολόγους, Κοινωνικούς διαμεσολαβητές
και ιατρούς), που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών (νομικών, ψυχοκοινωνικών,
εργασίας, ιατρικών κ.α).
Προτεραιότητα στο πρόγραμμα αυτό δίνεται στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς όπως
ασυνόδευτες μητέρες, μονογονεϊκές ή πολύτεκνες οικογένειες, πιστοποιημένα
θύματα βασανιστηρίων και ανθρώπους με χρόνια προβλήματα υγείας.
Στόχος του προγράμματος «ΣΤΕΓΗ Θ’» είναι η προστασία, η ασφάλεια και η
υποστήριξη των ανθρώπων που πρόσφατα έφτασαν στη χώρα μας, προερχόμενοι από
εμπόλεμες ζώνες ή που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν με βίαιο τρόπο την πατρίδα
τους λόγω παραβίασης των στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.
Την παρούσα χρονική στιγμή φιλοξενούνται συνολικά σε διαμερίσματα του προγράμματος
εκατόν είκοσι (120) άτομα.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η Μ.Κ.Ο PRAKSIS
Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS, έχει σαν κύριο στόχο το σχεδιασμό, την εφαρμογή και
υλοποίηση ανθρωπιστικών προγραμμάτων Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας.
Τα προγράμματα της PRAKSIS προσφέρουν υποστήριξη και υπηρεσίες, χωρίς διακρίσεις, σε κάθε
συνάνθρωπό μας που βιώνει κοινωνικό ή και οικονομικό αποκλεισμό και στερείται τα βασικά αγαθά,
ανεξάρτητα από το φύλο, χρώμα, εθνικότητα, φυλή, πολιτική, θρησκευτική κατεύθυνση και σεξουαλικό
προσανατολισμό όπως:
Ελληνικές οικογένειες που πλήττονται από την οικονομική κρίση, άπορους Έλληνες, άστεγους,
ανασφάλιστους, οικονομικούς μετανάστες, αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες, ασυνόδευτα παιδιά, θύματα
διεθνικής σωματεμπορίας (Trafficking), εκδιδόμενα άτομα, παιδιά του δρόμου, Ρομά,
αποφυλακισμένους, χρήστες ναρκωτικών ουσιών, ανθρώπους που ζουν με HIV/AIDS, πάσχοντες από
Ηπατίτιδα Β, C, MSM (men having sex with men), κρατούμενους και αποφυλακισμένους.
Βασικές υπηρεσίες που παρέχει η PRAKSIS στους παραπάνω πληθυσμούς μέσα από τα προγράμματά
της είναι: Άμεση και δωρεάν Ιατροφαρμακευτική κάλυψη, ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνική
υποστήριξη, εργασιακή συμβουλευτική και προώθηση στην εργασία, νομική συμβουλευτική, στέγαση,
παρεμβάσεις δημόσιας υγείας (Κινητές Ιατρικές Μονάδες), δωρεάν εξετάσεις για τον HIV και την
Ηπατίτιδα C, Β, βασικές υπηρεσίες υγιεινής (ντους, κιτ υγιεινής, ρούχα κ.α) καθώς δημιουργεί και
εκστρατείες ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης.

*Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δεν είναι
υπεύθυνοι για τη χρήση που είναι δυνατόν να γίνει, των πληροφοριών που περιέχονται στην εν λόγω
γνωστοποίηση ή δημοσίευση.
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*Το πρόγραμμα της PRAKSIS «ΣΤΕΓΗ Θ’» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Προσφύγων(75%) και από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (25%)

Είμαστε στη διάθεση σας για όποια επιπλέον πληροφορία χρειαστείτε.
Με εκτίμηση
Μαργαρίτα Πετρόγγονα
Press Officer PRAKSIS
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 6934 693215, 210 5205200
Email : presspraksis@gmail.com
Site: www.praksis.gr

