
 
 

 
 
 

Αθήνα, 4 Οκτώβρη 2016 
 

Δελτίο Τύπου 
 

«REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) 
 

Θέτοντας ως προτεραιότητα την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους  ανθρώπους που την 
έχουν ανάγκη και πρωτοστατώντας στην δημιουργία δομών προς ανακούφιση των 
προσφυγικών πληθυσμών, μέσω ενός καινοτόμου συνεργατικού σχήματος οι εταίροι: 
 

 Δήμος Θεσσαλονίκης (ως εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους 
πρόσφυγες), 

 Δήμος Νεάπολης-Συκεών, 
 Δήμος Καλαμαριάς,  
 PRAKSIS, 
 ΧΑΝΘ,  
 ΑΡΣΙΣ,  
 Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), 
 Ελληνικό Συμβούλιο Προσφύγων (ΕΣΠ), 
 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,  

 
υλοποιούν το ανθρωπιστικό πρόγραμμα “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, 
Thessaloniki), με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Σκοπός του προγράμματος REACT είναι η δημιουργία θέσεων υποδοχής και προσωρινής 
στέγασης σε μισθωμένα διαμερίσματα και φιλοξενούσες οικογένειες του πολεοδομικού 
συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, ώστε να εξασφαλιστούν συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης 
για τους ωφελούμενους, πρόσφυγες που έχουν αιτηθεί άσυλο και μετεγκατάσταση, με έμφαση 
στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.  
 

 Η PRAKSIS έχει αναλάβει τη διαχείριση της υγιεινής των φιλοξενούμενων μέσω της 

προληπτικής ιατρικής. 



Πιο συγκεκριμένα η PRAKSIS συμμετέχει:  

 Αναλαμβάνοντας την διαχείριση της υγιεινής των φιλοξενούμενων μέσω της 
προληπτικής ιατρικής. 

 Προάγοντας την δημόσια και ατομική υγεία μέσω ενημερωτικών συναντήσεων με τους 
επωφελούμενους. 

 Συμβάλλοντας στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης. 

 Συμβάλλοντας στην παροχή φαρμακευτικής αγωγής διαμέσου του κοινωνικού 
φαρμακείου του δήμου Θεσσαλονίκης που λειτουργεί στο Πολυϊατρείο της PRAKSIS. 

 Προσφέροντας πρόσβαση σε λοιπές υπηρεσίες άλλων οργανώσεων και κυβερνητικών 
μονάδων παροχής υγείας, ανά περίπτωση. 

 Μέσω της εκπαίδευσης στελεχών σε ζητήματα δημόσιας υγείας. 

 Παρέχοντας διαγνωστικές εξετάσεις HIV, HEP B,C, ανά περίπτωση. 

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 │twitter.com/praksisgr 

 


