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Νέα δωρεά στην PRAKSIS, 

για την υποστήριξη του προγράμματος«Συν στο Πλην» 
 

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου2015 

 

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (www.SNF.org) πραγματοποιεί νέα δωρεά, συνολικού ύψους 

€5.717.000 στη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση PRAKSIS, για τη στήριξη του Προγράμματος 

«Συν στο Πλην» και, συγκεκριμένα, της δράσης «Κοινωνική Κατοικία»που υλοποιείταισε 

Αττικήκαι Θεσσαλονίκη. Μέσω της δωρεάς αυτής, εξασφαλίζεται η στήριξη της δράσης για τα 

επόμενα δύο χρόνια. Η δωρεά εντάσσεται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας του Ιδρύματος 

Ενάντια στην Κρίση. 

 

Η νέα δωρεά του ΙΣΝ ανακοινώθηκε στις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της ετήσιας εκδήλωσης του 

οργανισμού Washington OXI Day Foundation (http://www.oxidayfoundation.org/),κατά την 

οποία η PRAKSISτιμήθηκε με το Δεύτερο Ετήσιο Βραβείο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για 

το Φιλότιμο,για την εξαιρετική συμβολή της στην ενίσχυση της κοινωνίας πρόνοιας και τη 

δέσμευσή της προς όλους όσοι βρίσκονται σε ανάγκη. 

 

Σκοπός της δράσης «Κοινωνική Κατοικία», που σχεδιάστηκε και υλοποιείται από την PRAKSIS, 

με πρωτοβουλία και βασική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος,τα τελευταία τέσσερα 

χρόνια, είναι η πρόληψη του φαινομένου της έλλειψης στέγης («αστεγία») και η ουσιαστική 

στήριξη οικογενειών που διαβιούν στο φάσμα της φτώχειας και της οικονομικής 

αβεβαιότητας, εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης στη χώρα. Από το 2012 έως και σήμερα, 

μέσω της δράσης,έχουν υποστηριχθεί περισσότερες από 2.500 οικογένειες,στις οποίες 

προσφέρθηκε οικονομική, επισιτιστική, ιατροφαρμακευτική και ψυχοκοινωνική βοήθεια, 

καλύπτοντας βασικές ανάγκες των νοικοκυριών τουςκαι, ως εκ τούτου,βοηθώντας τις 

οικογένειες  να διατηρήσουν την οικονομική και την οικιστική τους ανεξαρτησία.Το 

πρόγραμμα προσφέρει, επίσης, συμβουλευτική υποστήριξη από κοινωνικούς λειτουργούς, 

αλλά και ειδικούς σε θέματα αποσχολησιμότητας και οικονομικής διαχείρισης, οι οποίοι 

συνεργάζονται με την κάθε οικογένεια, με στόχο τη δημιουργία ενός ρεαλιστικού, 

εξατομικευμένου και βιώσιμου πλάνου, μέσω του οποίου οι οικογένειες θα μπορέσουν να 

απομακρυνθούν από το φάσμα της φτώχειας. 

 

Από τις οικογένειες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα από το 2012 έως σήμερα, η πλειονότητα 

έχει ήδη βρει δουλειά, έχει μειώσει ή ακόμα και εκμηδενίσει τα χρέη της, ενώ σε όλες τις 

οικογένειες έχει μειωθεί ή εξαφανιστεί ο κίνδυνος της«αστεγίας». 

Η νέα δωρεά του Ιδρύματος αναμένεται να ενισχύσει επιπλέοντο πρόγραμμα, καθώς μέσα στα 

επόμενα δύο χρόνιαθα προσφέρει στήριξη σε επιπλέον 2.000 άνεργες οικογένειες,σε Αττική 

και Θεσσαλονίκη. 
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Ο Ανδρέας Δρακόπουλος, Πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, δήλωσε: «Η νέα δωρεά 

στην PRAKSISκαι η ανανέωση της στήριξης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο πρόγραμμα 

«Κοινωνική Κατοικία», έχει σαν κύριο στόχο της την προστασία των οικογενειών, οι οποίες 

είδαν τη ζωή τους να ανατρέπεται εξαιτίας της κρίσης. Επίσης, η δωρεά αυτή έρχεται σαν 

επιστέγασμα της βράβευσης της PRAKSIS, με τοΕτήσιο Βραβείο του Ιδρύματος Σταύρος 

Νιάρχος για το Φιλότιμο, αναγνωρίζοντας έτσι τη συμβολή της δράσης του οργανισμού στις 

προσπάθειες προστασίας όλων όσοι σήμερα χρειάζονται μεγαλύτερη βοήθεια και ένα πιο 

ισχυρό δίχτυ ασφαλείας». 

 

Ο Τζανέτος Αντύπας, Πρόεδρος Δ.Σ. της ΜΚΟ PRAKSIS, δήλωσε: «Όλα αυτά τα χρόνια και 

ιδιαίτερα τα τρία τελευταία που ως Ίδρυμα αποφασίσατε να εμπιστευτείτε την PRAKSIS 

προκειμένου να δώσουμε καίριες απαντήσεις και ουσιαστική ανακούφιση σε έναν μεγάλο 

αριθμό συνανθρώπων μας που βρέθηκαν αντιμέτωποι με το σκληρό πρόσωπο της οικονομικής 

κρίσης που μαστίζει την χώρα μας, την Ελλάδα, προσπαθήσαμε να φανούμε αντάξιοι των 

προσδοκιών σας αλλά και να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τους σημαντικούς πόρους που 

διαθέσατε σε όλη αυτή την προσπάθεια.  

Η συνέχιση της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς την PRAKSIS δεν αποτελεί μόνο 

δέσμευση και ευθύνη για εμάς. Αποτελεί ταυτόχρονα και πηγή έμπνευσης για να μπορέσουμε 

να μεγιστοποιήσουμε το πρόγραμμα αυτό προς όφελος των συνανθρώπων μας. Για να 

μπορέσουμε να δημιουργήσουμε προοπτικές και κυρίως για να συγκρατήσουμε έναν μεγάλο 

αριθμό οικογενειών μέσα στον κοινωνικό ιστό. 

Ως Ίδρυμα δώσατε και δίνετε την δυνατότητα στον απλό άνθρωπο να μετατρέπει τα στερητικά 

άλφα (- Α) που η κρίση του επεφύλαξε, σε άλφα με θετικό πρόσημο (+ Α).» 

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Πρόγραμμα «Συν στο Πλην», παρακαλούμε 

επικοινωνήστε με την PRAKSIS, στο τηλέφωνο 210 520 5200, email info@praksis.gr 

-------------------- 

 
Σχετικά με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 

 
Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) (www.SNF.org) είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς 

φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο και πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της τέχνης και του 

πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και του αθλητισμού και της κοινωνικής πρόνοιας. Το Ίδρυμα ενισχύει 

οργανισμούς που προβλέπεται να προσφέρουν αισθητά, διαχρονικά και θετικά αποτελέσματα στην 

κοινωνία, με έμφαση σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως  τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι,  και επίσης 

επιδεικνύουν αποτελεσματική διοίκηση και σωστή διαχείριση. Το ΙΣΝ στηρίζει ενεργά προγράμματα που 

συμβάλλουν στην σύμπραξη φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως αποτελεσματικά μέσα υποστήριξης 

του κοινού καλού. 

Από το 1996 μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) έχει διαθέσει συνολικά  €1.50 δισεκατομμύρια 

($1.79 δισεκατομμύρια), μέσω 3.252 δωρεών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε 111 κράτη ανά τον 

κόσμο. 

Τον Ιούνιο του 2015, το Ίδρυμα ανακοίνωσε μία νέα πρωτοβουλία, ύψους €100.000.000 ($112 

εκατομμύρια), επιπλέον των τακτικών του δωρεών, ως συμβολή στην προσπάθεια αντιμετώπισης της 

επιδεινούμενης κρίσης στην Ελλάδα, παρέχοντας άμεση υποστήριξη στα πιο ευάλωτα μέλη της ελληνικής 

κοινωνίας. Η νέα πρωτοβουλία ακολουθεί τις δύο προηγούμενες πρωτοβουλίες του 2012 και 2013, ύψους 



 

3 

 

€100.000.000 ($130 εκατομμύρια/$136 εκατομμύρια) έκαστη. Η πρωτοβουλία του 2012, η οποία έχει πλέον 

ολοκληρωθεί, αποσκοπούσε, επίσης, στην άμεση ανακούφιση από τις δυσμενείς συνέπειες της  

 

κοινωνικοοικονομικής  κρίσης, ενώ η πρωτοβουλία του 2013 έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού 

ποσοστού ανεργίας των νέων, σκοπεύοντας στη δημιουργία καλύτερων προοπτικών εργασίας και ευκαιριών 

για τη νέα γενιά. 

Η μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του Ιδρύματος είναι το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 

(ΚΠΙΣΝ) στην Αθήνα, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2016. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου 

είναι €596 εκατομμύρια ($831 εκατομμύρια), ποσό που συμπεριλαμβάνει δύο δωρεές αξίας €5 

εκατομμυρίων ($6 εκατομμυρίων) έκαστη, προς την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και την Εθνική Λυρική 

Σκηνή, για τη μετάβαση στα νέα τους κτίρια. Σχεδιασμένο από τον Renzo Piano, περιλαμβάνει τις νέες 

εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς και το Πάρκο 

Σταύρος Νιάρχος. Το ΚΠΙΣΝ αποτελεί επιβεβαίωση της δέσμευσης του Ιδρύματος στο μέλλον της χώρας, 

καθώς και μοχλό σημαντικής βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης. 

 

 

 

Σχετικά με 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 της PRAKSIS, δε θεωρούνται «ξεκίνημα από το μηδέν», καθώς είναι «η επόμενη μέρα» 

προγραμμάτων που λειτουργούν από το Νοέμβριο του 1996. Προγράμματα και δράσεις που 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. 

Οι ωφελούμενοί μας είναι Έλληνες άποροι, άστεγοι, ανασφάλιστοι, οικονομικοί μετανάστες, αιτούντες 

άσυλο / πρόσφυγες, ασυνόδευτοι ανήλικοι, θύματα διεθνικής σωματεμπορίας (trafficking victims), 

εκδιδόμενα άτομα, παιδιά του δρόμου, Χρήστες  Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών (ΧΕΝ), Ρομά, άνθρωποι που ζουν 

με HIV/ AIDS)/ PLWA,  άτομα οροθετικά στους ιούς των Ηπατιτίδων Β και C, ΑΣΑ (Άντρες που κάνουν Σεξ με 

Άντρες)/ MSM (Men having Sex with Men), κρατούμενοι (σε φυλακές ή σε κέντρα κράτησης), 

αποφυλακισμένοι, Ελληνικές οικογένειες που πλήττονται από την οικονομική κρίση εξαιτίας της σύγχρονης 

οικονομικής πραγματικότητας , κάθε συνάνθρωπος μας που βιώνει κοινωνικό ή/ και οικονομικό αποκλεισμό 

και αποκλείεται από βασικά αγαθά ή/και από διεκδίκηση αναφαίρετων και απαράγραπτων δικαιωμάτων. 

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. 

Επιπλέον, η PRAKSIS είναι μέλος σε δευτεροβάθμια όργανα στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλά δίκτυα σε 

εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η PRAKSIS 

δραστηριοποιείται σε εταιρικά σχήματα και δίκτυα με άλλα κράτη μέλη όσον αφορά στην έρευνα, στην 

υπεράσπιση, στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, στη διάδοση/ διάχυση πληροφοριών και 

αποτελεσμάτων, στην άσκηση πίεσης, στην προώθηση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για ποικίλα 

θέματα, στην ανάπτυξη οριζόντιας και κάθετης ενημέρωσης και πίεσης και καταγραφή συστάσεων προς 
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αλλαγής πολιτικής προσανατολισμένη στην υπεράσπιση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων σε αρμόδιους 

δημόσιους φορείς.  

 

 

 

Κεντρικά Γραφεία : 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 Αλληλεγγύης Αθήνας: Δομοκού 2 (Συμβολή των οδών Δομοκού, Φιλαδελφείας και Σάμου), έναντι 

Σταθμού Λαρίσης, 2ος όροφος T. (+30) 210 8220883, Fax: (+30) 210 8250986 

Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης: Λέοντος Σοφού 26 & Εγνατία,1ος όροφος T. 2310 501030, 2310 501040, 

Fax: 2310 527518  

Business Coaching Center: Στουρνάρη 57 & 3ης Σεπτεμβρίου, 104 32 Αθήνα, τηλ: 210.5205200, Fax: 

210.5205201 

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, Θεσσαλονίκη, τηλ: 2310 527938 

Κέντρο Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνα : Σκιάθου 89, 11 255 Αθήνα, τηλ: 210 2222388   

Κέντρο Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνα : Τριών Ιεραρχών 45, Αθήνα, τηλ: 210 3428481  

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

 


