
 

 

 

                               
 

 

 

 

 

 

Βe Χάπι! 

BeHappy! 

 

PRAKSIS Αλληλεγγύης και Ανθρωπισμού 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας (7 Απριλίου) η ΜΚΟ PRAKSIS και η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ 

1908, καλούν τους συμπολίτες μας να δώσουν τα φάρμακα που δεν χρειάζονται για την 

ενίσχυση του φαρμακείου της ΜΚΟ PRAKSIS. Συγκεκριμένα, την Κυριακή 5 Απριλίου και ώρα 

15.00, στον αγώνα του Ηρακλή με τη Λάρισα, εθελοντές και στελέχη της PRAKSIS θα 

βρίσκονται σε τρία διαφορετικά σημεία,  μια ώρα πριν τον αγώνα με τα ειδικά διαμορφωμένα 

κουτιά για τη συλλογή φαρμάκων αλλά και για ενημέρωση για όλες τις δράσεις της PRAKSIS.  

Τα σημεία που θα γίνεται η συλλογή φαρμάκων είναι :  

�  Θύρα Επισήμων, 

�  Θύρα 13 

�  Θύρα 8 (Πέταλο) 

Στην PRAKSIS η δυνατότητα χορήγησης φαρμάκων στους ωφελούμενους, βασίζεται μόνο στην 

προσφορά πολιτών και ιδιωτών. Η διαδικασία είναι πολύ απλή.  Μία εκκαθάριση στο 

προσωπικό φαρμακείο του σπιτιού σας, θα ωφελήσει πολλούς συνανθρώπους μας. Ο καθένας 

μας μπορεί να προσφέρει φάρμακα, ακόμα και αν αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί, αρκεί οι 

ημερομηνίες λήξης να έχουν έναν χρονικό ορίζοντα πέραν του έτους. 

Ακόμα και ένα σκεύασμα από το πιο συνηθισμένο φάρμακο που έχει  ο καθένας στο σπίτι 

του, μπορεί να κάνει τη διαφορά.   

 

Δίνοντας φάρμακα που δεν χρειαζόμαστε κάνουμε PRAKSIS αλληλεγγύης και 

ανθρωπισμού. 

  



 

 

ΜΚΟ PRAKSIS 

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS έχει σαν κύριο στόχο το σχεδιασμό, την εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής και 

ιατρικής δράσης. 

Με βάση τα δύο (2) Πολυϊατρεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα Κέντρα Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων (Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη) και 

το Κέντρο Υποδοχής Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πάτρα, δραστηριοποιείται σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Μυτιλήνη και Πάτρα 

προσφέροντας εδώ και 18 χρόνια άμεση, δωρεάν και χωρίς διακρίσεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχολογική και νομική υποστήριξη σε 

γηγενείς άστεγους, άπορους, ανασφάλιστους, νεο-αφιχθέντες αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες, παλιννοστούντες, ασυνόδευτους 

ανήλικους, παιδιά των φαναριών, αποφυλακισμένους καθώς και σε άλλες κοινωνικά και οικονομικά αποκλεισμένες ομάδες. 

Με τις Ιατρικές Κινητές της Mονάδες, έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και στη Β. 

Ελλάδα και πάντα ανάλογα με τις ανάγκες, προσφέροντας πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη, ψυχοκοινωνική κάλυψη και νομική υποστήριξη, 

σε αλλοδαπούς που πιθανώς χρήζουν διεθνούς προστασίας. 

 

Με τα δύο (2) Κέντρα Φιλοξενίας σε Αθήνα και Πάτρα προστατεύει και φιλοξενεί ασυνόδευτα ανήλικα και ευπαθείς ομάδες αιτούντες άσυλο. 

 

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 με το στοματικό υγρό (όπου το αποτέλεσμα βγαίνει σε 20 λεπτά) 

για τον ιό του H.I.V και την Ηπατίτιδα C. Λειτουργεί επίσης, σε 24ωρη βάση, τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης - 800 11 11 600 - για τα 

σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και τον H.I.V. 

 

Υλοποιεί καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για ποικίλα ζητήματα όπως Ηπατίτιδα και Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. 

 

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 

- Παρέμβαση Δημόσιας Υγείας (κινητές ιατρικές μονάδες) 

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

 

Κεντρικά Γραφεία-: Στουρνάρη 57 & 3ης Σεπτεμβρίου, 104 32 Αθήνα, 

Τηλ: 210.5205200, Fax: 210.5205201 

Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης : Αρκαδιουπόλεως 1& Αγ. Δημητρίου, 546 32 Θεσ/νίκη 

Τηλ: 2310.556145, Fax: 2310.551730 

 

 

Είμαστε στη διάθεση σας για όποια επιπλέον πληροφορία χρειαστείτε. 

Με εκτίμηση 

Αντζελίνα Κάτση 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310-556145 

Email :info@praksis.gr 

Site: www.praksis.gr 

 

 

 


