ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ
Κοινωνική Κατοικία

Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2016
Το πρόγραµµα της Κοινωνικής Κατοικίας της PRAKSIS µε κύριο χρηµατοδότη το Ίδρυµα
Σταύρος Νιάρχος που υλοποιείται ήδη από τον Μάρτιο του 2012, συνεχίζει τον τέταρτο κύκλο
δράσης του στην Περιφέρεια Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Σκοπός του προγράµµατος είναι να ανακουφίσει νοικοκυριά µε ανήλικα παιδιά που έχουν
υποστεί µείωση στο εισόδηµά τους µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να ικανοποιήσουν βασικές
καθηµερινές ανάγκες και να συσσωρεύουν οφειλές λόγω των οποίων απειλείται η κατοικία τους.
Επίσης, να ενδυναµώσει τα ενήλικα µέλη του νοικοκυριού µέσα από την
εργασιακή συµβουλευτική ώστε να διευρύνουν τον ορίζοντα αναζήτησης εργασίας και να
ανακτήσουν την αυτονοµία τους.

Μια οµάδα αποτελούµενη από κοινωνικούς επιστήµονες, εργασιακούς
συµβούλους, χρηµατοπιστωτικό σύµβουλο και νοµικό πλαισιώνει την προσπάθεια της
κάθε οικογένειας ξεχωριστά.
Από τον Ιανουάριο του 2016, γίνονται δεκτά αιτήµατα είτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της
PRAKSIS (www.praksis.gr) είτε τηλεφωνικά στο 210 520 5200 για την Αθήνα και στο 2310
502777 για τη Θεσσαλονίκη.
Σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση των οικογενειών, το πρόγραµµα καλύπτει µέρος του
στεγαστικού δανείου ή ενοικίου της κατοικίας που διαµένουν, καθώς επίσης λογαριασµούς ∆ΕΚΟ
και έξοδα διατροφής. Ποσοστό µεγαλύτερο του 80% των νοικοκυριών που έχουν µέχρι τώρα
εξυπηρετηθεί, εντάχθηκαν στο πρόγραµµα έχοντας υψηλές οφειλές και βρίσκονταν σε πλήρη
αδυναµία να τις αποπληρώσουν.
Από το Μάρτιο του 2012, έχουν εξυπηρετηθεί περισσότερες από 4.500 οικογένειες οι οποίες
πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραµµα ενώ περισσότερες από 7.500 χιλιάδες
προσήλθαν και έλαβαν επί µέρους υπηρεσίες. Το 75% των µέχρι στιγµής ωφελούµενων του
προγράµµατος έχει οµαλοποιήθει και βγει τελείως από τα χρέη που είχε, ενώ το 62% έχει
πλήρως ενταχθεί στην αγορά εργασίας και έχει οµαλά αυτονοµηθεί έχοντας πλέον τη δυνατότητα
να ανταποκριθούν απολύτως στις οικονοµικές υποχρεώσεις τους.

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 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

