ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κοινή δράση για τη στέγαση και την επανένταξη στο Δήμο Θεσσαλονίκης
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Η Mη Κυβερνητική Oργάνωση PRAKSIS σε συνεργασία με το ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και την Κοινωνική
Οργάνωση Νέων Αρσις, υλοποιεί το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» διάρκειας ενός έτους, το
οποίο στοχεύει στην άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης 40 ατόμων ή οικογενειών???
που αντιμετωπίζουν προβλήματα έλλειψης στέγης µέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και
κοινωνικής φροντίδας καθώς και η ευρύτερη και πληρέστερη αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών
τους μέσω της ένταξής τους είτε στις παροχές του προγράμματος, είτε μέσω της διασύνδεσης τους με
εξειδικευμένους φορείς, και στη συνέχεια στην πλήρη αυτονόμηση και επανένταξη στον κοινωνικό ιστό
28 τουλάχιστον ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα έλλειψης στέγης, µέσω της παροχής
υπηρεσιών εργασιακής επανένταξης και της επιστροφής στην αγορά εργασίας ή άλλης εξασφάλισης
επαρκούς εισοδήματος (π.χ. σύνταξη).
Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στους ωφελούμενους του προγράμματος είναι οι παρακάτω:
•

Οικονομική ενίσχυση σε σχέση με τη στέγαση, ΔΕΚΟ, διατροφή, ένδυση και υπόδηση

•

Παρακολούθηση οικονομικής διαχείρισης

•

Ψυχοκοινωνική στήριξη

•

Εργασιακή Συμβουλευτική / Προώθηση στην αγορά εργασίας

•

Επιχορηγούμενη εργασιακή επανένταξη

•

Διασύνδεση σε δίκτυο υπηρεσιών αναλόγως των αναγκών

•

Παραπομπές σε εξειδικευμένες υπηρεσίες
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Στο πλαίσιο αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο αναπτύσσεται συμπληρωματικά στη δράση των 8
υφιστάμενων κοινωνικών δομών κατά της φτώχειας (ΕΣΠΑ) που λειτουργούν και υλοποιούνται ήδη στο
Δήμο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την ΑΡΣΙΣ και την PRAKSIS προκειμένου να ικανοποιηθεί ένα
θεμελιώδες αίτημα και δικαίωμα όπως αυτό της ασφαλούς και αξιοπρεπούς κατοικίας ενώ ταυτόχρονα
ενισχύονται η εργασιακή συμβουλευτική και η προώθηση στην αγορά εργασίας.

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και χρηματοδοτείται
από πόρους της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας και με Αρχή Διαχείρισης το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ).

Σε
συνεργα
σία με:

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.
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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
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