
 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

8/6/2016 

 

12 Ιουνίου  

Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Παιδικής Εργασίας 

Εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από την Μ.Κ.Ο PRAKSIS 

 

Πόσο συνηθισμένο είναι να δει κανείς ένα παιδί να προσπαθεί να πουλήσει κάτι στους 

θαμώνες ενός καταστήματος; Για τους περισσότερους από εμάς ένα περιστατικό σαν αυτό 

αποτελεί μία φευγαλέα ενόχληση. Για κάποια παιδιά όμως, είναι τρόπος ζωής. Στην 

Ελλάδα, η παιδική εργασία συνδέεται συνήθως με τη δουλειά στο δρόμο: πώληση 

αντικειμένων (π.χ. χαρτομάντιλα ή λουλούδια), παροχή κάποιου είδους υπηρεσίας (π.χ. 

μουσική ή πλύσιμο) ή συλλογή αντικειμένων που μπορούν να πωληθούν αυτούσια ή 

κατόπιν μεταποίησης, συνήθως από τα σκουπίδια. 

 

Η Μ.Κ.Ο. PRAKSIS έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στην προσπάθεια για την καταπολέμηση της 

παιδικής εργασίας. Από το 2009, σε συνεργασία με την Μ.Κ.Ο. ΑΡΣΙΣ ξεκίνησε τη δράση του 

Mobile School, του κινητού σχολείου που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες των παιδιών που 

ζουν και εργάζονται στο δρόμο και δεν έχουν πρόσβαση στο σχολικό περιβάλλον. Το 

πρόγραμμα Mobile School αποτελεί ένα πρωτοποριακό εργαλείο για παρεμβάσεις στο 

δρόμο (street work) με βασικό στόχο την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης των παιδιών και 

πραγματοποιεί παρεμβάσεις στους οικισμούς Ρομά στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Στόχος 

των δράσεων είναι η προσέγγιση παιδιών που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και την 

απόρριψη, μέσα από μια δράση καθολικής αποδοχής και υποστήριξης των ίδιων και των 

οικογενειών τους.  

 

Μέσα από τις παρεμβάσεις της στους καταυλισμούς της Θεσσαλονίκης, και ειδικότερα τον 

καταυλισμό της Περαίας, η PRAKSIS είχε τη δυνατότητα να  αποκτήσει ένα σταθερό ρόλο 

στο πλαίσιο του καταυλισμού και να εξασφαλίσει ένα κλίμα αποδοχής και συνεργασίας με 



την κοινότητα. Αποτέλεσμα, η εμπιστοσύνη των οικογενειών στους ανθρώπους του 

προγράμματος και η δυνατότητα που δίνουν στα παιδιά τους να συμμετάσχουν στις 

παρεμβάσεις. Παρά το συγκεχυμένο κλίμα και τις διαρκείς μετακινήσεις που συναντώνται 

στις κοινότητες Ρομά, πολλά παιδιά του καταυλισμού της Περαίας, έχουν περάσει ένα 

σημαντικό κομμάτι της παιδικής τους ηλικίας στις παρεμβάσεις της PRAKSIS με το κινητό 

σχολείο.  

 

Σήμερα, ο στόχος παραμένει ο ίδιος, η διάνοιξη των οριζόντων των νέων παιδιών και η 

εμφύσιση της ικανότητας εξάπλωσης των δυνατοτήτων τους, πέρα από το 

προκαθορισμένο. 

 

 

Το απόγευμα της Κυριακής, 12 Ιουνίου, από τις 18:00 έως τις 21:00, η πλατεία 

Αριστοτέλους θα γεμίσει με δράσεις που θα στοχεύουν, αφενός στην ευαισθητοποίηση και 

την ενημέρωση του κοινού και, αφετέρου, στην ψυχαγωγία των μικρών μας φίλων και στην 

εμπέδωση του μηνύματος ότι η σημαντικότερη “δουλειά” τους, είναι να χαμογελάνε! 

 

 Αναλυτικότερα  οι δράσεις: 

 Θεατρικό σκετσάκι από εθελοντές και στελέχη της PRAKSIS 

 Δημιουργικό παιχνίδι με το κινητό σχολείο για τους μικρούς φίλους 

 Δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά 

 Μουσικοχορευτικά δρώμενα  

 Ομάδα Κλόουν – AposseAdesse Art Group 

 Διαδραστική Ενημέρωση  

 

 

*Για τις δράσεις ευχαριστούμε για την υποστήριξη και τη συμμετοχή: ΜΚΟ Αντιγόνη, 

Ομάδα Κλόουν AposseAdesse Art Group και για την γραφιστική επιμέλεια τον Ηρακλή 

Μπακούρα.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Κάτση Αντζελίνα στο 

2310550223 ή στο 6976931123 

 



 

 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.  
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες:  
www.praksis.gr | www.facebook.com/ngopraksis | twitter.com/praksis.gr 


