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Αθήνα, 31 Αυγούστου 2016 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Παρουσίαση Στοιχείων λειτουργίας του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης PRAKSIS από την 1/03/2016 έως τις 

31/8/2016 

 

Ανταποκρινόμενη στην ιστορική συγκυρία και στον ολοένα αυξανόμενο καταγεγραμμένο 
αριθμό ανηλίκων που εισέρχονταν στη χώρα χωρίς συνοδεία ενηλίκου,  η δημιουργία του 
Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «PRAKSIS Π» της Μη Κερδοσκοπικής 
Οργάνωσης PRAKSIS, ήρθε να απαντήσει στα σύνθετα καθήκοντα και στις προκλήσεις που η 
παιδική προστασία –και δη η προστασία του πλέον ευάλωτου παιδικού πληθυσμού, αυτού 
των ασυνόδευτων ανηλίκων- θέτει.   

Το πρόγραμμα «PRAKSIS Π» χρηματοδοτήθηκε για την περίοδο 1/3/2016 – 31/8/2016 από 
το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και πιο 
συγκεκριμένα από τη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας, Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης & 
Αλληλεγγύης, με φορέα υλοποίησης τη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση PRAKSIS. 

Κατά την περίοδο υλοποίησης 1/3/2016 – 31/8/2016 , στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων Πετραλώνων:  

 Φιλοξενήθηκαν 50 ασυνόδευτοι ανήλικοι στους οποίους το επιστημονικό 
προσωπικό παρείχε εξατομικευμένη παρακολούθηση και φροντίδα, μέσω ατομικών 
και ομαδικών συνεδριών, καθώς και μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων, πλήρως 
προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε παιδιού ξεχωριστά.  
 

 Ολοκληρώθηκαν  4 οικογενειακές επανενώσεις, ενώ βρίσκονται εν εξελίξει οι 
διαδικασίες για την ολοκλήρωση άλλων 9.  
 

 Πραγματοποιήθηκαν επαναπατρισμοί 4 ασυνόδευτων ανηλίκων, ενώ άμεσα 
πρόκειται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για άλλα 2 παιδιά.  
 

 3 ασυνόδευτοι ανήλικοι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης και 
μετακινήθηκαν σε έτερες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ στο προσεχές διάστημα πρόκειται 
να κινηθεί η ίδια διαδικασία  για άλλους 2 ασυνόδευτους ανήλικους. 

Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος εκτός από την παροχή στέγης ήταν και παραμένει, 

η δημιουργία συνθηκών ασφάλειας για τους ασυνόδευτους ανήλικους και ενός πλαισίου 

ικανού να ανταποκριθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις αυξημένες ανάγκες, 

λαμβάνοντας πάντα υπόψη την εγγενή ευαλωτότητα του συγκεκριμένου πληθυσμού, 

δεδομένων των προηγούμενων δύσκολων βιωμάτων.  



Με γνώμονα και πυξίδα το βέλτιστο συμφέρον του εκάστοτε ανήλικου, καταβλήθηκε και 
συνεχίζει να καταβάλλεται η μέγιστη προσπάθεια από το σύνολο του προσωπικού για 
εξατομικευμένη παρέμβαση και φροντίδα βάσει των ιδιαίτερων αναγκών και δυνατοτήτων. 
Στην κατεύθυνση αυτή, πριμοδοτήθηκε η γόνιμη επικοινωνία μεταξύ επαγγελματιών 
διαφορετικών ειδικοτήτων, αξιοποιώντας την πολλαπλασιαστική δυναμική που η 
δημιουργική συνεργασία δύναται να επιφέρει, προς όφελος πάντα των φιλοξενούμενών 
μας.  

Συνοπτικά, οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε όλους τους ασυνόδευτους ανήλικους που 

φιλοξενήθηκαν στον Ξενώνα από την 01/03/2016 μέχρι τις 31/08/2016 που ολοκληρώθηκε 

το πρόγραμμα ήταν οι ακόλουθες: 

 ψυχοκοινωνική στήριξη 
 ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική στήριξη 
 υπηρεσίες διαμεσολάβησης 
 νομική συμβουλευτική 
 προγράμματα εκμάθησης ελληνικών, δημιουργικής απασχόλησης, ενισχυτικής 

διδασκαλίας για τους ανήλικους και οργάνωση διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων 
 κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης, σίτιση, καθαριότητα, ασφάλεια 
 εκπαίδευση/ κατάρτιση/ επαγγελματικός προσανατολισμός  
 υπηρεσίες ατομικής υγιεινής 

 
 
Αξιοποιώντας την πολύτιμη παρακαταθήκη και εμπειρία που αποκτήθηκε στη διάρκεια των 
15 μηνών λειτουργίας του, το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Praksis Π 
συνεχίζει –με αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά και στοχοθεσία- να συμβάλλει και να 
αποτελεί αρωγό, στο μέτρο που του αναλογεί, στη συλλογική προσπάθεια και 
αναγκαιότητα  οικοδόμησης  ενός δικτύου προστασίας της ανηλικότητας και του φορέα της. 
Έχοντας επίγνωση των προκλήσεων, δηλώνουμε παρόντες στον κοινό αγώνα και τα 
σύνθετα καθήκοντα που η περίοδος θέτει. 

 
 

Λίγα λόγια για ΜΚΟ 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 και οι δράσεις 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. 

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.  

www.praksis.gr | www.facebook.com/ngopraksis | twitter.com/praksisgr | 
www.youtube.com/praksisngo 

 


