
 

 

 

 

                                 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

Ππόγπαμμα:  «PRAKSIS SUPPORT»  

 

Η Μη Κςβεπνηηική Οπγάνωζη PRAKSIS κε ηελ επγεληθή ρνξεγία ηνπ M•A•C AIDS Fund, 

ιεηηνπξγεί θέηνο ην Πξόγξακκα «PRAKSIS SUPPORT», ην νπνίν έρεη σο ζθνπό λα πξνζθέξεη ζε 

αλζξώπνπο πνπ δνπλ κε HIV ηηο εμήο ππεξεζίεο:  

 Κνηλσληθή ζηήξημε  

 Ψπρνινγηθή ζηήξημε 

 Ννκηθή ζπκβνπιεπηηθή  

 Δξγαζηαθή ζπκβνπιεπηηθή   

 Ιαηξηθή ζηήξημε  

 

Σην ηέινο ηεο πεξαζκέλεο ρξνληάο, κε βάζε ηα επίζεκα ζηνηρεία, νη νξνζεηηθνί ζηελ Διιάδα 

ξεπεπνούν ηοςρ 11.000, γεγνλόο πνπ θαζηζηά ηελ νξνζεηηθόηεηα κηα θαζεκεξηλόηεηα γηα κεγάιν 

κέξνο ησλ ζπλαλζξώπσλ καο. Αληηκέησπνη κε ηε γξαθεηνθξαηία, ην θόβν, ην ξαηζηζκό ηε ζπρλή 

θαηαπάηεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, νη άλζξσπνη πνπ δνπλ κε ηνλ HIV έρνπλ άκεζε αλάγθε από 

άηνκα, νξγαλώζεηο θαη ππεξεζίεο πνπ λα ζπλεπηθνπξνύλ ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ πνιύπιεπξσλ θαη 

πνιύπινθσλ πξνβιεκάησλ ηνπο. 

 

Σην πξόγξακκα ε Μ.Κ.Ο. PRAKSIS, ζπκκεηέρεη κε εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθό πξνζσπηθό, ην 

νπνίν αλαιακβάλεη ηελ ππνζηήξημε ησλ αηόκσλ απηώλ, αθνύγνληαο ηηο αλάγθεο θαη ηα αηηήκαηά 

ηνπο, ζε ζπλεξγαζία πάληα κε ην δίθηπν ησλ θνξέσλ θαη ησλ ππεξεζηώλ πνπ δηαζέηεη ε Μ.Κ.Ο. 

PRAKSIS κεηά από ηόζα ρξόληα ιεηηνπξγίαο. Παξάιιεια, ζα πινπνηεζνύλ δξάζεηο 

επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο πνπ ζα αθνξνύλ ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα. 

 

Το πρόγραμμα λειτοσργεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

 

Πληποθοπίερ 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηελ Δηδηθή Τηλεθωνική Γπαμμή Ενημέπωζηρ 

για HIV, Ηπαηίηιδα Β , C  800 11 11 600 , θαζώο θαη ζηα Πολςϊαηπεία ηηρ PRAKSIS: 

 Αζήλα: Παησλίνπ 5 θαη Αραξλώλ, ηει.: 210 8213704 

 Θεζζαινλίθε: Αξθαδηνππόιεσο 2 θαη Αγ.Γεκεηξίνπ, ηει: 2310 556145 

(Ώρες λειτοσργίας Πολσιατρείων Δεστέρα- Πέμπτη 9.00-17.00, Παρασκεσή 9.00-15.00) 

 

Υπεύζπλε Πξνγξάκκαηνο: Μπακπιέθε Αιεμία, Κνηλσληθή Λεηηνπξγόο, ηει. 210 8213704, 

e-mail: a.bableki@praksis.gr  

Σηνηρεία επηθνηλσλίαο γηα ηε Θεζζαινλίθε: Γεκνπνύινπ Διέλε, Ψπρνιόγνο, ηει. 2310 550223, 

e-mail: ek.dimopo@gmail.com  

 

 

Η PRAKSIS, κε βάζε ηα δύν Πνιπταηξεία ζηελ Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε, πξνζθέξεη εδώ θαη 16 ρξόληα άκεζε θαη δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε, ςπρνινγηθή θαη λνκηθή ππνζηήξημε ζε άζηεγνπο, άπνξνπο, αλαζθάιηζηνπο, λεν-αθηρζέληεο αηηνύληεο άζπιν, πξόζθπγεο θαη 

κεηαλάζηεο, παιηλλνζηνύληεο, παηδηά ησλ θαλαξηώλ, απνθπιαθηζκέλνπο, θαζώο θαη ζε άιιεο θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά απνθιεηζκέλεο 

νκάδεο. 

Ταπηόρξνλα, κε θηλεηέο ηαηξηθέο κνλάδεο πεξηζάιπεη λεναθηρζέληεο κεηαλάζηεο θαη αηηνύληεο άζπιν, θαζώο θαη αζπλόδεπηα αλήιηθα. 

Η PRAKSIS δξαζηεξηνπνηείηαη ζε Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Λέζβν, Πάηξα, αιιά θαη άιιεο πόιεηο είηε κε ηηο Κηλεηέο Ιαηξηθέο Μνλάδεο. 

Δπίζεο, πινπνηεί θακπάληεο ελεκέξσζεο γηα ηνλ HIV θαη ηηο Ηπαηίηηδεο Β θαη C. Με Κηλεηή Μνλάδα παξέρεη εμέηαζε (αλώλπκα θαη δσξεάλ) γηα 

ηνλ HIV (γξήγνξν ηεζη, ηεζη κε ην ζάιην). Δπίζεο, θάλεη ην γξήγνξν ηεζη, δσξεάλ θαη αλώλπκα γηα Ηπαηίηηδα C. 
Ταπηόρξνλα ιεηηνπξγεί ηειεθσληθή γξακκή (800 11 11 600) ελεκέξσζεο-πιεξνθόξεζεο-ππνζηήξημεο ζε ζέκαηα: HIV, Ηπαηίηηδεο Β θαη C. 
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