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Η εμπειρία μας
Η PRAKSIS είναι μια νέα Μη
Κυβερνητική Οργάνωση

Που όμως... έχει ήδη 12 χρόνια
εμπειρίας

...διότι αποτελεί τη συνέχεια των
«Εντός Συνόρων» προγραμμάτων
που λειτουργούσαν οι Γιατροί Χωρίς
Σύνορα Ελλάδας



Καταστατικοί μας Στόχοι

Η εφαρμογή και υλοποίηση ανθρωπιστικών και
ιατρικών προγραμμάτων
Η παροχή δωρεάν κοινωνικών και
υγειονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και το
εξωτερικό
Η προώθηση της ιδέας της αλληλεγγύης και
του εθελοντισμού
Η δημόσια μαρτυρία και η ευαισθητοποίηση
των πολιτών

continue...



Η φιλοσοφία μας...

Η ολιστικού χαρακτήρα ενίσχυση, 
ενδυνάμωση και (επαν)ένταξη

οικονομικά & κοινωνικά
αποκλεισμένων ατόμων, ομάδων και
κοινωνιών ανεξαρτήτως, πολιτικής, 
θρησκευτικής, κοινωνικής, φυλετικής

ή άλλης διάκρισης



Ομάδες στόχοι...
Έλληνες άποροι / άστεγοι / 
ανασφάλιστοι

Οικονομικοί Μετανάστες

Αιτούντες Άσυλο / Πρόσφυγες

Θύματα Διεθνικής Σωματεμπορίας
– Trafficking

Παιδιά του Δρόμου

Οροθετικοί (HIV/AIDS)

Χρήστες ουσιών

Τσιγγάνοι / ROMA

Εκδιδόμενες

Φυλακισμένοι / 
Αποφυλακισμένοι

Ψυχικά Πάσχοντες



Ενέργειες - Υπηρεσίες

Δημιουργία Συστήματος συλλογής και αξιοποίησης
Ιατρικών και Κοινωνικών Δεδομένων των ως άνω
ομάδων στόχων

Διοργάνωση Εκδηλώσεων (Συνέδρια – Ημερίδες –
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις – Ομιλίες κλπ)

Εκδόσεις (Ενημερωτικά Περιοδικά με διευρυμένη
θεματολογία , ειδικά Ενημερωτικά Έντυπα)

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Παρεμβάσεις σε
σχολεία, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά
προγράμματα, Εκπαίδευση εθελοντών στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση και στην Περιφέρεια γενικότερα)

continue...



Συνεργασίες με άλλους φορείς καθώς και με άλλες Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις

Συμβολή στη δημιουργία Δικτύων, Forum, Consortium, 
ή άλλων Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που θα
εξυπηρετούν τις ανάγκες και τους σκοπούς της
PRAKSIS

Δημιουργία πυρήνων εθελοντικής δράσης στην Ελλάδα
(κυρίως στην περιφέρεια) με στόχο την ανάπτυξη της
εθελοντικής δράσης και κυρίως την εκπαίδευση
εθελοντών σε θέματα καταπολέμησης κοινωνικού και
οικονομικού αποκλεισμού.



Προγράμματα - Δράσεις

Πολυιατρεία Αθήνας – Θεσσαλονίκης

Ιατρική Υπηρεσία που περιλαμβάνει: Γενικό ιατρείο, 
Γυναικολογικό – Μαιευτικό Ιατρείο, Οδοντιατρείο και
Φαρμακείο (δωρεάν χορήγηση σκευασμάτων)

Κοινωνική Υπηρεσία που παρέχει συμβουλευτική και
ψυχολογική Υποστήριξη και διασύνδεση με όλα τα
δίκτυα πρόνοιας και λειτουργία γραφείου προώθησης
στην απασχόληση

Οι ωφελούμενοι στα 12 χρόνια λειτουργίας είναι
140.000 ασθενείς από 75 χώρες προέλευσης.

continue...



• Κέντρο Νομικής Πληροφόρησης -
Υποστήριξης

Παροχή υπηρεσιών νομικής
συμβουλευτικής και αρωγής (με

εθελοντές δικηγόρους)  σε άτομα με
ανεπαρκή γνώση και αδυναμία
πρόσβασης σε έγκυρη συναφή
πληροφόρηση και υπηρεσίες

continue...



• Δημόσια Υγεία
σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Αγωγή Υγείας μέσα από σεμινάρια και παρεμβάσεις σε
ομάδες ατόμων ή/και σε κοινότητες μεταναστών και
προσφύγων με αντικείμενο: 
Καταγραφή των πληθυσμών και του επιδημιολογικού τους
προφίλ
Επεξεργασία των δεδομένων και ενημέρωση των ως άνω
ομάδων
Διαμοίραση ειδικά διαμορφωμένου ενημερωτικού υλικού
αγωγής υγείας και πρόληψης νοσημάτων. 
Ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας με
παρουσιάσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια κλπ

continue...



• Παιδιά της Διπλανής Πόρτας

Υποδοχή και ημερήσια φιλοξενία παιδιών των
φαναριών σε Ανοικτό Κέντρο που λειτουργεί η
PRAKSIS. Παρέχονται υπηρεσίες δημιουργικής
απασχόλησης, ανάπτυξης δεξιοτήτων, εκμάθησης
ελληνικών, ψυχολογική υποστήριξη, ιατρική
παρακολούθηση. Ταυτόχρονα γίνεται κοινωνική
εργασία με τις οικογένειες των παιδιών και
κινητοποιούνται οι πηγές της κοινότητας ώστε να
βοηθηθούν οι γονείς σε χρόνια κοινωνικά
προβλήματα που αντιμετωπίζουν (κοινωνικός
αποκλεισμός, ανεργία κλπ)

continue...



• Πρόγραμμα «Στέγη»

Παροχή υπηρεσιών προσωρινής στέγασης
(λειτουργία προστατευμένων διαμερισμάτων
στο νομό Αττικής), επιδόματος διατροφής, 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, νομικής
συμβουλευτικής και ένταξης, σε ιδιαίτερα
ευάλωτες ομάδες αιτούντων άσυλο
(μονογονεϊκές οικογένειες, ασυνόδευτες
μητέρες, θύματα βασανιστηρίων). 



Συμμετοχή σε Δίκτυα

Health Net για την παρακολούθηση της δυνατότητας
πρόσβασης των μειονοτήτων σε Υπηρεσίες Υγείας σε
σύγκριση με τον γηγενή πληθυσμό (υπό το συντονισμό του
Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης / ΙΟΜ)
AIDS AND MOBILITY για την καταγραφή, παρακολούθηση
και αντιμετώπιση του HIV/AIDS σε μετακινούμενους
πληθυσμούς (υπό το συντονισμό της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Υγείας)
Δίκτυο για τους Άστεγους F.E.A.N.T.S.A για την εναρμόνιση
των φορέων και οργανισμών που ασχολούνται με τους
άστεγους στην Ελλάδα και παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες
(υπό το συντονισμό της ΑΡΣΙΣ) 
Συμμετοχή στο δίκτυο STOP NOW (όπου συμμετέχουν Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις) με αντικείμενο το trafficking, 
την καταπολέμηση δηλαδή της Διεθνικής Σωματεμπορίας
(υπό το συντονισμό του Δικτύου Γυναικών Ευρώπης)

continue...



Μέτρηση
Αποτελεσμάτων

Χρήση Επιμέρους Δεικτών
Υλοποίησης & 
Αποτελεσματικότητας

Δείκτες υγειονομικής
παρέμβασης
Κατανομή πόρων
Επάρκεια κάλυψης αναγκών

Κοινωνικο-οικονομικοί
δείκτες
Ρυθμός αύξησης
εξυπηρετούμενου πληθυσμού
Κατανομή εισοδήματος
Επίπεδο αναλφαβητισμού
Επάρκεια κατοικίας

Δείκτες επιπέδου
υγείας
Δείκτες Νοσηρότητας

Δείκτες παροχής
υπηρεσιών
Επάρκεια
Προσπελασιμότητα
Χρησιμοποίηση
Αποτελεσματικότητα
Ποιότητα

Δείκτες κάλυψης
Π.Φ.Υ.
επίπεδο υγειονομικής
γνώσης
επίπεδο κατανόησης

continue...



Δείκτες εισροών και
επάρκειας

Ανθρώπινοι πόροι
Απασχολούμενοι ανά
πρόγραμμα
Γιατροί ανά πρόγραμμα
Νοσηλευτές
Διοικητικοί, τεχνικοί
Εθελοντές

Οικονομικοί Πόροι
Συνολικό Κόστος ανά
πρόγραμμα
Σταθερό κόστος –
μεταβλητό κόστος ανά
πρόγραμμα

Μέσο κόστος ανά ασθενή
Μέσο κόστος ανά ιατρική
πράξη
Μέσο κόστος
υγειονομικού υλικού, 
φαρμάκων, 
εργαστηριακών
εξετάσεων, γενικών
εξόδων ανά ασθενή
Κόστος αναλωσίμων

Άλλοι δείκτες
Αναμονής ανά ιατρική
ειδικότητα ή ανά
κατηγορία νόσου
Παραπομπές προς ιδιωτικά
διαγνωστικά κέντρα,  
νοσοκομεία

continue...



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Χρήση Εργαλείων Παρακολούθησης
Δομική Ανάλυση Έργου
Ανάλυση Κινδύνου
Χρονοδιάγραμμα
Προϋπολογισμός

Εσωτερική/ Εξωτερική Αξιολόγηση
Προγραμμάτων
Αξιολόγηση Προσωπικού / Εθελοντών
Αξιολόγηση των προγραμμάτων από τους
επωφελούμενους μέσω της χορήγησης
ερωτηματολογίων για την εξαγωγή ποιοτικών
δεικτών αποτελεσματικότητας



Κατανομή Χωρών
Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Χώρες Προέλευσης Εξυπηρετούμενων
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Πόροι
Χρηματοδότησης

Α. Θεσμικοί
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ελληνικό Κράτος

Β. Ιδιωτικοί
Ιδιώτες
Επιχειρήσεις



Α. Θεσμικοί

Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal (Χρηματοδότηση: 
75 % ΕΕ, 25 % Υπουργείο Απασχόλησης)
Α.Σ. «Ιθάκη», (αιτούντες άσυλο)

Α.Σ. «Μη Κυβερνητική Προοπτική», (Κοινωνική Οικονομία –
Ενίσχυση Μ.Κ.Ο. )
Α.Σ. «ΔΙ.ΚΑ.ΔΙ. ROM», (ROM)
Α.Σ. «Νόστος», (θύματα διεθνικής σωματεμπορίας)
Α.Σ. «Ενδυνάμωση Οικονομικών Μεταναστών & Προσφύγων
στην Αγορά Εργασίας
Α.Σ. «Κοινωνικό Επιχειρείν», (άνεργοι 45 – 64 ετών)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (E.R.F.) 
(Χρηματοδότηση: 75 % Εuropean Refugee Fund, 25 % 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)
Πρόγραμμα «Στέγη», (αιτούντες άσυλο / πρόσφυγες) 



Β. Ιδιωτικοί

Υποστηρικτές - Συνδρομητές

Επιχειρήσεις

Άλλοι (πχ άλλες ΜΚΟ)



Μέσα Διάχυσης
Ραδιοφωνικά, Τηλεοπτικά Μηνύματα

Εβδομαδιαία Ραδιοφωνική Εκπομπή
(ΕΡΑ ΦΙΛΙΑ)

WEB (www.praksis.gr)

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Συμμετοχές σε τηλεοπτικές εκπομπές

http://www.praksis.gr/
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