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Ανοικτό Κέντρο Ηµέρας Αστέγων
∆ήµου Θεσσαλονίκης
Το «Ανοικτό Κέντρο Ηµέρας Αστέγων ∆ήµου Θεσσαλονίκης» είναι µια ανοικτή δοµή άµεσης πρόσβασης για την
αντιµετώπιση των βασικών αναγκών των ατόµων που ζουν σε συνθήκες έλλειψης στέγης και λειτουργεί επτά (7) ηµέρες
την εβδοµάδα.
Είναι στελεχωµένο µε κοινωνικούς επιστήµονες οι οποίοι αναλαµβάνουν την υποδοχή των ωφελουµένων µε στόχο την
εξατοµικευµένη διάγνωση του καθενός και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή του. Το πρόγραµµα έχει µια ολιστική
προσέγγιση καθώς στους επισκέπτες παρέχεται ψυχοκοινωνική υποστήριξη και εργασιακή συµβουλευτική, ενώ
παράλληλα η δοµή διαθέτει χώρους υγιεινής (WC και µπάνιο) για τους ωφελουµένους, πλυντήρια/στεγνωτήρια,
ιµατιοθήκη µε ρούχα καθαρά και τραπεζαρία-σαλόνι όπου καθηµερινά προσφέρεται καφές.
Παράλληλα εντός της δοµής, λειτουργεί ιατρείο πρωτοβάθµιας περίθαλψης και φαρµακευτικής κάλυψης παρέχοντας
πρώτες βοήθειες και παραπέµποντας τους αστέγους που επισκέπτονται το ιατρείο, ανάλογα µε τις ανάγκες τους, σε
νοσοκοµεία ή κοινωνικές υπηρεσίες.
Ξεκίνησε τη λειτουργία του στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία µε την ανθρωπιστική οργάνωση PRAKSIS µε
χρηµατοδότηση του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος, ΕΣΠΑ 2007-2013 και ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο - ΕΣΠΑ 20142020).
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ









Ηµερήσια παραµονή σε ασφαλή και κατάλληλα θερµαινόµενο/κλιµατιζόµενο χώρο
Ατοµική υγιεινή (ζεστό λουτρό) και παροχή ειδών ατοµικής υγιεινής, ένδυσης και υπόδησης
Χρήση πλυντηρίων για τον καθαρισµό του ρουχισµού τους
Παροχή ροφήµατος ή και µικρογεύµατος
Ψυχο-κοινωνική υποστήριξη
Εργασιακή συµβουλευτική
Βασική υγειονοµική φροντίδα και φαρµακευτική αγωγή όταν αυτό απαιτείται
∆ιασύνδεση µε υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νοµικής συνδροµής, συµβουλευτικής,
υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Καθηµερινά 10:00 – 20:00
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Μοναστηρίου 62, 2ος όροφος

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
2310 527938
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ
https://thessaloniki.gr
Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης συνεργάζεται µε τη Μ.Κ.Ο. ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων και τη Μ.Κ.Ο.
PR.A.K.S.I.S. – Προγράµµατα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας οι οποίες υλοποιούν τη δράση
Street Work (Οµάδα Παρέµβασης στο ∆ρόµο) µε χρηµατοδότηση του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος»,
πραγµατοποιώντας εξορµήσεις που στόχο έχουν τον εντοπισµό, την καταγραφή και την υποστήριξη ατόµων που
αντιµετωπίζουν προβλήµατα στέγασης.
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
για να δοθεί ΕΚΤΑΚΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ σε αστέγους από την οµάδα Street Work
ΑΡΣΙΣ: 6945426330 ∆ευτέρα-Παρασκευή 09:00-22:00 και Σαββατοκύριακο 11:00-15:00
PR.A.K.S.I.S.: 2310 527938, Καθηµερινά 10:00 – 20:00

