Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

∆ΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Υπνωτήριο Αστέγων
∆ήµου Θεσσαλονίκης
Το «Υπνωτήριο Αστέγων ∆ήµου Θεσσαλονίκης» είναι δοµή άµεσης φιλοξενίας που λειτουργεί µόνο κατά τη διάρκεια
της νύχτας καλύπτοντας επείγουσες στεγαστικές ανάγκες όσων διαβιούν στο δρόµο, παρέχει στους φιλοξενούµενούς της
υποστηρικτικές υπηρεσίες µε γνώµονα την προστασία και την κοινωνική επανένταξή τους και λειτουργεί επτά (7) ηµέρες
την εβδοµάδα στην οδό Ανδρέα Γεωργίου 13, σε χώρο που παραχώρησε το σωµατείο «Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών
Θεσσαλονίκης».
Οι εγκαταστάσεις της δοµής διαθέτουν διακριτούς κοιτώνες διανυκτέρευσης για άντρες και γυναίκες, ατοµικά έπιπλα µε
κλειδαριά για τα προσωπικά αντικείµενα τους, χώρους υγιεινής (WC/ντουζιέρες), γραφείο για διεξαγωγή ατοµικών
συναντήσεων συµβουλευτικής, χώρο για την παροχή πρώτων βοηθειών και νοσηλευτικής φροντίδας, καθιστικό, κουζίνα
και τραπεζαρία, πλυντήρια/στεγνωτήρια και λινοθήκη.
Ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνεται για παροχή φιλοξενίας σε αστέγους κατά τις έκτακτες καιρικές συνθήκες ψύχους ή
καύσωνα.
Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο - ΕΣΠΑ 20142020).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 ∆ιανυκτέρευση σε ασφαλή και κατάλληλα θερµαινόµενο/κλιµατιζόµενο χώρο
 Ατοµική υγιεινή (ζεστό λουτρό) και παροχή ειδών ατοµικής υγιεινής
 Χρήση πλυντηρίων για τον καθαρισµό του ρουχισµού τους
 Παροχή ειδών ένδυσης και υπόδησης
 Παροχή ενός τουλάχιστον γεύµατος (πρωινό/βραδινό)
 Βασική υγειονοµική φροντίδα και φαρµακευτική αγωγή
 Συµµετοχή σε ατοµικές ή/και οµαδικές συναντήσεις µε εξειδικευµένα στελέχη της δοµής για τη διερεύνηση των
αναγκών τους και τον από κοινού σχεδιασµό για την αντιµετώπιση των προβληµάτων τους
 ∆ιασύνδεση µε επιπλέον υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νοµικής συνδροµής, υγείας,
πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης.
ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Καθηµερινά από τις 19:00 έως τις 09:00πµ της επόµενης µέρας
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ανδρέα Γεωργίου 13
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
2310 528811

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

