ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ "ΠΡΑΞΗ ΖΩΗΣ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ
Παρασκευή, 29 Απρίλιος 2011 15:36

Το Δίκτυο Εθελοντών Άμεσης Κοινωνικής Δράσης «Πράξεις Ζωής»,το οποίο εδρεύει
στη Νέα Σμύρνη, σε συνεργασία με το
Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Τοπικό Τμήμα Νέας Σμύρνης
, επιδιώκει την ενεργό συμμετοχή εθελοντών τόσο ως προς την συλλογή ειδών καθημερινής
φροντίδας, όσο και ως προς την διάθεσή τους στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών στον
Ελαιώνα Θήβας. Η Συγκέντρωση των προαναφερομένων ειδών θα πραγματοποιηθεί στον
ισόγειο χώρο του Σ.Ε.Ο. Τοπικού Τμήματος Νέας Σμύρνης τη Δευτέρα 2/5/2011 και την
Τετάρτη 4/5/2011, εναλλακτικά όποιος επιθυμεί να προσφέρει είδη μπορεί να επικοινωνήσει
με το αρμόδιο τμήμα
actions@praxeiszois.org
ή με τα τηλέφωνα 210.9347311 και 6948 707 605. Αναλυτικά στο Δελτίο Τύπου του Δικτύου
Εθελοντών «Πράξεις Ζωής» αναφέρεται:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παράταση Δράσης για Πράξη Ζωής στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελαιώνα
Θήβας ! ! !

Το Δίκτυο Εθελοντών Άμεσης Κοινωνικής Δράσης «Πράξεις Ζωής» ( www.praxeiszois.org )
ενώνει τις δυνάμεις του με το Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας του Καταστήματος Κράτησης
Γυναικών Ελαιώνα Θήβας. Κατόπιν μεγάλης ανταπόκρισης που έδειξαν απλοί άνθρωποι της
διπλανής πόρτας αλλά και διάφοροι φορείς/εταιρείες αποτέλεσμα μιας μεγάλης
κινητοποίησης όπου μας έδωσαν το κουράγιο να Συνεχίσουμε την Δράση μας για μια ακόμα
μεγαλύτερη Πράξη Ζωής ! ! !

Δεδομένης της οικονομικής ύφεσης, το πρόβλημα των Κρατουμένων Γυναικών και κυρίως
των απόρων γυναικών ή μητέρων με τα παιδιά τους τείνει να πάρει εκρηκτικές διαστάσεις
αναδεικνύοντας τώρα, περισσότερο από ποτέ, το έλλειμμα κοινωνικών και προνοιακών
πολιτικών στην χώρα μας.

Ωστόσο, μέχρι και σήμερα, η σοβαρότητα του προβλήματος δείχνει να είναι υποτιμημένη και
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από την κοινή γνώμη και από τους αρμοδίους. Οι μητέρες κρατούμενες δεν έχουν
αναγνωριστεί ως ειδική – ευάλωτη κοινωνική ομάδα που χρήζει ειδικών μέτρων η
παρεχομένων υπηρεσιών.

Πρόκειται για Πράξη Ζωής συμβολικής συμπαράστασης σε γυναίκες κρατούμενες με στόχο
την αφύπνιση και την κινητοποίηση κρατικών φορέων κοινωνικής δράσης.

Στόχος μας είναι η συγκέντρωση & διάθεση συγκεκριμένων αντικειμένων/αγαθών
καθημερινής φροντίδας όπου χρειάζονται άμεσα για τις βασικές τους ανάγκες. Αναλυτικά
θα χρειαστεί η συλλογή αντικειμένων/ειδών όπως:

Σκόνη Πλυσίματος ρούχων / Οδοντόπαστες / Σαπούνια / Οδοντόβουρτσες / Αφρόλουτρα /
Σαμπουάν / Σερβιέτες / Πάνες / Ρουχισμό (αθλητικές φόρμες Διαφόρων μεγεθών, αθλητικά
υποδήματα διαφόρων μεγεθών) / Τηλεκάρτες / Σεντόνια / Κουβέρτες / Πετσέτες /Μικρά
θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ, αλογόνου, σόμπες) αφίσες (με τοπία ή άλλα θέματα, για
να αποκτήσουν χρώμα οι τοίχοι!) Ηλεκτρικές συσκευές που δε θέλετε (ψυγεία, πλυντήρια,
τηλεοράσεις) μικρά ηλεκτρικά "μάτια" κουζίνας (για μικρομαγειρέματα!) / συρταριέρες /
ραφιέρες / βιβλιοθήκες

Για την Παράταση της συγκεκριμένης Πράξης Ζωής το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού και
συγκεκριμένα το Τοπικό Τμήμα Νέας Σμύρνης ευγενικά μας παραχωρεί χώρους
αποθήκευσης έτσι ώστε να συγκεντρωθούν τα αντικείμενα/είδη και με φορτηγά μεταφοράς
να παραδοθούν στο Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών
Ελαιώνα Θήβας.

Το Δίκτυο «Πράξεις Ζωής» επιδιώκει στην ενεργό συμμετοχή εθελοντών τόσο ως προς την
συλλογή όσο και ως προς την διάθεση των ειδών στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών στον
Ελαιώνα Θήβας.

Η Συγκέντρωση των προαναφερομένων ειδών θα πραγματοποιηθεί στον ισόγειο
χώρο του ΣΕΟ Τοπικού Τμήματος Νέας Σμύρνης τις παρακάτω ημερομηνίες:
Τετάρτη 27/4, Δευτέρα 2/5 και Τετάρτη 4/5/2011
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Ώρες 18:00μμ – 20:00μμ στις αποθήκες όπου βρίσκονται στην διεύθυνση:
Πλατεία Βασιλίσσης Σοφίας & Φιλαδέλφειας, Νέα Σμύρνη, 17121

Εναλλακτικά: Όποιος επιθυμεί να προσφέρει είδη και δεν μπορεί να προσέλθει είτε λόγω
απόστασης ή μη διάθεσης ελεύθερου χρόνου ή άλλου κωλύματος ας επικοινωνήσει με το
αρμόδιο τμήμα
actions@praxeiszois.org ή στα τηλέφωνα 210 93 47 311 και
6948 707 605
για
την επίλυση του προβλήματος.

Ευχαριστούμε θερμά Εθελόντριες & Εθελοντές που θα στηρίξουν με χορηγίες και
εθελοντική προσφορά τη διοργάνωση της συγκεκριμένης Πράξης Ζωής

Λίγα λόγια για το Δίκτυο Εθελοντών Άμεσης Κοινωνικής Δράσης

«Πράξεις Ζωής» ( http://www.praxeiszois.org )

Οι “Πράξεις Ζωής” Δημιουργήθηκαν από μια ομάδα Εθελοντών τον Νοέμβριο του 2010 με
κοινωνικές ευαισθησίες κι αγάπη στον άνθρωπο. Ήταν ο πρώτος πυρήνας ενός Δικτύου
Εθελοντών Άμεσης Κοινωνικής Δράσης με κύριο σκοπό την εκπλήρωση κοινωφελών σκοπών
σε άτομα & ομάδες ατόμων με απειλητικές ασθένειες και «ευπαθείς» κοινωνικές ομάδες.
Οι “Πράξεις Ζωής” δεν έχουν σκοπό την πραγματοποίηση κερδών αφού δημιουργήθηκαν ως
Δίκτυο Εθελοντών Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

Μέσω του Δικτύου Εθελοντών Σχεδιάζουμε, Συντονίζουμε, Προγραμματίζουμε &
Υλοποιούμε την Προσπάθεια για Ουσιαστικά Αποτελέσματα Αληθινών Πράξεων Ζωής.
Υπηρετούμε με κάθε τρόπο την ανάγκη Προσφοράς & Αλληλεγγύης προς τους
συνανθρώπους μας και στο κοινωνικό σύνολο στην Αθήνα & στην Περιφέρεια. Το Δίκτυο
των Εθελοντών της Περιφέρειας υποστηρίζεται από τους Αγγελιοφόρους υπό την
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καθοδήγηση της ομάδας διοίκησης.

Με Δεδομένες τις παραπάνω παραμέτρους προσπαθούμε κι επιδιώκουμε να τολμάμε και να
ενεργούμε άμεσα, μεθοδικά, αποφασιστικά μέσα από τη συμμετοχή των Εθελοντών για
Κάθε Πράξη Ζωής. Το Δίκτυο Εθελοντών “Πράξεις Ζωής” για την υλοποίηση των δράσεων
βασίζονται αποκλειστικά, στις συνδρομές και τις δωρεές υποστηρικτών, στην εθελοντική
εργασία και τις προσφορές φίλων.

Μπορείτε να γνωρίσετε και να διαδώσετε τις δράσεις μας και μέσα από το facebook στη
σελίδα: www.facebook.com/praxeiszois . Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί
μας στα τηλέφωνα: 210 93 47 311 - 6948 707 665 ή στο email :
info@praxeiszois.org
.

Γιάννης Παπαδάτος
«Πράξεις Ζωής» Δίκτυο Εθελοντών Άμεσης Κοινωνικής Δράσης
Tηλ: 210 93 47 311 – 6944 54 34 83
Email: pr@praxeiszois.org
http://www.praxeiszois.org
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