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Δράσεις Υποστήριξης των Αστέγων	σελ. 53

Συντακτική Ομάδα	σελ. 54
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Ιδιαίτερες πτυχές αναφορικά με το σύγχρονο
ιστορικό και θεσμικό πλαίσιο της Ισπανίαςκαι
της πολιτισμικής κληρονομιάςτης Βαρκελώνης	σελ. 56

Ιδιαίτερες πτυχές αναφορικά
με τα χαρακτηριστικά της οικονομίας 
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Φορείς χάραξης και υλοποίησης κοινωνικής
πολιτικής στην πόλη της Βαρκελώνης οι οποίοι
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κατάρτισης: «Δράσεις Υποστήριξης των Αστέγων»	σελ. 61

Συζήτηση – Συμπεράσματα	σελ. 66

ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Το Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» προκηρύχθηκε στις 15/9/2014 με την υπ αρ.
πρωτ. Δ28/οικ. 31354/2352 και ΑΔΑ 6ΒΝΛΛ-ΣΨΚ Απόφαση και περιλαμβάνει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, που εξειδικεύονται σε δύο πυλώνες ενεργειών, στον Πυλώνα
της Στέγασης και στον Πυλώνα της Εργασιακής Επανένταξης.
Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού,
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Εκκλησιαστικά Φιλανθρωπικά Ιδρύματα, Φορείς
της Εκκλησίας, καθώς και από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, πιστοποιημένα από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Από τους αρχικά εγκεκριμένους φορείς ολοκλήρωσαν την
υλοποίηση του Σχεδίου 43 Φορείς και πιο συγκεκριμένα: 20 Φορείς από την Περιφέρεια Αττικής, 16 Φορείς από τη Λοιπή Ελλάδα και 7 Φορείς από την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας.
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Δήμος Αθηναίων
Αθηνάς 63 Τ.Κ.: 105 52

Κωδικός Σχεδίου: Α-1
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: Δήμος Αθηναίων
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών
(Ε.Α.Τ.Α.)
Εταίροι: Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), Κέντρο
Επανένταξης Αποφυλακισμένων ΕΠΑΝΟΔΟΣ
Τίτλος Σχεδίου: «Στοχεύοντας στο μέλλον. Δικαίωμα στη στέγη και στην εργασία»
Κόστος Σχεδίου: 475.328,07 ευρώ
Ομάδα έργου: 1. Σοφία Μαρινάκη (Επιστημονικά Υπεύθυνη), 2. Μίλτος Ξυπάκης (Οικονομική
Διαχείριση), 3. Αλεξάνδρα Αλογά (Ψυχοκοινωνική Στήριξη), 4. Πέτρος Εξαρχάκος (Καταλλη
λότητα κατοικιών), 5. Γιαννούλα Μπακογιάννη (Ψυχοκοινωνική Στήριξη), 6. Μαρία Σούφερη (Λογιστική υποστήριξη), 7. Ιωάννης Μουτσούνης (Ψυχοκοινωνική εργασιακή υποστήριξη)
Περιγραφή Σχεδίου: Το Σχέδιο στόχευε στην κοινωνική και εργασιακή επανένταξη ατόμων
που υποστηρίζονται από τις πολιτικές στέγασης στον Δήμο Αθηναίων. Μέσα από μια πολυδιάστατη δέσμη δράσεων, φιλοξενούμενοι σε δομές αλλά και καταγεγραμμένοι από τις κοινωνικές
υπηρεσίες άστεγοι που βίωναν ακραία φτώχεια, επιχείρησαν το επόμενό τους βήμα στο πλαίσιο
της αυτόνομης διαβίωσης μέσα στην ευρύτερη κοινότητα. Αυτό επιτεύχθηκε με δύο εργαλεία:
α) την υλοποίηση σειράς ενεργειών που υποστήριξαν την στέγασή τους σε αυτόνομες οικιστικές
μονάδες και β) την διενέργεια δράσεων εργασιακής επανένταξης που οδήγησαν στην απασχόλησή τους, είτε με την μορφή της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας είτε με αυτήν της ανεξάρτητης απασχόλησης, με τελικό στόχο την μη προνοιακού τύπου διαβίωσή τους. Μέρος του Σχεδίου
αποτέλεσαν επίσης σχετικές δράσεις δημοσιότητας.
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων: 52 άτομα
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα: 34 (τριαντατέσσερα)
Επισκευές Κατοικιών: 01 (μία)
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων που εντάχθηκε σε εργασία: 32 άτομα
Αριθμός Ωφελούμενων σε μισθωτή εργασία: 28 άτομα
Ειδικότητες στη μισθωτή εργασία: Καθαριστές: 10 ωφελούμενοι / Υπάλληλοι γραφείου: 7
ωφελούμενοι / Πωλητές: 5 ωφελούμενοι / Λαντζέρης: 1 ωφελούμενος / Καλλιεργητής άνθεων:
1 ωφελούμενος / Κηπουρός: 1 ωφελούμενος / Αποθηκάριοι: 2 ωφελούμενοι / Εργάτης: 1 ωφελούμενος
Αριθμός Ωφελούμενων σε δημιουργία επιχείρησης: 4 άτομα
Είδος Επιχείρησης: 1. Κατάστημα Λιανικού Εμπορίου (χαρτικών, απορρυπαντικών, καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού) (1 άτομο)
2. Ι.Κ.Ε. – εκμετάλλευση καφέ, ζαχαροπλαστείου, κυλικείου (2 άτομα)
3. Αυτοαπασχολούμενος ελαιοχρωματιστής (υπηρεσίες ελαιοχρωματισμών) (1 άτομο)
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Κοινωνικές Συνεταιριστικές
Δραστηριότητες Ευπαθών
Ομάδων «ΕΔΡΑ»
Γαστούνης και Γουμενίτσης 14, T.Κ.: 121 31 Περιστέρι

Κωδικός Σχεδίου: Α-2
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων «ΕΔΡΑ»
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων «ΕΔΡΑ»
Εταίροι: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φυλής, Δήμος Αιγάλεω, Δήμος Περιστερίου
Τίτλος Σχεδίου: «Άνω Θρώσκω»
Κόστος Σχεδίου: 489.639,25 ευρώ
Ομάδα έργου: Αλέξανδρος Οικονόμου - Επιστημονικά Υπεύθυνος / Σπυρίδων Ρίζος - Οικονομικά Υπεύθυνος /Αγγελική Μανιώτη - Υπεύθυνη Φυσικού Αντικειμένου / Άννα Κουναλάκη
- Οικονομικά Υπεύθυνη / Ξανθή Κοζάκη - Οικονομικά Υπεύθυνη / Αθανάσιος Μπάιμπας - Ψυχολόγος / Καλλιόπη Μυλωνά - Κοινωνική Λειτουργός / Αριστέα Ασημακοπούλου - Κοινωνική
Λειτουργός (σε εθελοντική βάση)
Περιγραφή Σχεδίου: Το σχέδιο διάρκειας ενός έτους, αφορούσε στην υποστήριξη ομάδων
πληθυσμού που στερούνταν στέγης λόγω κοινωνικο – οικονομικών συνθηκών και πληρούσαν
μια σειρά συγκεκριμένων κριτηρίων. Στόχευε στην άμεση επανένταξη 40 αστέγων οι οποίοι
διαβιούσαν στην Περιφέρεια Αττικής, μέσα από μια δέσμη ολοκληρωμένων και εξατομικευμένων πλάνων, τα οποία τελικά οδήγησαν ομαλά τους ωφελούμενους από τις Δομές Επείγουσας
Στέγασης και τους Κοινωνικούς Ξενώνες, σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις μέσω της παροχής
υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας. Επί σειρά μηνών οι ωφελούμενοι του προγράμματος έλαβαν επίδομα σίτισης (με τη μορφή διατακτικών οι οποίες είχαν την δυνατότητα να
εξαργυρώνονται σχεδόν σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες Super Market της χώρας μας). Οι ωφελούμενοι έλαβαν σημαντική ψυχο-κοινωνική υποστήριξη από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό του φορέα η οποία τους βοήθησε στην προσπάθειά τους για επανένταξη. Παράλληλο στόχο
του προγράμματος αποτέλεσε η παροχή υπηρεσιών εργασιακής επανένταξης, μέσω των οποίων
μέρος των ωφελούμενων κατόρθωσε να βρει εργασία (22 άτομα) και να αυτονομηθεί πλήρως.
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων: 40 άτομα
Επισκευές Κατοικιών: 01 (μία)
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων που εντάχθηκε σε εργασία: 22 άτομα
Αριθμός Ωφελούμενων σε μισθωτή εργασία: 22 άτομα
Ειδικότητες στη μισθωτή εργασία: έξι (6) εργάστηκαν ως καθαριστές / οκτώ (8) εργάστηκαν ως εργάτες / τέσσερις (4) εργάστηκαν ως κηπουροί / δύο (2) εργάστηκαν ως μεταφορείς /
δύο (2) εργάστηκαν ως πωλητές
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Δήμος Πειραιά
Δραγάτση 12, Τ.Κ.: 185 35 Πειραιάς

Κωδικός Σχεδίου: Α-3
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: Δήμος Πειραιά
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (κο.Δ.Ε.Π.)
Τίτλος Σχεδίου: «ΕΣΤΙΑ + ΕΡΓΑΣΙΑ» - «Ε+Ε»
Κόστος Σχεδίου: 227.256,20 ευρώ
Ομάδα έργου: Νικήτας Κανάκης (Επιστημονικός Υπεύθυνος), Βασίλειος Σταθάκης (Οικονομικός Υπεύθυνος), Νικόλαος Μαλλιαρός (Διοικητικός Υπάλληλος), Αγγελική Σελληνίδου (Ιατρός),
Σοφία Παπαδοπούλου (Κοινωνική Λειτουργός), Βασιλική Βρεττού (Κοινωνική Λειτουργός),
Αντωνία Κάτσαρη (Κοινωνική Λειτουργός), Αλεξάνδρα Βλαχογιώργη (Διοικητική Υποστήριξη),
Ιωάννα-Αικατερίνη Αναστασίου (Σύμβουλος Υποστήριξης)
Περιγραφή Σχεδίου: Το σχέδιο αφορούσε την μετάβαση ατόμων και οικογενειών που ήταν
άστεγοι ή φιλοξενούμενοι σε δομές επείγουσας στέγασης ή ζούσαν υπό την απειλή έξωσης
(«οι ωφελούμενοι») σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις καθώς και την επανένταξη τους στο κοινωνικό ιστό μέσω της παροχής υπηρεσιών εργασιακής επανένταξης. Το έργο υλοποιήθηκε και
επετεύχθη ο στόχος στέγασης όλων των ωφελουμένων, αφενός με την κάλυψη του ενοικίου
μισθωμένων κατοικιών που αφορούσε 57 άτομα, αφετέρου με την κάλυψη των δαπανών επισκευής δύο ιδιόκτητων ακατάλληλων κατοικιών που αφορούσε 7 άτομα. Πραγματοποιήθηκε
επίσης η προμήθεια οικοσκευής, η πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφέλειας και η σίτιση των
ωφελουμένων ανά περίπτωση. Επίσης, επετεύχθη και ο στόχος της εργασιακής επανένταξης και
των 16 ωφελουμένων που είχαν ενταχθεί σε αυτήν, μέσω απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Κατά την υλοποίηση του σχεδίου, πραγματοποιούνταν ατομική
συμβουλευτική υποστήριξη όλων των ωφελουμένων, έλαβαν δε χώρα ενέργειες ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης του κοινού και των τοπικών φορέων.
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων: 62 άτομα
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα: 31 (τριανταένα)
Επισκευές Κατοικιών: 02 (δύο)
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων που εντάχθηκε σε εργασία: 16 άτομα
Αριθμός Ωφελούμενων σε μισθωτή εργασία: 16 άτομα
Ειδικότητες στη μισθωτή εργασία: Υπάλληλος γραφείου (2 ωφελούμενοι), υπάλληλος αποθήκης (4 ωφελούμενοι), υπάλληλος φαρμακείου (1 ωφελούμενος), φύλακας (2 ωφελούμενοι),
ανειδίκευτος εργάτης (2 ωφελούμενοι), καθαρίστρια (3 ωφελούμενοι), συντηρητής κτιρίων /
σερβιτόρος (1 ωφελούμενος), λαντζέρα (1 ωφελούμενος)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Καρολίδου 4, Τ.Κ.: 142 31 Ν. Ιωνία

Κωδικός Σχεδίου: Α-4
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Εταίροι: 1. ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 2. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 3. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Τίτλος Σχεδίου: «Στέγαση, σίτιση και κοινωνική φροντίδα για πολίτες των Δήμων Νέας Ιωνίας,
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, Ηρακλείου Αττικής και Χαλανδρίου»
Κόστος Σχεδίου: 192.537,04 ευρώ
Ομάδα έργου: Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σταύρος Κυρανάκης / Συντονίστρια Εφαρμογής
Σχεδίου: Φωτεινή Παπαδοπούλου / Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης: Νικόλαος Παπαδόπουλος / Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης Σχεδίου: Ουρανία Μαυρίδου /Κοινωνικοί Λειτουργοί Νέας Ιωνίας: Τριανταφυλλιά Αθανασίου, Ευθυμία Ζήνα, Ελένη Παπαπαύλου /Κοινωνική
Λειτουργός Δήμου Ηρακλείου Αττικής: Αφροδίτη Κουρελέση /Κοινωνική Λειτουργός Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνας: Ζωή Παλιούδη / Κοινωνική Λειτουργός Δήμου Χαλανδρίου: Τριάδα
Ευαγγελίου
Περιγραφή Σχεδίου: Το Σχέδιο αφορούσε σε συντονισμένες δράσεις για κάλυψη αναγκών
στέγασης και διαβίωσης για 35 πολίτες οι οποίοι βρίσκονται σε καθεστώς αστεγίας ή σε συνθήκες ακραίας φτώχιας και επισφαλούς πρόσβασης σε στέγη. Το σχέδιο περιλάμβανε αρχικά
ενέργειες για εργασιακή ένταξη/επανένταξη 19 εκ των ωφελουμένων (ποσοστό 54 %). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιήθηκε με διαδημοτική συνεργασία τεσσάρων δήμων της Αττικής
(Νέα Ιωνία, Φιλαδέλφεια – Χαλκηδόνα, Χαλάνδρι και Ηράκλειο Αττικής) και με τη συνδρομή
των κοινωνικών υπηρεσιών των εν λόγω δήμων οι οποίες παρείχαν στους ωφελούμενους όλο
το πλέγμα κοινωνικής φροντίδας & προστασίας, συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής μέριμνας.
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων: 35 άτομα
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα: 26 (Εικοσιέξι)
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων που εντάχθηκε σε εργασία: 12 άτομα
Αριθμός Ωφελούμενων σε μισθωτή εργασία: 12 άτομα
Ειδικότητες στη μισθωτή εργασία: Υπάλληλοι Γραφείου - Διοικητική Υποστήριξη: 3 Άτομα
/ Γενικών Καθηκόντων: 3 Άτομα / Καθαρίστριες: 2 Άτομα / Οικοδομικές Εργασίες: 2 Άτομα /
Πωλητές: 2 ‘Άτομα
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PR.A.K.S.I.S
Προγράμματα Ανάπτυξης
Κοινωνικής Στήριξης και
Ιατρικής Συνεργασίας
Στουρνάρη 57, Τ. Κ.: 104 32 Αθήνα

Κωδικός Σχεδίου: Α-5
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: PR.A.K.S.I.S- Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: PR.A.K.S.I.S- Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης
και Ιατρικής Συνεργασίας
Τίτλος Σχεδίου: «Απ’ την Αρχή»
Κόστος Σχεδίου: 171.011,36 ευρώ
Ομάδα έργου: Τζανέτος Αντύπας, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου και ΠΡΟΕΔΡΟΣ του
Δ.Σ. / Ιωάννα Περτσινίδου, Κοινωνική Λειτουργός / Νεφέλη Ρουμελιώτη, Δώρα Καραλή και συνεργάτες του Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων, κοινωνικοί επιστήμονες / Αλεξία Αποστολοπούλου και Δημήτρης Βαραδίνης, νομικοί σύμβουλοι / Θάνος Παπαματθαίου, Εργασιακός
Σύμβουλος / Business Coaching Centre-PRAKSIS
Περιγραφή Σχεδίου: Το συγκεκριμένο σχέδιο στόχο έχει την ανακούφιση 40 ωφελουμένων
και την επανένταξή τους στον κοινωνικό ιστό μέσα από την προσωρινή οικονομική ανακούφιση
με την κάλυψη βασικών αναγκών και την ενίσχυση στην αναζήτηση στην αγορά εργασίας με την
αξιοποίηση συγκεκριμένων μηχανισμών προώθησης στην απασχόληση. Συγκεκριμένα στοχεύει
ώστε 13 άτομα και 7 οικογένειες που ζουν σε ξενώνες φιλοξενίας ή ύπνου ή σε ξενώνες γυναικών θυμάτων βίας ή έχουν καταγραφεί από Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων ή άλλων φορέων ως
άστεγα ή εξυπηρετούνται από Ανοικτά Κέντρα Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων να εγκατασταθούν σε σπίτι της επιλογής τους, να ανακουφιστούν στη διαχείριση των οικονομικών καθημερινών εξόδων. To 40% από τους ωφελούμενους (σύνολο 10 ενήλικες) του προγράμματος αναμένεται να ανακτήσουν επαρκές εισόδημα για τη διατήρηση της αυτονομίας τους με αξιοπρέπεια
και μετά τη λήξη του προγράμματος και τουλάχιστον για διάστημα έξι μηνών.
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων: 40 άτομα
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα: 14 (Δεκατέσσερα)
Επισκευές κατοικίας: 01 (μία)
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων που εντάχθηκε σε εργασία: 15 άτομα
Αριθμός Ωφελούμενων σε μισθωτή εργασία: 13 άτομα
Επαγγέλματα στη μισθωτή εργασία: πέντε (5) υπάλληλοι γενικών καθηκόντων, ένας (1) εργaτοτεχνίτης σε εταιρία αλυσίδας τροφίμων, ένας (1) βιβλιοδέτης, δύο (2) διερμηνείς και ένας
(1) φροντιστής σε ξενώνες ανηλίκων, δύο (2) εργάτες στην καθαριότητα, ένας (1) υπάλληλος
Αριθμός Ωφελούμενων σε δημιουργία ΚοινΣΕπ: 2 άτομα (1 KοινΣΕπ)
Είδος ΚοινΣΕπ: ΚΟΙΝΣΕΠ LAGRACE-Υπηρεσίες καθαριότητας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής
Αν. Τσόχα 5, Τ.Κ.: 115 21 Αθήνα

Κωδικός Σχεδίου: Α-6
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής –
Ν.Π.Δ.Δ (Κ.Κ.Π.Π.Α)
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής – Ν.Π.Δ.Δ
(Κ.Κ.Π.Π.Α)
Τίτλος Σχεδίου: «Εστία, Εργασία, Κοινωνική επανένταξη στην Περιφέρεια Αττικής»
Κόστος Σχεδίου: 205.054,37 ευρώ
Ομάδα έργου: Αναστάσιος Λουκάς: Επιστημονικός Υπεύθυνος / Αθανασία Λυμπέρη: Οικονομικά Υπεύθυνη / Κατερίνα Σερεμέτη: Οικονομικά Υπεύθυνη / Ευαγγελία Γατάκη: Οικονομικά
Υπεύθυνη / Χριστιάννα Χελιώτου: Κοινωνική Λειτουργός - Σύμβουλος Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης / Αθηνά Δεμιρούδη: Κοινωνική Λειτουργός - Σύμβουλος
Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης / Παρασκευή Λεωνιδάκου: Κοινωνική Λειτουργός - Σύμβουλος Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης
/ Παρασκευή Κουρκούτα: Διοικητικό Προσωπικό		
Περιγραφή Σχεδίου: Ο γενικός σκοπός της προτεινόμενης παρέμβασης με τίτλο «Εστία, Εργασία, Κοινωνική Επανένταξη στην Περιφέρεια Αττικής» είναι η κοινωνική επανένταξη για τις
πιο ευάλωτες ομάδες που βιώνουν συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, σύμφωνα
με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τις μόνες γυναίκες – άγαμες μητέρες – μονογονεϊκές οικογένειες, τα προστατευόμενα μέλη τους – παιδιά (παιδική φτώχεια), τους νέους
προστατευόμενους από Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας - Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, τους
«νέο – αστέγους» και «νέο – ανέργους»., τις ανάδοχες οικογένειες και τα άτομα που προστατεύονται από το θεσμό της αναδοχής. Τα παραγόμενα προϊόντα του Έργου θα είναι η διασφάλιση
των βασικών δικαιωμάτων του ανθρώπου για 30 άτομα και ειδικότερα: Η εύρεση κατοικίας σε
30 άτομα, η επαγγελματική συμβουλευτική και η προώθηση στην αγορά εργασίας 20 ατόμων, η
αύξηση της προσβασιμότητας σε φορείς και υπηρεσίες, η προστασία μονογονεϊκής οικογένειας
και κυρίως της άγαμης μητέρας και των προστατευόμενων μελών της, η αποκατάσταση και επανένταξη ΑμεΑ και η πρόληψη για τη μείωση της παιδικής φτώχειας.
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων: 38 άτομα
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα: 17 (Δεκαεπτά)
Επισκευές Κατοικιών: 05 (πέντε)
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων που εντάχθηκε σε εργασία: 14 άτομα
Αριθμός Ωφελούμενων σε μισθωτή εργασία: 14 άτομα
Ειδικότητες στη μισθωτή εργασία: εστίαση: 2 άτομα, θέση γραφείου / διοικητικός υπάλληλος: 5 άτομα, καθαριότητα: 6 άτομα, υπεύθυνος αποθήκης: 1 άτομο
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ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Σπύρου Λούη 1, T.K.: 151 24 Μαρούσι

Κωδικός Σχεδίου: Α-7
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Εταίροι: EQUAL SOCIETY – ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ
Τίτλος Σχεδίου: «Χαμόγελο Στέγασης»
Κόστος Σχεδίου: 208.316,46 ευρώ
Ομάδα έργου: Χαρίκλεια Γροσδάνη (Επιστημονικά Υπεύθυνη Έργου), Χριστίνα Ψωρογιάννη
(Υπεύθυνη Έργου), Αντωνία Τσιριγώτη (Υπεύθυνη επικοινωνίας), Γεώργιος Ηλιόπουλος (Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης), Αικατερίνη Μπουτιέρου (Διοικητικό Προσωπικό), Χρήστος Κοντόπουλος (Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικό προσωπικό), Μαρία – Λαμπρινή Μπολοβίνα (Κοινωνική Λειτουργός), Βασιλική Χατζοπούλου (Κοινωνική Λειτουργός), Αικατερίνη Μπουκουβάλα
(Κοινωνική Λειτουργός)
Περιγραφή Σχεδίου: Ο Εθελοντικός Σύλλογος για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε
συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών» υλοποίησε στην Αττική το Σχέδιο Δράσης με τίτλο «Χαμόγελο Στέγασης», σκοπός του
οποίου ήταν η στήριξη 20 ατόμων, και συγκεκριμένα 7 νέων ενηλίκων που ζούσαν στα Σπίτια του Συλλόγου για τη διαμονή παιδιών σε κίνδυνο και 13 ατόμων αλλά και οικογενειών που
έχουν καταγραφεί ως άστεγοι ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή κατοικία. Συγκεκριμένα
προσφέρθηκε: - άμεση μετάβαση των ωφελούμενων σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω
της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας - επανένταξη στον κοινωνικό ιστό
μέσω της παροχής δυνατότητας απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας και της παροχής υπηρεσιών εργασιακής επανένταξης.
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων: 21 άτομα
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα: 18 (Δεκαοκτώ)
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων που εντάχθηκε σε εργασία: 10 άτομα
Αριθμός Ωφελούμενων σε μισθωτή εργασία: 10 άτομα
Ειδικότητες στη μισθωτή εργασία: Κομμώτρια (κομμωτήριο) (1 άτομο) / Βοηθός βρεφονηπιοκόμου (ιδιωτική εκπαίδευση) (1 άτομο) / Ψήστης (εστιατόριο) (1 άτομο) / Μάγειρας (εστιατόριο) (1 άτομο) / Υπάλληλος γραφείου (τυπογραφείο) (1 άτομο) / Καθαρισμός γραφείου (σε
λογιστικό γραφείο) (1 άτομο) / Φύλακας/προσωπικό ασφάλειας (εταιρία ασφάλειας/security)
(1 άτομο) / Υπάλληλος γραφείου (εταιρία εμπορίας αυτοκινήτων) (1 άτομο) / Πωλητής – ταμίας
mini market (1 άτομο) / Υπάλληλος γραφείου (εκδόσεις – εκτυπώσεις – γραφικές τέχνες) (1 άτομο)
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ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Λ. Δημοκρατίας 141, Τ.Κ.: 193 00

Κωδικός Σχεδίου: Α-8
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τίτλος Σχεδίου: «Ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ»
Κόστος Σχεδίου: 19.267,79 ευρώ
Ομάδα έργου: Αντώνιος Καραμπούλας (Συντονιστής της Ομάδας έργου), Φίλιππος Πάνος (Οικονομικός Διαχειριστής Σχεδίου), Παρασκευή Θεοδοσίου (Επιστημονική Υπεύθυνη του Σχεδίου).
Μέλη: Αγγελική Λιάκου (Υλοποίηση Οικονομικού αντικειμένου του Σχεδίου), Ιωάννης Καράβας
(Λογιστική Παρακολούθηση του Προγράμματος), Ευστάθιος Μπελλιάς (Υλοποίηση Οικονομικού
αντικειμένου του Σχεδίου), Αλέξανδρος Καμπόλης (Ταμειακή Παρακολούθηση του Προγράμματος ), Νικόλαος Μιχαηλίδης (Σύνταξη τεχνικών μελετών), Ελευθέριος Στεφανής (Σύνταξη
ηλεκτρομηχανολογικών μελετών)
Περιγραφή Σχεδίου: Σκοπός του ανωτέρω Σχεδίου ήταν η ανάπτυξη και η εφαρμογή στρατηγικών παρέμβασης, για την δραστική αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης στέγης και
την επανένταξη των αστέγων στον κοινωνικό ιστό, μέσω της παροχής υπηρεσιών εργασιακής
επανένταξης. Οι ωφελούμενοι που επιλέχθηκαν, ήταν κάτοικοι των ευρύτερων περιοχών, του
Ασπρόπυργου και άνηκαν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού. Ένα μεγάλο μέρος προερχόταν από πολυπληθείς οικογένειες, με χαμηλό έως μηδενικό εισόδημα, άνεργοι,
με σοβαρά προβλήματα ψυχικής και σωματικής υγείας, ελλιπούς μόρφωσης, μεταξύ αυτών και
άγαμες μητέρες, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό ήταν παλιννοστούντες Έλληνες, ποντιακής καταγωγής, και ένα άλλο προερχόταν από την φυλετική ομάδα των Ρομά. Στο σύνολο τους, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τυπολογία για την έλλειψη στέγης και τον αποκλεισμό από την κατοικία
(ETHOS), της FEANTSA, κατατάσσονται στους ανθρώπους που ζουν σε επισφαλείς συνθήκες
στέγασης, ένα ποσοστό, και το υπόλοιπο, διαβιούσαν σε ανεπαρκή-ακατάλληλα καταλύματα.
Το Σχέδιο «Ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ», προσέφερε παροχές του Πυλώνα 1, του
Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη», σε εννέα (9) ωφελούμενους, ήτοι σε έξι (6) ενήλικες
και τρία (3) ανήλικα άτομα, δηλαδή δύο (2) οικογένειες και ένα (1) μεμονωμένο άτομο. Η ένταξη
στον Πυλώνα 2, δηλαδή η εργασιακή επανένταξη των αστέγων, δεν κατέστη δυνατή, εξαιτίας
προβλημάτων που προέκυψαν έως την εφαρμογή του Πυλώνα 1, με αποτέλεσμα να απομείνει
ελάχιστος χρόνος για την ενεργοποίηση του Πυλώνα 2. Τα άτομα που επωφελήθηκαν, τελικώς,
από την ένταξη τους στο Σχέδιο, έχουν παρουσιάσει μεταστροφή ως προς την κοινωνική συμπεριφορά τους αφού, αντιμετωπίζουν με περισσότερη αισιοδοξία και επιμονή τη ζωή και έχουν
θέσει στόχους και προτεραιότητες.
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων: 9 άτομα
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα: 02 (Δύο)
Επιδιορθώσεις Κατοικιών: 01 (Μία)
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ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ.: 133 41 Άνω Λιόσια

Κωδικός Σχεδίου: Α-9
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Τίτλος Σχεδίου: ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
Κόστος Σχεδίου: 77.342,57 ευρώ
Ομάδα έργου: 1. Γεώργιος Βέλλης, Επιστηµονικός Υπεύθυνος 2. Δημήτριος Νικολόπουλος,
Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης 3. Αλεξάνδρα Κορφιάτη, Κοινωνική Λειτουργός για την
στήριξη των ωφελουμένων 4. Ευσταθία Πατρικίου, υπεύθυνη για θέματα εύρεσης εργασίας 5.
Ιωάννα Λιόση, για τη στήριξη των ωφελουμένων, Κοινωνιολόγος 6. Γεωργία Σπανάτη, υπεύθυνη
γραμματέας του προγράμματος για θέματα επικοινωνίας με το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και
για θέματα υλοποίησης του προγράμματος
Περιγραφή Σχεδίου: Στον Δήμο Φυλής επιλέχτηκαν τελικά ως ωφελούμενοι άστεγοι, οι οποίοι
είχαν αναζητήσει βοήθεια στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής. Διαφοροποιημένο στοιχείο του προγράμματος είναι η συμμετοχή δύο πολυμελών οικογενειών, μία οικογένεια εννέα
ατόμων (οι γονείς και επτά ανήλικα τέκνα), καθώς και μία μονογονεϊκή οικογένεια έξι ατόμων
(ένας γονέας – ο πατέρας – με πέντε ανήλικα τέκνα). Και στις δύο περιπτώσεις που ήταν ουσιαστικά στο δρόμο, με το Πρόγραμμα Στέγαση και Επανένταξη δόθηκε λύση σε δύο πολύ σοβαρά
κοινωνικά περιστατικά. Επίσης στο πρόγραμμα συμμετέχουν δύο οικογένειες που ζούσαν σε
άθλιες συνθήκες λόγω του σεισμού της Αθήνας το 1999: μία μονογονεϊκή οικογένεια με άτομο
ΑμΕΑ που ζούσε σε κοντέινερ και ένα ζευγάρι (δύο άτομα) χωρίς παιδιά, που ζούσαν και αυτοί
σε κοντέινερ λόγω του σεισμού, τα οποία κατέσχεσε το ΥΠΕΧΩΔΕ, με πολλά ψυχολογικά προβλήματα.
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων: 23 άτομα
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα: 08 (οχτώ)
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων που εντάχθηκε σε εργασία: 4 άτομα
Αριθμός Ωφελούμενων σε μισθωτή εργασία: 4 άτομα
Ειδικότητες στη μισθωτή εργασία: 1 άτομο - οικοδομικές εργασίες (εργάτης), 1 άτομο - καθαρίστρια, 2 άτομα - υπάλληλοι γραφείου
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Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ
Νοταρά 45 & Μετσόβου 30, Τ.Κ. 106 83 Αθήνα

Κωδικός Σχεδίου: Α-11
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ
Εταίροι: ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, ΜΙΤΟΣ
Τίτλος Σχεδίου: «Δικαίωμα στη Στέγη και στην Εργασία»
Κόστος Σχεδίου: 58.607,84 ευρώ
Ομάδα έργου: Σίσσυ Ανδριτσοπούλου (Επιστημονικά Υπεύθυνη) / Ειρήνη Ευαγγελινού (στέλεχος υλοποίησης φυσικού αντικείμενου) / Φωτεινή Μουτάφη (σύμβουλος) / Φλώρα Παντελίδου (σύμβουλος, ΜΙΤΟΣ). Επιπλέον, παρείχαν σημαντική βοήθεια οι κες Μεταξία Χιωτέλλη
(ΙΑΣΙΣ) και Σοφία Αγγελάκου στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου
Περιγραφή Σχεδίου: Το έργο προβλέπει την παροχή στέγασης σε συνδυασμό με υπηρεσίες
ψυχο-κοινωνικής στήριξης και εργασιακής συμβουλευτικής για 15 άτομα. Η στέγαση θα πραγματοποιηθεί σε ανεξάρτητα διαμερίσματα, με παραχώρηση βασικού οικιακού εξοπλισμού και
κάλυψη των λειτουργικών δαπανών καθώς και υποστήριξη για την επίλυση άμεσων ζητημάτων
που πιθανόν εκκρεμούν για τα ωφελούμενα άτομα. Στη διάρκεια του προγράμματος οι ωφελούμενοι/ες θα λαμβάνουν υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως ατομική (και οικογενειακή) ψυχοκοινωνική στήριξη, εργασιακή συμβουλευτική και προετοιμασία για την (επαν)ένταξη στην αγορά
εργασίας, συμβουλευτική επιχειρηματικότητας και υπηρεσίες ενημέρωσης - πληροφόρησης –
νομικής στήριξης, με τελικό σκοπό την μετάβαση στην αυτόνομη καθημερινότητα, στην κοινωνία και στην εργασία.
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων: 11 άτομα
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα: 10 (Δέκα)
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων που εντάχθηκε σε εργασία: 4 άτομα
Αριθμός Ωφελούμενων σε μισθωτή εργασία: 4 άτομα
Ειδικότητες στη μισθωτή εργασία: τομέας της καθαριότητας (1 άτομο), κατασκευές/οικοδομικά (1 άτομο), διερμηνεία (1 άτομο), βοηθός τραυματιοφορέας (1 άτομο)
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ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ –
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
Σαπφούς 12, Τ.Κ.: 105 53 Αθήνα

Κωδικός Σχεδίου: Α-12
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
Εταίροι: ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Τίτλος Σχεδίου: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Στέγαση και Επανένταξη», ΕΡΓΟ «Στέγη & Εργασία»
Κόστος Σχεδίου: 116.641,58 ευρώ
Ομάδα έργου: Ομάδα Έργου Γιατρών του Κόσμου: Χριστίνα Σαμαρτζή – Επιστημονικά Υπεύθυνη Έργου / Αθανασία Ρετινιώτη - Υπεύθυνη Κοινωνικής Υπηρεσίας / Άρτεμις Λιανού - Υπεύθυνη Ανοιχτού Πολυϊατρείου Περάματος / Ουρανία Σακελλαράκη - Στέλεχος Διαχείρισης και
Οικονομικής Διοίκησης Έργου / Κατερίνα Καραγιώργου – Υπεύθυνη Λογιστικής και Οικονομικής
παρακολούθησης έργου
Ομάδα Έργου Δήμου Περάματος: Μερσίνη Πρεκετέ - Προϊσταμένη τμήματος κοινωνικής
πολιτικής / Ιωάννα Ντζελέπη - Κοινωνική Λειτουργός / Ελένη Μελάκου - Βαλασίδου - Κοινωνική
Λειτουργός / Σοφία Καλογερογιάννη - Επόπτης τεχνικών εργασιών
Περιγραφή Σχεδίου: Το έργο «Στέγη & Εργασία», στόχευε στην ανάπτυξη ειδικών σχεδίων που
λαμβάνοντας υπόψη τις εξατομικευμένες ανάγκες των αστέγων. Οι ανάγκες αποτυπώθηκαν
μέσω συστηματικών διερευνήσεων των κοινωνικών υπηρεσιών των Γιατρών του Κόσμου και του
Δήμου Περάματος και αντιμετωπίστηκαν μέσω της εκπόνησης ολοκληρωμένων, εξατομικευμένων πλάνων στέγασης και επανένταξης, βάση των ειδικών αναγκών των επωφελούμενων.
Στόχευσε στην πολυδύναμη υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και ειδικότερα των
αστέγων και των ατόμων επαπειλούμενης στέγης, οι οποίοι διαβιούν σε ακατάλληλες κατοικίες, ή ξενώνες φιλοξενίας αστέγων ή ως φιλοξενούμενοι εντός οικιών άλλων ατόμων, και είναι
ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας. Μέσα από ενέργειες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και
πληροφόρησης, οι ωφελούμενοι έλαβαν μέρος σε δράσεις επανένταξης στον κοινωνικό ιστό,
μέσω εξεύρεσης εργασίας, επιδότησης ενοικίου, διάθεσης διατακτικών τροφίμων, αγορά οικιακού εξοπλισμού, εργασίες επισκευής κατοικιών, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Περάματος.
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων: 42 άτομα
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα: 11 (έντεκα)
Επισκευές Κατοικιών: 05 (πέντε)
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων που εντάχθηκε σε εργασία: 6 άτομα
Αριθμός Ωφελούμενων σε μισθωτή εργασία: 6 άτομα
Ειδικότητες στη μισθωτή εργασία: 2 ωφελούμενες ως υπάλληλοι γραφείου, 2 ωφελούμενες ως καθαριστές και 2 ωφελούμενες ως κλητήρες (εκ των οποίων η 1 ένα διάστημα είχε προσληφθεί και σε θέση βοηθού μάγειρα)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 200, Τ.Κ.: 187 56 Κερατσίνι

Κωδικός Σχεδίου: Α-13
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Τίτλος Σχεδίου: «ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ – «”ΕΣΤΙΑ”»
Κόστος Σχεδίου: 110.733,97 ευρώ
Ομάδα έργου: 1. Αικατερίνη Κολιοπούλου, Επιστημονικά Υπεύθυνη, Κοινωνική Λειτουργός 2.
Κωνσταντίνα Κοντογούρη, Κοινωνιολόγος, Διοικητικός 3. Στέφανος Στρατηγός, Οικονομική Διαχείριση 4. Κυριακούλα Χρυσολωρά, Διοικητικός
Περιγραφή Σχεδίου: Δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας και της διαρκούς επιβάρυνσης
των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, το Σχέδιο Δράσης που ακολουθήθηκε στόχευσε στην
αντιμετώπιση του συνεχούς αυξανόμενου προβλήματος έλλειψης στέγης καθώς και την κάλυψη κενών στο υφιστάμενο δίκτυο τοπικών υπηρεσιών φροντίδας αστέγων ή ατόμων που ζουν σε
επισφαλείς συνθήκες στέγασης, στερούνται πρόσβασης στην αγορά εργασίας και διαβιώνουν
σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Στόχευσε στην πρόληψη όσο και στην αποκατάσταση των κινδύνων που πηγάζουν από την έλλειψη στέγης και τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. Για
την επίτευξη των στόχων αυτών σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε:
• Η άμεση μετάβαση των ωφελούμενων σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης με την παροχή
ή την επισκευή υφιστάμενης στέγης, καθώς και
• Η κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων μέσα από την εργασιακή επανένταξη.
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων: 30 άτομα
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα: 14 (Δεκατέσσερα)
Επισκευές Κατοικιών: 01 (μία)
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων που εντάχθηκε σε εργασία: 6 άτομα
Αριθμός Ωφελούμενων σε μισθωτή εργασία: 6 άτομα
Ειδικότητες στη μισθωτή εργασία: 1. Πωλητής (3 άτομα) / 2.Υπάλληλος Γραφείου
(2 άτομα) / 3. Υπάλληλος Καθαριότητας (1 άτομο)
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Κέντρο Στήριξης Οικογένειας (ΚΕ.Σ.Ο.)
Ακαδημίας 95, Τ.Κ.: 106 97

Κωδικός Σχεδίου: Α-14
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: Κέντρο Στήριξης Οικογένειας (ΚΕ.Σ.Ο.)
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: EQUAL SOCIETY – ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ
Τίτλος Σχεδίου: «ΣτηρίΖΩ»
Κόστος Σχεδίου: 108.009,36 ευρώ
Ομάδα έργου: Χριστίνα Ψωρογιάννη – Υπεύθυνη Έργου / Μαίρη Πίνη – Υπεύθυνη Παρακολούθησης Φυσικού Αντικειμένου / Κωνσταντίνα Δήμα – Υπεύθυνη Διοικητικής Παρακολούθησης /
Φώτης Σπυρόπουλος - Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης
Περιγραφή Σχεδίου: Το σχέδιο δράσης «ΣτηρίΖΩ» αποτέλεσε μια στοχευμένη γραμμή ενεργειών δύο κοινωνικών φορέων, αφενός της Equal Society η οποία πέραν των πρωτοβουλιών και
των δράσεων που περιλαμβάνουν ολόκληρο το φάσμα της κοινωνικής ζωής, συμμετέχει ενεργά
σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με στόχο την απασχολησιμότητα, την προώθηση της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και όχι μόνο. Αφετέρου δε, του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος ΚΕ.Σ.Ο. της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών που καθημερινά μεριμνά και επιλύει ζητήματα ευπαθών ομάδων του πληθυσμού
δίνοντας προτεραιότητα στις οικογένειες και τους απόρους – αστέγους. Στόχος της πράξης
υπήρξε η ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία ενός διευρυμένου δικτύου παροχών προς τον
άστεγο πληθυσμό της Αττικής. Το σχέδιο κινήθηκε στον άξονα της στέγασης και της εργασιακής
επανένταξης. Η ιδέα των αλληλοσυμπληρούμενων αξόνων λειτούργησε κατ’ ουσία ολιστικά για
τους 21 συνολικά άμεσα ή έμμεσα επωφελούμενους καθώς εξασφαλίστηκε η επιβίωσή τους και
διανοίχτηκαν προοπτικές μέσα από διαδικασίες ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και εργασιακής
επανένταξης. Έτσι, το «ΣτηρίΖΩ» λειτούργησε ως μια άμεση μορφή αντιμετώπισης του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων: 21 άτομα
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα: 11 (έντεκα)
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων που εντάχθηκε σε εργασία: 8 άτομα
Αριθμός Ωφελούμενων σε μισθωτή εργασία: 8 άτομα
Ειδικότητες στη μισθωτή εργασία: Λοιποί Υπάλληλοι Γραφείου
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Δημάρχου Χ. Μπέκα & Βασιλ. Παύλου, Τ.Κ.: 190 04 Σπάτα

Κωδικός Σχεδίου: A-16
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: Δύναμη Ζωής ΑΜΚΕ
Εταίροι: Δήμος Παιανίας
Τίτλος Σχεδίου: «Φροντίζω: Δράσεις Στέγασης & Επανένταξης στην Ανατολική Αττική»
Κόστος Σχεδίου: 134.056,33 ευρώ
Ομάδα έργου: 1. Μαριέττα Λεοντάρη, κοινωνική λειτουργός 2. Ελένη Τούντα, υπεύθυνη Ομάδας Έργου, επιστημονικά υπεύθυνη 3. Γεώργιος Λουκάς, κοινωνικός λειτουργός, επιστημονικά
υπεύθυνος 4. Ελένη Κουτσιουμανή, κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη σχεδίου για το Δήμο Παιανίας 5. Εκπρόσωπος της ΑμΚΕ «Δύναμη Ζωής», υπεύθυνος διαχείρισης σχεδίου και διασύνδεσης (Γ. Λουκίδης, Α. Χρονόπουλος)
Περιγραφή Σχεδίου: Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση και η πρόληψη
επειγουσών στεγαστικών αναγκών ατόμων ή οικογενειών που ζουν στο δρόμο ή σε ανεπαρκείς
και ακατάλληλες συνθήκες χωρίς εισοδήματα με αποτέλεσμα να μη μπορούν να ικανοποιήσουν
τις βασικές τους ανάγκες. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού το Σχέδιο περιλαμβάνει πλέγμα
αλληλοσυμπληρούμενων ενεργειών στέγασης, κοινωνικής φροντίδας και επαγγελματικής επανένταξης. Στο πλαίσιο του Σχεδίου ομάδα ειδικών αποτελούμενη από Κοινωνικούς Λειτουργούς
και Εργασιακό Σύμβολο/Στέλεχος Διασύνδεσης παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στους ωφελούμενους του Σχεδίου (άτομα ή οικογένειες) στη βάση εξατομικευμένης προσέγγισης.
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων: 31 άτομα
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα: 10 (Δέκα)
Επισκευές Κατοικιών: 02 (Δύο)
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων που εντάχθηκε σε εργασία: 5 άτομα
Αριθμός Ωφελούμενων σε μισθωτή εργασία: 4 άτομα
Ειδικότητες στη μισθωτή εργασία: υπάλληλος γενικών καθηκόντων, καταστήματος εστίασης (2 άτομα) / υπάλληλος ΜΚΟ (2 άτομα)
Αριθμός Ωφελούμενων σε δημιουργία επιχείρησης: 1 άτομο
Είδος Επιχείρησης: ατομική επιχείρηση κατασκευής επίπλων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μαντζαγριωτάκη 76, Τ.Κ.: 176 76 Καλλιθέα

Κωδικός Σχεδίου: A-17
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Τίτλος Σχεδίου: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»
Κόστος Σχεδίου: 3.688,02 ευρώ
Ομάδα έργου: Επιστημονικά Υπεύθυνη: Φοίβη Θεοδοσοπούλου / Eπικεφαλής του Προγράμματος: Ιωάννα Καιμάζογλου / Υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση του Σχεδίου: Στέφανος
Μανώλης
Περιγραφή Σχεδίου: ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 19/12/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΤΑΝ Η ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 12 ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΩΣ ΑΣΤΕΓΟΙ Η ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΦΑΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ ΚΑΙ
ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ: ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΣΤΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ.

Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων: 1 άτομο
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα: 01 (ένα)
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ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας
& Αλληλεγγύης
Καραϊσκάκη 138, Τ.Κ.: 124 61

Κωδικός Σχεδίου: Α-18
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
Τίτλος Σχεδίου: «ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΔΡΑΣΗ»
Κόστος Σχεδίου: 29.552,01 ευρώ
Ομάδα έργου: Επιστημονικός Υπεύθυνος & Κοινωνικός Λειτουργός: Κωνσταντίνος Δημουλάς
/ Ψυχολόγος: Μιχάλης Κοκάρας / Κοινωνιολόγος: Μιχάλης Κουτσοδόντης / Οικονομικά Υπεύθυνη: Βαρβάρα Ντεβέ
Περιγραφή Σχεδίου: Στόχος της υπηρεσίας μας ήταν να καλύψουμε την ανάγκη στέγασης σε
10 οικογένειες της πόλης μας, οι περισσότερες χρόνια ωφελούμενοι της κοινωνικής υπηρεσίας,
Στις δύο οικογένειες επισκευάσαμε τις ήδη υπάρχουσες κατοικίες (μονωτικές εργασίες), ενώ
στις υπόλοιπες καλύψαμε τα ενοίκια στις κατοικίες που θα νοικιάζανε. Η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης δράσης αντιμετώπισης της ανεργίας στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα του προγράμματος ήταν ο δεύτερος στόχος με σκοπό την τόνωση της πόλης και την κοινωνική συνοχή.
Στον πυλώνα της εργασιακής επανένταξης εντάχθηκε μια ωφελούμενη.
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων: 26 άτομα
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα: 08 (οχτώ)
Επισκευές Κατοικιών: 02 (Δύο)
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων που εντάχθηκε σε εργασία: 1 άτομο
Αριθμός Ωφελούμενων σε μισθωτή εργασία: 1 άτομο ως ιδιωτική υπάλληλο σε κατάστημα οπτικών
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Δήμος Βύρωνα
Καραολή & Δημητρίου 36-44, Τ.Κ.: 162 33 Βύρωνας

Κωδικός Σχεδίου: Α-21
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: Δήμος Βύρωνα
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: Δήμος Βύρωνα
Εταίροι: Δήμος Καισαριανής
Τίτλος Σχεδίου: «Πρόγραμμα Στέγασης και Επανένταξης Δήμων Βύρωνα – Καισαριανής»
Κόστος Σχεδίου: 85.557,31 ευρώ
Ομάδα έργου: Από 30.01.2015 Επιστημονική Υπεύθυνη έργου: Αντιόπη Βεργιάδη /Από
08.02.2016 (αντικατάσταση) Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου: Ειρήνη Πετρουτσοπούλου /Οικονομική Διαχείριση: Αλέξανδρος Παρασκευόπουλος / Κοινωνιολόγος: Αικατερίνη Ζαχαριάδου /
Εξωτερικός Συνεργάτης: Δήμητρα Γιδαράκου
Περιγραφή Σχεδίου: Το σχέδιο αφορά σε δράσεις προς 15 (συμπεριλαμβανομένων και των
ανηλίκων τέκνων) άστεγους – ωφελούμενους για εξασφάλιση στέγης, την κάλυψη ειδών πρώτης ανάγκης και την εργασιακή επανένταξη του 40% τουλάχιστον αυτών, με παράλληλη παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών για εργασιακά νομικά και οικονομικής διαχείρισης θέματα. Το σχέδιο προβλέπει την ένταξη στο πρόγραμμα μεμονωμένων ατόμων, ζευγαριών και οικογενειών με
προστατευόμενα μέλη.
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων: 15 άτομα
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα: 10 (Δέκα)
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων που εντάχθηκε σε εργασία: 4 άτομα
Αριθμός Ωφελούμενων σε μισθωτή εργασία: 4 άτομα
Ειδικότητες στη μισθωτή εργασία: 1 υπάλληλος Εργάτης ειδικότητα «Συσκευαστές προϊόντων», 1 υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων, 2 υπάλληλοι ειδικότητας «Γενικός καθαρισμός κτιρίων»
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών,
Παιδείας, Αθλητισμού & Πολιτισμού
Δηληγιάννη 37, Τ.Κ.: 145 62 Κηφισιά

Κωδικός Σχεδίου: Α-22
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ » ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.
Τίτλος Σχεδίου: «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»
Κόστος Σχεδίου: 63.631,65 ευρώ
Ομάδα έργου: 1. Χριστίνα Κοντάκου: Επιστημονικά υπεύθυνη του σχεδίου 2014 (από
22/12/2014 έως 14/11/2016) 2. Σμαράγδα Πετρίδου: Επιστημονικά υπεύθυνη του σχεδίου (από
15/11/2016 έως σήμερα) 3. Μαρία Δαλιέτου: Υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του σχεδίου 4. Μαρία Λαδάκη: Νομικός 5. Διονύσιος Μεταξάς: Αρχιτέκτων 6. Παναγιώτα Ανδρέου:
Αρχιτέκτων-μηχανικός 7. Μαργαρίτα Μιχαήλ: Χημικός 8. Γρηγόρης Παππάς: Δημόσια διοίκηση 9. Κωνσταντίνος Τζώρτσος: Πολιτικός μηχανικός 10. Αθανασία Κακάρογλου: Ψυχολόγος
11. Αντωνία Βέργου: Ψυχολόγος 12. Δάφνη-Τατιάνα Παπανικολάου: Ψυχολόγος 13. Ευσταθία Οικονόμου: Κοινωνική λειτουργός 14. Ιωάννα Σαλβάνου: Κοινωνιολόγος 15. Ελένη Μεϊντάνη: Κοινωνική λειτουργός 16. Τάνια Βαλλιάνου: Κοινωνική λειτουργός 17. Παναγιώτα Μήλη: Διοικητική
υπάλληλος 18. Μαρία Σαλματάνη: Διοικητική υπάλληλος
Περιγραφή Σχεδίου: Σκοπός της δράσης είναι η εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό
επίπεδο και η ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και στήριξης προς τους
αστέγους του Δήμου Κηφισιάς. Στόχοι της είναι η ποιοτική αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου
των ωφελούμενων πολιτών και η συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική στήριξή τους. Επιπρόσθετα, η υπηρεσία στοχεύει στην πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη στην
προαγωγή ψυχικής και σωματικής υγείας μέσα στην κοινότητα, στην ερευνητική δράση και τέλος, στον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων.
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων: 9 άτομα
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα: 06 (έξι)
Επισκευές Κατοικιών: 02 (δύο)
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων που εντάχθηκε σε εργασία: 4 άτομα
Αριθμός Ωφελούμενων σε μισθωτή εργασία: 4 άτομα
Ειδικότητες στη μισθωτή εργασία: Υπάλληλος αποθήκης (1 άτομο) / Πωλήτρια (1 άτομο) /
Υπάλληλος γραφείου (2 άτομα)
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Ιερός Ναός Παναγίας
Βλαχερνών Κερατσινίου

Κωδικός Σχεδίου: Α-25
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: Ιερός Ναός Παναγίας Βλαχερνών Κερατσινίου
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: Ιερός Ναός Παναγίας Βλαχερνών Κερατσινίου
Τίτλος Σχεδίου: «Πρόγραμμα Στέγαση & Επανένταξη Ιερού Ναού Παναγίας Βλαχερνών Κερατσινίου»
Κόστος Σχεδίου: 75.248,37 ευρώ
Ομάδα έργου: Αρχ. Μαρίνος Πιτσικάλης (Επιστημονικός Υπεύθυνος), Καθηγητής ΕΚΠΑ / Πρεσβ. Ιωάννης Σταματιάδης (Οικονομολόγος) / Ηρώ Δούκη (Κοινωνική Λειτουργός) / Θεμιστοκλής Σάρδης (Οικονομολόγος) / Ελένη Παναγιωτακοπούλου (Ψυχολόγος) / Ιωάννης Ανδρεάδης (Ηλεκτρολόγος μηχανικός)
Περιγραφή Σχεδίου: Υπό την πίεση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που έχουν
προκληθεί από την όξυνση της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, αλλά και ιδιαίτερα στην τοπική
κοινωνία, στην οποία προϋπήρχε σε σημαντικό βαθμό το πολυσύνθετο φαινόμενο της μακροχρόνιας ανεργίας, το σχέδιο που ακολουθήθηκε στόχευσε στην αντιμετώπιση των στεγαστικών,
αλλά και των ψυχοκοινωνικών αναγκών των αστέγων, στην συνδρομή των κρατικών και τοπικών
κοινωνικών υπηρεσιών που εκ του αποτελέσματος φαίνεται η αναγκαιότητα της στήριξής τους
στα κενά και στις αδυναμίες που εμφανίζουν. Σαφής στόχος του σχεδίου αποτέλεσε η εργασιακή επανένταξη της εν λόγω κοινωνικής ομάδος, η οποία αποτελεί και μονόδρομο για την αυτονόμηση και κοινωνική ενσωμάτωση των αστέγων και των ατόμων που διαβιούν σε επισφαλείς
συνθήκες στέγασης καθώς και υπό συνθήκες ακραίας φτώχειας. Η επίτευξη του τελικού στόχου
της αυτονόμησης των ωφελουμένων επιδιώχθηκε, είτε μέσω της εργασιακής τους επανένταξης,
είτε μέσω της έκδοσης αναπηρικών επιδομάτων, όπου το αρνητικό επίπεδο υγείας είχε εγκλωβίσει τα άτομα μακριά από την αγορά εργασίας.
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων: 29 άτομα
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα: 08 (Οκτώ)
Επισκευές Κατοικιών: 02(Δύο)
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων που εντάχθηκε σε εργασία: 5 άτομα
Αριθμός Ωφελούμενων σε μισθωτή εργασία: 5 άτομα
Ειδικότητες στη μισθωτή εργασία: 3 Υπάλληλοι σε εταιρεία εστίασης, εκ των οποίων
2 (στην κουζίνα) και 1 ως delivery / 1 Υπάλληλος γενικών καθηκόντων σε εταιρεία τοποθέτησης
ψυκτικών μονάδων / 1 Καθαρίστρια σε λογιστικό γραφείο
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ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΘΗΣΕΙΟΥ
Γρανικού 4 - Κεραμεικός, Τ.Κ.: 104 35 Αθήνα

Κωδικός Σχεδίου: Α-26
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο (Ε.Φ.Τ.) Αγίων Ασωμάτων Θησείου
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο (Ε.Φ.Τ.) Αγίων Ασωμάτων Θησείου
Τίτλος σχεδίου: «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»
Κόστος Σχεδίου: 81.020,88 ευρώ
Ομάδα έργου: 1. Θεόδωρος Ακρίδας (Επιστημονικός Υπεύθυνος) 2. Πατήρ Ιγνάτιος Μόσχος
(Συντονιστής – Υπεύθυνος Έργου) 3. Ελένη Νασέλου (Κοινωνική Λειτουργός) 4. Εμμανουήλ Καζούρης, Παντελής Ησαΐογλου (Εξωτερικοί Συνεργάτες)
Περιγραφή σχεδίου: Στόχος του Προγράμματος είναι η παροχή στέγασης και εργασιακής
επανένταξης σε ευπαθείς ομάδες της Ενορίας μας καθώς και η καταπολέμηση των αιτιών της
φτώχειας και των μηχανισμών γενέσεως και αναπαραγωγής του κοινωνικού και οικονομικού
αποκλεισμού. Η συνεχής ψυχολογική υποστήριξη καθώς και ο σωστός προσανατολισμός στην
κατεύθυνση της αγοράς εργασίας, που θα προσφέρουμε, θα έχουν ως στόχο να συμβάλλουν
αποτελεσματικά στην ανάκτηση της αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης στις δυνάμεις των ωφελουμένων, ώστε να επιτευχθεί η εξέλιξη των δυνατοτήτων τους, με στόχο πάντοτε την κοινωνική
ενσωμάτωση και την περεταίρω επίλυση των προβλημάτων τους.
Συνολικός αριθμός ωφελουμένων: 8 άτομα
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα: 08 (οκτώ)
Συνολικός αριθμός ωφελουμένων που εντάχτηκε σε εργασία: 7 άτομα
Αριθμός ωφελουμένων σε μισθωτή εργασία: 3 άτομα
Ειδικότητες στη μισθωτή εργασία: υπάλληλος σε βιβλιοχαρτοπωλείο (1 άτομο), καθαριστής/καθαρίστρια (2 άτομα)
Αριθμός ωφελουμένων με εργόσημο: 4 άτομα
Ειδικότητες: φροντίδα ηλικιωμένου κατ’ οίκον (2 άτομα), κηπουρικές εργασίες (2 άτομα)
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ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
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ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Σύνδεσμος Μελών
Γυναικείων Σωματείων
Ηρακλείου
& Ν. Ηρακλείου

Δ/νση Κοινωνικής Ανάπτυξης
Μάχης Κρήτης και Ηφαίστου, Τ.Κ.: 71 302 Ηράκλειο Κρήτης

Κωδικός Σχεδίου: Λ-2
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Εταίροι: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τίτλος Σχεδίου: «ΑΝ-ΟΙΚΩ»
Κόστος Σχεδίου: 264.758,31 ευρώ
Ομάδα έργου: Αθηνά Σπανάκη - Κοχιαδάκη αρχικά και στη συνέχεια η κ. Μαρία Καναβάκη,
Αντιδήμαρχοι Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ηρακλείου, με ρόλο τον έλεγχο της πορείας
υλοποίησης του σχεδίου / Φανούριος Οικονομάκης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του σχεδίου /
Εμμανουέλα Τσατσάκη & Ελευθερία Φανταουτσάκη, Κοινωνικοί Λειτουργοί, διοικητική υποστήριξη και παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου του σχεδίου / Μαρία Παχιαδάκη, Πρόεδρος
του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου, ως Οικονομικά Υπεύθυνη του σχεδίου με αναπληρώτρια την Εμμανουέλα Σκουλά / Μελτίνη Φραγκιουδάκη, Ψυχολόγος, από το Διαχειριστή Φορέα / Νικόλαος Σπετσίδης, Τεχνικός Σύμβουλος του
Διαχειριστή Φορέα / Στέλιος Βοργιάς, Γενικός Γραμματέας Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, για
την υποστήριξη ωφελουμένων σε θέματα εργατικής νομοθεσίας και εργατικών δικαιωμάτων
/ Γεώργιος Καραπιδάκης, Τεχνικός Σύμβουλος του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου
& Υποδιευθυντής του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, για την υλοποίηση των
δράσεων δημοσιότητας και την ευαισθητοποίηση & ενεργοποίηση επιχειρηματιών (υποψηφίων
εργοδοτών) – μελών του Επιμελητηρίου
Περιγραφή Σχεδίου: Ο Δ.Ηρακλείου ως Τελικός Δικαιούχος, από τις αρχές του 2015 υλοποιεί
το σχέδιο “ΑΝ-ΟΙΚΩ”, στο πλαίσιο του προγράμματος “ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ”, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, καθώς μέσα από το
υποστηρικτικό πλαίσιο που αναπτύσσεται, δίδονται λύσεις στις βασικές βιοτικές ανάγκες των
αστέγων και παράλληλα παρέχεται η απαραίτητη στήριξη για την ενεργοποίησή τους και την
ανάπτυξη κοινωνικών και εργασιακών δεξιοτήτων, τις οποίες απώλεσαν, λόγω δυσμενών συνθηκών διαβίωσης και μακροχρόνιου κοινωνικού αποκλεισμού. H φιλοσοφία της παρέμβασης
ήταν η διαμόρφωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, ώστε αρχικά να αλλάξουν την αυτοαντίληψή τους και στη συνέχεια να επανασχεδιάσουν το μέλλον τους. Για τον εντοπισμό των ωφελουμένων, ενεργοποιήθηκαν τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες/δομές & διαμορφώθηκε σύστημα
αντικειμενικής αξιολόγησης των αιτήσεων των εν δυνάμει ωφελουμένων. Για την υποστήριξη
των ωφελουμένων & του προγράμματος, αξιοποιήθηκε προσωπικό των φορέων-εταίρων. Επιπλέον, η λειτουργία της Ομάδας Έργου αποτέλεσε σημαντικό εργαλείο υποστήριξης του έργου,
σε όλες τις φάσεις του. Η αποτελεσματικότητα ήταν σημαντική, ωστόσο εκτιμάται ότι απαιτείται
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Σύνδεσμος Μελών
Γυναικείων Σωματείων
Ηρακλείου
& Ν. Ηρακλείου

χρόνος για την εδραίωση των αλλαγών στη ζωή των αστέγων, κυρίως σε περιόδους κοινωνικο-οικονομικής κρίσης. Ως εκ τούτου κρίνεται σημαντική: (α) η επέκταση της διάρκειας του
προγράμματος, έως την πλήρη αυτονόμισή τους και (β) η υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης
ή ανάπτυξης επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων (voucher) μόνο για αστέγους, όπως
είχε αρχικά σχεδιαστεί.
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων: 31 άτομα
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα: 16 (Δεκαέξι)
Επισκευές Κατοικιών: 01 (μία)
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων που εντάχθηκε σε εργασία: 12 άτομα
Αριθμός Ωφελούμενων σε μισθωτή εργασία: 12 άτομα
Ειδικότητες στη μισθωτή εργασία : βοηθός αρτοποιού (1 άτομο), εργάτης σε μετακομιστική
εταιρία (1 άτομο), βοηθός σε εταιρία Γεωπονικών φαρμάκων (1 άτομο), υπάλληλος συντήρησης
σε ξενοδοχείο (1 άτομο), εργάτης σε επιχείρηση Πολιτικού Μηχανικού (2 άτομα), βοηθός νοσηλεύτρια σε γηροκομείο / σερβιτόρα σε εταιρία εστίασης (1 άτομο), υπάλληλος γραφείου σε
εταιρία ιατρικών και νοσοκομειακών ειδών (1 άτομο), υπάλληλος καθαριότητας σε εταιρία καθαρισμών (1 άτομο), υπάλληλος καθαριότητας σε γραφείο (1 άτομο), πωλητής σε εταιρεία πώλησης
ειδών σπιτιού (2 άτομα)
Αριθμός Ωφελούμενων με εργόσημο: 3 (στην πορεία του Σχεδίου, προσελήφθησαν με
σύμβαση και ασφάλιση ΙΚΑ)
Ειδικότητες: βοηθός σε γεωργικές εργασίες, φροντίδα ηλικιωμένου
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Νομαρχιακό Σωματείο Ατόμων
με αναπηρίες Ν. Ηρακλείου
Σολωμού 14, Ηράκλειο, Ταχ. Κώδ.: 71307 - Ηράκλειο Κρήτης

Κωδικός Σχεδίου: Λ-3
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: «Νομαρχιακό Σωματείο Ατόμων με αναπηρίες Ν. Ηρακλείου»
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: «ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»
Τίτλος Σχεδίου: «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»
Κόστος Σχεδίου: 309.700,54 ευρώ
Ομάδα έργου: 1. Επιστημονικά Υπεύθυνη / Κοινωνική Λειτουργός: Αναστασία Ανυφαντάκη 2.
Οικονομικός Υπεύθυνος: Εμμανουήλ Πουλιανάκης 3. Τεχνική επίβλεψη του έργου: Κωνσταντίνος Δρακάκης 4. Διοικητικός: Μαρία Μανωλακάκη
Περιγραφή Σχεδίου: Το Πρόγραμμα «Στέγαση & Επανένταξη», στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Άστεγους, του άρθρου 29 του Ν.4052/12,
όπως ισχύει, προσέφερε ουσιώδη - στοχευμένη ανακούφιση αλλά και ταυτόχρονη αναβάθμιση
του βιοτικού επιπέδου, στους δικαιούχους που εξυπηρετήθηκαν από τις παροχές του, για τη
περίοδο του 2015 – 2016. Η δυσμενής οικονομική συγκυρία αλλά και οι ξεχωριστοί λόγοι του
κάθε ωφελούμενου, τους έφεραν αντιμέτωπους με μείζονα θέματα, όπως εκείνα της έλλειψης
στέγης, της φτωχοποίησης, της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι υπηρεσίες που παρέχονται κατά περίπτωση, στους ωφελούμενους του παραπάνω Προγράμματος,
περιγράφονται σε δύο πυλώνες ενεργειών: 1) Τον πυλώνα της Στέγασης και 2) Τον Πυλώνα της
Εργασιακής Επανένταξης. Ο πρώτος πυλώνας, εκείνος της Στέγασης, προβλέπει και κάλυψε
έξοδα ενοικίου, επισκευής κατοικιών, δαπάνες οικιακού εξοπλισμού και έξοδα σίτισης και υπόδησης. Όσον αφορά στην Εργασιακή Επανένταξη που αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα ενεργειών,
στοχεύει στην επίτευξη της αυτονόμησης των ωφελούμενων. Παρακάτω, παρατίθενται στοιχεία
σχετικά με τις παροχές στους ωφελούμενους του Προγράμματος, κατά το χρονικό διάστημα
2015- 2016. Συγκεκριμένα: Σε επίπεδο μίσθωσης κατοικιών, ενοικιάστηκαν 18 σπίτια /Σε επίπεδο
επιδιορθώσεων, επισκευάστηκαν 9 υφιστάμενες κατοικίες / Σε επίπεδο σίτισης και υπόδησης,
ωφελήθηκαν το σύνολο 45 δικαιούχοι /Σε επίπεδο Εργασιακής Επανένταξης, εντάχθηκαν στην
αγορά εργασίας, 23 άτομα.
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων: 45 άτομα
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα: 18 (Δεκαοκτώ)
Επισκευές Κατοικιών: 09 (εννέα)
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων που εντάχθηκε σε εργασία: 22 άτομα
Αριθμός Ωφελούμενων σε μισθωτή εργασία: 22 άτομα
Ειδικότητες στη μισθωτή εργασία: Καθαρίστρια ( 4 άτομα), Βοηθός ψήστη ( 1 άτομο), Σερβιτόρος ( 2 άτομα), Εργάτης Παραγωγής ( 9 άτομα), Γραμματέας (1 άτομο), Αποθηκάριος (1 άτομο), Βοηθός Λογιστή (1 άτομο), Πωλήτρια (2 άτομα), Εργάτης Πράσινου (1 άτομο)
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ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ.: 38 001 Βόλος

Κωδικός Σχεδίου: Λ-4
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: Δήμος Βόλου
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: Δήμος Βόλου
Εταίροι: Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α – Δ.Ι.Ε.Κ)
Τίτλος Σχεδίου: «Παροχή Υπηρεσιών Στέγασης, Κοινωνικής Φροντίδας και Εργασιακής Επανένταξης»
Κόστος Σχεδίου: 207.138,22 ευρώ
Ομάδα έργου: Ευστάθιος Νικηφόρου (Συντονιστής Ομάδας Έργου) / Τριανταφυλλιά Τριανταφυλλίδου (Συντονίστρια Ομάδας Έργου) / Νίκος Αντωνάκης (Επιστημονικός Υπεύθυνος)
/ Αικατερίνη Παυλίδου (Υπεύθυνη Οικονομικής Διαχείρισης) / Αγγελική Σταθέλου (Υπεύθυνη
Οικονομικής Διαχείρισης) / Χρήστος Κουκουβίνος (Μέλος Ομάδας Έργου, υλοποίηση οικονομικού αντικειμένου) / Μαρία Κασαπλέρη (Υλοποίηση φυσικού αντικειμένου) / Χριστίνα Βόντζου
(Κοινωνική Λειτουργός) / Ελένη Ραφτοπούλου (Κοινωνική Λειτουργός) / Παναγιώτης Τουλουμτζής (Κοινωνικός Λειτουργός) / Ευαγγελία Ηλιοπούλου (Κοινωνική Λειτουργός) / Αγλαΐα
Μιχαλοπούλου (Κοινωνική Λειτουργός) / Κατερίνα Βούλγαρη (Κοινωνική Λειτουργός) / Αριάδνη Τσαλούχου (Υπεύθυνη Απασχόλησης) / Άννα Μαρία Ελευθεριάδου (Κοινωνική Λειτουργός)
/ Σταυρούλα Καρτσιδήμα (Κοινωνική Λειτουργός) / Χριστίνα Ρούμπου (Ψυχολόγος - Υλοποίηση
φυσικού αντικειμένου) / Δημήτρης Μαραγκόζης (Υλοποίηση οικονομικού αντικειμένου) / Δημήτρης Χριστοδούλου (Μηχανικός) / Παρίσης Κτενάς (Υλοποίηση Φυσικού Αντικειμένου)
Περιγραφή Σχεδίου: Ο Δήμος Βόλου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΣΤΕΓΑΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» παρείχε υπηρεσίες στέγασης, κάλυψης ειδών πρώτης ανάγκης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και εργασιακής συμβουλευτικής για την επανένταξη στην αγορά εργασίας είκοσι πέντε (25) συνολικά ωφελουμένων που προέκυψαν από οικογένειες και άτομα που είχαν καταγραφεί ως άστεγοι από την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ και Δημόσιας Υγείας καθώς
και από άτομα που φιλοξενούνταν στον Ξενώνα Αστέγων ή διαβιούσαν σε επισφαλή κατοικία ή
άτομα που είχαν ειδοποιητήρια έξωσης, ήταν άνεργα και δεν διέθεταν εναλλακτικές λύσεις προσωρινού καταλύματος. Αναλυτικότερα, καλύφθηκαν οι ανάγκες στήριξης και στέγασης για το
100% των ωφελουμένων μέσω της κάλυψης του ενοικίου, της αγοράς οικοσκευών, της κάλυψης
των λογαριασμών ΔΕΚΟ και κοινοχρήστων και των καθημερινών αναγκών διαβίωσης. Επιπλέον, παρασχέθηκαν υπηρεσίες ατομικής συμβουλευτικής και ενδυνάμωσης στους ωφελουμένους
που κρίθηκαν ικανοί προς απασχόληση και δέκα από αυτούς απασχολήθηκαν στον ιδιωτικό τομέα
σε μισθωτή εργασία ενώ ένας στηρίχτηκε και δημιούργησε τη δική του επιχείρηση.
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων: 62 άτομα
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα: 24 (εικοσιτέσσερα)
Επισκευές Κατοικιών: 01 (μία)
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων που εντάχθηκε σε εργασία: 11 άτομα
Αριθμός Ωφελούμενων σε μισθωτή εργασία: 10 άτομα
Ειδικότητες στη μισθωτή εργασία: εργάτης σε επιχείρηση εμπορίας μαρμάρων και σχιστόλιθων
(1 άτομο), εργατοτεχνίτες σε τοπικό συνεταιρισμό παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων (3
άτομα), λαντζέρης (2 άτομα), μπουφετζής (1 άτομο), καθαριστές-καθαρίστριες (3 άτομα)
Αριθμός Ωφελούμενων σε δημιουργία επιχείρησης: 1 άτομο
Είδος Επιχείρησης: εμπορία έτοιμων ενδυμάτων και λευκών ειδών σε υπαίθριους πάγκους
και αγορές
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ						
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ							
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ					
ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Γούναρη 76 - Πάτρα, Τ.Κ.: 26 224 Πάτρα

Κωδικός Σχεδίου: Λ-5
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: ΚΟΔΗΠ - Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: ΚΟΔΗΠ - Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων
Εταίροι: Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών / Ομοσπονδία Εμπορικών – Επαγγελματικών Βιοτεχνικών Σωματείων Ν. Αχαϊας (ΟΕΒΕΣΝΑ)
Τίτλος Σχεδίου: «Εστία Πάτρας»
Κόστος Σχεδίου: 16.482,40 ευρώ
Ομάδα έργου: 1. Αμαλία Τράκα - Κοινωνιολόγος, Υπεύθυνη Έργου 2. Βασιλική Αλέρτα - Κοινωνική Λειτουργός 3. Γιώργος Ντούκας – Λογιστής, Υπεύθυνος Οικονομικού Αντικειμένου 4.
Βασιλική Θεοδωροπούλου - Διοικητικός Υπάλληλος
Περιγραφή Σχεδίου: Γενικός Σκοπός του Σχεδίου Παρέμβασης είναι η πολύπλευρη υποστήριξη των Αστέγων Πολιτών προκειμένου να αποκτήσουν τις στοιχειώδεις συνθήκες επιβίωσης
και διαβίωσης καθώς και εργασιακής ένταξης. Στόχοι του Σχεδίου είναι η ένταξη σε αυτόνομες
– ανεξάρτητες μορφές διαβίωσης στην κοινότητα αστέγων που ανήκουν στις ομάδες στόχου,
η ταχεία επαναστέγαση οικογενειών που έμειναν χωρίς στέγη, η άρση του κοινωνικού στίγματος του αστέγου, η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην διαχείριση της καθημερινής τους διαβίωσης, η
επεξεργασία και επίλυση προσωπικών και κοινωνικών προβλημάτων, η ανάπτυξη προσωπικού
δικτύου κοινωνικής στήριξης, η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων, η διασύνδεση και ένταξη στην αγορά εργασίας. Οι ομάδες στόχου είναι άτομα που διαβιούν στο δρόμο, σε κοινωνικό
ξενώνα και ξενώνες ύπνου, σε φιλικό σπίτι προσωρινά, σε επισφαλή κατοικία, σε ξενώνα για κακοποιημένες γυναίκες, σε δομές Παιδικής Προστασίας. Η Μεθοδολογία υλοποίησης στηρίζεται
στην ολιστική προσέγγιση, στην εξατομικευμένη πολυεπίπεδη παρέμβαση, στο σχεδιασμό βάση
των πραγματικών αναγκών, στην παρέμβαση στους αιτιογενείς παράγοντες των προβλημάτων.
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων: 13 άτομα
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα: 05 (πέντε)
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΔΕ)
Π.Π. Γερμανού 98, Τ.Κ.: 26 225 Πάτρα

Κωδικός Σχεδίου: Λ-6
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΔΕ)
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΔΕ)
Εταίροι: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
Τίτλος Σχεδίου: «ΣΤΕΓΑ-ΖΩ»
Κόστος Σχεδίου: 23.834,82 ευρώ
Ομάδα έργου: 1. Δημήτριος Καραβίδας, Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου 2. Κων/να Παπαγιάννη, Οικονομική Διαχείριση του έργου 3. Ιωάννα Χαμακιώτη, Υπεύθυνη Πυλώνα 1-Στεγαση,
Διοικητική υπάλληλος / Εξωτερικός Συνεργάτης: εταιρεία DATA RC, η οποία όρισε την κάτωθι
ομάδα έργου: 1. Σοφία Καΐάφα, Υπεύθυνη έργου 2. Εμμανουέλα Καλογήρου, Υπεύθυνη υλοποίησης, Κοινωνική Λειτουργός 3. Ειρήνη Γκίζα, Υπεύθυνη υλοποίησης
Περιγραφή Σχεδίου: Το Σχέδιο αντιμετώπισε το πρόβλημα της έλλειψης στέγης για 16 άτομα
(8 ενήλικα-8 ανήλικα μέλη) που πλέον κατοικούν σε οργανωμένες οικείες στην Πάτρα. Μέσα
από δράσεις ολιστικής προσέγγισης για την πλήρη ένταξη τους (συμβουλευτική, πληροφόρηση,
υποστήριξη, κ.λπ.) αλλά και μέριμνα για τις καθημερινές ανάγκες βιοπορισμού (μίσθωμα, ΔΕΚΟ,
οικοσκευή), η ομάδα έργου της ΠΔΕ διατήρησε καθημερινή επαφή με το σύνολο των ωφελούμενων σε όλη την διάρκεια του έργου. Η ΠΔΕ (Δικαιούχος) έδωσε έμφαση: α) στην ορθολογική
επιλογή και τον ρεαλιστικό χαρακτήρα των δράσεων του Σχεδίου (ακολουθώντας το σύνολο
των προβλεπόμενων εσωτερικών διαδικασιών αλλά και των διαδικασιών διαχείρισης από το ΕΙΕΑΔ), και β) την άμεση προσέγγιση των ωφελούμενων με υποστήριξη από κοινωνικό λειτουργό.
Στο στόχο αυτό συνέβαλε το γεγονός ότι οι εξατομικευμένες ανάγκες των ωφελούμενων ήταν
γνωστές τόσο στην ΙΜ Πατρών (εταίρος στην υλοποίηση του Σχεδίου), μέσω της κοινωνικής της
δράσης, όσο και στον Δικαιούχο, μέσω της Διεύθυνσης Πρόνοιας της ΠΔΕ.
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων: 16 άτομα
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα: 06 (έξι)
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Διοικητήριο, Τ.Κ. : 241 00 Καλαμάτα

Κωδικός Σχεδίου: Λ-7
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Εταίροι: Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών (Φ.Π.Σ.Υ.Υ.»ΕΠΕΚΑ»)
Τίτλος Σχεδίου: «Στέγαση & Επανένταξη στην Καλαμάτα: Πολυδύναμο σχέδιο δράσεων κοινωνικής παρέμβασης για τους αστέγους»
Κόστος Σχεδίου: 40.689,16 ευρώ
Ομάδα έργου: Συντονιστής-Υπεύθυνος: Βασίλειος Χαντζής / για την υλοποίηση του φυσικού
αντικειμένου: Παύλος Κασσάς, Ευγενία Ανδρικοπούλου, Όλγα Καρδάση, Φωτεινή Καραμπέτσου,
Κων/νος Κότσαρης, Όλγα Δανιηλίδου / για την παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου:
Αικατερίνη Λαμπρινάτου, Βασίλειος Φράγκος, Σπυρίδωνας Λαγωνικάκος, Μαρία Λέκκα / για την
υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας: Σοφία Γιοβανοπούλου
Περιγραφή Σχεδίου: Οι βασικοί στόχοι του εν λόγω σχεδίου, οι οποίοι επιτεύχθηκαν είναι: Η
άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και
κοινωνικής φροντίδας & η επανένταξή τους στον κοινωνικό ιστό μέσω της παροχής υπηρεσιών
εργασιακής επανένταξης. Αναλυτικότερα υλοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες: 1. Ένταξης ωφελούμενου στο σχέδιο 2. Συμβουλευτικής 3. Στέγασης ωφελούμενου 4. Επανένταξης στην αγορά
εργασίας ωφελούμενων 5. Ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης κοινού 6. Παρακολούθησης-υποστήριξης ωφελουμένων και εργοδοτών.
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων: 11 άτομα
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα: 07 (επτά)
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων που εντάχθηκε σε εργασία: 4 άτομα
Αριθμός Ωφελούμενων σε μισθωτή εργασία: 4 άτομα
Ειδικότητες στη μισθωτή εργασία: εργάτης (3 άτομα), αποθηκάριος (1 άτομο)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Τέρμα Ιοκάστης, Τ.Κ.: 654 04 Καβάλα

Κωδικός Σχεδίου: Λ-8
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Εταίροι: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠΕΚΣΑ)
Τίτλος Σχεδίου: «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ»
Κόστος Σχεδίου: 136.412,12 ευρώ
Ομάδα έργου: Σταύρος Γιαννουλίδης – Επιστημονικός Υπεύθυνος / Σωτήριος Μήτσιου – Οικονομικός Υπεύθυνος / Μάγδα Μπαδαράκη – Κοινωνική Λειτουργός / Εταιρεία «Σ. ΤΣΟΥΚΑΛΙΔΗ»
- Υλοποίηση Προγράμματος / Κυριακή Καρίπογλου - Υλοποίηση Προγράμματος
Περιγραφή Σχεδίου: Σκοπός του συγκεκριμένου σχεδίου ήταν η μετάβαση των ατόμων που
είχαν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και φιλοξενούνταν σε Δομές Παιδικής Προστασίας ή/και οικογενειών ή/και ατόμων που είχαν καταγραφεί ως άστεγοι από κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων ή τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας , σε επαρκή κατοικία με κάλυψη ενοικίου,
λογαριασμών ΔΕΚΟ, αγοράς αγαθών κάλυψης βιοτικών αναγκών, καθώς και η εργασιακή (επ)
ένταξη των ατόμων αυτών. Αρχικός στόχος του προγράμματος ήταν η ένταξη των 16 ατόμων
για διάστημα ενός έτους στους πυλώνες της στέγασης και της εργασιακής επανένταξης. Το
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ κατάφερε την ένταξη στο πρόγραμμα 16 ατόμων - ωφελούμενων, για το έτος 2016, στους πυλώνες
στέγασης (Α ΠΥΛΩΝΑΣ) και της εργασιακής επανένταξης (Β ΠΥΛΩΝΑΣ). Στον Α’ πυλώνα του
σχεδίου που αφορούσε την κάλυψη ενοικίου, λογαριασμών ΔΕΚΟ, αγοράς αγαθών κάλυψης βιοτικών αναγκών, εντάχθηκαν και οι 16 ωφελούμενοι, εκ των οποίων ένας (1) ήταν άστεγος, ενώ
οι υπόλοιποι δεκαπέντε (15) προερχόταν από τα Παραρτήματα Προστασίας Παιδιού Καβάλας
και Δράμας (αποϊδρυματοποίηση) του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας. Στο Β’ πυλώνα του σχεδίου που είχε στόχο την ομαλή προώθηση των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας, εντάχθηκαν
έντεκα (11) από τους δεκαέξι (16) ωφελούμενους, όλοι τους με σχέση μισθωτής εργασίας.
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων: 16 άτομα
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα: 16 (Δεκαέξι)
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων που εντάχθηκε σε εργασία: 11 άτομα
Αριθμός Ωφελούμενων σε μισθωτή εργασία: 11 άτομα
Ειδικότητες στη μισθωτή εργασία: Σερβιτόρος/ψήστης (3 άτομα), Βοηθός ξυλουργείου/
Επιπλοποιός (2 άτομα), Υπάλληλος Σούπερ Μάρκετ (1 άτομο), Τεχνικός Ηλεκτρονικών παιχνιδιών (1 άτομο), Υπάλληλος σε μεταφορική εταιρεία (1 άτομο), Μελισσοκόμος (1 άτομο), Εργάτης
σε πλυντήριο αυτοκινήτων (1 άτομο), Εργάτης σε λατομείο (1 άτομο)
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Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Κυδωνίας 29, Τ.Κ.: 73 135 Χανιά

Κωδικός Σχεδίου: Λ-10
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Παιδείας
«Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.»
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: Σύμπραξη Φορέων Χανίων για την Ανάπτυξη & την Απασχόληση
Τίτλος Σχεδίου: «ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»
Κόστος Σχεδίου: 166.286,81 ευρώ
Ομάδα έργου: 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος (Κατερίνα Κουνελάκη), 3 Κοινωνικοί Λειτουργοί
(Κατερίνα Σεφερλή, Παρασκευή Ανδρεαδάκη, Γιούλη Μυλωνάκη), 1 Ψυχολόγος (Κατερίνα Μαλανδράκη), 1 Κοινωνιολόγος (Ηρακλής Δρακάκης), 1 Οικονομολόγος (Παρασκευή Ιωαννίδου), 1
Νομικός Σύμβουλος (Αγγελική Χατζάκη), 2 Επισκέπτριες Υγείας (Κατερίνα Κουνελάκη, Κατερίνα
Καλλέργη), 2 Οικογενειακές Βοηθοί (Αντωνία Λαβράνου, Κατερίνα Καλλέργη), 1 Διοικητικός
(Ουρανία Νεραντζάκη)
Περιγραφή Σχεδίου: Το πρόγραμμα παρείχε στέγαση, εργασιακή συμβουλευτική, εργασιακή επανένταξη, υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, συμβουλευτικής χρηματο-οικονομικής διαχείρισης καθώς και νομικής συμβουλευτικής σε συνολικά 22 άτομα που διαβιούσαν στο
δρόμο, σε άτομα που φιλοξενούνταν ή διαβιούσαν σε επισφαλείς κατοικίες, σε γυναίκες που
διαβιούσαν σε ξενώνα για κακοποιημένες γυναίκες καθώς και σε άτομα που ζούσαν σε δομές
παιδικής προστασίας. Υπήρξε επικοινωνία με όλους τους φορείς, τις κοινωνικές δομές αλλά
και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών του Νομού Χανίων που είχαν την αρμοδιότητα
της αναζήτησης, επαφής και καταγραφής ατόμων που παρουσίαζαν κοινωνικά και οικονομικά
προβλήματα. Ο αρχικός σχεδιασμός του προγράμματος προέβλεπε 15 άτομα συνολικά, μεμονωμένα και οικογένειες με παιδιά. Στην πορεία λόγω καθυστέρησης έναρξης του προγράμματος,
απεντάξεων και οικειοθελών αποχωρήσεων, ο συνολικός αριθμός ωφελούμενων ανήλθε σε 22
άτομα, από τους οποίους ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα οι 20. Συγκεκριμένα είχαμε 12 ενήλικες
και 8 παιδιά. Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1/9/2015 και ολοκληρώθηκε στις 31/12/2016
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων: 22 άτομα
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα: 12 (Δώδεκα)
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων που εντάχθηκε σε εργασία: 11 άτομα
Αριθμός Ωφελούμενων σε μισθωτή εργασία: 11 άτομα
Ειδικότητες στη μισθωτή εργασία: Εργατοτεχνίτης σε Σιδηρεμπορική-Βιοτεχνική Επιχείρηση (1 άτομο) / Εργάτης σε ξυλουργείο (1 άτομο) / Εργάτης-Βοηθός Ηλεκτρονικού (1 άτομο) / Υπάλληλος Γραφείου σε Εμπορική Επιχείρηση (1 άτομο) / Εργάτης σε βιοτεχνική επιχείρηση τροφίμων (1 άτομο) / Καμαριέρα σε ξενοδοχείο-Συσκευάστρια σε αρτοζαχαροπλαστείο
(1 άτομο) / Πωλήτρια σε κατάστημα ρούχων-Μπουφετζού σε κατάστημα εστίασης (1 άτομο) /
Ρεσεψιονίστ σε ξενοδοχείο (1 άτομο) / Υπάλληλος καθαριότητας σε εταιρεία μεταφοράς επιβατών & δεμάτων (1 άτομο) / Δισκοθέτρια σε επιχειρήσεις εστίασης (1 άτομο) / Μάγειρας-Λαντζέρης (1 άτομο)
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Αστική Μη Κερδοσκοπική
Εταιρεία Κοινωνικής
Φροντίδας & Ανάπτυξης
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
Πλατεία Ελευθερίας 1, Τ.Κ.: 85 100

Κωδικός Σχεδίου: Λ-11
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Κοινωνικής Φροντίδας &
Ανάπτυξης Δήμου Ροδίων (Α.Μ.Κ.Ε.)
Τίτλος Σχεδίου: «Δρω Κοινωνικά-Ζω Ποιοτικά» πρόγραμμα «Στέγαση & Επανένταξη»
Κόστος Σχεδίου: 66.977,50 ευρώ
Ομάδα έργου: Εκ μέρους Τελικού δικαιούχου: Ηλίας Καράμπης, επιστημονικός υπεύθυνος
ομάδας έργου / Ελευθερία Λεμονή, οικονομικά υπεύθυνη ομάδας έργου / Μαρία Ταμβακά,
οικονομικά υπεύθυνη ομάδας έργου / Παναγιώτης Μητσογιάννης, κοινωνικός λειτουργός ως
μέλος ομάδας έργου / Δέσποινα Σακκουλά, κοινωνική λειτουργός ως μέλος ομάδας έργου /
Δημήτρης Σαλαμαστράκης, νομικός σύμβουλος / Εκ μέρους Διαχειριστή φορέα: Κορίνα Φτακλάκη, επιστημονικά υπεύθυνη ΑΜΚΕ, ως μέλος ομάδας έργου / Τζένη Χατζημιχάλη, κοινωνική
λειτουργός ως μέλος ομάδας έργου
Περιγραφή Σχεδίου: Σκοπός του σχεδίου είναι η ένταξη στο πρόγραμμα κατ ελάχιστον 15
ατόμων που έχουν καταγραφεί ως άστεγοι ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή κατοικία για
διάστημα έως και δώδεκα μηνών. Στόχος του σχεδίου είναι: 1) η άμεση μετάβαση σε αυτόνομες
μορφές διαβίωσης μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας και 2)
Η επανένταξη στον κοινωνικό ιστό μέσω της παροχής υπηρεσιών εργασιακής επανένταξης.
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων: 22 άτομα
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα: 07 (επτά)
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων που εντάχθηκε σε εργασία: 6 άτομα
Αριθμός Ωφελούμενων σε μισθωτή εργασία: 6 άτομα
Ειδικότητες στη μισθωτή εργασία: 2 ωφελούμενοι ως εργάτες – καλλιεργητές θερμοκηπίου σε φυτώριο /1 ωφελούμενη ως βοηθός σερβιτόρου σε ξενοδοχείο *εποχιακή απασχόληση /1
ωφελούμενη ως καμαριέρα σε ξενοδοχείο *εποχιακή απασχόληση /1 ωφελούμενη ως υπάλληλος φαρμακείου /1 ωφελούμενη ως λαντζιέρα σε εστιατόριο * εποχιακή απασχόληση
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ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ Αμκε Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Συγγρού 32, Τ.Κ.: 42 100 Τρίκαλα

Κωδικός Σχεδίου: Λ-12
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ ΑΜΚΕ Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ ΑΜΚΕ Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Τίτλος Σχεδίου: ΣΤΕΓΑΣΗ και ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΣΤΕΓΩΝ στους 4 ΔΗΜΟΥΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, Δ. ΠΥΛΗΣ, Δ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ και Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ)
Κόστος Σχεδίου: 170.842,56 ευρώ
Ομάδα έργου: 1. Κων/νος Φώλιας (Επιστημονικός Υπεύθυνος) 2. Σταματία Γρατσάνη (Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη – Παροχή εργασιακής συμβουλευτικής ) 3. Παύλος Μπεμπές (Παροχή
εργασιακής συμβουλευτικής) 4. Κατερίνα Κωνσταντά (Χρηματοοικονομική Διαχείριση και εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων) 5. Ευαγγελία Γκιουλέ (Κοινωνική Λειτουργός - Διασύνδεση με
Υπηρεσίες και επίλυση οικογενειακών προβλημάτων)
Περιγραφή Σχεδίου: Στο υλοποιούμενο Σχέδιο εντάσσονται 23 ενήλικες ωφελούμενοι/ες που
διαβιούν στα όρια των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων (Δήμος Φαρκαδόνας,
Δήμος Πύλης, Δήμος Καλαμπάκας και Δήμος Τρικκαίων) και στο σύνολό τους ανήκουν στην κατηγορία της ομάδας – στόχος «Οικογένειες και άτομα που έχουν καταγραφεί ως άστεγοι από τις
Κοινωνικές Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α.». Το Σχέδιο περιλαμβάνει δράσεις του 1ου Πυλώνα για το σύνολο των ωφελουμένων και δράσεις του 2ου Πυλώνα για 7 ωφελούμενους/ες και συμπεριλαμβάνει όλες τις βασικές υπηρεσίες που εν δυνάμει παρέχονται προς τους/τις ωφελούμενους/ες
όπως: στέγαση, κάλυψη ειδών πρώτης ανάγκης, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, εργασιακή συμβουλευτική, νομική συμβουλευτική, χρηματοοικονομική διαχείριση και διασύνδεση με αρμόδιες
υπηρεσίες. Βασικοί στόχοι του σχεδίου είναι η αντιμετώπιση έλλειψης στέγης των ωφελουμένων, η υποστήριξή τους ως άτομα ή/και ως οικογένειες για την ισότιμη ένταξη/επανένταξή τους
στην τοπική κοινωνία και η δημιουργία ενός εξατομικευμένου ρεαλιστικού πλάνου ένταξης στην
αγορά εργασίας.
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων: 38 άτομα
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα: 11 (έντεκα)
Επισκευές Κατοικιών: 04 (τέσσερις)
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων που εντάχθηκε σε εργασία: 7 άτομα
Αριθμός Ωφελούμενων σε μισθωτή εργασία: 7 άτομα
Ειδικότητες στη μισθωτή εργασία: Τραπεζοκόμος – Σερβιτόρος (1 άτομο), Υπάλληλος Γραφείου / Λαντζέρης (1 άτομο), Καθαρίστρια (2 άτομα), Ανειδίκευτος Εργάτης (1 άτομο), Αρτοπώλης (1 άτομο), Εργάτης Φανοποιείου (1 άτομο)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ						
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ							
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ν. Πλαστήρα 19, Τ.Κ.: 25 100 Αίγιο

Κωδικός Σχεδίου: Λ-14
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Τίτλος Σχεδίου: «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Κόστος Σχεδίου: 60.900,24 ευρώ
Ομάδα έργου: Επιστημονικά Υπεύθυνη: Βασιλική Ψυχράμη / Υπεύθυνη του Πυλώνα της Στέγασης: Μαρία – Μιράντα Παλάσκα / Υπεύθυνη του Πυλώνα Εργασιακής Επανένταξης, Διοικητική
υποστήριξη: Αμαλία Κούρτη / Κοινωνικοί Λειτουργοί: Αγγελική Φιλιπποπούλου, Αικατερίνη Σταθοπούλου, Σπυριδούλα Μερισιώτη / Ψυχολόγος: Ευαγγελία Ψιλούτσικου
Περιγραφή Σχεδίου: Η Δράση σκοπεύει στην ανάπτυξη Σχεδίου που θα λαμβάνουν υπόψη τις
εξατομικευμένες ανάγκες των αστέγων. Οι ανάγκες αποτυπώνονται μέσω συστηματικών ερευνών των δικαιούχων και αντιμετωπίζονται μέσω της εκπόνησης ολοκληρωμένων, εξατομικευμένων πλάνων. Η μετάβαση από τις δομές επείγουσας στέγασης και τους Κοινωνικούς Ξενώνες σε
αυτόνομες στεγαστικές λύσεις προϋποθέτει τη δημιουργία προσιτής και κατάλληλης στέγασης.
Η πρόσβαση σε σχήματα στήριξης μισθωμάτων, παράλληλα με την ολική ή μερική κάλυψη λογαριασμών ΔΕΚΟ ή άλλων βιοτικών αναγκών, παραμένουν οι πιο δημοφιλείς και αποτελεσματικές
πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης στέγης. Τα
προγράμματα στέγασης σε διαμερίσματα, παρουσιάζουν το όφελος της επανένταξης για τους
ωφελούμενους, αφού η επαφή με τον κοινωνικό ιστό είναι πιο άμεση σε σχέση με το διάστημα
κατά το οποίο παρέμεναν σε δομές επείγουσας στέγασης ή σε κοινωνικούς ξενώνες. Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα στοχεύει σε οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε Κοινωνικούς Ξενώνες, κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοιχτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων, έχουν καταγραφεί
από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, ή τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (άρθρο 9 του Ν.
4109/2013, ΦΕΚ 16, τ. Α΄) ως άστεγοι και δύνανται άμεσα να επανενταχθούν.
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων: 21 άτομα
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα: 11 (έντεκα)
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων που εντάχθηκε σε εργασία: 4 άτομα
Αριθμός Ωφελούμενων σε μισθωτή εργασία: 4 άτομα
Ειδικότητες στη μισθωτή εργασία: ανειδίκευτος εργάτης μεταποιητικών βιομηχανιών
(4 άτομα)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ						
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Π.Α.Κ.Π.ΠΟ)
ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Ελευθερίας 7, Τ.Κ.: 46 100 Ηγουμενίτσα

Κωδικός Σχεδίου: Λ-15
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Π.Α.Κ.Π.ΠΟ) ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (Π.Α.Κ.Π.ΠΟ) ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Τίτλος Σχεδίου: «Στέγαση και Επανένταξη»
Κόστος Σχεδίου: 107.821,13 ευρώ
Ομάδα έργου: Αλεξάνδρα Χρήστου - Επιστημονικά υπεύθυνη /Μελανή Κυβράνογλου - υπεύθυνη οικονομικής υποστήριξης / Ευφροσύνη Στέρτσου - υπεύθυνη διοικητικής υποστήριξης /
Λάμπρος Χουλιάρας – Λογιστική υποστήριξη
Περιγραφή Σχεδίου: Από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης έως και το Δεκέμβριο
του 2016 ωφελήθηκαν 26 άτομα ευρισκόμενα σε αστεγία ή απειλούμενα από αστεγία. Συγκεκριμένα τις υπηρεσίες του προγράμματος έλαβαν 6 οικογένειες και 4 μεμονωμένα άτομα εκ
των οποίων τα δύο τοποθετήθηκαν σε ανάδοχους καθώς έτσι κρίθηκε απαραίτητο λόγω των
ιδιαιτέρων προβλημάτων υγείας που παρουσίαζαν. Ο αριθμός των ενταγμένων στο πρόγραμμα,
αρχικά ήταν 9 ενήλικες και 7 ανήλικα μέλη οικογενειών , ενώ τον Οκτώβριο του 2015 εντάχθηκαν ακόμη 4 ενήλικες και 6 ανήλικα μέλη οικογενειών. Οι αρχικοί στόχοι επετεύχθησαν: 1.Όλοι οι
ωφελούμενοι τοποθετήθηκαν με επιτυχία σε διαμερίσματα και οι οικίες δύο εξ αυτών επισκευάστηκαν 2. Σίτιση ως και εργασιακή επανένταξη 3. Αγοράστηκαν οικιακές συσκευές, απαραίτητα
έπιπλα και ρουχισμός 4. Καλύφθηκαν λογαριασμοί κοινής ωφέλειας 5. Επιτεύχθηκε η εργασιακή
επανένταξη πλέον του 40% των ενηλίκων ωφελουμένων 6. Υπήρξε συστηματικότατη επικοινωνία των ωφελούμενων με όλα τα μέλη της ομάδας έργου, τα οποία τους παρείχαν ενδυνάμωση
, ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική σε θέματα: Οικονομικά, Νομικά σε συνεργασία με
νομικούς και την Κοινωνική Υπηρεσία του δήμου, Ασφαλιστικά, Συνταξιοδότησης, Διαχείριση
σχέσεων μεταξύ των μελών των οικογενειών, Αναζήτηση εργασίας & Διεκπεραίωσης υποθέσεων σε δημόσιες υπηρεσίες.
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων: 26 άτομα
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα: 09 (εννέα)
Επισκευές Κατοικιών: Δύο (2)
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων που εντάχθηκε σε εργασία: 6 άτομα
Αριθμός Ωφελούμενων σε μισθωτή εργασία: 5 άτομα
Ειδικότητες στη μισθωτή εργασία: Τεχνίτης επιπλοποιός (1 άτομο), ξενοδοχειακή υπάλληλος (1 άτομο), υπάλληλος σε ψησταριά (1 άτομο), υπάλληλος σε αναψυκτήριο (1 άτομο), βρεφονηπιοκόμος σε παιδικό σταθμό (1 άτομο)
Αριθμός Ωφελούμενων με εργόσημο: 1 άτομο (φροντίδα ηλικιωμένου)
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ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ
Ταξίδι στον κόσμο της ψυχής
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: Αχαρνών 297, Τ.Κ.: 104 46.
Τηλ.: 210.86.55.039 – fax: 210.86.55.039
web: www.iasismed.eu, e-mail: iasisgr@yahoo.com

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ
12 ΑΣΤΕΓΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑμΚΕ «ΙΑΣΙΣ»

Κωδικός Σχεδίου: Λ-16
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΣΙΣ
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΣΙΣ
Τίτλος Σχεδίου: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ 12 ΑΣΤΕΓΩΝ ΣΤΟ
ΝΟΜΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑμΚΕ «ΙΑΣΙΣ»
Κόστος Σχεδίου: 123.763,21 ευρώ
Ομάδα έργου: 1. Ιωάννης Μπούχτης, Επιστημονικός Υπεύθυνος 2. Μεταξία Χιωτέλη, Κοινωνική
Λειτουργός 3. Τασούλα Χρυσαφίνη, Οικονομική υπάλληλος 4. Καλλιόπη Παντούλη, Γραμματεία
Περιγραφή Σχεδίου: Το Πρόγραμμα αφορά: 1. Έως Δεκέμβριο 2016: Στην στέγαση, κοινωνική φροντίδα, ομαδική και/ή εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη και πληροφόρηση, 12
ωφελουμένων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα στέγασης, στερούνται οικονομικών
και κοινωνικών πόρων, για εξασφάλιση χώρου διαμονής και των βασικών μέσων επιβίωσης και
ταυτόχρονα βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης κοινωνικής ανάγκης, καθώς και στην εργασιακή επανένταξη της παραπάνω ομάδας στόχου, στον κοινωνικό ιστό μέσω της αξιοποίησης και
εφαρμογής εργαλείων, μεθοδολογιών που παρήχθησαν στο πλαίσιο προγραμμάτων που υλοποίησε η ΑμΚΕ «ΙΑΣΙΣ» για ευάλωτα, άστεγα και άνεργα άτομα 2. 1ο Τρίμηνο 2017: Η ΑμΚΕ
ΙΑΣΙΣ ως Τελικός Δικαιούχος και Φορέας Διαχείρισης του σχεδίου ανέλαβε να συνεχίσει την
υλοποίηση του προγράμματος με νέο τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Στέγασης και Επανένταξης
42 ωφελουμένων στο Νομό Ευβοίας και στο Δήμο Κερατσινίου Αττικής από την ΑμΚΕ «ΙΑΣΙΣ»»
με την χρηματοδότηση και την εποπτεία του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ). Το σχέδιο αποτελεί συνέχεια του σχεδίου Λ-16 του προγράμματος «Στέγαση
& Επανένταξη» καθώς έγινε προσάρτηση των ωφελούμενων του σχεδίου με κωδικό Α-25 , με
τόπο υλοποίησης το Δήμο Κερατσινίου μετά την αποχώρηση του φορέα διαχείρισης «Παναγιά
των Βλαχερνών».
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων: 17 άτομα
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα: 07 (επτά)
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων που εντάχθηκε σε εργασία: 12 άτομα
Αριθμός Ωφελούμενων σε μισθωτή εργασία: 12 άτομα
Ειδικότητες στη μισθωτή εργασία: Υπάλληλοι γραφείου (3 άτομα), Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων (2 άτομα), Εργάτες (7 άτομα)
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Αρτεσιανού 1, Τ.Κ.: 431 31

Κωδικός Σχεδίου: Λ-18
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: Δήμος Καρδίτσας
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: Δήμος Καρδίτσας
Τίτλος Σχεδίου: «Στέγαση και Επανένταξη Αστέγων Δήμου Καρδίτσας»
Κόστος Σχεδίου: 77.460,17 ευρώ
Ομάδα έργου: Επιστημονικά Υπεύθυνη: Αικατερίνη Καφαντάρη / Υπεύθυνη Οικονομικής Διαχείρισης: Σωτηρία Μπακαλάκου / Βοηθός υλοποίησης έργου: Βασιλική Αγρογιάννη, Γκόλφω
Γκαραγκούνη /Βοηθός οικονομικής διαχείρισης: Ευαγγελία Κοντογεώργου, Ναταλία Τζέλλου /
Υπεύθυνος παρακολούθησης Φυσικού Αντικειμένου: Βασίλειος Βασίλογλου / Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης: Κωνσταντίνος Ψημμένος, Ελένη Αντωνίου, Ελένη Ντανοβασίλη / Εξωτερικοί Συνεργάτες: Ελευθέριος Μπαρμπάτσαλος, Ελένη Γιοβάνη, Ιωάννης Πούλιος (Παπαβασιλείου Ε. – Μπαρμπάτσαλος Ε. – Τουρναβίτης Π.Ο.Ε.)
Περιγραφή Σχεδίου: Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “Στέγαση και Επανένταξη
Αστέγων Δήμου Καρδίτσας” το 2016 ο Δήμος μας: 1.Πραγματοποίησε εργασίες επισκευής και
συντήρησης τριών κατοικιών, δύο στην Τ.Κ. Μητρόπολης και μια στην πόλη της Καρδίτσας, για
έξι συνολικά ωφελούμενους του προγράμματος 2. Μίσθωσε τέσσερις συνολικά κατοικίες, δύο
γκαρσονιέρες και δύο δυάρια, για τη στέγαση των υπολοίπων έξι ωφελουμένων 3.Προμηθεύτηκε έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές για όλους τους ωφελούμενους, ανάλογα με τις ανάγκες
τους 4.Χορήγησε μηνιαία σίτιση στους ωφελούμενους 5.Από 01/07/2016 ξεκίνησαν εργασία σε
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα τρεις ωφελούμενοι και από 22/08/2016 και τέταρτος 6.Για
έναν πέμπτο ωφελούμενο, ξεκίνησε η διαδικασία δημιουργίας αγροτικής επιχείρησης με την
εύρεση του κατάλληλου χώρου, στην Τ.Κ. Αγίου Θεοδώρου, τη μέτρηση και αποτύπωσή του σε
τοπογραφικό διάγραμμα και την έκδοση άδειας ποιμνιοστασίου. Έμεινε σε εκκρεμότητα για το
2017, η αγορά προβάτων.
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων: 12 άτομα
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα: 4 (τέσσερα)
Επισκευές Κατοικιών: 3 (τρεις)
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων που εντάχθηκε σε εργασία: 5 άτομα
Αριθμός Ωφελούμενων σε μισθωτή εργασία: 4 άτομα
Ειδικότητες στη μισθωτή εργασία: Υπάλληλος SUPER MARKET (1 άτομο), Υπάλληλος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ (1 άτομο), Υπάλληλοι Συνεργείων Καθαρισμού (2 άτομα)
Αριθμός Ωφελούμενων σε δημιουργία επιχείρησης: 1 άτομο
Είδος Επιχείρησης: κτηνοτροφική μονάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

42

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Σώσου Ταυρομενέως 50, Τ.Κ.: 252 00 Κάτω Αχαΐα

Κωδικός Σχεδίου: Λ-21
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ «ΙΚΕΛΟΣ»
Τίτλος Σχεδίου: «ΕΥΖΕΙΝ»
Κόστος Σχεδίου: 104.237,37 ευρώ
Ομάδα έργου: Χαρίκλεια Γουλιάμη – επιστημονικά υπεύθυνη (ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια)
/ Αθανασία – Ασπασία Γουλιάμη (νομικός) / Κωνσταντίνα Σκέντζου (κοινωνική λειτουργός) /
Λεμονιά Νικολοπούλου (διοικητικός). Εθελοντικά προσέφεραν τις σημαντικές υπηρεσίες τους
και οι Ευαγγελία Καρακαξά (ψυχολόγος), Νικολίνα Νικολοπούλου (διοικητικός), Αλέξανδρος
Θεοδωρίδης (λογιστής)
Περιγραφή Σχεδίου: Από το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» ωφελήθηκαν συνολικά
δεκατρία άτομα (επτά ενήλικες και έξι ανήλικα). Η επιλογή των αστέγων – ωφελουμένων βασίστηκε σε κριτήρια όπως οικογενειακή κατάσταση, ανεργία, εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση, δυνατότητα εργασιακής ένταξης, κλπ. Κατόπιν ενεργειών επετεύχθη η στέγασή τους
σε μισθωμένες κατοικίες, εξοπλισμένες επίσης από το πρόγραμμα με τις απαραίτητες οικιακές
συσκευές, επίπλωση και ιματισμό. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της στέγασής τους, πραγματοποιήθηκε σειρά ενεργειών με τελικό στόχο την επαγγελματική τους επανένταξη – αυτονόμηση:
καταγραφή του ιστορικού κάθε ωφελουμένου (ανάγκες, ενδιαφέροντα, δεξιότητες), προσδιορισμός επαγγελματικού στόχου, σύνταξη ατομικού σχεδίου δράσης, βελτίωση προσόντων /
δεξιοτήτων, mentoring, ατομική και ομαδική συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, πληροφόρηση για δικαιώματα, κοινωνική δικτύωση. Ως αποτέλεσμα των προαναφερθέντων, τέσσερις
ωφελούμενοι εντάχθηκαν εργασιακά σε ιδιωτικές τοπικές επιχειρήσεις.
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων: 13 άτομα
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα: 05 (πέντε)
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων που εντάχθηκε σε εργασία: 4 άτομα
Αριθμός Ωφελούμενων σε μισθωτή εργασία: 4 άτομα
Ειδικότητες στη μισθωτή εργασία: ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ (1 άτομο), ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ (1 άτομο),
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ (1 άτομο), ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ (1 άτομο)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Χαλανδρίτσα Τ.Κ.: 25 008

Κωδικός Σχεδίου: Λ-22
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ «ΙΚΕΛΟΣ»
Τίτλος Σχεδίου: «ΣΤΕΓΑΖΩ»
Κόστος Σχεδίου: 66.810,52 ευρώ
Ομάδα έργου: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος – επιστημονικά υπεύθυνος (οικονομολόγος) / Χαρίκλεια Γουλιάμη (ψυχολόγος - ψυχοθεραπεύτρια) / Αθανασία – Ασπασία Γουλιάμη (νομικός)
/ Κωνσταντίνα Σκέντζου (κοινωνική λειτουργός) / Λεμονιά Νικολοπούλου (διοικητικός). Εθελοντικά προσέφεραν τις σημαντικές υπηρεσίες τους και οι Ευαγγελία Καρακαξά (ψυχολόγος),
Νικολίνα Νικολοπούλου (διοικητικός), Αλέξανδρος Θεοδωρίδης (λογιστής)
Περιγραφή Σχεδίου: Από το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» ωφελήθηκαν συνολικά
δεκατρία άτομα (πέντε ενήλικες και οχτώ ανήλικα). Η επιλογή των αστέγων – ωφελουμένων βασίστηκε σε κριτήρια όπως οικογενειακή κατάσταση, ανεργία, εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση, δυνατότητα εργασιακής ένταξης, κλπ. Κατόπιν ενεργειών επετεύχθη η στέγασή τους
σε μισθωμένες κατοικίες, εξοπλισμένες επίσης από το πρόγραμμα με τις απαραίτητες οικιακές
συσκευές, επίπλωση και ιματισμό. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της στέγασής τους, πραγματοποιήθηκε σειρά ενεργειών με τελικό στόχο την επαγγελματική τους επανένταξη – αυτονόμηση:
καταγραφή του ιστορικού κάθε ωφελουμένου (ανάγκες, ενδιαφέροντα, δεξιότητες), προσδιορισμός επαγγελματικού στόχου, σύνταξη ατομικού σχεδίου δράσης, βελτίωση προσόντων /
δεξιοτήτων, mentoring, ατομική και ομαδική συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, πληροφόρηση για δικαιώματα, κοινωνική δικτύωση. Ως αποτέλεσμα των προαναφερθέντων, τρεις
ωφελούμενοι εντάχθηκαν εργασιακά σε ιδιωτικές τοπικές επιχειρήσεις και ένας δημιούργησε
δική του επιχείρηση – ιχθυοπωλείο.
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων: 13 άτομα
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα: 03 (τρία)
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων που εντάχθηκε σε εργασία: 4 άτομα
Αριθμός Ωφελούμενων σε μισθωτή εργασία: 3 άτομα
Ειδικότητες στη μισθωτή εργασία: σερβιτόρα (1 άτομο), καθαρίστρια (2 άτομα)
Αριθμός Ωφελούμενων σε δημιουργία επιχείρησης: 1 άτομο
Είδος Επιχείρησης: ιχθυοπωλείο
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ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
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ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας
Μοναστηρίου 53-55, Τ.Κ.: 546 27

Κωδικός Σχεδίου: Θ1
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επωνυμία Φορέων Διαχείρισης: ΑΜΚΕ ΑΡΣΙΣ Κ.Ο.ΥΝ. & ΜΚΟ PRAKSIS
Τίτλος Σχεδίου: «ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»
Κόστος Σχεδίου: 337.383,14 ευρώ
Ομάδα έργου: 1. Μαρία-Άννα Καλογεροπούλου, Επιστημονικά Υπεύθυνη 2. Βάια Θεοδωρακοπούλου, Αναπληρώτρια Επιστημονικά Υπεύθυνη 3. Ανδρέας Καραδάκης, Οικονομικά Υπεύθυνος
4. Δέσποινα Πετρίδου, Υπεύθυνη Διοικητικής Διαχείρισης 5. Ζήσω Νίκου, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Διοικητικής Διαχείρισης 6. Γεώργιος Χατζής, Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης 7. Αλεξάνδρα Παρτάλη, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Οικονομικής Διαχείρισης 8. Παγώνα Μιχαλοπούλου,
Γενική Συντονίστρια για την ΑΡΣΙΣ 9. Μαρία Κανδυλιώτη, Οικονομική Διαχειρίστρια ΑΡΣΙΣ 10.
Βασιλική Γαΐδατζή, Κοινωνική Λειτουργός ΑΡΣΙΣ 11. Νικόλαος Γαβαλάς, Νόμιμος Εκπρόσωπος
ΑΡΣΙΣ 12. Ευθυμία Μανιατάκου, Διοικητικός ΜΚΟ PRAKSIS 13. Βαλάντης Καραγιάννης, Συντονιστής ΜΚΟ PRAKSIS 14. Αλεξάνδρα Ευαγγελοπούλου, Εργασιακός Σύμβουλος ΜΚΟ PRAKSIS
15. Μαγδαληνή Γκιουγκή, Κοινωνική Λειτουργός ΜΚΟ PRAKSIS 16. Δημήτριος Βαραδίνης, νομική
υπηρεσία της PRAKSIS. Επιπλέον, στους ωφελούμενους παρείχαν υποστηρικτικές υπηρεσίες
κατά περίπτωση, η νομική υπηρεσία της PRAKSIS και το ιατρείο – φαρμακείο του πολυιατρείου
της PRAKSIS στη Θεσσαλονίκη
Περιγραφή Σχεδίου: Η υλοποίηση του σχεδίου « Κοινή Δράση για τη ΣΤΕΓΑΣΗ και ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ στο Δήμο Θεσσαλονίκης» με Τελικό Δικαιούχο το Δήμο Θεσσαλονίκης και Φορείς Διαχείρισης την Μ.Κ.Ο. PRAKSIS και την Μ.Κ.Ο. ΑΡΣΙΣ ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2015 με την
υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. Το πρώτο στάδιο ήταν η διαδικασία αναζήτησης των
ωφελουμένων του προγράμματος. Αρχικά πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση των κοινωνικών
επιστημόνων των κοινωνικών δομών της Θεσσαλονίκης για το προφίλ των εν δυνάμει ωφελούμενων του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και τον ορισμό της αστεγίας με βάση την
τυπολογία FEANTSA. Ακολούθησε η αναζήτηση και η καταγραφή από τους κοινωνικούς επιστήμονες των παραπάνω δομών. Τα άτομα που καταγράφηκαν παραπέμφθηκαν με κοινωνική έρευνα και αξιολογήθηκαν από τους κοινωνικούς επιστήμονες του προγράμματος. Η τελική επιλογή
των 40 εξυπηρετουμένων προέκυψε από τις κοινωνικές δομές του Προγράμματος «Κοινωνικές
Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης» που λειτουργούν στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων: 42 άτομα
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα: 36 (τριανταέξι)
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων που εντάχθηκε σε εργασία: 26 άτομα
Αριθμός Ωφελούμενων σε μισθωτή εργασία: 26 άτομα
Ειδικότητες στη μισθωτή εργασία: Ανειδίκευτος εργάτης μεταποιητικών βιομηχανιών,
εργάτης σε εμπορία τροφίμων (1 άτομο), Ανειδίκευτος εργάτης μεταποιητικών βιομηχανιών, Κατασκευαστής και εγκαταστάτης γύψινων διακοσμήσεων (1 άτομο), Ανειδίκευτος εργάτης μεταποιητικών βιομηχανιών (2 άτομα), Ανειδίκευτος εργάτης μεταποιητικών βιομηχανιών,
Ανειδίκευτος εργάτης ορυχείων, κατασκευών μεταποίησης και μεταφορών (1 άτομο), Πωλητής σε κατάστημα (3 άτομα), Ανειδίκευτος εργάτης μεταποιητικών βιομηχανιών, Διοικητικός
(1 άτομο), Διερμηνέας (3 άτομα), Λαντζέρης (2 άτομα), Οδοκαθαριστής (1 άτομο), Κλητήρας
(1 άτομο), Επιστάτης (1 άτομο), Βοηθητικών οικοδομικών εργασιών (1 άτομο), Ηλεκτρολόγος (1
άτομο), Υπάλληλος Ξενοδοχείου (3 άτομα), Σερβιτόρος (1 άτομο), Διανομέας (1 άτομο), Εργάτης
(1 άτομο), Εργάτης/Τεχνίτης (1 άτομο)
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ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Παπαρηγοπούλου 7, Τ.Κ.: 54 630 Θεσ/νίκη

Κωδικός Σχεδίου: Θ-2
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: ΜΚΟ PRAKSIS
Εταίροι: ΜΚΟ PRAKSIS
Τίτλος Σχεδίου: «ΣΥΝΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»
Κόστος Σχεδίου: 162.588,19 ευρώ
Ομάδα έργου: Συλβάνα Καρασαββίδου: Επιστημονικά Υπεύθυνη / Μαρία Μωυσίδου: Οικονομικά Υπεύθυνη / Αργύριος Αλεξιάδης: Επιστημονικό Προσωπικό / Γεωργία Χατζηχρήστου:
Κοινωνική Λειτουργός / Γεωργία Οικονομίδου: Κοινωνική Λειτουργός / Ευθυμία Μανιατάκου:
Διοικητικός ΜΚΟ PRAKSIS / Βαλάντης Καραγιάννης: Συντονιστής ΜΚΟ PRAKSIS / Αλεξάνδρα
Ευαγγελοπούλου: Εργασιακός Σύμβουλος ΜΚΟ PRAKSIS, υποστήριξη στην κοινωνική υπηρεσία του Κ.Κ.Π.Κ.Μ. / Μαγδαληνή Γκιουγκή: Κοινωνική Λειτουργός ΜΚΟ PRAKSIS, υποστήριξη
στην κοινωνική υπηρεσία του Κ.Κ.Π.Κ.Μ. / Δημήτριος Βαραδίνης: νομική υπηρεσία της PRAKSIS.
Επιπλέον, στους ωφελούμενους παρείχαν υποστηρικτικές υπηρεσίες κατά περίπτωση, η νομική
υπηρεσία της PRAKSIS και το ιατρείο – φαρμακείο του πολυιατρείου της PRAKSIS στη Θεσσαλονίκη
Περιγραφή Σχεδίου: Οι άστεγοι αποτελούν μια ιδιαίτερα ευαίσθητη κοινωνική ομάδα, αφού
η έλλειψη στέγης αποτελεί την πιο ακραία μορφή κοινωνικού αποκλεισμού. Το παρόν σχέδιο
στόχευε στην ανακούφιση 30 ωφελούμενων - αστέγων. Στόχος του σχεδίου ήταν η ανακούφιση
και η σταδιακή αντιμετώπιση των επιπτώσεων του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού. Λαμβάνοντας υπόψη τις εξατομικευμένες ανάγκες των αστέγων, το παρόν πρόγραμμα παρείχε ασφαλή κατοικία σε οικογένειες και άτομα μέσα από την οικονομική ενίσχυση
σε ενοίκιο, σίτιση, μετακίνησης, επισκευών υφιστάμενης κατοικίας, οικοσκευής και λογαριασμών κοινής ωφέλειας. Παράλληλα, οι ωφελούμενοι έλαβαν υποστηρικτικές υπηρεσίες τόσο
από το υφιστάμενο δίκτυο των φορέων υλοποίησης, όσο και από δίκτυο που δημιουργήθηκε
αποκλειστικά για τις ανάγκες του προγράμματος. Οι παροχές περιλάμβαναν ψυχοκοινωνική
υποστήριξη, εργασιακή συμβουλευτική, νομική συμβουλευτική, διασύνδεση με αρμόδιες υπηρεσίες, καθοδήγηση για επανένταξη στην αγορά εργασίας. Η δυνατότητα για επαναφορά σε ικανή
αυτόνομη διαβίωση για τους ωφελούμενους του προγράμματος αναζητήθηκε κυρίως μέσα από
την αξιοποίηση των μηχανισμών προώθησης στην απασχόληση.
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων: 34 άτομα
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα: 14 (Δεκατέσσερα)
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων που εντάχθηκε σε εργασία: 11 άτομα
Αριθμός Ωφελούμενων σε μισθωτή εργασία: 10 άτομα
Ειδικότητες στη μισθωτή εργασία: Παιδοκόμος (2 άτομα) / Εργατοτεχνίτης (1 άτομο) / Θυρωρός-φύλακας, Εργαζόμενος καταστημάτων σερβιρίσματος (1 άτομο) / Θυρωρός-φύλακας (1
άτομο) / Καθαρίστρια (3 άτομα) / Εργάτης καθαριότητας (1 άτομο) / Διανομέας αντικειμένων
με δίκυκλο, Υπάλληλος ταξινόμησης αποθήκης, Εργάτης σε επιχείρηση διασκέδασης και ψυχαγωγίας, Πλύντης αυτοκινήτων (1 άτομο)
Αριθμός Ωφελούμενων σε δημιουργία επιχείρησης: 1 άτομο
Είδος Επιχείρησης: κτηνοτροφική μονάδα
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«ΟικοΚοινωνία» Πρωτοβουλία Πολιτών
για την υποστήριξη των ευπαθών
κοινωνικών ομάδων
Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Ερμού 15, Τ.Κ. 546 24 Θεσσαλονίκη

Κωδικός Σχεδίου: Θ-3
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: «ΟΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: «ΟΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Εταίροι: Δήμος Καλαμαριάς, Δήμος Θέρμης, Δήμος Θερμαϊκού, Δήμος Δέλτα, σωματείο «Ελληνικό Παιδικό Χωριό» στο Φίλυρο, σωματείο «Φιλόπτωχος Αδελφότητα Κυριών Θεσσαλονίκης»
Τίτλος Σχεδίου: «ΟΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
Κόστος Σχεδίου: 215.979,88 ευρώ
Ομάδα έργου: 1. Ελένη Γεώργαρου, επιστημονικά υπεύθυνη - νομικός 2. Φωτεινή Μουρτιάδου,
κοινωνική λειτουργός 3. Αικατερίνη Καρπέτη, οικονομολόγος
Περιγραφή Σχεδίου: Το σχέδιο «ΟΙΚΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ» αποτέλεσε συνεκτικό πρόγραμμα δράσης για την διαχείριση φαινομένων αστεγότητας στην ευρύτερη αστική Θεσσαλονίκη με εταίρους ως αποδέκτες της ωφέλειας του σχεδίου (κατοίκων – δημοτών) τεσσάρων περιαστικών
Δήμων της Θεσσαλονίκης: Καλαμαριάς, Θέρμης, Θερμαϊκού και Δέλτα και (ωφελουμένων) δύο
κοινωνικών οργανώσεων-σωματείων της Θεσσαλονίκης, του Ελληνικού Παιδικού Χωριού Φιλύρου και της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυριών Θεσσαλονίκης.Το Σχέδιο περιλάμβανε και υλοποίησε 2 δράσεις: ΔΡΑΣΗ 1 «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ»: Παροχή υπηρεσιών στέγασης για 40 άτομα (ενήλικες και ανήλικοι) και εργασιακής αποκατάστασης για 10 άτομα, με στόχο την επιστροφή ατόμων
ή και οικογενειών πού έχουν περιέλθει σε κατάσταση αστεγότητας και ανεργίας σε κατάσταση
οικονομικής ανεξαρτησίας, οργανικής κατοίκησης και κοινωνικής επαναχειραφέτησης. ΔΡΑΣΗ
2. «ΕΞΟΔΟΣ»: Παροχή υπηρεσιών στέγασης σε 2 νέες άνω των 18 ετών και εργασιακής αποκατάστασης σε 1 από αυτές, οι οποίες διαβιούσαν σε Κέντρα Παιδικής Προστασίας, για την έξοδό
τους από το καθεστώς ή τη νοοτροπία της κλειστής ιδρυματικής προστασίας στην αυτόνομη
διαβίωση σε συνθήκες οργανικής κατοίκησης στην κοινότητα, οικονομικής ανεξαρτησίας, και
κοινωνικής χειραφέτησης.
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων: 42 άτομα
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα: 18 (Δεκαοκτώ)
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων που εντάχθηκε σε εργασία: 11 άτομα
Αριθμός Ωφελούμενων σε μισθωτή εργασία: 10 άτομα
Ειδικότητες στη μισθωτή εργασία: υπάλληλος σε ινστιτούτο αισθητικής - περιποίηση νυχιών (1 άτομο) / υπάλληλος καταστήματος ψιλικών (1 άτομο) / υπάλληλος γραφείου τελετών
(1 άτομο) / εργάτης σε εταιρεία καθαριότητας–οδοκαθαριστής (1 άτομο) / εργάτης σε εταιρεία
καθαριότητας, αποκομιδή απορριμμάτων σε αυτοκίνητο (1 άτομο) / αποθηκάριος (1 άτομο) /
υπάλληλος ΚΟΙΣΠΕ Ψυχιατρείου Θεσσαλονίκης (εργασία στο εστιατόριο) (1 άτομο) / υπάλληλος - τεχνικός ψυκτικός / υπάλληλος γενικών καθηκόντων (1 άτομο) / εργάτρια-καθαρίστρια /
υπάλληλος σε παιδικό σταθμό (1 άτομο) / υπάλληλος σε εταιρεία εστίασης (1 άτομο)
Αριθμός Ωφελούμενων σε δημιουργία επιχείρησης: 1 άτομο
Είδος Επιχείρησης: Ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών στον τομέα της συμβουλευτικής
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ
Λεχόβου 4, Τ.Κ.: 566 26 Θεσ/νίκη

Κωδικός Σχεδίου: Θ-4
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ
Εταίροι: ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
Τίτλος Σχεδίου: «ΟΙΚΟ-ΔΟΜΗΣΗ ΖΩΗΣ»
Κόστος Σχεδίου: 144.288,07 ευρώ
Ομάδα έργου: Επιστημονικά Υπεύθυνη: Μάρω Βασσάρα / Κοινωνικοί Λειτουργοί: Βασιλική Καρακώστα, Νικόλαος Τσιουβάς, Σοφία Κραλίδου / Οικονομική Διαχείριση Προγράμματος: Γιάννης Πολυχρονιάδης / Ψυχολόγος-Σύμβουλος Απασχόλησης: Νανά Μιχαλοπούλου / Σύμβουλος
Απασχόλησης: Γεωργία Μιμίκου
Περιγραφή Σχεδίου: Το σχέδιο ‘ΟΙΚΟ-ΔΟΜΗΣΗ ΖΩΗΣ’ αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του
προβλήματος της έλλειψης στέγης στο Δήμο Νεάπολης - Συκεών με την παράλληλη κοινωνική
φροντίδα και συμβουλευτική στήριξη για την εργασιακή επανένταξη των ατόμων προκειμένου
να επιτευχθεί η επανένταξή τους στον κοινωνικό ιστό. Απευθύνεται σε άτομα που είναι άστεγα
ή ζουν σε επισφαλή κατάσταση κατοικίας (φιλοξενούνται σε ξενώνες ή σε προσωρινές κατοικίες, βρίσκονται σε καθεστώς έξωσης κτλ) και έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες.
Για την ένταξη τους κλήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αίτηση μετά από δημόσιες
προσκλήσεις. Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις αποσκοπούσαν στην ολόπλευρη στήριξη των
ωφελούμενων του Σχεδίου και στην επίλυση τόσο του προβλήματος της στέγασής τους και
των άμεσων αναγκών διαβίωσης, όσο και στην επαγγελματική τους αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη. Για όλους τους ωφελούμενους συντάχθηκαν ατομικά πλάνα ένταξης με σκοπό
την αποκατάσταση των ψυχοκοινωνικών τους προβλημάτων (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,
διαχείριση υφιστάμενων χρεών, αντιμετώπιση ψυχολογικών προβλημάτων κα) μέσα από όλες
τις αρμόδιες υπηρεσίες εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Βασικός στόχος του
προγράμματος ήταν και η εργασιακή επανένταξη των επωφελούμενων μέσα από τη συστηματική τους συμβουλευτική στην απασχόληση ( ενημέρωση, εμψύχωση, ενίσχυση δεξιοτήτων,
προώθηση στην αγορά εργασίας ), την ένταξης τους σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής
εμπειρίας. Η προοπτική επαγγελματικής επανένταξης συμφωνήθηκε εξ’ αρχής με τους ωφελούμενους ώστε να αποτελεί βασικό στοιχείο των παρεμβάσεων και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την μακροπρόθεσμη επανένταξη και πλήρη ενσωμάτωση στον κοινωνικό ιστό των
ατόμων που θα επωφεληθούν από το Σχέδιο ΟΙΚΟ-ΔΟΜΗΣΗ ΖΩΗΣ. Στο σχέδιο εντάχθηκαν 20
ωφελούμενοι οι οποίοι είχαν τα προφίλ αστεγίας σύμφωνα με την προτεινόμενη Ευρωπαϊκή
τυπολογία για την έλλειψη στέγης και τον αποκλεισμό από την κατοικία ETHOS, η οποία αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των οργανώσεων που εργάζονται με τους αστέγους,
FEANTSA. Από το σύνολο των ωφελουμένων 6 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα απόκτησης
εργασιακής εμπειρίας.
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων: 20 άτομα
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα: 15 (Δεκαπέντε)
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων που εντάχθηκε σε εργασία: 6 άτομα
Αριθμός Ωφελούμενων σε μισθωτή εργασία: 6 άτομα
Ειδικότητες στη μισθωτή εργασία: Εργάτρια – Γαζώτρια ειδών ένδυσης (1 άτομο), Τεχνίτης
μπουγάτσας (1 άτομο), Φύλακας (1 άτομο), Βοηθητικό Προσωπικό (1 άτομο), Καθαρίστρια
(1 άτομο), Εργάτης (1 άτομο)
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ΑΡΣΙΣ Κ.Ο.Υ.Ν.
Λέοντος Σοφού 26, Τ.Κ.: 546 25 Θεσ/νίκη

Κωδικός Σχεδίου: Θ5
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: ΑΡΣΙΣ Κ.Ο.Υ.Ν.
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: ΑΡΣΙΣ Κ.Ο.Υ.Ν.
Τίτλος Σχεδίου: «ΓΕΙΤΟΝΙΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ»
Κόστος Σχεδίου: 184.204,99 ευρώ
Ομάδα έργου: 1. Παγώνα Μιχαλοπούλου, Επιστημονικά Υπεύθυνη 2. Μαρία Κανδυλιώτη, Οικονομική Διαχειρίστρια 3. Σοφία Κραλίδου, Κοινωνική Λειτουργός 4. Νικόλαος Γαβαλάς, Νόμιμος
Εκπρόσωπος
Περιγραφή Σχεδίου: Η υλοποίηση του σχεδίου ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2015 με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. Σε πρώτο στάδιο ξεκίνησε η διαδικασία αναζήτησης των
ωφελουμένων του προγράμματος. Αρχικά πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση των κοινωνικών
επιστημόνων των κοινωνικών δομών της Θεσσαλονίκης καθώς επίσης των κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Κορδελιού – Ευόσμου, για το προφίλ
των εν δυνάμει ωφελούμενων του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και τον ορισμό της
αστεγίας με βάση την τυπολογία της FEANTSA. Τα άτομα που καταγράφηκαν, παραπέμφθηκαν
με κοινωνική έρευνα στους κοινωνικούς επιστήμονες του προγράμματος. Στη συνέχεια διενεργήθηκαν συνεντεύξεις με τα παραπάνω άτομα κατά τη διάρκεια των οποίων έγινε μία εκτίμηση
των συνθηκών διαβίωσης τους, της δυνατότητας να συλλέξουν τα απαιτούμενα έγγραφα, της
διάθεσης τους για αλλαγή, της κινητοποίησης τους για εργασία. Η τελική επιλογή προέκυψε από
την αξιολόγηση των προαναφερθέντων.
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων: 18 άτομα
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα: 12 (Δώδεκα)
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων που εντάχθηκε σε εργασία: 8 άτομα
Αριθμός Ωφελούμενων σε μισθωτή εργασία: 7 άτομα
Ειδικότητες στη μισθωτή εργασία: 1 άτομο ως Τραπεζοκόμος, 1 άτομο ως Υπάλληλος, συντηρητής κτιρίων σε ξενοδοχείο, 1 άτομο ως Υπάλληλος σε κέντρο αισθητικής, 1 άτομο ως Καθαρίστρια, 1 άτομο ως Κοινωνική Λειτουργός, 1 άτομο ως Ηλεκτρολόγος, 1 άτομο σε Παιδικό
Σταθμό
Αριθμός Ωφελούμενων σε δημιουργία επιχείρησης: 1 άτομο
Είδος Επιχείρησης: Περίπτερο
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Γ. Καπέτα 17, Τ.Κ.: 61 100 Κιλκίς

Κωδικός Σχεδίου: Θ-6
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Τίτλος Σχεδίου: ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ
Κόστος Σχεδίου: 94.766,03 ευρώ
Ομάδα έργου: 1. Στυλιανή Ξάκη, Επιστημονικά Υπεύθυνη 2. Ελευθερία Σπανού, Διαχείριση 3.
Ελισάβετ Φρεγγίδου, Ψυχολόγος 4. Αγάπη Ραπτοπούλου, Κοινωνική Λειτουργός 5. Αντωνία Παπαδοπούλου, Κοινωνική Λειτουργός 6. Χρήστος Καραφουλίδης, Διαχείριση
Περιγραφή Σχεδίου: Το Σχέδιο “ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ” του Δήμου Κιλκίς, αφορούσε
στην υποστήριξη 9 οικογενειών - 27 ατόμων στο Δήμο Κιλκίς (μεμονωμένων ατόμων ή μελών
οικογενειών), που είχαν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Κιλκίς και αντιμετώπιζαν προβλήματα σταθερής και ασφαλούς στέγασης και διαβίωσης. Στόχος ήταν, όχι η πρόσκαιρη αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, αλλά η ενίσχυση των ωφελούμενων με αλληλοσυμπληρούμενες ενέργειες. Για σχεδόν όλους τους ωφελούμενους υλοποιήθηκαν: Ενέργειες
στέγασης των ωφελούμενων/ Ενέργειες κοινωνικής φροντίδας των ωφελούμενων/ Ενέργειες
οµαδικής και/ή εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης και πληροφόρησης των ωφελούμενων/ Ενέργειες επανένταξης στον κοινωνικό ιστό µέσω της παροχής υπηρεσιών εργασιακής επανένταξης.
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων: 27 άτομα
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα: 10 (Δέκα)
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων που εντάχθηκε σε εργασία: 6 άτομα
Αριθμός Ωφελούμενων σε μισθωτή εργασία: 6 άτομα
Ειδικότητες στη μισθωτή εργασία: Ωφελούμενος 1: ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ / Ωφελούμενος
2: ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ / Ωφελούμενος 3: ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡ. / Ωφελούμενος 4: ΛΑΝΤΖΕΡΙΣΣΑ / Ωφελούμενος 5: ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ / Ωφελούμενος 6: ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ-ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΑ
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ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Κ. Καραμανλή 1, Τ.Κ.: 62 100

Κωδικός Σχεδίου: Θ-7
Επωνυμία Τελικού Δικαιούχου: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Τίτλος Σχεδίου: “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ”
Κόστος Σχεδίου: 50.483,35 ευρώ
Ομάδα έργου: Δήμητρα Μυλωνά, Επιστημονικά Υπεύθυνη, με αναπληρωτή τον κ. Βασίλειο
Μαλαματάκη / Χρυσαφίνα Βαφειάδου, Κοινωνική Λειτουργός / Σεραφείμ Σύρογλου, λογιστική
διαχείριση, διοικητική μέριμνα / Αικατερίνη Δούρα, γραμματειακή υποστήριξη / Γεώργιος Μυγδάλης, διαχείριση του συνολικού Σχεδίου / Ειρήνη Βασιλοπούλου, με αναπληρώτρια την κα
Αθηνά Κοκκινίδου, επαφή με το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, αναφορές προόδου και εκθέσεις προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
Περιγραφή Σχεδίου: Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης στέγης σημαντικού αριθμού δημοτών που ευρέθησαν σε αυτή την κατάσταση
λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας ή άλλων έκτακτων αναγκών. Ειδικότεροι στόχοι
του Σχεδίου αποτελούν α) η άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας και β) η επανένταξη στον κοινωνικό ιστό
μέσω της παροχής υπηρεσιών εργασιακής επανένταξης. Σκοπός του Σχεδίου είναι η ένταξη
στο πρόγραμμα κατ› ελάχιστον 12 ατόμων που έχουν καταγραφεί ως άστεγοι ή έχουν επισφαλή
πρόσβαση σε επαρκή κατοικία για διάστημα έως και δώδεκα (12) μηνών. Από το σύνολο των
ατόμων, ποσοστό 40% ανά εγκεκριμένο Σχέδιο τουλάχιστον, πρέπει να συμμετέχει και στους
δύο πυλώνες ενεργειών (Στέγαση και Εργασιακή Επανένταξη), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων.
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων: 12 άτομα
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα: 07 (επτά)
Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων που εντάχθηκε σε εργασία: 5 άτομα
Αριθμός Ωφελούμενων σε μισθωτή εργασία: 4 άτομα
Ειδικότητες στη μισθωτή εργασία: Πωλητής σε κατάστημα-σούπερ μάρκετ (3 άτομα) / Αρτοπώλης σε είδη αρτοποιίας (1 άτομο)
Αριθμός Ωφελούμενων σε δημιουργία επιχείρησης: 1 άτομο
Είδος Επιχείρησης: Λειτουργία κυλικείου σε δημοτικό σχολείο
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«ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΩΝ ΑΣΤΕΓΩΝ»
Διακρατικό πρόγραμμα κατάρτισης στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας των Πολιτών στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+
(κωδ. 2015-1-ELO-KA102-013290)
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Συντακτική Ομάδα
• Αργύρης Αλεξιάδης - Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
• Μαρία Αναγνωστοπούλου - Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(ΠΑΚΠΠΟ) Δήμου Ηγουμενίτσας
Γιάννης Ανδριώτης - ΑΜΚΕ Equal Society
Γεώργιος Βέλλης - Δήμος Φυλής
Ελένη Γεώργαρου - ΑΜΚΕ Οικοκοινωνία
Θανάσης Γιάμας -MOVEU (διακρατικός εταίρος)
Αθανάσιος Γρατσάνης - ΑΜΚΕ ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ
Όλγα Δανϊηλίδου - ΑΜΚΕ Ε.Π.Ε.Κ.Α (Δικαιούχος: Δήμος Καλαμάτας)
Ηρακλής Δρακάκης - Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Παιδείας
(ΔΟΚΟΙΠΠ) Δήμου Χανίων
Κωνσταντίνος Δρακάκης - ΜΚΟ Ένωση Καταναλωτών Περιφέρειας Κρήτης
Αλεξάνδρα Ευαγγελοπούλου - ΜΚΟ PRAKSIS
Κατερίνα Ζαχαριάδου - Δήμος Βύρωνα
Μαρία Κανδυλιώτη - ΑΜΚΕ ΑΡΣΙΣ
Άννα Κουναλάκη - ΑΜΚΕ ΕΔΡΑ
Αμαλία Κούρτη - Δήμος Αιγιαλείας
Σταύρος Κυρανάκης - Δήμος Ν. Ιωνίας
Ελένη Λαμπριτζή - Ε.Ι.Ε.Α.Δ.
Μαριέττα Λεοντάρη - Δήμος Σπάτων
Παγώνα Μιχαλοπούλου - ΑΜΚΕ ΑΡΣΙΣ
Κωνσταντίνα Μπασκόζου - Ε.Ι.Ε.Α.Δ.
Γιάννης Μπούχτης - ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ
Δήμητρα Μυλωνά - Δήμος Σερρών
Ελένη Νασέλου - Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο ΑΓ. ΑΣΩΜΑΤΩΝ Θησείου
Λεμονιά Νικολοπούλου - ΜΚΟ ΙΚΕΛΟΣ
Στυλιανή Ξάκη - Δήμος Κιλκίς
Φανούρης Οικονομάκης - Δήμος Ηρακλείου Κρήτης
Βασιλική-Μαρία Παπανδριανού - Γ.Γ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Λάζαρος Πετρομελίδης - Δήμος Αθηναίων
Γιώργος Πλανήτερος - Γ.Γ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Μανώλης Πουλιανάκης - ΜΚΟ Ένωση Καταναλωτών Περιφέρειας Κρήτης
Νεφέλη Ρουμελιώτη - ΜΚΟ PRAKSIS
Στέφανος Σαλεβουράκης - Γιατροί του Κόσμου - Ελληνική Αντιπροσωπεία
Θεμιστοκλής Σάρδης - Ιερός Ναός Παναγίας των Βλαχερνών Κερατσινίου
Σεραφείμ Σύρογλου - Δήμος Σερρών
Ναταλία Τζέλλου - Δήμος Καρδίτσας
Ελένη Τούντα - Δήμος Σπάτων
Τριανταφυλλιά Τριανταφυλλίδου - Δήμος Βόλου
Ηλίας Φρεμεντίτης - ΑΜΚΕ Equal Society
Κορίνα Φτακλάκη - Δήμος Ρόδου
Νατάσσα Χαλκιαδάκη - MOVEU (διακρατικός εταίρος)
Ιωάννα Χαμακιώτη - Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Κυριακούλα Χρυσολωρά - Δήμος Κερατσινίου
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Εισαγωγή
Επ’ αφορμής του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη», του οποίου η υλοποίηση ανατέθηκε1
στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού- Ε.Ι.Ε.Α.Δ., σχεδιάστηκε επίσκεψη
μελέτης σχετικά με δράσεις υποστήριξης των αστέγων στην Βαρκελώνη, της Περιφέρειας της Καταλονίας στην Ισπανία, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus +.
Στόχος ήταν, η γνωριμία και η μεταφορά τεχνογνωσίας για θέματα κοινωνικής οικονομίας και
κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα, αλλά και η πρόθεση να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος,
ανάμεσα στους κοινωνικούς δρώντες, στη χώρα μας.
Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. σε συνεργασία με τον διακρατικό του εταίρο MOVEU2 συντόνισε και υλοποίησε την
εν λόγω επίσκεψη-μελέτη σε δύο ροές των 20 ατόμων η κάθε μία, όπου η πρώτη έλαβε χώρα τον
Απρίλιο του 2016 και η δεύτερη τον Μάιο του 2016. Ως προς τα χαρακτηριστικά των δύο επισκέψεων,
συνοπτικά αναφέρουμε ότι:

 Περιελάμβανε επισκέψεις σε κεντρική υπηρεσία του Δήμου Βαρκελώνης και σε ποικίλους φορείς
της αλληλέγγυας οικονομίας (10 συνολικά), όπου συζητήθηκε η ιστορία τους, το έργο και ο τομέας
δράσης τους. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια (workshops) μεταξύ των συμμετεχόντων,
καθώς και στοχευμένα σεμινάρια από τον διακρατικό εταίρο MOVEAU. Τέλος, έγιναν επισκέψεις
και ξεναγήσεις σε ιστορικές τοποθεσίες και ιδρύματα, της ευρύτερης περιοχής της Βαρκελώνης
και της περιφέρειας της Καταλονίας, ως αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος κατάρτισης.

 Στην πρώτη ροή δόθηκε έμφαση σε δράσεις κοινωνικής οικονομίας αναφορικά με άστεγους,
μετανάστες-πρόσφυγες και μακροχρόνια άνεργους, ενώ στην δεύτερη ροή έμφαση δόθηκε σε
δράσεις και μεθοδολογίες αντιμετώπισης του φαινομένου της έλλειψης στέγης από την πόλη της
Βαρκελώνης.
 Οι συμμετέχοντες και στις δύο αποστολές ήταν στελέχη, από όλη την Ελλάδα, της δημόσιας
διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) και δομών
της Εκκλησίας, ενώ συμμετείχαν 2 στελέχη της κεντρικής υπηρεσίας του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. και 2 στελέχη
της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Στο κείμενο που ακολουθεί θα παρουσιαστούν, εν συντομία, κάποιες ιδιαίτερες πτυχές αναφορικά
με το σύγχρονο ιστορικό και θεσμικό πλαίσιο της Ισπανίας και της πολιτισμικής κληρονομιάς της
Βαρκελώνης, καθώς επίσης χαρακτηριστικά της αλληλέγγυας οικονομίας της Βαρκελώνης (και
εν μέρει της Καταλονίας), όπως αναδείχτηκαν, είτε κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων και των
επισκέψεων είτε από ποικίλες βιβλιογραφικές αναφορές, στις οποίες ανέτρεξαν οι συμμετέχοντες
κατά την προετοιμασία του ταξιδιού. Επίσης, θα γίνει μια προσπάθεια παρουσίασης, συνοπτικής
λόγω περιορισμένου χώρου, της ταυτότητας των φορέων που φιλοξένησαν όλη την διοργάνωση.
Τέλος, θα καταγραφούν οι εμπειρικές παρατηρήσεις των συμμετεχόντων ως προς τη διάρθρωση
της αλληλέγγυας οικονομίας και κοινωνικής πολιτικής κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, ως
συνέχεια και των μακρών συζητήσεων με τους υπεύθυνους των φορέων εκεί.

1
Ν.4052/2012 και Υπουργική Απόφαση ∆ 28οικ.27671/2096/8-8-2014 « Έγκριση σκοπιµότητας για δέσµευση –ανάληψη
πιστώσεων από τον ΚΑΕ2762 του Φ33-220».

Η MOVEU Professional Services SL (http://www.moveu.es/) είναι ιδιωτικός οργανισμός με έδρα την Βαρκελώνη της
Ισπανίας, με κύριο στόχο τη συμμετοχή σε δράσεις και πολιτικές με σημαντικό αντίκτυπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από το
2009, η MOVEU δραστηριοποιείται και εξειδικεύεται στην οργάνωση και την υλοποίηση ευρωπαϊκών σχεδίων κινητικότητας.

2
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Ιδιαίτερες πτυχές αναφορικά με το σύγχρονο
ιστορικό και θεσμικό πλαίσιο της Ισπανίας και
της πολιτισμικής κληρονομιάς της Βαρκελώνης

Η ιστορία της Καταλονίας3 ξεκινά τον 10ο αιώνα μ.Χ. με τις κομητείες της βόρειας και κεντρικής
Καταλονίας να ανεξαρτητοποιούνται από το Φραγκικό Βασίλειο, όπου με επικεφαλής την κομητεία
της Βαρκελώνης γίνονται μεγάλη δύναμη της ευρύτερης λεκάνης της Μεσογείου. Η μετέπειτα ένωση
του Οίκου της Βαρκελώνης με το Στέμμα της Αραγονίας το 1137 έφερε εις πέρας την κατάκτηση
της περιοχής της Βαλένθια, των Βαλεαρίδων, της Σαρδηνίας, της Σικελίας και την εγκαθίδρυση
του Δουκάτου των Αθηνών και της Νεοπάτριας, διεθνοποιώντας τη γλώσσα τους και κερδίζοντας
ηγεμονική θέση στο εμπόριο, παράλληλα με την άνθιση των καταλανικών γραμμάτων. Ωστόσο η
εξαφάνιση του καταλανικού Οίκου της Βαρκελώνης (1410), ο Καταλανικός Εμφύλιος (1462-1472)
και η συγκρότηση της Ισπανικής Μοναρχίας, με βάση το οικονομικά ανθηρότερο Βασίλειο της
Καστίλης, έφεραν την παρακμή και τον παραγκωνισμό της περιοχής. Η πολεμική που εξαπέλυσαν
οι ολοένα και πιο συγκεντρωτικοί Ισπανοί μονάρχες εναντίον των καταλανικών νόμων και γλώσσας
προκάλεσε τον Πόλεμο των Θεριστών (1640-1652), κατά το τέλος του οποίου αποδόθηκε η Βόρεια
Καταλονία στη Γαλλία4.
Παρόλα αυτά, σταθμός στην πρώτη άνοδο του πολιτικού καταλανισμού5 θεωρείται η ισπανική
ήττα στον Ισπανοαμερικανικό πόλεμο του 1898. Το πρώτο σχέδιο αυτονομίας της Καταλονίας,
η Ένωση των Επαρχιών της Καταλονίας (Mancomunitat de Catalunya) του 1914, υπήρξε θύμα
της δικτατορίας του Μιγέλ Πρίμο δε Ριβέρα μεταξύ 1923 και 1930. Η έλευση της Β΄ Ισπανικής
Δημοκρατίας έδωσε χώρο έκφρασης στον καταλανισμό, επιτρέποντας την επανασύσταση της
Ζενεραλιτάτ της Καταλονίας το 1931 και της ψήφισης του Καθεστώτος Αυτονομίας της Νούρια το
επόμενο έτος. Σε ότι αφορά το στρατιωτικό πραξικόπημα της 18ης Ιουλίου 1936, ενάντια στη Δεύτερη
Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, που οδήγησε στον εμφύλιο πόλεμο (1936-1939), καθώς και η επί
δεκαετίες διακυβέρνηση της χώρας από τον δικτάτορα Φράνκο (Απρίλιος του 1939 - Νοέμβριος
του 1975) έπαιξαν εξίσου σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της κάθε εκάστης περιφερειακής
κουλτούρας. Οι ιστορικές μελέτες μαρτυρούν ότι η περιφέρεια της Καταλονίας είναι από αυτές που
πρωτοστατούν στην αντίσταση εναντίον του δικτατορικού καθεστώτος με επακόλουθο οι πολίτες
της να υπόκεινται σε πολιτικές διώξεις ποικίλων μορφών αλλά και διώξεις εναντίον της γλώσσας
και της πολιτισμικής ταυτότητας τους.

3

Γράφεται επίσης ως Καταλωνία ενώ στα καταλανικά ως Catalunya, στα οξιτανικά Catalonha και στα ισπανικά ως Cataluna.

Για παράδειγμα η πόλη του Perpignan στα Πυρηναία, που ανήκει διοικητικά στην Γαλλία αλλά τα Καταλανικά παραμένουν
ως εξίσου ομιλούσα γλώσσα για μεγάλο μέρος των κατοίκων της.

4

5
Ο καταλανικός εθνικισμός, γνωστός και ως «καταλανισμός» (catalanisme), ξεκίνησε την πορεία διεκδίκησης, αρχικά, της
πολιτικής αυτονομίας. Βασιζόταν στον ξεκάθαρα διακριτό χαρακτήρα της Καταλονίας ως ιστορικής εθνότητας τουλάχιστον
μέχρι τις αρχές του 18ου αιώνα στο πλαίσιο ενός, εκ των πραγμάτων, πολυεθνικού Ισπανικού Βασιλείου.
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Ταυτόχρονα, η Καταλονία αλλά και η Βαρκελώνη διατηρούσαν ιστορικά δομική διασύνδεση με
τις αποικίες6 (ακόμη και μετά την κατάρρευση της αποικιοκρατικής ισχύος της Ισπανίας), ισχυρή
βιομηχανική παραγωγή7, ανάπτυξη των επιστημών και των τεχνών8, ενώ επέδειξαν αξιοσημείωτα
επιτεύγματα στη δημιουργία σοβαρών υποδομών (π.χ. νοσοκομεία9, ρυμοτομικό σχέδιο10, κ.λπ.).
Η μετάβαση σε δημοκρατικό καθεστώς στην Ισπανία (το 1975) ταύτισε χρονικά την «πορεία
εκδημοκρατισμού της χώρας με την ύστερη ανάπτυξη κράτους πρόνοιας»11 . Παρότι το Ισπανικό
Σύνταγμα του 1978 δεν αναφέρεται ρητά στην έννοια της «ομοσπονδίας», με την ψήφισή του
αναγνωρίζεται ότι εκτός από το νομοθετικό και εκτελεστικό μονοπώλιο της κεντρικής εξουσίας,
συγκεκριμένες αρμοδιότητες (με κυριότερες την κοινωνική πρόνοια, τη στέγαση, τις υποδομές και
τη δημόσια υγεία) είναι δυνατόν να ασκηθούν αυτόνομα από τις Περιφερειακές Διοικήσεις, ενώ
η κοινωνική ασφάλεια και οι πολιτικές κατάρτισης-απασχόλησης είναι δυνατό να ασκηθούν σε
συνεργασία με τις Διοικήσεις των Περιφερειών. Η διαδικασία μεταφοράς τέτοιων αρμοδιοτήτων
γίνεται για ορισμένες «ιστορικές» περιφέρειες (Χώρα Βάσκων, Γαλικία, Καταλονία) μέσω της
«ταχείας οδού» (ή των διευρυμένων αρμοδιοτήτων), ενώ για άλλες μέσω της «αργής οδού» (ή των
οριοθετημένων αρμοδιοτήτων).

Οι Καταλανοί μπορούσαν να χρησιμοποιούν μαύρους σκλάβους εργάτες στις φυτείες τους στις αποικίες, ακόμη και μετά
την απαγόρευση της δουλείας, με αποτέλεσμα τη μεγάλη συγκέντρωση κεφαλαίου που επαναεπένδυσαν σε βιομηχανική
παραγωγή στην πατρίδα τους. Για παράδειγμα, για τον Antonio Lopez (τραπεζίτης, βιομήχανος και φιλάνθρωπος)
υπάρχουν αρχεία που επιβεβαιώνουν μια τέτοια πρακτική ενώ για τους Joan Guel (χορηγός του Gaudi) και Jamie Torres
(της παγκοσμίως γνωστής οινοποιίας) δεν υπάρχουν τέτοιες αρχειακές μαρτυρίες αν και επίσης είχαν δράσει στην Κούβα.
Όπως και να έχει η νυν Δήμαρχος Βαρκελώνης, κα Ada Colau, σε μία προσπάθεια ορθής ανάγνωσης του παρελθόντος,
ενισχύει τη χάραξη περιπατητικών ξεναγήσεων με ιστορικό στην σκλαβιά, εντός του Δήμου Βαρκελώνης.

6

Η Καταλονία είναι πρώτη στην βιομηχανική παραγωγή, ακολουθούμενη από τη χώρα των Βάσκων και την περιφέρεια της
Καστίγης.

7

Για παράδειγμα, ο ζωγράφος Salvador Dali και ο αρχιτέκτονας Antoni Gaudi, είναι παγκοσμίως γνωστοί Καταλανοί, ενώ η
Sagrada Familia (έργο του Gaudi) τελεί υπό την προστασία της Unesco, ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

8

Για παράδειγμα, το νοσοκομείο “Hospital de Santa Creu i de Sant Pau”, που ιδρύθηκε τον μεσαίωνα (1.401μ.Χ), ως
συνένωση 6 παλαιότερων κλινικών-ιατρείων, για να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες, της τότε πόλης, σε περίθαλψη και
θεραπεία. Το δεύτερο μέρος του ονόματός του το οφείλει στον τραπεζίτη Pau Gil, ο οποίος χρηματοδότησε την επέκταση
των κτιρίων και δημιουργήθηκε εν πολλοίς το συγκρότημα που γνωρίζουμε σήμερα και είναι γνωστότερο ως “Hospital
de Sant Pau”. Λειτούργησε ως νοσοκομείο έως το 2009, οπότε και ανακαινίστηκε για χρήση ως μουσείο, βιβλιοθήκη και
σχολή Καλών Τεχνών, και άνοιξε τις πύλες του στο κοινό το 2014. Έχει, επίσης, χαρακτηριστεί από την Unesco ως μνημείο
Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

9

Για παράδειγμα, «ο καταλανός μηχανικός, Ildefons Cerdà i Sunye, που κλήθηκε να βελτιώσει το ρυμοτομικό σχέδιο της
πόλης (περικλειόταν από τείχη που περιόριζαν την επέκτασή της, ενώ οι μικροί δρόμοι και το συνεχώς αυξανόμενο μέγεθος
του πληθυσμού της δημιουργούσαν έντονο πρόβλημα υγιεινής και οδηγούσαν συχνά σε καταστροφικές επιδημίες, όπου
σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία, κάθε φορά που ξέσπαγαν το 3% του πληθυσμού πέθανε, ενώ μόνο η χολέρα σκότωσε
περισσότερους από 13.000 ανθρώπους μεταξύ 1834 και 1865). Το σχέδιό του περιελάμβανε ένα πλέγμα δρόμων που θα
συνέδεε την παλιά πόλη με επτά περιφερειακά χωριά (τα οποία αργότερα έγιναν αναπόσπαστες γειτονιές της Βαρκελώνης
όπως η Gràcia και η Sarrià). Η ενωμένη περιοχή ήταν σχεδόν τετραπλάσια από την παλιά πόλη (η οποία ήταν περίπου 2
τετραγωνικά χιλιόμετρα) και θα έμελλε να γίνει γνωστή ως Eixample. Υπολόγισε τον όγκο του ατμοσφαιρικού αέρα που
ένα άτομο χρειαζόταν για να αναπνέει και ανέλυσε τα επαγγέλματα που μπορεί να κάνει ο πληθυσμός, χαρτογραφώντας
τις υπηρεσίες που μπορεί να χρειαστούν, όπως οι αγορές, τα σχολεία και τα νοσοκομεία. Κατέληξε στο συμπέρασμα,
μεταξύ άλλων, ότι όσο πιο στενοί είναι οι δρόμοι της πόλης, τόσο περισσότεροι θάνατοι συνέβαιναν. Τα υψηλά ποσοστά
θνησιμότητας του πληθυσμού της εργατικής τάξης και οι κακές συνθήκες υγείας και εκπαίδευσης ώθησαν τον Cerdà σε
ένα νέο είδος πολεοδομικού σχεδιασμού. Δημιούργησε κήπους στο κέντρο κάθε οικιστικού συγκροτήματος, με αποτέλεσμα
πλούσιοι και φτωχοί να έχουν πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Επίσης τα οκταγωνικά μπλοκ, στρογγυλεμένα στις γωνίες,
επέτρεπαν στους οδηγούς να δουν πιο εύκολα τι συμβαίνει στα αριστερά και στα δεξιά. Τα αυτοκίνητα δεν είχαν ακόμη
εφευρεθεί αλλά όταν ο Cerdà ανακάλυψε τους σιδηροδρόμους: “συνειδητοποίησε ότι θα υπάρξουν κάποιες μικρές μηχανές
που θα μετακινούνται με ατμό ώστε κάθε οδηγός να μπορεί να σταματήσει μπροστά από το σπίτι του”. Ακόμη και σήμερα, ο
σχεδιασμός αυτός καθιστά την κυκλοφορία απεριόριστα ευκολότερη στο Eixample. Ο Ildefons Cerdà εφηύρε επί της ουσίας
τον ορισμό “αστικοποίηση” - μια λέξη που δεν υπήρχε στην ισπανική ή καταλονική, ούτε όμως στην αγγλική και στη γαλλική,
και την οποία κωδικοποίησε στη γενική θεωρία της αστικοποίησης το 1867 (General Theory of Urbanisation in 1867)». Από
την εφημερίδα: The Guardian, Barcelona’s unloved planner invents science of ‘urbanisation’, στο «Story of cities».

10

11
Βλ. επίσης «Κοινωνική πολιτική και τοπική αυτοδιοίκηση - τελική έκθεση», Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αθήνα,
Δεκέμβριος 2006.
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Στο κοινωνικό πεδίο, σημαντικό σταθμό αποτέλεσε το “Σύμφωνο Τολέδο”12 του 1995 «για τα
διαρθρωτικά προβλήματα του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας και των κύριων μεταρρυθμίσεων»,
που διαμορφώθηκε με συμμετοχή των τότε, κύριων κομματικών δυνάμεων του Ισπανικού
Κοινοβουλίου και των κοινωνικών εταίρων. Το “Σύμφωνο Τολέδο” κατέδειξε την ανάγκη (ανάμεσα
σε άλλα) ότι τα θέματα υγείας και πρόνοιας θα έπρεπε να χρηματοδοτούνται κεντρικά, από τη
γενική φορολογία.
Πρόσφατες μελέτες13, καταδεικνύουν ότι παρόλο που ο συγκεντρωτισμός του Φρανκικού καθεστώτος
ήταν βαθιά ριζωμένος και αντιστεκόταν σθεναρά στις όποιες αποκεντρωτικές πρωτοβουλίες
η δυναμική της περιφερειοποίησης, μέσω των Juntas de Cooperation (διμερείς επιτροπές) και
των Convenios (μηχανισμός διευθέτησης των διενέξεων), λειτούργησε στη συνέχεια ως ένας
«ανταγωνισμός προς τα πάνω» μεταξύ των Αυτόνομων Κοινοτήτων14. Ταυτόχρονα, η διαχρονική,
επί δεκαετίες, ατροφία της κεντρικής προνοιακής πολιτικής (φαινόμενο που συναντάται οριζόντια
σε όλες τις χώρες του Νότου) αποτέλεσε κρίσιμο πεδίο δημοκρατικής νομιμοποίησης για τις νέες
αυτοδιοικητικές αρχές, γεγονός που κατέστησε εφικτή τη χάραξη και την υλοποίηση κοινωνικών
πολιτικών από μεγάλο μέρος των Ισπανικών Περιφερειών.

12
Βλ. επίσης: The Toledo Pact: measures to improve the public pension system and their impact, στο: OECD Economic
Surveys: Spain 2001.
13
Γόντικα, Ε., Ευρωπαϊκό Συγκριτικό Δημόσιο Δίκαιο – Οι Αυτόνομες Κοινότητες της Ισπανίας, ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου
2014-2015, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2014 και Σακαγιάννη, Η., Ευρωπαϊκό Συγκριτικό Δημόσιο Δίκαιο – Η μορφή του κράτους της
Ισπανίας και η κρίση του ενιαίου χαρακτήρα που οδήγησε στο Δημοψήφισμα της 9ης Νοεμβρίου 2014 αναφορικά με την
ανεξαρτητοποίηση της Καταλονίας, ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 2014-2015, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2015.
14

Το Σύνταγμα του 1978 της Ισπανίας αναγνωρίζει τις Περιφέρειες ως Αυτόνομες Κοινότητες.
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Ιδιαίτερες πτυχές αναφορικά με τα
χαρακτηριστικά της οικονομίας της
Βαρκελώνης

Η Καταλονία αποτελεί την πλέον βιομηχανοποιημένη περιφέρεια της Ισπανίας. Αν και συγκριτικά
με τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας, η Καταλονία από οικονομικής απόψεως βρίσκεται σε
καλή κατάσταση, εν τούτοις η ανεργία που υπάρχει είναι κατά το μάλλον δομική. Το μεγαλύτερο
βάρος δίδεται από την περιφέρεια στην ανάπτυξη του κλάδου του τουρισμού και την αναθέρμανση
του κλωστοϋφαντουργικού κλάδου, στον οποίο υπάρχει μεγάλη παράδοση. Ο πληθυσμός της
Βαρκελώνης (πρωτεύουσα της Καταλονίας) είναι 1,6 εκατομμύρια, ενώ το 2016 είχε ποσοστό
ανεργίας 15,5% (από 19,1% το 2011). Από οικονομική άποψη, η Βαρκελώνη παραμένει πολύ πιο
μπροστά από άλλες ισπανικές πόλεις και είναι ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά κέντρα σε
όλο τον κόσμο, αφού βάση του ΑΕΠ της κατατάσσεται 4η στην ΕΕ και 35η σε παγκόσμιο επίπεδο.
Επίσης, το επίπεδο της επιχειρηματικότητας στη Βαρκελώνη είναι το υψηλότερο στην Ισπανία, ενώ
έχει κάνει και μια αξιοπρόσεκτη μεταβολή από βιομηχανικό σε τουριστικό κέντρο τις τελευταίες
δεκαετίες.
Ιδιαίτερα η μητροπολιτική ζώνη της Βαρκελώνης έχει εκμεταλλευθεί στο έπακρο τις διεθνείς
ευκαιρίες που της έχουν δοθεί. Οι τοπικές αρχές χρησιμοποίησαν τη μεγάλη Διεθνή Έκθεση του
1929 και τη διοργάνωση των Ολυμπιακών αγώνων το 1992 για να μεταμορφώσουν την πόλη, δίνοντάς
της αναπτυξιακή δυναμική και στις δύο περιπτώσεις. Στο πλαίσιο αυτών, ενίσχυσαν την ανάπτυξη
της επιχειρηματικότητας δια μέσω της κοινωνικής οικονομίας, δημιουργώντας μια θερμοκοιτίδα
επιχειρηματικότητας, την Barcelona Activa, για τους τομείς Απασχόλησης, Επιχειρήσεων και
Τουρισμού υπαγόμενη στο Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης.
Η συγκεκριμένη θερμοκοιτίδα είναι υπεύθυνη για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της
πόλης, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών απασχόλησης για τους πολίτες και την
ενθάρρυνση της ανάπτυξης μιας διαφοροποιημένης τοπικής οικονομίας. Σήμερα, η Barcelona Activa αποτελεί μια τοπική αλλά και διεθνή αναφορά της Βαρκελώνης, στους τομείς της στήριξης των
επιχειρηματιών παράλληλα με τη βελτίωση του εργασιακού τοπίου και τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Καταλονίας.
Η νέα δε δομή (Porta 22 ή @22), που φιλοξενείται στην άκρη της πόλης (μετά την παραλία
Μπαρτσελονέτα), είναι μια υπερσύγχρονη εγκατάσταση πολλών στρεμμάτων, που παρέχει στους
δικαιούχους δυνατότητα χρήσης όλων των νέων τεχνολογιών, multimedia βιβλιοθήκης, αιθουσών
συσκέψεων και teleconference, εξατομικευμένων συμβουλών, επαγγελματικού προσανατολισμού, κ.λπ.
Το “Νεανικό Πλάνο Κατάρτισης-Απασχόλησης” και το “Πρόγραμμα Καθοδήγησης” από έμπειρους
και με κύρος επαγγελματίες αποτελούν δύο από τις πιο καινοτόμες πρακτικές που εφαρμόζει ο
Δήμος Βαρκελώνης για τη στήριξη των ανέργων, των νέων και της επιχειρηματικότητας.
H κοινωνική οικονομία σύμφωνα με ισπανικό νόμο του 2011 είναι το σύνολο των οικονομικών,
επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από
νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του
συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. Από το 2006, ο
Δήμος της Βαρκελώνης έχει συμπεριλάβει σε ένα ενιαίο δίκτυο συνεργασίας ομάδες φορέων που
ασχολούνται με την κοινωνική οικονομία, οι οποίες αποτελούν το 10% της συνολικής οικονομίας
του Δήμου. Το ποσοστό συμβολής ανά κατηγορία φορέα κοινωνικής επιχείρησης αποτυπώνεται
στο παρακάτω Γράφημα:
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Ποσοστό δικτύωσης κοινωνικών φορέων

10.4%
5.5%
54.3%
21.1%

Ομοσπονδίες / Αστικές
μη κερδοσκοπικές ενώσεις
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Φορείς χάραξης και υλοποίησης κοινωνικής
πολιτικής στην πόλη της Βαρκελώνης οι οποίοι
συμμετείχαν στο διακρατικό πρόγραμμα
κατάρτισης: «Δράσεις Υποστήριξης των Αστέγων»

Η λειτουργία επιχειρήσεων στο πλαίσιο της αλληλέγγυας οικονομίας στην περιφέρεια της
Καταλονίας, ως επί το πλείστον, λειτουργεί με τις ακόλουθες μορφές:

 SL Sociedad Laboral: Εταιρίες Εργασίας. Το κεφάλαιο ανήκει κατά πλειοψηφία
στους εργαζόμενους και λειτουργούν σε συνθήκες εργατικής αυτοδιεύθυνσης και αποτελούν
σε αριθμό περίπου το 57% των οργανώσεων.

 CO Cooperativas: Συνεταιρισμοί. Αποτελούν περίπου το 4% των οργανώσεων.
 CT Centros Esp de Trabajo: Κέντρα Εργασίας. Αποτελούν το αντίστοιχο των Κοιν.Σ.Επ.
ένταξης και αριθμούν περίπου το 2% των οργανώσεων.

 FU Fundaciones: Ιδρύματα. Αποτελούν το αντίστοιχο των μη κυβερνητικών οργανώσεων.
 EI Enpresas de Incercion: Αποτελούν φορείς ένταξης και λειτουργούν στο μοντέλο
των voucher, ενώ ανέρχονται σε περίπου 1% του συνόλου των οργανώσεων.

 AS Asociaciones: Ενώσεις προσώπων.
Αυτές οι κοινωνικές επιχειρήσεις στην Περιφέρεια της Καταλανίας κατηγοριοποιούνται επίσης, με
βάση τον σκοπό τους, σε τρεις ομάδες:
α) Κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης, β) Κοινωνικές επιχειρήσεις συλλογικού και παραγωγικού
σκοπού και γ) Κοινωνικές επιχειρήσεις κοινωνικής φροντίδας.
Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι και η νομική μορφή των «CLUSTER», δηλαδή ένωση αλληλένδετων
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα και τη στρατηγική συνεργασία για κοινά οφέλη
με γεωγραφικά κριτήρια ή κοινές επιδιώξεις, είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην περιφέρεια της
Καταλονίας.
Οι φορείς χάραξης και υλοποίησης κοινωνικής οικονομίας και πολιτικής, στην πόλη της Βαρκελώνης,
που συμμετείχαν στο διακρατικό πρόγραμμα κατάρτισης: «Δράσεις Υποστήριξης των Αστέγων»,
είναι οι παρακάτω:
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SAIER - Service Centre for Immigrants,
Emigrants and Refugees
Το SAIER (http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/en/saier/saier.html) είναι διακριτό τμήμα της
Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βαρκελώνης, που δημιουργήθηκε πριν 26 χρόνια προκειμένου
να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες διεθνείς ανάγκες κινητικότητας (κυρίως οικονομικοί μετανάστες
από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής). Επί της ουσίας αποτελεί την κορυφή της πυραμίδας που
συντονίζει και δικτυώνει όλες τις οργανώσεις και συλλογικότητες της πόλης της Βαρκελώνης. Οι
παρεχόμενες υπηρεσίες από το SAIER αφορούν: α) πληροφορίες σε μετανάστες (immigrants) και
πρόσφυγες (refugees) που εισέρχονται στην Καταλονία, β) πληροφορίες σε πολίτες της Καταλονίας που επιθυμούν να μεταναστεύσουν σε άλλη χώρα (emigrates) και γ) συμβουλευτικές υπηρεσίες
σχετικές με την εθελοντική επιστροφή σε άτομα που ενδιαφέρονται για την επιστροφή στη χώρα
προέλευσής τους.
Η διαχείριση αυτής της δημόσιας, δωρεάν και εξειδικευμένης υπηρεσίας, υποστηρίζεται θεσμικά
και διοικητικά από τους ακόλουθους 6 φορείς:
• Σύλλογο Αλληλοβοήθειας για τους Μετανάστες στην Καταλονία (L’Associació d’Ajuda Mútua
d’Immigrants a Catalunya - AMIC / UGT).
• Σύλλογο για τον Προσανατολισμό, την Εκπαίδευση και την Τοποθέτηση σε Θέσεις Εργασίας,
	Ξένων Εργαζόμενων (CITE).
• Κοινοπραξία για την Τυποποίηση της Γλώσσας (Consorci per a la Normalització Lingüística -CPNL).
• Ερυθρό Σταυρό (RED CROSS).
• Καταλανικό Σύλλογο για την Αλληλεγγύη και Βοήθεια προς τους Πρόσφυγες (Associació Catalana
de Solidaritat i Ajuda als Refugiats - ACSAR).
• Δικηγορικό Σύλλογο Βαρκελώνης (ICAB).
Για πρόσβαση στις υπηρεσίες του, απαιτείται παρουσία στην έδρα της δομής την πρώτη φορά,
προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάστασή του ενδιαφερομένου και να προγραμματιστούν τα απαραίτητα ραντεβού. Οι επόμενες συναντήσεις, είναι δυνατό να γίνουν είτε δια ζώσης είτε μέσω
τηλεφώνου.
Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται σε εξατομικευμένη μορφή και με εχεμύθεια. Επίσης, στις πρώτες
επισκέψεις παρέχονται και υπηρεσίες διερμηνείας σε διάφορες γλώσσες για τους ανθρώπους που
μόλις έχουν φτάσει στην Ισπανία.

XES - Xarxa d’economia
solidaria							
Η Xarxa d’Economia Solidaria (Ομοσπονδία Αλληλέγγυας Οικονομίας, https://www.economiasolidaria.org/xes-xarxa-deconomia-solidaria-de-catalunya) είναι μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου
Αλληλεγγύης. Η XES, στα μέσα της δεκαετίας του ‘90, ξεκίνησε τις δραστηριότητες συνεργασίας
μεταξύ της Καταλονίας, της Βραζιλίας και της Ομοσπονδίας Εργατικών Συνεταιρισμών της
Καταλονίας. Από το 2003, που συστάθηκε σε Ομοσπονδία, λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας
στη δημόσια διαβούλευση για θέματα κοινωνικής και συνεταιριστικής οικονομίας με τη Δημόσια
Διοίκηση και την πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ταυτόχρονα, συμμετέχει στις διαβουλεύσεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Κοινωνία των Πολιτών (ΚτΠ) για τα θέματα Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας.
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Federacio de Coperatives
de treball de Catalunya
Η Federacio de Coperatives de treball de Catalunya (Ομοσπονδία Εργατικών Συνεταιρισμών της
Καταλονίας, http://www.cooperativestreball.coop/) αντιπροσωπεύει και ηγείται περίπου 3.000
εργατικών συνεταιρισμών, τα μέλη των οποίων κατέχουν το μετοχικό κεφάλαιο, ενώ οι ίδιοι διοικούν
και λειτουργούν τις δραστηριότητες των συνεταιρισμών τους. Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον
40.000 άνθρωποι εργάζονται στους καταλονικούς εργατικούς συνεταιρισμούς, συμβάλλοντας με
4,6 δις ευρώ ετησίως στο ΑΕΠ της Περιφέρειας της Καταλονίας. Επιπροσθέτως, η Ομοσπονδία
έχει καθιερώσει την υποχρεωτική παρακολούθηση ταχύρυθμων σεμιναρίων (3-4 ημερών) για
την κοινωνική επιχειρηματικότητα, παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους την πληροφόρηση και
τα εργαλεία και εξασφαλίζοντας τη συνοχή ως προς την φιλοσοφία αλλά και την μακρόπνοη
βιωσιμότητα τους.

COOP57

Ο Coop57 (https://www.coop57.coop/ca/catalunya) ιδρύθηκε στα μέσα της δεκαετίας του ’90 από
πρώην εργαζόμενους της εκδοτικής εταιρίας Bruguera που πτώχευσε και είναι ένας συνεταιρισμός
ηθικών και υποστηρικτικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με κύριο στόχο να συμβάλει θετικά στον
κοινωνικό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας. Η βασική λειτουργία του οργανισμού
είναι η χρηματοδότηση σχεδίων που σχετίζονται με την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία μέσω
της χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης. Δηλαδή, συλλέγει τις αποταμιεύσεις της κοινωνίας των
πολιτών προκειμένου να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση φορέων της κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας οι οποίοι προωθούν την απασχόληση, το συνεργατικό πνεύμα και την αλληλεγγύη
γενικότερα, αλλά και την βιωσιμότητα με βάση τις αρχές της ηθικής και της αλληλεγγύης. Το έτος
2005 αποτελεί εμβληματική χρονιά αφού ξεκινάει η σύσταση δικτύου COOP σε άλλες πόλεις της
Ισπανίας, με πρώτες τις Αραγωνία, Μαδρίτη, Ανδαλουσία και Γαλικία.

Fundacio ared-Salta

Το ared-Salta (http://www.fundacioared.org/) ιδρύθηκε πριν από 22 χρόνια και σκοπός ήταν η
εκπαίδευση και εργασιακή επανένταξη, κατά κύριο λόγο αποφυλακισμένων, που απευθύνονταν
στον Δημόσιο Οργανισμό Απασχόλησης, τον SOC (αντίστοιχο ΟΑΕΔ). Ξεκίνησε με την παροχή
υποστηρικτικών υπηρεσιών κοινωνικής επανένταξης σε 5 αποφυλακισμένες γυναίκες και σε όλα αυτά
τα χρόνια λειτουργίας του έχει παράσχει υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, κατάρτισης και προώθησης
στην αγορά εργασίας σε περίπου 5.000 δικαιούχους (κατά κύριο λόγο αποφυλακισμένους/ες και
άνεργους/ες).
Στην παρούσα χρονική στιγμή λειτουργεί με σχολές επαγγελματικής κατάρτισης σε κοπτοραπτική
και μαγειρική/ζαχαροπλαστική, ενώ τα παραγόμενα προϊόντα μέσω των δύο σχολών κατάρτισης
απορροφούνται με διακριτό brand name, από μεγάλες αλυσίδες πολυκαταστημάτων και Super
Markets, εντός και εκτός της Ισπανίας.
Λειτουργεί επίσης ξενώνα φιλοξενίας δίπλα σε μεγάλο νοσοκομείο προκειμένου να φιλοξενεί
άπορες οικογένειες κατά τη διάρκεια νοσηλείας συγγενών τους, αλλά και αστέγους.
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Fundacio Trinijove
Το Trinijove (http://trinijove.org/) ιδρύθηκε το 1985, από τους ίδιους τους κατοίκους υποβαθμισμένης περιοχής στα περίχωρα της Βαρκελώνης, για να υποστηρίξει οικονομικά τον εργατικό κόσμο
και τους εσωτερικούς μετανάστες (κυρίως από την Ανδαλουσία) που διώκονταν από το καθεστώς
του Φράνκο. Στην αρχή της ίδρυσής του συμμετείχαν κυρίως μέλη χριστιανικών αδελφοτήτων και
η πρώτη δραστηριότητά του ήταν η συγκέντρωση και μεταπώληση μεταχειρισμένων ρούχων. Στην
παρούσα φάση ο φορέας παρέχει μια πληθώρα υπηρεσιών στην κοινότητα ως εξής:
• Υπηρεσίες σε οικογένειες με παροχή μαθημάτων σε παιδιά σχολικής ηλικίας, σεμιναρίων για κανόνες προσωπικής υγιεινής αλλά και γενικότερων συμβουλευτικών υπηρεσιών στους γονείς.
• Υπηρεσίες εκμάθησης της ισπανικής και καταλονικής γλώσσας σε οικονομικούς μετανάστες
και πρόσφυγες και υπηρεσίες κοινωνικής ενσωμάτωσης για ευάλωτους πληθυσμούς
με τη δημιουργία ποδοσφαιρικής ομάδας και εθελοντικού ραδιοφωνικού σταθμού, καθώς
και διοργάνωση πολιτιστικών και διαπολιτισμικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με άλλες
τοπικές οργανώσεις.
• Δημιουργία εταιρείας ΚοινΣΕπ με δικαιούχους ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, καθώς
και Εταιρείας Ένταξης με παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και ενημέρωση ευάλωτων
πληθυσμών για την αγορά εργασίας, καθώς και διασύνδεση με τον ιδιωτικό τομέα
για απορρόφηση δικαιούχων του φορέα.
• Λειτουργία σχολών Επαγγελματικής Τεχνικής Κατάρτισης σε διάφορους τομείς.

Fundacio Acsar
Το Acsar (http://www.fundacioacsar.org/en/) αποτελεί βασικό πυλώνα της δικτύωσης του SΑΙΕR
και ο ρόλος του είναι διττός. Διαχειρίζεται όλες τις παραπομπές που αφορούν αιτήματα ασύλου,
παρέχοντας υπηρεσίες νομικής μορφής στους αιτούντες άσυλο, σε συνεργασία με εθελοντέςμέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Βαρκελώνης, ενώ ταυτόχρονα εκπονεί συνεχή σεμινάρια
κατάρτισης σε νομικούς για θέματα ασύλου. Έργο του, επίσης, είναι η μελέτη του φαινομένου
της μετανάστευσης στην Καταλονία και την Ισπανία σε σχέση με το ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο
και η προώθηση του προβληματισμού και της συζήτησης σχετικά με τη διεθνή κινητικότητα, την
πολυμορφία και την κοινωνική συνοχή, καθώς και τα ίσα δικαιώματα για όλους στο πλαίσιο μιας
πλουραλιστικής κοινωνίας.
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Fundacio Arrels
To Arrels (που σημαίνει «Ρίζες», https://www.arrelsfundacio.org/en) δραστηριοποιείται στον
τομέα της στεγαστικής και κοινωνικής αποκατάστασης μακροχρόνια αστέγων (5-20 χρόνια),
οργανώνοντας την εφ’ όρου ζωής διαμονή τους σε διαμερίσματα που διαθέτει σε διάφορα σημεία
της πόλης της Βαρκελώνης.
Διατηρεί, επίσης, πρόγραμμα εργασιακής απασχόλησης των ωφελουμένων σε είδη χειροτεχνίας,
των οποίων τα έσοδα από την πώλησή τους συμβάλλουν στα οικονομικά της οργάνωσης.
Επιπροσθέτως, συμμετέχει στις διαβουλεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Κοινωνία των
Πολιτών (ΚτΠ) για τα θέματα έλλειψης στέγης μέσω της FEANTSA15, της οποίας αποτελεί και
ιδρυτικό μέλος.

Asociacion de Alternativas Motivacion
Y Acompanamiento - Adama

Η Adama (https://fundacionadama.org/) ιδρύθηκε το 2008 και σκοπό έχει να βοηθήσει άτομα
που είναι κοινωνικά αποκλεισμένα, μακροχρόνια ανέργους, αστέγους καθώς και άτομα που δεν
μπορούν να συντηρήσουν τις οικογένειές τους.
Η καινοτομία16 της Adama εδράζεται στη μέθοδο προσέγγισης του ατόμου σε ανάγκη και έχει σαν
βάση την ψυχολογική ενδυνάμωση των ατόμων, την επαναφορά της αυτοπεποίθησής τους και την
διαχείριση των συναισθημάτων τους, ώστε τα άτομα μόνα τους να είναι ικανά και να επιθυμούν να
κινητοποιηθούν για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους.
Ως εργαλεία χρησιμοποιεί τα: α) Mentoring, β) Coaching, γ) Tutoring και δ) Θεραπευτικές
Υπηρεσίες (όπως μουσικοθεραπεία, αρωματοθεραπεία, θεραπευτικό μασάζ, βελονισμό, θεραπεία
με ανθοϊάματα Bach, τεχνική Gestalt, κ.λ.π).

Equipament Integral Horta
To Equipament Integral Horta είναι ξενώνας αστέγων στην σχετικά υποβαθμισμένη περιοχή Horta
της Βαρκελώνης. Λειτουργεί και ως Κέντρο Ημέρας, για άτομα που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού
αποκλεισμού, παρέχοντας υπηρεσίες υγιεινής και σίτισης, καθώς επίσης λειτουργώντας εργαστήρια
καθημερινών δραστηριοτήτων. Συνεργάζεται με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Βαρκελώνης
και διαμεσολαβεί στην ανάπτυξη ενός σταθερού και διαρκή διάλογου μεταξύ του Δήμου και των
διάφορων επιτροπών γειτονιάς.

15
Η FEANTSA είναι η ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ΜΚΟ που ασχολείται με την έλλειψη στέγης και απώτερο στόχο έχει την
εξάλειψη του φαινομένου στην επικράτεια της Ευρώπης. Απαρτίζεται από 130 μέλη, εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας
κατά κύριο λόγο, σε 30 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των 28 κρατών μελών.
16
Δεν αναπτύσσει δραστηριότητες άμεσης κάλυψης των αναγκών διαβίωσης (σίτιση, στέγαση, εργασία) αλλά λειτουργεί
υποστηρικτικά ως προς το υπόλοιπο αλληλέγγυο δίκτυο παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.
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Συζήτηση – Συμπεράσματα
H Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου17 είναι η κορυφή της πυραμίδας που συντονίζει και δικτυώνει
όλες τις οργανώσεις και συλλογικότητες της πόλης της Βαρκελώνης που ασχολούνται με ευπαθείς
πληθυσμιακές ομάδες. Οι ευπαθείς ομάδες που έχει υπό την σκέπη του ο Δήμος είναι οι ακόλουθες:

 Παιδική ηλικία, εφηβεία και νεολαία, θύματα οικογενειακής βίας, ηλικιωμένοι.
 Άτομα κοινωνικού αποκλεισμού και άτομα με δυσκολία στην εύρεση εργασίας.
 Άτομα με αναπηρίες – ΑΜΕΑ και άτομα με κοινωνικά προβλήματα που προκύπτουν
από ψυχικές ασθένειες.

 Φορείς του AIDS (HIV).
 Οικογένειες οι οποίες αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα και τον κίνδυνο
του κοινωνικού αποκλεισμού.

 Γυναίκες που έχουν υποστεί σεξιστική βία και τα παιδιά αυτών.
 Θύματα βίαιων εγκλημάτων.
 Άτομα υπό εξάρτηση.
 Άστεγοι.
 Μετανάστες, πρόσφυγες, απόδημοι.
Η συνεργασία του Δήμου με τις οργανώσεις επικυρώνεται μέσω γραπτής συμφωνίας, ενώ το
γεωγραφικό πεδίο δράσης δεν αποκλείει τη συνεργασία με άλλα μεγάλα αστικά κέντρα σε επίπεδο
περιφέρειας. Ο Δήμος επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στη χάραξη πολιτικής με ταυτόχρονη
διερεύνηση εισαγωγής καινοτόμων πρακτικών18 ανά ευπαθή ομάδα, συντονίζοντας και μοιράζοντας
τις εργασίες για παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με την εξειδίκευση που έχει η κάθε οργάνωση και
αξιολογώντας στο τέλος της όλης διαδρομής το έργο τους.
Διακριτό, επομένως, σημείο όλης αυτής της οργάνωσης του μοντέλου Κοινωνικής Πρόνοιας
του Δήμου Βαρκελώνης είναι η εξειδίκευση ανά δραστηριότητα και όχι μόνο ανά ομάδα-στόχο
αφού δεν ασχολούνται όλοι με όλα αλλά, αντιθέτως, ο κάθε φορέας του δικτύου αναλαμβάνει να
παράσχει περιορισμένο αντικείμενο δραστηριοτήτων αναλόγως του καταστατικού του σκοπού του
και της εμπειρίας των στελεχών του.
Ο Δήμος αποδεδειγμένα επίσης, εισακούει και υιοθετεί τις εισηγήσεις τους σεβόμενος τη
φιλοσοφία του κάθε οργανισμού. Για παράδειγμα, άλλες οργανώσεις φτιάχνουν ξενώνες για τους
αστέγους και άλλες ασχολούνται με την εγκατάσταση αστέγων σε διαμερίσματα εφ’ όρου ζωής.

Βλέπε τη δημιουργία, σύσταση και λειτουργία του τμήματος SAIER εντός του Δήμου, για θέματα μεταναστών, προσφύγων
και αποδήμων.

17

18
Για παράδειγμα, οι καινοτόμες πρακτικές ανακούφισης για τους αστέγους, που εισηγείται η οργάνωση ADAMA, αποτελούν
αντικείμενο συζήτησης σε επίπεδο σχεδιασμού εντός του Δήμου αλλά όπως και να έχει τυγχάνει ήδη κάποιας, έστω και
μικρής ακόμη, δημόσιας χρηματοδότησης.
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Ο Δήμος Βαρκελώνης, επίσης, προβαίνει σε ετήσια καταγραφή19 αστέγων στην επικράτειά του.
Η καταγραφή αυτή υλοποιείται εξ ολοκλήρου με εθελοντική δράση, από οργανώσεις και πολίτες
με δημόσιο κάλεσμα μέσω των τοπικών μέσων ενημέρωσης και του διαδικτύου, ανεξαρτήτως αν
σχεδιάζεται στην λεπτομέρειά της και ως προς τα logistics της από την Κοινωνική Υπηρεσία του
Δήμου. Σε ότι αφορά δε θέματα υγείας των ευπαθών ομάδων, τόσο ο Δήμος όσο και το δίκτυο
οργανώσεών του, αντιστοίχως, απευθύνονται στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας της Περιφέρειας της
Καταλονίας που αναλαμβάνει την νοσηλεία και θεραπεία των ευπαθών αυτών ομάδων στα δημόσια
νοσοκομεία.
Στην σύγχρονη μορφή τους οι ενώσεις προσώπων, συλλογικοτήτων ή/και φορέων που
δραστηριοποιούνται στην πόλη έχουν εμποτίσει την κοινωνική ζωή και αντίστροφα. Οι συνεργασίες
ανάμεσα σε φορείς («συνεργασία σε δίκτυο»), ανεξάρτητα από το αν είναι δημόσιοι, ιδιωτικοί ή
μικτοί είναι ο κανόνας και επιτρέπουν στην τοπική κοινωνία να δημιουργήσει ένα πλέγμα φορέων
και δράσεων που ενισχύει την καινοτομία και την ευρηματικότητα στην κοινωνική προστασία.
Η νομική μορφή που χρησιμοποιείται ευρέως από τους μη κερδοσκοπικούς αυτούς οργανισμούς
του δικτύου στον Δήμο της Βαρκελώνης, αλλά και γενικότερα στην Καταλονία, είναι ως επί το
πλείστον αυτή του «Ιδρύματος» (Fundacion) γιατί παρέχει σαφή πλεονεκτήματα όσον αφορά στη
φορολογία, στους σκοπούς και στη δυνατότητα διεύρυνσης των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.
Η αρχική χρηματοδότηση τα πρώτα χρόνια λειτουργίας των φορέων αυτών επιτυγχανόταν κατά
κύριο λόγο από δημόσια χρηματοδότηση σε ποσοστό περίπου 80-90% και από χορηγίες (Τραπεζών
και μεγάλων Εταιρειών) στο υπόλοιπο ποσοστό.
Η δημόσια δε χρηματοδότηση επιτυγχάνονταν σε τρία επίπεδα:

 Σε τοπικό επίπεδο από τον Δήμο της Βαρκελώνης.
 Σε Περιφερειακό επίπεδο από την Κυβέρνηση της Καταλονίας.
 Σε εθνικό επίπεδο από την κεντρική Κυβέρνηση της Ισπανίας και κυρίως μέσω των
	Υπουργείων: Υγείας, Κοινωνικών Υπηρεσιών & Ισότητας και Εργασίας και Μετανάστευσης.
Όμως, η αρχική αυτή μορφή της χρηματοδότησής τους άλλαξε σε ποσοστά με το πέρασμα των
ετών και τώρα πλέον η δημόσια χρηματοδότησή τους περιορίζεται σε ένα 20%-30% ανάλογα τον
φορέα, ενώ το υπόλοιπο 70%-80% της χρηματοδότησης επιτυγχάνεται είτε μέσω των ευρωπαϊκών
κονδυλίων είτε μέσω συμπράξεων με μεγάλους Ιδιωτικούς φορείς.
Η μεγάλη αυτή αλλαγή στις χρηματοδοτικές πηγές επιτεύχθηκε κατά κύριο λόγο μετά την
διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων στη Βαρκελώνη, που έδωσαν μια περαιτέρω ώθηση στα
θέματα αλληλεγγύης και πρόνοιας στην πόλη.

19
Η ετήσια καταγραφή του 2016 πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαίου και τις ώρες 12.00 με 2.00 τα ξημερώματα με την βοήθεια
900 εθελοντών που συμπλήρωναν σε ειδική φόρμα (χωρίς να επικοινωνούν με τους άστεγους) το σημείο (οδό και αριθμό),
το φύλλο και αν έχουν υπό την κατοχή τους κάποιο ζώο.
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Παρόλα αυτά, και άλλοι επιπρόσθετοι λόγοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην αλλαγή φιλοσοφίας των
χρηματοδοτικών ροών. Καταρχήν, οι φορείς στο σύνολό τους επέδειξαν μια μεγάλη εξωστρέφεια
αναζητώντας την ενεργή τους συμμετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα20 .
Μέσω δικτυώσεων επέτυχαν χρηματοδοτήσεις από μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι και το ίδιο το SAIER αξιοποίησε στο μέγιστο δυνατό βαθμό το Immigration Pact
2008 της ΕΕ.
Η εξωστρέφεια και οι συνεπακόλουθες μεγάλες χρηματοδοτήσεις οδήγησαν στην ανάγκη εγκαθίδρυσης ενός αξιόπιστου συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης, προκειμένου να δημιουργηθεί σχέση εμπιστοσύνης, τόσο με τη δημόσια διοίκηση όσο και με τον ιδιωτικό τομέα. Στο τέλος της
δεκαετίας του ΄90 θεσμοθετήθηκαν:
α) η υποχρέωση των ιδρυμάτων (Fundacion) να δημοσιεύουν τους ετήσιους ισολογισμούς τους
και β) η πιστοποίηση τέτοιας μορφής φορέων με ετήσια αξιολόγηση από το Καταλονικό Υπουργείο
Εργασίας, ενώ και οι ωφελούμενοι πιστοποιούνται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.
Αποτέλεσμα αυτής της πρώτης θεσμικής παρέμβασης αξιολόγησης και πιστοποίησης21 , είναι η ειδική πριμοδότησή τους κατά τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών για προμήθεια έργων.
Στη συνέχεια, τόσο η περιφέρεια Καταλονίας όσο και το Ισπανικό κράτος, δημιούργησαν αξιόπιστα
μητρώα φορέων ανά δραστηριότητα και προχωρούν σε τακτικές αξιολογήσεις.
Οι εξελίξεις του τομέα της κοινωνικής οικονομίας και οι διαστάσεις που λαμβάνουν οι αντίστοιχες
δράσεις για προώθηση κοινωνικών πολιτικών, οδηγούν στη δημιουργία εξειδικευμένων εργαλείων
/ διαδικασιών, με στόχο την συνεχόμενη βελτίωση της λειτουργίας των οργανισμών (δημοσίων και
ιδιωτικών) που δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς.
Τόσο η Καταλονία όσο και η Ισπανία γενικότερα, μοιάζει να προσαρμόζονται συνεχώς στις νέες
ανάγκες, αφού για παράδειγμα, ήδη από το 2015, θεσμοθετήθηκαν οι ειδικότητες/επαγγέλματα
των Tutor και Coach, ως πανεπιστημιακού επίπεδου ειδικότητες.
Τέλος, η διαπιστωμένη κουλτούρα αλληλεγγύης στην πόλη της Βαρκελώνης, εκτός από θέμα αποτελεσματικής οργάνωσης, λειτουργικής δικτύωσης και ολιστικής προσέγγισης, πρέπει να εκληφθεί
και ως η συνισταμένη όλων αυτών των ιστορικών, πολιτισμικών, πολιτικών, θεσμικών και οικονομικών δεδομένων που προαναφέρθηκαν.

20
Για παράδειγμα το Arrels είναι ενεργό μέλος της FEATSA εδώ και 10 χρόνια ενώ ο Πρόεδρος του Trinijove είναι και
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εταιρειών Ένταξης (ENSIE).
21
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Fudacion Ared, το οποίο διαθέτει (πέρα των προηγούμενων) πιστοποιητικό
Οργανισμού Κατάρτισης και πιστοποιητικό Οργανισμού Εθελοντισμού, καθώς και 11 ακόμη, διαφορετικά είδη ιδιωτικής
ασφάλισης.
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Υπεύθυνη Έκδοσης - Συντονισμός: Ελένη Λαμπριτζή
Επιμέλεια Έκδοσης: Νίκη Γιαννοπούλου
Επιμέλεια Σύνταξης: Νίκη Γιαννοπούλου & Κων/να Μπασκόζου
Επιτροπή Παρακολούθησης: Γεώργιος Πλανήτερος,
Στέλιος Καμπουρίδης, Βασιλική-Μαρία Παπανδριανού,
Χριστίνα Κοτρώτσου, Ελένη Λαμπριτζή, Νίκη Γιαννοπούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

EΘΝΙΚΟ
Ι ΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Ε ΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη»

