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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ‐ ΣΚΟΠΟΣ
Το παρόν Ερωτηματολόγιο απευθύνεται αποκλειστικά στους «Φορείς Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» που παράγουν και παρέχουν κοινωνικό έργο στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας.
Ως «Φορείς Κοινωνικής Αλληλεγγύης», στο πλαίσιο του παρόντος, προσδιορίζονται φορείς
που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρόνοιας, της ψυχικής υγείας, της κοινωνικής
φροντίδας, του εθελοντισμού κ.λπ., που προβαίνουν σε ανίχνευση αναγκών και
παρεμβάσεις αντιμετώπισης του φαινομένου της φτώχειας και των διακρίσεων,
ανεξαρτήτως θεσμικού πλαισίου ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας.
Περιλαμβάνονται ενδεικτικά ΜΚΟ, Αστικές Μη‐Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Ιδρύματα,
Κληροδοτήματα, Εθελοντικές Οργανώσεις, Ενώσεις Φυσικών και Νομικών Προσώπων,
Επιστημονικές Εταιρείες κ.λπ., καθώς και η Εκκλησία, Μητροπόλεις και Ενορίες.
Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να αποτελέσει τη βάση της διαβούλευσης και
ανταπόκρισης των Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον σχεδιασμό και εξειδίκευση
παρεμβάσεων που στοχεύουν στην «προώθηση της κοινωνικής ένταξης και στην
καταπολέμηση της φτώχειας και των οποιωνδήποτε διακρίσεων» κατά την νέα
Προγραμματική Περίοδο 2014‐2020 (νέο ΕΣΠΑ). Οι παρεμβάσεις αυτές θα
χρηματοδοτηθούν – με τις προϋποθέσεις που προσδιορίζονται από τους νέους
Κανονισμούς – από πόρους του «Θεματικού Στόχου 9» και από πόρους που θα
διαχειριστούν μέσω των ΠΕΠ, οι Περιφέρειες.
Το παρόν ερωτηματολόγιο στοχεύει στα ακόλουθα κρίσιμα ζητήματα:
 Στη αναλυτική «χαρτογράφηση» των Ομάδων‐Στόχου των παρεμβάσεων σε επίπεδο
«Περιφερειακής Ενότητας» (δηλαδή σε επίπεδο πρώην Νομού), όπου αυτό είναι
δυνατόν, ανάλογα με την «εμβέλεια» εξυπηρέτησης των δυνητικά Ωφελούμενων από
την οικεία «Δομή Πεδίου» του Φορέα.
 Στη διατύπωση προτάσεων, δράσεων και παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του
φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού διαχωρισμού, οι οποίες θα έχουν
συγκεκριμένη στόχευση, ανά Ομάδα‐Στόχο.
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Στη διατύπωση προτάσεων, δράσεων και παρεμβάσεων ολοκληρωμένου χαρακτήρα,
είτε με χωρική διάσταση, είτε με έμφαση σε ομάδες αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο
κίνδυνο διακρίσεων ή κοινωνικό αποκλεισμό, είτε με συνδυασμό των ανωτέρω.

Το ερωτηματολόγιο στοχεύει επίσης στη συστηματοποίηση των τοπικών «Εταιρικών
Σχέσεων» με βάση τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας για την Εταιρική Σχέση (ECCP /
ΕΚΔΕΣ), ο οποίος εφαρμόζεται σε συνδυασμό με την «Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση», στο
πλαίσιο των διατάξεων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ)
για τη νέα Προγραμματική Περίοδο.
Κρίσιμη παράμετρο των παρεμβάσεων της νέας Προγραμματικής Περιόδου είναι η ευθεία
συσχέτισή τους με Ομάδες‐Στόχους (δυνητικά ωφελούμενους), οι οποίες προσδιορίζονται
συνδυαστικά με βάση το Παράρτημα του Κανονισμού του ΕΚΤ (1304/17‐12‐2014) και το Ν.
4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ 216/30‐9‐2011).
Για το σκοπό αυτό, διακινούνται δύο ειδών πανομοιότυπα ερωτηματολόγια:
 το πρώτο απευθύνεται στους Δήμους, ικανοποιώντας την ανάγκη απόκτησης
«εικόνας» για την γεωγραφική εμβέλεια των Ομάδων‐Στόχου,
 το δεύτερο ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε Φορείς Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
δίδοντας έμφαση στις «Δομές Πεδίου» που δραστηριοποιούνται σε τοπικό
επίπεδο, κατά το δυνατόν σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (πρώην Νομός) και
παρέχουν κοινωνικές, προνοιακές κ.λπ. υπηρεσίες, στους Ωφελούμενους που
εμπίπτουν στις καταστατικές τους δραστηριότητες και οι οποίοι καταγράφονται ως
προς τα χαρακτηριστικά τους στον πίνακα 1 του παρόντος.
Ειδικότερα, το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται στις «Δομές Πεδίου» που λειτουργούν
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (οι
οποίοι μπορεί να έχουν έδρα σε άλλη Περιφέρεια) και, συμπληρώνεται από τους επιτόπου
Υπευθύνους των Δομών και όχι από την «κεντρική διοίκηση» των Φορέων. Δίδει έμφαση
στις Ομάδες‐Στόχους, στις ανάγκες και στις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και κάθε
μορφής στήριξης που παρέχονται σε αυτούς, ανάλογα με τους σκοπούς του Φορέα και την
αντίστοιχη «ειδίκευση» των Δομών.

Η συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου γίνεται από κάθε μεμονωμένη «Δομή»,
ανεξάρτητα από το αν εποπτεύεται ή όχι από άλλον «Φορέα».

Για παράδειγμα, εάν ένας Φορέας έχει (φορολογική ή διοικητική) έδρα στην Αττική (λ.χ.
Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών) και διαθέτει πέντε (5) αποκεντρωμένες
Δομές που στην ουσία παρέχουν τις καταστατικά προβλεπόμενες υπηρεσίες του Φορέα,
ενδεικτικά στην Αττική (λ.χ. από μία στις Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικού Τομέα και
Δυτικής Αττικής) και, στις Π.Ε. Εύβοιας, Λάρισας και Θεσσαλονίκης, θα πρέπει κάθε μία
από αυτές τις πέντε Δομές να συμπληρώσει αντίστοιχο ερωτηματολόγιο και να το
αποστείλει στην οικεία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) της αντίστοιχης Περιφέρειας,
από την οποία θα έχει λάβει σχετική επιστολή με συνημμένο ερωτηματολόγιο, οδηγίες,
πληροφορίες με ανάρτηση στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας κ.λπ.
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Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια από τις πέντε Δομές, θα
«προωθηθούν» στις Περιφέρειες Αττικής, Στ. Ελλάδας, Θεσσαλίας και Κεντρικής
Μακεδονίας.
Εάν η «έδρα» του Φορέα ταυτίζεται με μία Δομή συμπληρώνεται ένα ερωτηματολόγιο και
αποστέλλεται στην οικεία Περιφέρεια.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για την ικανοποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων του σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο, είναι
απαραίτητη η συμπληρωση των Πινάκων 1 και 2 (αντίστοιχα, Ενότητες Δ.2 και Ε.1.2 του
παρόντος).
Η συμπληρωση των συγκεκριμένων Πινάκων θα χρησιμοποιηθεί ΚΑΙ για την εκτίμηση των
Ομάδων Στόχου σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και Περιφέρειας, αποτελώντας
βασική εισροή στο σχεδιασμό του νέου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος
(ΠΕΠ) για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014‐2020.
Κατά συνέπεια, η συμπλήρωση των Πινάκων θα πρέπει να προηγηθεί της συνολικής
συμπληρωσης του ερωτηματολογίου, σε σχέση με τις προθεσμίες που τίθενται στο
διαβιβαστικό της Περιφέρειας, να συμπληρωθεί και σε μορφή EXCEL που επισυνάπτεται
και να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υποδεικνύεται στο διαβιβαστικό της
ΕΔΑ του ΠΕΠ.
Οι «Ομάδες Στόχου» έχουν κωδικοποιηθεί με βάση τον Κανονισμό του ΕΚΤ (1304/17‐12‐
2014) και σε συνδυασμό με το Ν. 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 216/30‐9‐2011) σε 3 κύριες Κατηγορίες
και σε επιμέρους Κατηγορίες, με συγκεκριμένη κωδικοποίηση.
Οι «Ομάδες Στόχου» εκφράζουν χαρακτηριστικά στα οποία εμπίπτουν οι «Ωφελούμενοι»
κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών από τις Δομές Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ανάλογα με το πεδίο δραστηριοποίησής τους. Η «κατανομή» των Ωφελουμένων (με
στοιχεία 2013) στις κατηγορίες και υποκατηγορίες των Ωφελουμένων (Δικαιούχων)
γίνεται με ασφαλή και αντικειμενική εκτίμηση των Υπευθύνων κάθε «Δομής» του Οικείου
Φορέα, σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.
Ειδικότερα, για την συμπλήρωση των Πινάκων θα ακολουθηθούν οι οδηγίες
της Ενότητας Δ.2 του παρόντος

Για διευκόλυνση των Στελεχών των «Δομών Πεδίου» των Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
παρέχονται ειδικότερες πληροφορίες σε Παραρτήματα, ως εξής:
 Παράρτημα Ι: Παρουσίαση των «Επενδυτικών Προτεραιοτήτων» (Ε.Π.) στις οποίες
διαρθρώνεται ο Θεματικός Στόχος 9, μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται οι υπό
συζήτηση παρεμβάσεις. Συγκεκριμένα, οι προτάσεις στο πλαίσιο του παρόντος
αναμένονται στο πλαίσιο των Ε.Π. 9.1 έως και 9.6. Οι Ε.Π. 9.7 – 9.10 στο πλαίσιο του
ΕΤΠΑ δρουν συμπληρωματικά προς εκείνες του ΕΚΤ, στοχεύουν δε στην υποστήριξη
των Ε.Π. που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.
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Παράρτημα ΙΙ: Παρουσίαση του περιεχομένου του Θ.Σ. 9, στο πλαίσιο του μέχρι
σήμερα Εθνικού Σχεδιασμού.
Παράρτημα ΙΙΙ: Παρουσίαση καταλόγου ενδεικτικών δράσεων, ανά Επενδυτική
Προτεραιότητα.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΣΧΕΣΗ ΔΟΜΗΣ‐ΦΟΡΕΑ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ –
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(Συμπλήρωση Πίνακα)

Επωνυμία, διακριτικός τίτλος Φορέα:
ΔΟΜΗ‐ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ονομασία Δομής:
Δήμος:

ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ

Περιφ. Ενότητα:
Περιφέρεια:
Πλήρης Επωνυμία:
Έδρα:

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΥΠΑΓΕΤΑΙ Η ΔΟΜΗ

Δήμος:
Περιφ. Ενότητα:
Περιφέρεια:
Ιστοσελίδα από την οποία μπορούν να αντληθούν
πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Φορέα:
Άλλες Πληροφορίες:
1.

ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΔΟΜΗ
(όπως προκύπτουν από το καταστατικό των
Φορέων και την καθημερινή λειτουργία τους)

2.
3.
4.
1.

ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο
ΦΟΡΕΑΣ
(όπως προκύπτουν από το καταστατικό των
Φορέων και την καθημερινή λειτουργία τους)

2.
3.
4.
1. Υπεύθυνος Δομής:

Στελέχη της Δομής που Συνεργάστηκαν
(Ονοματεπώνυμο – Ιδιότητα)

2.

1

3.
4.

Επικοινωνία

Όνοματεπώνυμο:
Στοιχεία Επικοινωνίας
Πρόεδρος Δ.Σ.

Αρμόδιος που δεσμεύει τον Φορέα
Άλλος
Ημερομηνία Τελικής Συμπλήρωσης
και Αποστολής
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
ΣΤΑ ΟΡΙΑ «ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ» ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ
(Συμπλήρωση Πίνακα)
Εντοπισμός και ιεράρχηση των κρίσιμων τοπικών κοινωνικών προβλημάτων (μέχρι 3) ειδικά για τις Ομάδες – Στόχους του Θ.Σ. 9 (συμβουλευτείτε τον Πίνακα 1)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣ –
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ προς τους
οποίους απευθύνεται

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ‐ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ:

Επιλέξτε, συμπληρώστε:
π.χ. Κοινωνική Φροντίδα
(αυστηρά για τις Ομάδες‐Στόχου
του Θ.Σ. 9),
π.χ. υγειονομική, ψυχολογική,
κοινωνική και επαγγελματική
μέριμνα υπέρ ΑΜΕΑ
π.χ. παιδική προστασία
κ.ο.κ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ:

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ – ΚΕΝΑ:

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ «ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ» ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΟΜΗ:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ (περιεχόμενο, Ομάδα‐Στόχος, τρόπος παρέμβασης):

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ:
π.χ. Έξαρση φαινομένων
φτώχειας (με ενδεχόμενους
«θύλακες» είτε σε συγκεκριμένη
Ομάδα‐Στόχο, είτε με
συγκεκριμένη χωρική αναφορά)

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ:

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ – ΚΕΝΑ:

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ «ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ» ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΟΜΗ:
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣ –
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ προς τους
οποίους απευθύνεται

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ‐ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ (περιεχόμενο, Ομάδα‐Στόχος, τρόπος παρέμβασης):

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ:
κ.ο.κ.
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ:

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ – ΚΕΝΑ:

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ «ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ» ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΟΜΗ:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ (περιεχόμενο, Ομάδα‐Στόχος, τρόπος παρέμβασης):
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ

Γ.1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ
(κωδικοποιημένη συμπλήρωση ενοτήτων max 1 σελιδα + Πίνακες)

Κατανομή
Αρμοδιοτήτων και
ρόλων μεταξύ Δομής
και «Διοίκησης»
Φορέα (Κεντρικής
Δομής, όπου
υπάρχουν)
Κύριες Λειτουργίες της
Δομής και Ιεράρχησή
τους

Συμμετοχή σε
Προγράμματα ΕΣΠΑ ή
άλλα
Άλλες Πληροφορίες ‐
Σχόλια

Πίνακας Στελέχωσης της Δομής
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ στη συγκεκριμένη Δομή

Κοινωνικός Επιστήμονας – Κοινωνικός Λειτουργός
Κοινωνικός Επιστήμονας ‐ Ψυχολόγος
Κοινωνικός Επιστήμονας – Κοινωνιολόγος
Λοιπό Επιστημονικό Προσωπικό*:
Διοικητικό Προσωπικό
Βοηθητικό Προσωπικό

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ή ΣΤΕΛΕΧΗ που απασχολούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (λόγω επιχορήγησης
Προγράμματος, σύμβασης έργου κ.ο.κ.)

Κοινωνικός Επιστήμονας – Κοινωνικός Λειτουργός
Κοινωνικός Επιστήμονας ‐ Ψυχολόγος
Κοινωνικός Επιστήμονας – Κοινωνιολόγος
Λοιπό Επιστημονικό Προσωπικό
Ιατρός: … (συνήθεις ειδικότητες:…)
Ιατρός: … (ειδικότητες που έχουν σχέση με τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των Ωφελουμένων της Δομής)
Φαρμακοποιός
Διοικητικό Προσωπικό
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Βοηθητικό Προσωπικό
Εθελοντές

Καταγράφεται το προσωπικό που πραγματικά ασχολείται με τη λειτουργία των Δομών
Τυχόν στελέχη που παρέχονται από Φορέα‐ΜΚΟ προς Δήμους στο πλαίσιο Προγραμμάτων «Δομών
Αντιμετώπισης της Φτώχειας» του Υπ. Εργασίας καταγράφονται σε ξεχωριστό πίνακα, με την ίδια
γραμμογράφηση

Γ.2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ» ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ή
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
(κωδικοποιημένη συμπλήρωση ενοτήτων max 1 σελιδα)
Κοινωνική Δικτύωση
(με τοπικούς φορείς,
την τοπική κοινωνία,
την επιχειρηματική
κοινότητα κ.λπ.)
Είδος Δράσεων,
Βασικές Κατηγορίες
Ωφελούμενων

Εθελοντισμός

Κοινωνική Λογοδοσία

.
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Γ.3. ΚΟΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ 2011‐2013
(Συμπλήρωση Πινάκων για να εξαχθούν μοναδιαία κόστη σχεδιασμού παρεμβάσεων σε
τοπικό επίπεδο κατά την επόμενη Προγραμματική Περίοδο)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ*

ΔΟΜΗ:
ΧΡΗΣΕΙΣ 2011‐2013 (σε ευρώ)
Χρήση 2011
Χρήση 2012
Χρήση 2013
(με βάση τελικά
απολογιστικά
στοιχεία)

(με βάση τελικά
απολογιστικά
στοιχεία)

(με βάση
εκτιμήσεις ή
απολογιστικά
στοιχεία)

Μισθοδοσίες (σύνολα, συμπ/νται
εργοδοτικές εισφορές και φόροι)
Αμοιβές Εξωτερικών Συνεργατών
Προμήθειες
εξοπλισμού,
αναλωσίμων κλπ
Προμήθειες
λειτουργικών
δαπανών
Δομών
(τρόφιμα,
φάρμακα, ιματισμός, κλπ)
Ενοίκια
Έμμεσες δαπάνες (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ)
Έξοδα Διοίκησης που αναλογούν
Δημοσιότητα και λοιπές δαπάνες
….
….
….
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟΣΤΗ
* Συμπληρώνονται και άλλες κατηγορίες δαπανών, εφόσον υπάρχουν

7

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ – ΣΤΟΧΟΥ ΤΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας και οποιωνδήποτε διακρίσεων» ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δ.1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ,
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ – ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ

(κωδικοποιημένη συμπλήρωση των δύο Πινάκων που ακολουθούν. Αφορά στα «κριτήρια» που
εφαρμόζει ο Φορέας / Δομή και στην μεθοδολογία «επιβεβαίωσής» τους και όχι σε πιστοποιητικά
κοινωνικής προστασίας ή ισοδύναμα που χορηγούνται από άλλες Δημόσιες Αρχές)

Αναφορά για έρευνες ή διαδικασίες
ανίχνευσης, εντοπισμού Ομάδων‐Στόχου, που
είναι ευρύτερες ή δεν συνάδουν ευθέως με την
κατηγοριοποίηση των Ομάδων‐Στόχου του
Πίνακα 1
Π.χ. πρόσκληση «Ωφελουμένων», κοινωνική
δικτύωση, κοινωνικές έρευνες κ.λπ.)
Π.χ. Συμμετοχή σε Τοπικά Συμβούλια και
Κοινωνικά Δίκτυα, Επιστημονικές Έρευνες κ.λπ.

Σύντομη / Κωδικοποιημένη Περιγραφή
Ειδική αναφορά για «σύστημα» (ή συστήματα,
ή μεθοδολογίες ή διαδικασίες κ.λπ.)
«υποδοχής» και καταγραφής Ωφελουμένων,
επικαιροποίησης του «status» των
Ωφελουμένων κ.λπ., με βάση τα
χαρακτηριστικά των Ομάδων Στόχου του
Πίνακα 1 στα οποία δυνητικά εμπίπτει κάθε
Ωφελούμενος
Π.χ. Ιατρικές ή άλλες γνωματεύσεις,
συνεντεύξεις και πραγματογνωμοσύνες,
βιβλιάρια και λοιπά δικαιολογητικά και
αποδεικτικά κ.ο.κ.,
σε φυσική /ηλεκτρονική μορφή (βάση
δεδομένων), μεθοδολογία και πλαίσιο
διασφάλισης προσωπικών δεομένων κ.λπ.

Στον Πίνακα που ακολουθεί, η διαδικασία που
ακολουθείται συνδέεται με κάθε Ομάδα‐Στόχο

Στο πλαίσιο του Ερωτηματολογίου, κωδικοποιούνται ΤΡΕΙΣ Ομάδες Ομάδων‐Στόχου με
βάση το Παράρτημα Κανονισμού ΕΚΤ (1304/17‐12‐2014) και σε συνδυασμό με το Ν.
4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 216/30‐9‐2011).

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ
(«κύριες» Ομάδες

Α
Β

ΕΥΑΛΩΤΕ
Σ
ΕΙΔΙΚΕΣ
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Γ

ΛΟΙΠΕΣ

Για την συμπλήρωση του Πίνακα, συμβουλευθείτε τα χαρακτηριστικά των Ομάδων ‐
Στόχου, όπως έχουν κωδικοποιηθεί σε Κατηγορίες και Υποκατηγορίες στον Πίνακα 1. Οι
«Ωφελούμενοι» μπορεί να είναι είτε άτομα είτε νοικοκυριά. Στην περίπτωση
νοικοκυριών, καταγράφονται ‐με βάση τα χαρακτηριστικά τους‐ τα μέλη τους ως προς τα
χαρακτηριστικά των Ομάδων – Στόχου (π.χ. νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο, παιδιά
/ γυναίκες θύματα κακοποίησης, οροθετικός κ.λπ.).
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΜΑΔΩΝ‐ΣΤΟΧΟΥ
Α
Α.1

Έγγραφο – Διαδικασία Καταγραφής
Π.χ. Ιατρική Γνωμάτευση, Έκθεση –Αυτοψία Κοινωνικού Λειτουργού (στην έδρα
της Δομής, στην οικία του Ωφελούμενου, σε Νοσοκομείο κοκ), Έκθεση Ψυχολόγου
κ.λπ.
Ομοίως..

Α.2
Α.3
Α.4
Α.5
Β
Β.1
Β.1‐1

Με βάση «κάρτα ανεργίας» ΟΑΕΔ σε ισχύ

Β.2
Β.2‐1

Π.χ. Ιατρική Γνωμάτευση, Έκθεση – Αυτοψία Κοινωνικού Λειτουργού κοκ

Β.3
Β.3‐1
Β.3‐2
Β.3‐3
Β.4

Π.χ. Αξιολόγηση δικαιολογητικών και Έκθεση – Αυτοψία Κοινωνικού Λειτουργού

Β.4‐1

Ομοίως..

Β.4‐2

Ομοίως..

Β.5
Β.6
Β.7
Β.8
Β.8‐1
Β.8‐2

Έκθεση – Αυτοψία Κοινωνικού Λειτουργού ή Ιατρού κ.λπ., ανάλογα με την
περίσταση. Αξιοποίηση οδηγιών και χρήση εγγράφων Αρμοδίων Αρχών.

Β.9
Β.10
Γ
Γ.1
Γ.1‐1
Γ.2

Π.χ. Ιατρική Γνωμάτευση, Έκθεση – Αυτοψία Κοινωνικού Λειτουργού

Γ.2‐1

Ομοίως…

Γ.2‐2
Γ.2‐3
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ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΜΑΔΩΝ‐ΣΤΟΧΟΥ
Γ.3

Έγγραφο – Διαδικασία Καταγραφής

Γ.4
Γ.4‐1
Γ.4‐2
Γ.5
Γ.5‐1
Γ.5‐2
Γ.6

Π.χ. Έκθεση – Αυτοψία Κοινωνικού Λειτουργού
Συνδυασμός αξιολόγησης Δικαιολογητικών …..

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
(οι αναφορές είναι ενδεικτικές)

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα της Ενότητας Γ.1, η Δομή «..» εξυπηρέτησε στην Περιφερειακή
Ενότητα … κατά το έτος 2012 .. ωφελούμενους και το 2013, .. ωφελούμενους.
Οι ωφελούμενοι αυτοί εμπίπτουν στα επιμέρους χαρακτηριστικά των Κατηγοριών των Ομάδων‐
Στόχου, σύμφωνα με την κατανομή του Πίνακα 1.
Οι διαδικασίες ποσοτικού / ποιοτικού προσδιορισμού ακολουθούν συνδυασμό ιατρικής γνωμάτευσης,
κοινωνικής πραγματογνωμοσύνης ψυχολογικής εκτίμησης κ.ο.κ., αναφέρθηκαν δε για κάθε Κατηγορία και
Υποκατηγορία στον προηγούμενο Πίνακα.
Οι ανωτέρω Ωφελούμενοι, προέρχονται κυρίως από τις περιοχές …… του/των Δήμου/ων .. ή
εναλλακτικά … από .. και από … ανάλυση και σχόλια κατά περίπτωση).

Άλλα κρίσιμα στοιχεία ή/και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κατά την κρίση και με βάση την εμπειρία της Δομής
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Δ.2. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ – ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Συμπληρώνεται ο Πίνακας 1 που ακολουθεί.

Η συμπλήρωση του Πίνακα προηγείται της συνολικής συμπλήρωσης του
ερωτηματολογίου, σε σχέση με τις προθεσμίες που τίθενται στο διαβιβαστικό της
Περιφέρειας.
Χρησιμοποιείται και το EXCEL που επισυνάπτεται και το οποίο αποστέλλεται στην σχετική
ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στο διαβιβαστικό της ΕΔΑ του ΠΕΠ.
Στο EXCEL υπάρχουν τα ακόλουθα Φύλα (sheets):
1. Καταγραφή των Ομάδων‐Στόχου προς τους οποίους η Δομή παρέχει υπηρεσίες, σε
επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (πρώην Νομού) ή / και ευρύτερα, με κατάλληλη
τεκμηρίωση στους προηγούμενους Πίνακες και στα Συμπεράσματα της Ενότητας
Δ.1
2. Υποσύνολο των Ομάδων‐Στόχου σε Θύλακα / Θύλακες / Περιοχές Περιφερειακής
Ενότητας που πλήττονται περισσότερο από τη Φτώχεια ή στις οποίες, πολίτες με
χαρακτηριστικά που εμπίπτουν σε εκείνα των κατηγοριών Ομάδων – Στόχου της
Δομής, αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο διακρίσεων ή κοινωνικό
αποκλεισμό, με ειδική μέριμνα στις περιθωριοποιημένες κοινότητες και στα
ΑΜΕΑ (υποστηρίζει την Ενότητα Ε του Ερωτηματολογίου)
Ta Φύλο (sheet) με a/a 1 αποτελεί τη βασική / συνολική πληροφορία των
χαρακτηριστικών των «Ωφελουμένων» της Δομής και συμπληρώνεται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ.
Το Φύλο με α/α 2 συμπληρώνεται κατά την κρίση των Στελεχών της Δομής, με βάση τη
τεκμηριωμένη ύπαρξη «Θυλάκων» με τα ανωτέρω περιγραφόμενα χαρακτηριστικά,
στους οποίους προτείνεται να εφαρμοσθούν «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ».
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Πίνακας 1: Ποσοτική Αποτίμηση των Ομάδων Στόχου στα διοικητικά όρια του Δήμου (συμπληρώνεται ο Πίνακας, με βάση τα «συστήματα» καταγραφής
της Ενότητα Δ.1
Ομάδες ‐ Στόχου Παρεμβάσεων Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμησης της Φτώχειας
και των οποιωνδήποτε Διακρίσεων (Θεματικός Στόχος 9)
ΚΩΔ
Α
Α.1
Α.2
Α.3
Α.4
Α.5
Β
Β.1
Β.1‐1
Β.2
Β.2‐1
Β.3
Β.3‐1
Β.3‐2
Β.3‐3
Β.4
Β.4‐1
Β.4‐2
Β.5
Β.6

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ
ΕΥΑΛΩΤΕΣ
Άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές)
Εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα
Οροθετικοί
Φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι
Ανήλικοι παραβάτες
ΕΙΔΙΚΕΣ
Άνεργοι
Και εξ αυτών Μακροχρόνια Άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ (με κάρτα ανεργίας άνω των 12
μηνών)
Άνεργοι χωρίς κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ
Και εξ αυτών Μακροχρόνια Άνεργοι χωρίς κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ/οικονομικά
ανενεργοί/κοινωνικά αποκλεισμένοι
Άνεργοι άνω των 54 μέχρι και 65 ετών
Και εξ αυτών Άνεργοι άνω των 54 μέχρι και 65 ετών εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ (με κάρτα
ανεργίας)
Και εξ αυτών Άνεργοι άνω των 54 μέχρι και 65 ετών χωρίς κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ
Και εξ αυτών Μακροχρόνια άνεργοι με χαμηλά προσόντα (Απόφοιτοι Δημοτικού‐Γυμνασίου)
Μέλη πολύτεκνων οικογενειών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα
Και εξ αυτών με ατομικό/οικογενειακό εισόδημα μέχρι 5.900 €
Και εξ αυτών με οικογενειακό εισόδημα από 5.901 € μέχρι 12.000 €
Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
Γυναίκες, θύματα κακοποίησης

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΟΜΑΔΩΝ ‐ ΣΤΟΧΟΥ
ΑΝΤΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Ομάδες ‐ Στόχου Παρεμβάσεων Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμησης της Φτώχειας
και των οποιωνδήποτε Διακρίσεων (Θεματικός Στόχος 9)
Β.7
Β.8
Β.8‐1
Β.8‐2
Β.9
Β.10
Γ
Γ.1
Γ.1‐1
Γ.2
Γ.2‐1
Γ.2‐2
Γ.2‐3
Γ.3
Γ.4
Γ.4‐1
Γ.4‐2
Γ.5
Γ.5‐1
Γ.5‐2
Γ.6

Παιδιά, θύματα κακοποίησης
Μετανάστες
Και εξ αυτών Νόμιμοι (υποσύνολο του Β.8)
Και εξ αυτών Παράνομοι (υποσύνολο του Β.8)
Πρόσφυγες και Αιτούντες άσυλο
Παλιννοστούντες
ΛΟΙΠΕΣ
Νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο
Και εξ αυτών Νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο με παιδιά (υποσύνολο του Γ.1)
Περιθωριοποιημένες Κοινότητες
Και εξ αυτών ΡΟΜΑ
Και εξ αυτών Λοιποί 1:
Και εξ αυτών Λοιποί 2:
Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από την στέγαση
Φτωχοί Εργαζόμενοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα
Και εξ αυτών με χαμηλό ατομικό/οικογενειακό εισόδημα μέχρι 5.900 €
Και εξ αυτών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000 €
Φτωχοί Συνταξιούχοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα
Και εξ αυτών με χαμηλό ατομικό/οικογενειακό εισόδημα μέχρι 5.900 €
Και εξ αυτών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000 €
Ηλικιωμένοι (άνω των 65 ετών) χωρίς Ασφάλιση Υγείας

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΟΜΑΔΩΝ ‐ ΣΤΟΧΟΥ
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Ομάδες – Στόχοι δεν αθροίζονται. Όσες εξ αυτών, αποτελούν «υποκατηγορίες», μπορεί να αθροίζονται στην αντίστοιχη «Κύρια Ομάδα», όχι όμως
απαραίτητα
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: Προτεινόμενες Ειδικές ‐ Στοχευμένες Δράσεις (στο πλαίσιο της Επενδυτικής
Προτεραιότητας 9.6) που συνδέονται με γεωγραφικές περιοχές / στοχευμένες ομάδες σε
επίπεδο «περιοχής» εντός της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Δραστηριοποίησης της
Δομής που επηρεάζονται περισσότερο από τη Φτώχεια στο πλαίσιο «Ολοκληρωμένης
Προσέγγισης»

Ε.1. Χωρική Αποτίμηση των Ομάδων Στόχου σε συγκεκριμένη/νες Περιοχή/ές της Π.Ε.
που πλήττονται περισσότερο από τη Φτώχεια ή στις οποίες, στοχευμένες Ομάδες
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο διακρίσεων ή κοινωνικό αποκλεισμό, με ειδική
μέριμνα στις περιθωριοποιημένες κοινότητες και τα άτομα με αναπηρία
(συνολικά max 3 σελίδες, ήτοι 1 σελίδα για κάθε μία από τις 3 Υποενότητες που
ακολουθούν και, οπωσδήποτε, συμπλήρωση του Πίνακα 2 για κάθε «Περιοχή ‐ Θύλακα»
που τυχόν επιλέγεται)

Ε.1.1. Γεωγραφικός Προσδιορισμός της προτεινόμενης «Περιοχής Ολοκληρωμένης
Παρέμβασης» (Π.Ο.Π.) (max 1 σελίδα)
(Πολεοδομική Ενότητα, Δημοτική Ενότητα, Συνοικία κ.λπ.)
Περιοχές Χ1, Χ2 κ.λπ.

Καταγράφονται «Ωφελούμενοι» με χαρακτηριστικά που εμπίπτουν σε εκείνα των Ομάδων
– Στόχου του Πίνακα 2 (με ειδική αναφορά σε περιθωριοποιημένες κοινότητες, σε ΑΜΕΑ
κ.λπ.) και, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο διακρίσεων ή κοινωνικό
αποκλεισμό:
 είτε σε συγκεκριμένες «χωρικές ενότητες» (Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος,
Δημοτικές Ενότητες / γειτονιές κ.λπ.), στις οποίες εκτιμώνται έντονα φαινόμενα
υποβάθμισης, ελλειμματικών κοινωνικών υποδομών κ.λπ., στοιχεία τα οποία
συνδέονται με περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τη Φτώχεια,
 είτε για συγκεκριμένες ομάδες ωφελουμένων για τις οποίες προσδιορίζονται
ειδικοί ή/και αυξημένοι κίνδυνοι διακρίσεων με χωρικό επίπεδο αναφοράς την
Περιφερειακή Ενότητα ή/και την Περιφέρεια.
Με τον τρόπο αυτό, σχεδιάζονται αντικειμενικά χωρικά εντοπισμένοι «χάρτες φτώχειας» ή
«χάρτες υψηλού κινδύνου κοινωνικών διακρίσεων» σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.

14

Ε.1.2. Τεκμηρίωση των Ειδικών Χαρακτηριστικών και Αναγκών της προτεινόμενης
«Περιοχής Ολοκληρωμένης Παρέμβασης» (Π.Ο.Π): «....»
(Συμπλήρωση Πίνακα 2, σχόλια max 1 σελίδα)
Επαναλαμβάνεται για κάθε Π.Ο.Π. Χ1, Χ2 που επιλέγεται
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Πίνακας 2: Χωρική Αποτίμηση των Ομάδων Στόχου σε Περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τη Φτώχεια ή στις οποίες, στοχευμένες Ομάδες
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο διακρίσεων ή κοινωνικό αποκλεισμό, με ειδική μέριμνα στις περιθωριοποιημένες κοινότητες και τα άτομα με
αναπηρία: Περιοχή «Χ1...»
(ο Πίνακας επαναλαμβάνεται ανά προτείνόμενη Π.Ο.Π. Χ1, Χ2 κλπ)

Ομάδες ‐ Στόχου Παρεμβάσεων Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμησης της
Φτώχειας και των οποιωνδήποτε Διακρίσεων (Θεματικός Στόχος 9)
ΚΩΔ
Α
Α.1
Α.2
Α.3
Α.4
Α.5
Β
Β.1
Β.1‐1
Β.2
Β.2‐1
Β.3
Β.3‐1
Β.3‐2
Β.3‐3
Β.4
Β.4‐1
Β.4‐2
Β.5

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ
ΕΥΑΛΩΤΕΣ
Άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές)
Εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα
Οροθετικοί
Φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι
Ανήλικοι παραβάτες
ΕΙΔΙΚΕΣ
Άνεργοι
Και εξ αυτών Μακροχρόνια Άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ (με κάρτα ανεργίας άνω των 12
μηνών)
Άνεργοι χωρίς κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ
Και εξ αυτών Μακροχρόνια Άνεργοι χωρίς κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ/οικονομικά
ανενεργοί/κοινωνικά αποκλεισμένοι
Άνεργοι άνω των 54 μέχρι και 65 ετών
Και εξ αυτών Άνεργοι άνω των 54 μέχρι και 65 ετών εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ (με κάρτα
ανεργίας)
Και εξ αυτών Άνεργοι άνω των 54 μέχρι και 65 ετών χωρίς κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ
Και εξ αυτών Μακροχρόνια άνεργοι με χαμηλά προσόντα (Απόφοιτοι Δημοτικού‐Γυμνασίου)
Μέλη πολύτεκνων οικογενειών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα
Και εξ αυτών με ατομικό/οικογενειακό εισόδημα μέχρι 5.900 €
Και εξ αυτών με οικογενειακό εισόδημα από 5.901 € μέχρι 12.000 €
Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών

ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΟΜΑΔΩΝ – ΣΤΟΧΟΥ στην
«Π.Ο.Π.»
ΑΝΤΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
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Ομάδες ‐ Στόχου Παρεμβάσεων Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμησης της
Φτώχειας και των οποιωνδήποτε Διακρίσεων (Θεματικός Στόχος 9)
Β.6
Β.7
Β.8
Β.8‐1
Β.8‐2
Β.9
Β.10
Γ
Γ.1
Γ.1‐1
Γ.2
Γ.2‐1
Γ.2‐2
Γ.2‐3
Γ.3
Γ.4
Γ.4‐1
Γ.4‐2
Γ.5
Γ.5‐1
Γ.5‐2
Γ.6

Γυναίκες, θύματα κακοποίησης
Παιδιά, θύματα κακοποίησης
Μετανάστες
Και εξ αυτών Νόμιμοι (υποσύνολο του Β.8)
Και εξ αυτών Παράνομοι (υποσύνολο του Β.8)
Πρόσφυγες και Αιτούντες άσυλο
Παλιννοστούντες
ΛΟΙΠΕΣ
Νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο
Και εξ αυτών Νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο με παιδιά (υποσύνολο του Γ.1)
Περιθωριοποιημένες Κοινότητες
Και εξ αυτών ΡΟΜΑ
Και εξ αυτών Λοιποί 1:
Και εξ αυτών Λοιποί 2:
Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από την στέγαση
Φτωχοί Εργαζόμενοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα
Και εξ αυτών με χαμηλό ατομικό/οικογενειακό εισόδημα μέχρι 5.900 €
Και εξ αυτών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000 €
Φτωχοί Συνταξιούχοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα
Και εξ αυτών με χαμηλό ατομικό/οικογενειακό εισόδημα μέχρι 5.900 €
Και εξ αυτών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000 €
Ηλικιωμένοι (άνω των 65 ετών) χωρίς Ασφάλιση Υγείας

ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΟΜΑΔΩΝ – ΣΤΟΧΟΥ στην
«Π.Ο.Π.»

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Ε.2. Στρατηγική Αντιμετώπισης των Ειδικών Αναγκών στην Π.Ο.Π. «Χ1...» και «Τύποι»
Δράσεων που προτείνονται στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Προσέγγισης (1 σελίδα)

Στρατηγική Π.Ο.Π.

Ειδικός Στόχος 1:
Ομάδα Στόχος προς την
οποία απευθύνεται
Δράση 1.1

Δράση 1.2

Ειδικός Στόχος 2:
Ομάδα Στόχος προς την
οποία απευθύνεται
Δράση 21

Δράση 2.2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Το «περιεχόμενο» του Θεματικού Στόχου 9: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της
καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης», στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδιασμού.
Ι.1 Αναπτυξιακές Ανάγκες
Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού βρίσκεται στο επίκεντρο
της οικονομικής και κοινωνικής ατζέντας, αλλά και των προτεραιοτήτων της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020». Συγκριτικά με τις άλλες χώρες της ΕΕ, και με βάση τα στοιχεία του 2011, το
ποσοστό φτώχειας για το 2011 στην Ελλάδα είναι από τα υψηλότερα ανάμεσα στα κράτη‐
μέλη που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και επίσης το
δεύτερο υψηλότερο ανάμεσα στα κράτη μέλη της νότιας Ευρώπης. Η απόσταση από τον
Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο (16,9%) είναι σημαντική.
Καθώς η οικονομική ύφεση παρατείνεται, οι περικοπές που επιβλήθηκαν από την ανάγκη
χρηματοδότησης του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και ο δραστικός
περιορισμός των δημοσίων δαπανών, φαίνεται να επηρέασαν σημαντικά την εξέλιξη του
σχετικού κινδύνου της φτώχειας, του οποίου το ποσοστό προσέγγισε το 21,4% το 2011.
Στις ομάδες υψηλού κινδύνου φτώχειας, προστίθενται πλέον και νέες ομάδες, όπως τα
«άτομα με επισφαλή εργασία», δηλαδή οι εργαζόμενοι φτωχοί (13,8%) με ιδιαίτερα
ευάλωτη την ομάδα των απασχολούμενων –εκτός των μισθωτών‐ δηλαδή τους ελεύθερους
επαγγελματίες και κυρίως τα συμβοηθούντα μέλη (25,9% το 2010 και 22,6% το 2011) και τα
άτομα με μερική απασχόληση (29,4% το 2010 και 21,4% το 2011). Επίσης διαπιστώνεται ότι
η κατάσταση επιδεινώνεται για τα παιδιά μέχρι 18 ετών (23% το 2010 και 23,7% το 2011),
με ιδιαίτερα ευάλωτη την ομάδα παιδιών 12‐18 ετών καθιστώντας την απόσταση από το
στόχο στο ΕΠΜ (μείωση κατά 100.000 του αριθμού των ατόμων 0‐17 ετών που βρίσκονται
σε κίνδυνο φτώχειας έως το 2020) ακόμα μεγαλύτερη.
Η υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας αποτελεί μία από τις βασικές
αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Με στόχο την επίτευξη αποτελεσματικότερης και
αποδοτικότερης κοινωνικής στήριξης είναι ανάγκη να επιδιωχθεί η ανάπτυξη της
κοινωνικής καινοτομίας μέσα από την αξιοποίηση καλών πρακτικών άλλων Κ‐Μ , με
βασικές παραμέτρους:
 την ανάπτυξη μηχανισμού συντονισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης της Εθνικής
Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης σε κεντρικό επίπεδο, καθώς και την εκπόνηση
εργαλείων για την στήριξη της εφαρμογής, της παρακολούθησης και αξιολόγησης σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
 την ανάπτυξη μηχανισμών ενίσχυσης των εταιρικών σχέσεων σε εθνικό επίπεδο,
καθώς και σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών και τοπικής αυτοδιοίκησης προκειμένου να
προάγουν την απασχόληση ατόμων που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου
φτώχειας
 την ενίσχυση πλαισίου κοινωνικού διαλόγου και προώθηση της ενεργού συμμετοχής
των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών κοινωνικής
ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας.
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Όσον αφορά στον τομέα της υγείας η συνολική δαπάνη για την υγεία ως ποσοστό του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) παρουσίασε μείωση. Κρίσιμοι τομείς όπου
εμφανίζονται οξυμένα προβλήματα αναδεικνύονται οι εξής: α) η διασφάλιση της
βιωσιμότητας του συστήματος υγείας, β) η υγεία ως επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, γ)
η μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας.
Ειδικότερα ζητήματα που κρίνεται ότι έχουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των ανωτέρω
είναι:
 η διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας και βελτίωση της αποτελεσματικότητας
και αποδοτικότητας του συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας,
 η αποτελεσματική λειτουργία του ΕΟΠΠΥ,
 η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας,
 η επένδυση στους ανθρώπινους πόρους του συστήματος υγείας,
 η εγκαθίδρυση και λειτουργία ενός βιώσιμου συστήματος παροχής υπηρεσιών
Ψυχικής Υγείας,
 η καθολική δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας από οικονομικά ασθενείς
πολίτες, από πολίτες απομακρυσμένων περιοχών, πολίτες ευάλωτων και ειδικών
κοινωνικών ομάδων, καθώς και ανασφάλιστους πολίτες.
Το σύστημα υγείας καλείται να αντιμετωπίσει τα νέα δεδομένα δίνοντας ιδιαίτερη
βαρύτητα στην υιοθέτηση νέων μοντέλων παροχής υπηρεσιών και καινοτόμων μεθόδων
διάγνωσης και θεραπείας που αξιοποιούν στο έπακρο τις νέες τεχνολογίες πληροφοριών
και επικοινωνιών.
Ι.2. Στρατηγικές Επιλογές
Κάτω από τις συνθήκες που περιγράφηκαν και στο πλαίσιο της ‐υπό επεξεργασία‐ Εθνικής
Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης, προβλέπεται ένα πλέγμα ολοκληρωμένων πολιτικών
κοινωνικής ένταξης για την περίοδο 2014‐2020 στην κατεύθυνση του νέου ρόλου των
συστημάτων κοινωνικής προστασίας ως μοχλού οικονομικής ανάπτυξης με στόχο τη
διαφύλαξη και αναζωογόνηση του κοινωνικού ιστού.
Στο πλαίσιο αυτό δίδεται έμφαση
στην ορθολογική ανάπτυξη ενός πλέγματος
παρεμβάσεων που θα υποστηρίζουν τις «Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού» (ομάδες που η
ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια
ή λόγω παραβατικής συμπεριφοράς) και τις «Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού» (βρίσκονται σε
μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξη τους στην αγορά εργασίας, από οικονομικά,
κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια).
Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης, θα δοθεί έμφαση σε παροχές
εισοδηματικής υποστήριξης (εντός του πλαισίου επιλεξιμότητας των Ευρωπαϊκών
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων ‐ ΕΔΕΤ της Προγραμματικής Περιόδου 2014‐2020),
στην πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και στην πρόσβαση σε
υπηρεσίες ενεργοποίησης στην αγορά εργασίας.
Η στρατηγική θα εξειδικευτεί σε Περιφερειακές Στρατηγικές, οι οποίες θα βασίζονται σε
τοπικά Σχέδια Δράσης Κοινωνικής Ένταξης και θα προκύψουν από την χαρτογράφηση της
εκάστοτε περιοχής αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της φτώχειας, των παρεχόμενων
υπηρεσιών και των αναγκών του πληθυσμού, ώστε να είναι εφικτή η ολιστική παρέμβαση
που εμπεριέχει
α) το στάδιο της προστασίας,
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β) την ενεργοποίηση και
γ) την προώθηση στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη.
Oι παρεμβάσεις στον Θ.Σ. 9 αποτελούν συνισταμένη εθνικών στρατηγικών όπως η Εθνική
Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης η εθνική στρατηγική για τους Ρομά η εθνική στρατηγική για
την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών και η Πρωτοβουλία “Health in Action” , με κοινό
χαρακτηριστικό της συνεκτικής και στοχευμένης εφαρμογής με βάση τις ανάγκες τόσο των
επιμέρους ομάδων στόχου, όσο και των περιφερειακών και τοπικών συνθηκών, μόχλευσης
δυνάμεων (social engineering) και συστηματικής μεταφοράς τεχνογνωσίας (capacity
building). Περαιτέρω, η κινητοποίηση και συμμετοχή στις διαδικασίες σχεδιασμού των
ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια, αναγνωρίζεται ως πρωταρχικός στόχος των
πολιτικών ένταξης.
Υπό αυτό το πρίσμα, οι ανάγκες στο πεδίο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
θα αντιμετωπιστούν με τις ακόλουθες προτεραιότητες, οι οποίες θα ιεραρχηθούν από τις
Περιφέρειες στη βάση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και αναπτυξιακών αναγκών και
σύμφωνα με το πλαίσιο και τις κατευθύνσεις των αναφερόμενων εθνικών και
περιφερειακών στρατηγικών:


Ενεργές πολιτικές ένταξης με στόχο τη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης

Οι συνεκτικές πολιτικές ενεργού ένταξης ανταποκρίνονται σε μία πολυτομεακή προσέγγιση
και στοχεύουν στην: α) ενίσχυση των δυνατοτήτων προώθησης στην απασχόληση των
ομάδων υψηλού κινδύνου φτώχειας μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και β)
βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, μέσω ποιοτικών υπηρεσιών υποστήριξης.
Βασική προτεραιότητα θα αποτελέσει η ανάπτυξη δικτύου σε τοπικό κυρίως επίπεδο με τη
συνεργασία και τη σύμπραξη φορέων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και ιδίως των
φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.


Ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων (όπως Ρομά, άστεγοι, κλπ)

Για την ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων προβλέπονται ολοκληρωμένες
παρεμβάσεις οι οποίες αποσκοπούν: στη δημιουργία νέων και/ή βελτίωσης ήδη
υπαρχουσών υποδομών στέγασης για άτομα που αντιμετωπίζουν, ή βρίσκονται μπροστά
στο φάσμα του προβλήματος έλλειψης στέγης, στη μείωση της σχολικής διαρροής, στην
παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, στην ενημέρωση και ατομική ενδυνάμωση, στην
επαγγελματική και επιχειρηματική συμβουλευτική και κατάρτιση, στην ενίσχυση της
απασχόλησης μέσω της κοινωφελούς εργασίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, της τοπικής
αυτοδιοίκησης και των εθελοντών. Απαραίτητη είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων κατά
των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, μέσω στοχευμένων δράσεων ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των πολιτών, κυρίως μαθητών και νέων. Παράλληλα θα ενισχυθεί η
έρευνα για τη συστηματική χαρτογράφηση των ευάλωτων ομάδων, όπου εντοπίζονται κενά
(πχ για Ρομά, άστεγους, κλπ).


Καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής,
θρησκείας
ή
πεποιθήσεων,
αναπηρίας,
ηλικίας
ή
γενετήσιου
προσανατολισμού
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Η καταπολέμηση των πάσης φύσεως διακρίσεων θα επιδιωχθεί με την αντιμετώπιση των
ιδιαίτερων μορφών διακρίσεων και αποκλεισμών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με
αναπηρία, καθώς και αυτά με προβλήματα ψυχικής υγείας, με εστιασμένες παρεμβάσεις
για τις γυναίκες μετανάστριες που λόγω και του φύλου τους καθώς και της φύσης της
εργασίας τους απειλούνται από διακρίσεις και με στοχευμένες παρεμβάσεις για τους
μετανάστες, οι οποίοι θα ενισχυθούν μέσω διαπολιτισμικών πολιτικών και πολιτικών
ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας.


Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής
περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Η αντιμετώπιση των εμποδίων πρόσβασης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε
κοινωνικές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγείας θα προωθηθεί κυρίως
μέσω της δημιουργίας κοινωνικών υπηρεσιών μιας στάσης (one stop shop), της ανάπτυξης
νέων μοντέλων και μεθόδων παροχής υπηρεσιών υγείας, της ενίσχυσης του ρόλου του
ασθενούς στη διαχείριση της υγείας του και υιοθέτησης ασθενοκεντρικού μοντέλου
παροχής υπηρεσιών υγείας, της ολοκλήρωσης ενός αποτελεσματικού δικτύου
πρωτοβάθμιας φροντίδας και της ολοκλήρωσης των υπηρεσιών στην Ψυχική Υγεία, καθώς
και της ευαισθητοποίησης και αναβάθμισης των προσόντων του προσωπικού του τομέα
υγείας.
Ειδική μέριμνα θα ληφθεί μέσω της θεσμοθέτησης και εφαρμογής ενός δικτύου ασφαλείας
για την παροχή υπηρεσιών υγείας σε πολίτες που μένουν εκτός, τόσο του συστήματος
κοινωνικής ασφάλισης, όσο και της προνοιακής κάλυψης ασθένειας (βιβλιάριο απορίας).
Η προάσπιση της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας θα υποστηριχθεί
και μέσω παρεμβάσεων που αξιοποιούν τις δυνατότητες που παρέχουν οι ΤΠΕ, δίδοντας
έμφαση σε δράσεις που προωθούν την πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες υγείας και
πρόνοιας.
Επιπλέον, τα ΕΔΕΤ θα υποστηρίξουν τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε κοινωνικές
υπηρεσίες για άστεγους, υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας και προσχολικής εκπαίδευσης
για παιδιά.


Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων

Στόχο κατά τη Προγραμματική Περίοδο 2014‐2020 είναι να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής
των προγραμμάτων κοινωνικής οικονομίας με την αξιοποίηση χρηματοδοτικών και άλλων
εργαλείων, ώστε να αυξηθεί η απασχόληση στον εν λόγω τομέα.
Προς αυτή την κατεύθυνση, στοχεύεται να αξιοποιηθεί η εμπειρία από την ανάπτυξη
τοπικών προγραμμάτων στήριξης απασχόλησης. Δράσεις παροχής κοινωνικών υπηρεσιών
σε τοπικό επίπεδο, ιδιαίτερα υπηρεσιών υγείας, κοινωνικής φροντίδας και ένταξης
δύνανται να προσφέρουν θέσεις εργασίας και να συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή.
Έμφαση θα δοθεί επίσης στην ενίσχυση της δικτύωσης και της διαμόρφωσης βιώσιμων
συνεργατικών κοινωνικών μηχανισμών (social clustering), μεταξύ των επιχειρήσεων, των
κοινωνικών εταίρων, των δημόσιων υπηρεσιών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των
τοπικών φορέων.
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Ι.3. Ενδεικτικά Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Από τις Παρεμβάσεις των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων που χρηματοδοτούνται από το
ΕΚΤ:
 Μείωση του αριθμού των ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού
αποκλεισμού
 Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων
 Κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων
 Αύξηση Κοινωνικών επιχειρήσεων που δημιουργούνται ή υποστηρίζονται σε
τοπικό και εθνικό επίπεδο
 Βελτίωση των δεικτών ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας –
πρόνοιας
 Αποτελεσματική λειτουργία ενός δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
 Ανάσχεση των εμποδίων πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας ‐ Θεσμοθέτηση και υλοποίηση ενός δικτύου
ασφαλείας για την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας των Ευπαθών Κοινωνικών
Ομάδων (health safety net)
Από τις Παρεμβάσεις των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων που χρηματοδοτούνται από το
ΕΤΠΑ:
 Ολοκληρωμένη αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών
 Αύξηση Κοινωνικών επιχειρήσεων που δημιουργούνται ή υποστηρίζονται σε
τοπικό και εθνικό επίπεδο
 Επενδύσεις σε υποδομές υγείας
Από τις Παρεμβάσεις στον αγροτικό χώρο (ΕΓΤΑΑ):
 Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε αγροτικές περιοχές
 Κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση του πληθυσμού της υπαίθρου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΠ κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014‐2020
Ανάλυση Θεματικού Στόχου 9 ανά «Επενδυτική Προτεραιότητα» και Πηγή Χρηματοδότησης
(Κανονισμοί ΕΚΤ 1304/17‐12‐2013 & ΕΤΠΑ 1301/17‐12‐2013)
«Μητρώο» Επενδυτικών Προτεραιοτήτων στους Τομείς Πολιτικής της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος ανά
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Θεματικό Στόχο
Θεματικός Στόχος 9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και οποιωνδήποτε διακρίσεων
9.1 «Ενεργές πολιτικές ένταξης με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, της ενεργού
συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας»
9.2 «Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά»
9.3 «Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών»
9.4 «Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων
των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος»
9.5 «Προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ένταξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και
την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας της αλληλεγγύης προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση
στην απασχόληση»
9.6 «Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤΚ – CLLDs)
9.7 «Επενδύσεις σε υποδομές υγείας και κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική
ανάπτυξη, μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά στην κατάσταση στον τομέα της υγείας και προώθηση της κοινωνικής
ένταξης με τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και με τη
μετάβαση από θεσμικές υπηρεσίες σε υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας»
9.8 «Παροχή στήριξης για φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων κοινοτήτων εντός αστικών
και αγροτικών περιοχών»
9.9 «Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις»
9.10 «Επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών
κοινοτήτων»

1

ΕΔΕΤ 1

Ενεργητικές Πολιτικές

ΕΚΤ

Ενσωμάτωση

ΕΚΤ

Καταπολέμηση Διακρίσεων
Πρόσβαση σε Υπηρεσίες
Υγείας, Κοινωνική Φροντίδα

ΕΚΤ
ΕΚΤ

Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα, RIS

ΕΚΤ

Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις
ΤΑΠΤΚ – CLLDs, RIS

ΕΚΤ

Υποδομές Υγείας,
Κοινωνικές Υποδομές

ΕΤΠΑ

Αστική Αναζωογόνηση

ΕΤΠΑ

Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα

ΕΤΠΑ

ΤΑΠΤΚ – CLLDs

ΕΤΠΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΑΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤ
«Μητρώο» Επενδυτικών Προτεραιοτήτων στους Τομείς
Πολιτικής της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος ανά
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Θεματικό Στόχο
Θεματικός Στόχος 9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και οποιωνδήποτε διακρίσεων
9.1 «Ενεργές πολιτικές ένταξης με σκοπό, μεταξύ άλλων, την
προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, της ενεργού συμμετοχής
και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας»

•
•

•
•
9.2 «Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά»

•
•
•
•
•
•

9.3 «Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και την προώθηση
της ισότητας των ευκαιριών»

•
•
•

2

ΕΔΕΤ 2

Προγράμματα δια βίου μάθησης (προγράμματα κατάρτισης και εκπαιδευτικά προγράμματα
μεγαλύτερης διάρκειας)
Ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού / αναπροσανατολισμού
συμβουλευτικής, κατάρτισης / επιμόρφωσης, mentoring (βάσει των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και
σε κλάδους με συγκριτικό πλεονέκτημα) , τύπου «κοινωνικού voucher»
Επιδότηση της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης
Δομές κοινωνικής Φροντίδας Παιδιών
One – Stop shops / Κέντρα Κοινότητας – παροχή υπηρεσιών φροντίδας, ή και παραπομπή και δικτύωση
με άλλους φορείς – Μετεξέλιξη Κέντρων Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων
Άμεση συνδρομή αστέγων σε μεγάλα αστικά κέντρα (κινητή μονάδα)
Ημερήσια φροντίδα ατόμων με ελλιπή στέγαση
Ξενώνες προσωρινής φιλοξενίας (ΕΤΠΑ)
Λειτουργία Χώρων Υγιεινής (Δημόσια Λουτρά, Κοινόχρηστοι χώροι πλυντηρίων, κ.λ.π) (ΕΤΠΑ)
Ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης / επιμόρφωσης,mentoring, δράσεων
προώθησης απασχόλησης/αυτοαπασχόλησης και μέσω ίδρυσης κοινωνικών επιχειρήσεων
Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης της τοπικής κοινωνίας
Ανάπτυξη μεικτών ολοκληρωμένων παρεμβάσεων (ομάδες στόχοι που υφίστανται διακρίσεις με
ομάδες τυπικού πληθυσμού)
Κέντρα Διημέρευσης, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, Βρεφονηπιακοί σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας
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«Μητρώο» Επενδυτικών Προτεραιοτήτων στους Τομείς
Πολιτικής της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος ανά
Θεματικό Στόχο
9.4 «Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες
και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών
υπηρεσιών γενικού συμφέροντος»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

•
•
•
•
•
•
•

9.5 «Προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής ένταξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και την
προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας της
αλληλεγγύης προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην
απασχόληση»
9.6 «Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών
Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤΚ – CLLDs)

ΕΔΕΤ 2

Δομές κοινωνικής φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων
Δίκτυο δομών για την καταπολέμηση της φτώχειας
Δομές αποϊδρυματοποίησης παιδιών, η λειτουργία των οποίων στηρίζεται στην κοινότητα
Eκπαίδευση/κατάρτιση προσωπικού που θα απασχοληθεί στις νέες κοινοτικές υπηρεσίες στη βάση
πιστοποίησης προσόντων ή βάσει επαγγελματικού περιγράμματος
Aναβάθμιση και «επαγγελματοποίηση» των κοινωνικών υπηρεσιών
Yποστήριξη οικογενειών με στόχο την παροχή φροντίδας σε οικογενειακό, ή τύπου οικογενειακό
πλαίσιο (family like) σε παιδιά που έχουν ανάγκη.
Ανάπτυξη ολοκληρωμένου δικτύου κοινοτικών υπηρεσιών, όπως ατομικής φροντίδας, συμβουλευτικής
οικογένειας, ημερήσιας φροντίδας, υποστήριξης αναζήτησης εργασίας, νοσηλείας, φροντίδας ορφανών
παιδιών, κλπ.

•
•
•
•

Ανάπτυξη επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας (start ups κοινωνικών επιχειρήσεων)
Ανάπτυξη θερμοκοιτίδων για την κοινωνική οικονομία
Στήριξη για ανάπτυξη καινοτομίας ‐ συστάδες επιχειρήσεων (clusters)
Ανάπτυξη περιφερειακών κόμβων / μηχανισμών κοινωνικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας

•

Όλες οι παραπάνω προτεινόμενες δράσεις μπορεί να συνδυασθούν κατάλληλα σε ένα ολοκληρωμένο
«CLLD» σε συνέργια με άλλα Ταμεία με έμφαση σε συγκεκριμένους «θύλακες» με χωρική ή άλλη
διάσταση (βλ. Ενότητα Ε Ερωτηματολογίου)
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