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Το Πρόγραμμα

1. Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση - Δίκτυο
για την απασχόληση στην Ανατολική Πελοπόννησο

Η

Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής
ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και
αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού»
του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του
ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ» υλοποιεί την Πράξη «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και
Απασχόληση» η οποία αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την περιοχή της
Ανατολικής Πελοποννήσου και επικεντρώνεται στην υποστήριξη των ωφελουμένων για τη
σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της
απασχόλησης, στην καταπολέμηση της ανεργίας, στην ένταξη των ευάλωτων κοινωνικά
ομάδων, στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή.
Για το σκοπό αυτό, 13 φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν την Α.Σ. «Δίκτυο
για την Απασχόληση στην Ανατολική Πελοπόννησο», ώστε να συμβάλουν με την παροχή
τεχνογνωσίας και συμβουλευτικής στην υποστήριξη της προσπάθειας αυτής. Οι φορείς
αυτοί, είναι:










Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Πελοπόννησος - Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
Δήμος Βόρειας Κυνουρίας
Δήμος Νότιας Κυνουρίας
Δήμος Ευρώτας
Δήμος Μονεμβασιάς
Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου Λακωνίας
Αθλητικός Πολιτιστικός Αναπτυξιακός Σύλλογος Δυτικού Πάρνωνα
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Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Πάρνωνα
ΚΕΚ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
ΚΕΚ Διάσταση Α.Ε.
Πελοπόννησος Α.Ε.

Η Πράξη «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» αποτελεί μια
ολοκληρωμένη και εστιασμένη παρέμβαση υπέρ της απασχόλησης στην περιοχή της
Ανατολικής Πελοποννήσου και στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος
υποστηρικτικών υπηρεσιών προς:
a) μακροχρόνια άνεργους άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα,
b) άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από αυτήν,
c) αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
Στην πρώτη κατηγορία, περιλαμβάνονται τα άτομα (άνω των 45 ετών) που δεν
απασχολούνται κατά την έναρξη της παρέμβασης και παραμένουν άνεργοι για διάστημα
περισσότερο των 12 μηνών. Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται τα άτομα που έχουν
ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ’ έτος εκάστοτε εκτιμώμενο (από την ΕΛΣΤΑΤ) όριο
της φτώχειας στην Ελλάδα. Ο πληθυσμός που απειλείται από τη φτώχεια είναι κυρίως:
άνεργες γυναίκες, μονογονεϊκά νοικοκυριά με, τουλάχιστον, ένα εξαρτώμενο παιδί,
νοικοκυριά με έναν ενήλικα ηλικίας 65 ετών και άνω, νοικοκυριά με 3 ή περισσότερους
ενήλικες με εξαρτώμενα παιδιά, μονοπρόσωπα νοικοκυριά με μέλος θήλυ και παιδιά
ηλικίας 0-17 ετών. Η τρίτη κατηγορία αποτελείται από άτομα που ασκούν κατ’
αποκλειστικότητα (ή μετά από σχετική ανάθεση) τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων
ανήλικων παιδιών.
Ο αριθμός ωφελουμένων της Πράξης είναι 80 άτομα, τα οποία ανήκουν σε μία από τις
παραπάνω τρεις κατηγορίες. Μέσω της συγκεκριμένης παρέμβασης θα επιδιωχθεί οι
ωφελούμενοι της ομάδας στόχου, να απασχοληθούν από το «Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας
Πάρνωνα» και άλλες επιχειρήσεις της περιοχής, καθώς και να συστήσουν Κοινωνικές
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), στον κλάδο της Πράσινης Οικονομίας. Με την
υλοποίηση των επιμέρους Δράσεων εκτιμάται ότι θα βελτιωθούν σημαντικά οι δυνατότητες
σύνδεσης των ωφελούμενων με την τοπική αγορά εργασίας, πρωτίστως ως προς τις
προοπτικές ενσωμάτωσής τους σε βιώσιμα επιχειρηματικά σχήματα που προωθούν την
κοινωνική οικονομία στον τομέα της παροχής υπηρεσιών περιβαλλοντικού χαρακτήρα.
Οι Δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου είναι συνοπτικά οι εξής:
ΔΡΑΣΗ 1 – ΜΕΛΕΤΕΣ
ΔΡΑΣΗ 2 – ΔΙΚΤΥΩΣΗ
ΔΡΑΣΗ 3 – ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΡΑΣΗ 4: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΡΑΣΗ 5: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
ΔΡΑΣΗ 6 και 7: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &
ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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ΔΡΑΣΗ 8 και 9: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &
ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΡΑΣΗ 10: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Ο Οδηγός αυτός, αποτελεί παράγωγο της Δράσης 3 – Διακρατικότητα. Η Δράση αυτή αφορά
την ανάπτυξη διακρατικού δικτύου συνεργασίας μεταξύ των εταίρων που απαρτίζουν την
Α.Σ. και τον φορέα FORMATER από την Ιταλία, έναν φορέα με αποδεδειγμένη εμπειρία
στην υλοποίηση παρεμβάσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες.

2. Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες

Ε

υάλωτες, ευπαθείς ή ομάδες υψηλού κινδύνου ονομάζουμε τις ομάδες του
πληθυσμού εκείνες που έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια
αγαθά και δυσκολεύονται ή αδυνατούν παντελώς σε πολλά επίπεδα και σε
διάφορους τομείς να έχουν ποιότητα ζωής (πχ εργασία, ικανοποιητικό εισόδημα,
εκπαίδευση, ιατρική περίθαλψη, στέγη, κοινωνική ασφάλιση)
Πρόκειται κυρίως για :














άτομα με αναπηρία ή χρόνια παθολογικά προβλήματα
άτομα με ψυχικές παθήσεις
ανέργους
μετανάστες
αποφυλακισμένους
άτομα με παραβατική συμπεριφορά
πρώην χρήστες ουσιών
θρησκευτικές ή πολιτισμικές μειονότητες (τσιγγάνοι, μουσουλμάνοι, κτλ)
κατοίκους παραμεθορίων περιοχών
μονογονεϊκές οικογένειες
άτομα με σεξουαλικές ιδιαιτερότητες
θύματα βίας
ακόμη ,γυναίκες ,ηλικιωμένοι, κτλ.

Οι ομάδες αυτές κουβαλούν συχνά το «στίγμα» της αποτυχίας, ζουν αδρανείς,
απομονωμένοι, βιώνοντας τον κοινωνικό ρατσισμό που τους δείχνουν οι άλλοι αλλά και το
δικό τους άγχος ,φόβο, ανασφάλεια και θυμό.
Κάποτε έχουν εντάσεις ακόμα και μεταξύ τους. Τα κοινωνικά προβλήματα διογκώνονται και
τα άτομα ζουν κοινωνικά αποκλεισμένα.
Το κόστος είναι ψυχολογικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό και φυσικά οικονομικό.
Είναι, θα σκεφτόταν κάποιος, αντιφατικό στις μέρες μας, που καυχόμαστε πως
απολαμβάνουμε τ’ αγαθά μιας σύγχρονης και εξελιγμένης κοινωνίας- όπου όλοι θεωρητικά
ζουν με ισότητα και ελευθερία- να γίνεται λόγος για την ύπαρξη κοινωνικών μελών που
στερούνται αγαθών, που για άλλους θεωρούνται αυτονόητα και σαφή.
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Είναι ίσως επίσης αντιφατικό, από τη μια να προσπαθούμε να προσεγγίσουμε το θέμα και
τις ιδιαίτερες εκφάνσεις του, από την άλλη, όμως, να αναγνωρίζουμε σε κάποιους εξαρχής
το χαρακτηριστικό της «ευπάθειας» και της «ευαλωτότητας», δημιουργώντας έτσι την
εικόνα για τους εαυτούς μας των τυχερών και υιοθετώντας γι αυτούς μια στάση που
εμπεριέχει προκατάληψη και στερεότυπα και που αναπαράγει εν τέλει τον κοινωνικό
αποκλεισμό, αντί να τον μειώνει ή και να τον εξαλείφει.
Μιλάμε όλοι για ίσες ευκαιρίες, για υλοποίηση προγραμμάτων και για επίδειξη κοινωνικής
ευαισθησίας.
Ποιες όμως προτεραιότητες βάζουμε ως κοινωνία και πόσο διατεθειμένοι είμαστε όλοι να
προσεγγίσουμε αυτό που θεωρούμε «παρεκκλίνον» από μας ή που «δεν μας αγγίζει», ώστε
να ανατραπούν τα φαινόμενα περιθωριοποίησης ;
Αυτό που απαιτείται είναι η υιοθέτηση μιας φιλοσοφίας ανοικτής σε κάθε χρήσιμο
δυναμικό μέσο για τον κοινωνικό ιστό αλλά και στρατηγικών που σχεδιάζονται με την
συμμετοχή των ιδίων των εκπροσώπων αυτών των ομάδων. Εξάλλου, οι πιο πολλοί σήμερα
φέρουμε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο το στοιχείο της «ευαλωτότητας».
Η διαμόρφωση υποστηρικτικού κοινωνικού δικτύου αλλά και η ψυχοκοινωνική στήριξη
κρίνεται αδιαμφισβήτητη.
Η εκδήλωση κοινωνικής ευαισθησίας πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε ιδιωτική ή κοινοτική
πρωτοβουλία.
Η σύμπραξη κρατικών, μη κρατικών, τοπικών , εθελοντικών φορέων θα διευρύνει την
προσβασιμότητα και θα ενισχύσει την κοινωνική δράση.
Η ενδυνάμωση των ευάλωτων πληθυσμών ξεκινά με την δική τους ενημέρωση για τα
δικαιώματά τους, με ομάδες αυτοβοήθειας , με δημιουργία κινήτρου για ενεργοποίηση
αλλά και με ουσιαστικές παροχές.
Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα κοινωνικής προστασίας, έχουν δικαίωμα ν’
απολαμβάνουν συμμετοχής σε όλες τις κοινωνικές διαδικασίες, να διεκδικούν ισότιμα τη
συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα και να ζουν μια ποιοτικά αναβαθμισμένη ζωή.

2.1 Βασικά στοιχεία αναπτυξιακής στρατηγικής

Σ

τα πλαίσια των στόχων για ανάπτυξη-απασχόληση-κοινωνική δικαιοσύνη, η
προσπάθεια για την επίτευξη υψηλών επιπέδων κοινωνικής συνοχής συμβαδίζει και
ενισχύει την προσπάθεια για οικονομική μεγέθυνση-ανταγωνιστικότητα-καινοτομία.
Η κοινωνική ένταξη και η κοινωνική συνοχή αποτελούν τόσο συνέπειες, όσο και
προϋποθέσεις για την επιτυχία των στόχων της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης
και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Η αντιμετώπιση του δυναμικού και πολυπαραγοντικού χαρακτήρα του κοινωνικού
αποκλεισμού και οι αντίστοιχες πολιτικές κοινωνικής ένταξης ενσωματώνουν ένα ανάλογο
πλέγμα πολυδιάστατων δράσεων και παρεμβάσεων με επωφελούμενες ομάδες του
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πληθυσμού που απειλούνται ή αντιμετωπίζουν το φάσμα της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού. Οι συγκεκριμένες πολιτικές εντάσσονται στο στρατηγικό στόχο της
κοινωνικής συνοχής, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αποτελεί κεντρικό στόχο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας το 2000, ανέδειξε την καταπολέμηση του
κοινωνικού αποκλεισμού και την εξάλειψη της φτώχειας, μαζί με τη μακροχρόνια
βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών
υγείας, σε κεντρικά στοιχεία του εκσυγχρονισμού του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου
και σε θεμελιώδεις στόχους της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Τα παραπάνω αποτελούν και
τους τρεις κεντρικούς άξονες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον εκσυγχρονισμό του
ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Στο πλαίσιο
αυτό, η συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύει στη δημιουργία μίας
ανταγωνιστικής και δυναμικής οικονομίας, η οποία θα συνοδεύεται από την αύξηση της
απασχόλησης και την κοινωνική συνοχή.
Σε εθνικό επίπεδο η στρατηγική για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη
σήμερα απεικονίζεται στην Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και
την Κοινωνική Ένταξη 2006-2008, η οποία περιλαμβάνει τα κείμενα του Εθνικού Σχεδίου
Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣΔΕΝ) 2006-2008 , της Εθνικής Έκθεσης Στρατηγικής για
τις Συντάξεις (ΕΕΣΣ) 2006-2008 και της Εθνικής Έκθεσης για την Υγεία και τη Μακροχρόνια
Φροντίδα 2006-2008.
Το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» βρίσκεται σε πλήρη συνάφεια με τους στόχους
που έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού
και την Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη
2006-2008. Είναι σαφές ότι για τη χάραξη μιας συνεκτικής, πολυδιάστατης και
ολοκληρωμένης στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική προστασία
απαιτείται αφενός ο συντονισμός και η συμπληρωματικότητα των δράσεων και των
υπηρεσιών που αφορούν στην εφαρμογή των επιμέρους πολιτικών για την κοινωνική
ένταξη και την κοινωνική προστασία και αφετέρου η ύπαρξη μιας ολοκληρωμένης
αναπτυξιακής στρατηγικής σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Σε αυτά τα δεδομένα, οι άξονες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» 2007-2013 αποσκοπούν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ισότιμη
πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και
αποκλεισμού.

2.2

Ειδικοί Στόχοι

Μ

ε βάση τα ανωτέρω, ως Ειδικοί Στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», αναδεικνύονται οι
ακόλουθοι:

1. Προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης των ΕΚΟ (μετανάστες,
ΑμεΑ, άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, μακροχρόνια
άνεργοι/ες κλπ)
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2. Αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ένταξη των ΕΚΟ στην αγορά
εργασίας
3. Βελτίωση της πρόνοιας για όσους χρήζουν βοήθειας.

2.3 Παρεμβάσεις για την κοινωνικο-οικονομική ένταξη ευπαθών ομάδων
(α) Μετανάστες

Η

ελληνική κοινωνία παρουσιάζει πλέον στοιχεία πολυπολιτισμικής κοινωνίας, όπου
η παρουσία εργαζομένων από τις άλλες Βαλκανικές χώρες, την Ανατολική Ευρώπη,
την Αφρική και την Ασία, αλλά από τις άλλες χώρες της Ε.Ε. είναι σημαντική.

Σε ότι αφορά ειδικότερα την επίτευξη του στόχου της πλήρους κοινωνικής ένταξης των
μεταναστών, οι οποίοι διαβιούν και εργάζονται στην Ελλάδα, απαιτούνται συντονισμένες
και μεθοδικές προσπάθειες προκείμενου να αρθούν τα εμπόδια που έμμεσα ευθύνονται
για την δυσχερή προσβασιμότητα τους σε ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την κοινωνική ένταξη της ομάδας αυτής αποτελεί η υπαγωγή και η
διατήρησή της σε επίσημο καθεστώς διαμονής.
Για την προώθηση της ομαλής ενσωμάτωσης των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία και
την αγορά εργασίας απαιτούνται:
•
•
•
•

Συνοδευτικά μέτρα, που αφορούν ίδρυση υπηρεσιών υποδοχής, παροχή
πληροφόρησης-ενημέρωσης, παροχή Σ.Υ.Υ.
Προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας
Πιστοποίηση αποκτηθεισών γνώσεων
Ενέργειες ευαισθητοποίησης, πληροφόρησης και δημοσιότητας, όπως η υιοθέτηση
προγραμμάτων ευρείας ενημέρωσης του μεταναστευτικού πληθυσμού σε θέματα
υγείας και υγιεινής, η καταπολέμηση των φαινομένων ξενοφοβίας και ρατσισμού
στους χώρους παροχής ιατρικών υπηρεσιών, η δημιουργία και διανομή
μεταφρασμένων εντύπων στις βασικές γλώσσες των μεταναστών της, τα οποία θα
περιλαμβάνουν τους βασικούς όρους για την καλύτερη συνεννόηση μεταξύ των
δημοσίων υπηρεσιών και του μετανάστη.

Θα εξεταστεί, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα συμμετοχής και των μεταναστών, στο πλαίσιο
εφαρμογής της αρχής του mainstreaming, στην υλοποίηση της Δράσης 1 των ενδεικτικών
παρεμβάσεων των Αξόνων Προτεραιότητας 2.1, 2.2 και 2.3 «Πιστοποίηση πρότερης
μάθησης και επαγγελματικής εμπειρίας», μετά την ολοκλήρωση και εφαρμογή του
Συστήματος Σ5 «Πιστοποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης και των επαγγελματικών
προσόντων» του ΕΣΣΕΕΚΑ.

(β) ΑμεΑ

Γ

ια την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία, οι ενέργειες
που προτείνονται προς υλοποίηση, είναι ενδεικτικά:
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•
•

•
•
•
•

Ενίσχυση των ΔΥΑ για την επαγγελματική ένταξη των ΑμεΑ, μέσω της ανάπτυξης
δικτύου εξειδικευμένων συμβούλων κοινωνικο-επαγγελματικής ένταξης
Υλοποίηση στοχευόμενων προγραμμάτων κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης
για ΑμεΑ. Ανάπτυξη εξειδικευμένων εκπαιδευτικών εργαλείων και μεθόδων
διευκόλυνσης της πρόσβασης των ΑμεΑ στην επαγγελματική κατάρτιση. Πιλοτική
εφαρμογή των δράσεων.
Ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών απασχόλησης ΑμεΑ
Ενίσχυση της υποστηριζόμενης απασχόλησης ΑμεΑ
Υλοποίηση ενεργειών ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και στήριξης των οικογενειών
των ΑμεΑ για την καταπολέμηση ανισοτήτων και διακρίσεων
Πρόληψη του ιδρυματισμού και του στιγματισμού ΑμεΑ (οργάνωση και λειτουργία
Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης- ΣΥΔ). Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
(Σ.Υ.Δ.) αποτελούν χώρους μόνιμης κατοικίας ατόμων κυρίως με νοητική υστέρηση,
με δευτερεύουσες κινητικές, αισθητηριακές ή ψυχικές παθήσεις που αδυνατούν να
διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη από το υφιστάμενο άμεσο
οικογενειακό τους περιβάλλον ή σε περίπτωση απουσίας αυτού. Οι Σ.Υ.Δ. στοχεύουν
στην υγιεινή, άνετη και ασφαλή διαμονή των ατόμων με αναπηρία, στη μέριμνα για
εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα, στη ψυχαγωγία και συμμετοχή τους σε κοινωνικές
εκδηλώσεις. Η παρέμβαση αυτή διέπεται από θεσμικό πλαίσιο – Κοινή Υπ. Απόφαση
ΦΕΚ 74, τεύχος Β/27-1-2007. Οι δαπάνες λειτουργίας των Στεγών Υποστηριζόμενης
Διαβίωσης αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη για χρονικό διάστημα έως είκοσι τεσσάρων
(24) μηνών, υπό την προϋπόθεση διασφάλισης της συνέχειας της λειτουργίας τους
από εθνικούς ή ίδιους πόρους.

(γ) Άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες.

Ο

ι προτεινόμενες δράσεις αφορούν Τσιγγάνους (ROMA) και Έλληνες
Μουσουλμάνους. Ειδικότερα για τους Τσιγγάνους το ΕΠ ΑΝΑΔ θα αναλάβει την
υλοποίηση του τομέα της απασχόλησης, στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου
χαρακτήρα εθνικού σχεδίου δράσης που περιλαμβάνει ενδεικτικά τους ακόλουθους
βασικούς τομείς:
•
•
•
•
•
•

Στεγαστική αποκατάσταση (κάλυψη των αναγκών στέγασης πληθυσμού που διαβιεί
υπό συνθήκες εξαθλίωσης, βελτίωση υφισταμένων οικισμών με έργα υποδομών)
Εκπαίδευση (ένταξη στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα των παιδιών)
Προκατάρτιση – κατάρτιση
Προώθηση της απασχόλησης και κύρια της αυταπασχόλησης
Συμβουλευτική υποστήριξη οικογένειας
Ευαισθητοποίηση

(δ) Μακροχρόνια άνεργοι

Γ

ια τη συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα (που συνήθως περιλαμβάνει άνεργους άνω
των 50 ετών, απόφοιτους δημοτικού ή άτομα με χαμηλά τυπικά προσόντα,
μετα¬νάστες κλπ). εκτιμάται ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός αντιπροσωπεύει μια
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προοδευτική διαδικασία περιθωριοποίησης, που συνεπάγεται όχι μόνο οικονομικά
προβλήματα αλλά και διάφορες μορφές κοινωνικών και πολιτιστικών μειονεκτημάτων.
Για τους μακροχρόνια άνεργους μέσω του Άξονα 4 του προτεινόμενου προγράμματος θα
παρασχεθεί το σύνολο των προκαταρκτικών ενεργειών για την κινητοποίηση και
ενεργοποίησή τους, δηλαδή ενδεικτικά ενέργειες:
•
•
•

προκατάρτισης
συμβουλευτικής και
υποστήριξης των άμεσα ωφελουμένων και των οικογενειών τους. Στόχος είναι η
καταπολέμηση των διακρίσεων και των προκαταλήψεων που βιώνουν οι
μακροχρόνια άνεργοι στο κοινωνικό και το εργασιακό πεδίο, καθώς και η
ενεργοποίησή τους για τη κοινωνική και εργασιακή επανένταξη.

(ε) Λοιπές ομάδες

Γ

ια όλες τις λοιπές ομάδες, όπως παλιννοστούντες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο,
θύματα trafficking, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, χρήστες και πρώην χρήστες
ουσιών, οροθετικούς, ανήλικους παραβάτες, φυλακισμένους, αποφυλακισμένους,
άστεγους, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας και απειλούμενα από φτώχεια κ.λπ,
θα υπάρξει οριζόντια δέσμη ενεργειών, όπως ενδεικτικά ψυχολογική και νομική
υποστήριξη, κοινωνική ενδυνάμωση και προπαρασκευαστικές ενέργειες για την απόκτηση
ή βελτίωση δεξιοτήτων με σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη. Οι σχετικές
δράσεις κατάρτισης, και προώθησης στην απασχόληση θα είναι στοχευμένες,
εξυπηρετώντας ανάγκες και προβλήματα των ομάδων. Στόχος η βελτιστοποίηση των
αποτελεσμάτων μέσω της αποδοτικότητας των υλοποιούμενων ενεργειών.

2.4 Ενίσχυση επιχειρήσεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην
απασχόληση για άτομα προερχόμενα από ευάλωτες ομάδες

Η

δράση αφορά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργοδοτών για την
αμερόληπτη αντιμετώπιση ατόμων που υφίστανται διακρίσεις κατά την πρόσληψη
και την επαγγελματική τους εξέλιξη (mentoring εργοδοτών και εργαζομένων,
ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων). Ομοίως, οι ως άνω
ενέργειες στοχεύουν να ενισχύσουν την αποδοχή των ατόμων αυτών από τους άλλους
εργαζόμενους.
Για την υλοποίηση της δράσης θα εφαρμοσθούν οι ακόλουθες ενδεικτικές ενέργειες:
•
•
•

Εξειδικευμένες δράσεις ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης για την καταπολέμηση
διακρίσεων στους χώρους εργασίας.
Ενίσχυση σχεδίων στο πλαίσιο της εταιρικής ευθύνης των επιχειρήσεων για
καταπολέμηση των διακρίσεων στο επαγγελματικό περιβάλλον.
Δημιουργία εθνικού φόρουμ για την καταπολέμηση των διακρίσεων
επαγγελματικό περιβάλλον (ή ενίσχυση υπάρχοντος αντίστοιχου θεσμού)
αξιοποίηση των στοιχείων που θα διατίθενται από την ΠΑΕΠ ΑΕ

των
την
στο
και
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•
•

Ανάπτυξη δράσεων διαχείρισης της διαφορετικότητας στον εργασιακό χώρο
Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάληψη πρωτοβουλιών αρωγής ευάλωτων
κοινωνικά ομάδων στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

2.5 Τοπικές δράσεις ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Γ

ια την προώθηση της κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής κρίνεται απαραίτητη η
ανάπτυξη στοχευμένων δράσεων ολοκληρωμένου χαρακτήρα που απευθύνονται σε
συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Για την υλοποίηση της παρέμβασης θα εφαρμοσθούν ενδεικτικά:
•
•

•

•

•

Υποστήριξη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση τοπικών σχεδίων δράσης για την
απασχόληση και την επιχειρηματικότητα των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων
Ανάπτυξη δράσεων τοπικού χαρακτήρα από αντίστοιχα εταιρικά σχήματα που
απευθύνονται σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού μιας συγκεκριμένης περιοχής και
συνδυάζουν την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη του συγκεκριμένου πληθυσμού
με την αξιοποίηση των τοπικών πόρων.
Ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης ευάλωτων ομάδων του
πληθυσμού από υπάρχοντα και δημιουργούμενα σχήματα του κοινωνικού τομέα της
οικονομίας.
Ανάπτυξη δράσεων οριζόντιου χαρακτήρα / παροχή συμβουλευτικών –
υποστηρικτικών υπηρεσιών για την εμψύχωση – ενδυνάμωση των ευάλωτων ομάδων
του πληθυσμού και τη διασύνδεσή τους με εργασιακά περιβάλλοντα. Δικτύωση
φορέων που παρέχουν συμβουλευτική, επαγγελματικό προσανατολισμό και
υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
Ανάπτυξη Δικτυώσεων και Συμπράξεων

2.6 Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας για την απασχόληση ευάλωτων ομάδων

Σ
•
•

•

τη συγκεκριμένη Κατηγορία Παρεμβάσεων περιλαμβάνονται ενδεικτικά:
•
Ενίσχυση σχεδίων δράσης στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας για τη
δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
Σχεδιασμός και υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης και
συμβουλευτικής σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης κοινωνικής οικονομίας
Αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών από την Κ.Π. Equal και τη λειτουργία των
Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ) με επωφελούμενα
άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, βάσει του Ν 2716/1999
Υποστήριξη της δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων.

Θα πρέπει, ακόμα, να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την ενίσχυση επιχειρήσεων του
κοινωνικού τομέα ή του λεγόμενου τρίτου τομέα οικονομικής δραστηριότητας
(αναπτυξιακές μη κερδοσκοπικές εταιρίες, επιχειρήσεις παροχής εκ του σύνεγγυς
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υπηρεσιών), που είναι δύσκολο, λόγω του κοινωνικού χαρακτήρα των δραστηριοτήτων
τους, να λειτουργήσουν ανταποδοτικά χωρίς επιχορήγηση. Η ενίσχυση μπορεί να έχει τη
μορφή της επιδότησης της απασχόλησης ειδικών κατηγοριών ανέργων, που είναι δύσκολο
να απορροφηθούν από τη λοιπή αγορά εργασίας (Γνώμη της Ο.Κ.Ε. για την "Εθνική Έκθεση
για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη Αθήνα, 30 Αυγούστου 2006).

3. Αναμενόμενες επιπτώσεις

Τ
2.
3.

4.
5.

α αναμενόμενα αποτελέσματα από τις παρεμβάσεις είναι τα ακόλουθα:

1. Η κοινωνική και εργασιακή ένταξη/επανένταξη ατόμων ευπαθών ομάδων
του πληθυσμού που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό
Η καταπολέμηση των προκαταλήψεων και των διακρίσεων στον κοινωνικό και
εργασιακό πεδίο
Η αναβάθμιση της συμμετοχής των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στο
σχεδιασμό, τη παρακολούθηση και την εφαρμογή των παρεμβάσεων κοινωνικής
ένταξης
Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής συνοχής των ατόμων που χρήζουν
βοήθειας και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των έμμεσα ωφελούμενων.
Στόχευση σε όρους ομάδων-στόχων/δικαιούχων/τομέων/περιοχών/ ειδικών
εδαφικών μονάδων

Οι ωφελούμενοι από τις παρεμβάσεις, μπορούν να συστηματοποιηθούν στις ακόλουθες
ομάδες-στόχους:
•
•
•
•
•
•
•
•

Άτομα προερχόμενα από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που συμμετέχουν στις
ολοκληρωμένες παρεμβάσεις κοινωνικής ένταξης
Άτομα προερχόμενα από ευπαθείς ομάδες πληθυσμού συγκεκριμένων περιοχών στο
πλαίσιο της ανάπτυξης τοπικών σχεδίων κοινωνικής ένταξης
Άτομα προερχόμενα από ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που συμμετέχουν στις
οριζόντιες δράσεις ενδυνάμωσης-εμψύχωσης και στήριξης
Οικογένειες και άτομα (ηλικιωμένοι – παιδιά) σε κατάσταση φτώχειας
Άτομα με αναπηρίες που συμμετέχουν σε στοχευμένες δράσεις υποστήριξης της
εργασιακής ένταξης
Εργοδότες και εργαζόμενοι, στους οποίους απευθύνονται οι δράσεις καταπολέμησης
των προκαταλήψεων και των διακρίσεων στην αγορά εργασίας
Άτομα προερχόμενα από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που εντάσσονται σε
δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας
Εργαζόμενοι σε δομές στήριξης της κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων του
πληθυσμού, σε ΜΚΟ και στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.
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Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και
Κοινωνική Οικονομία

Με τον όρο «κοινωνική επιχειρηματικότητα» νοείται η επιχειρηματικότητα που
αναπτύσσεται στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας, στην οποία συγκαταλέγονται οι
κοινωνικές επιχειρήσεις. Ο όρος «κοινωνική επιχείρηση» είναι σχετικά καινούργιος και
θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά στο Βέλγιο. Η εμφάνιση του όρου εκφράζει την ενίσχυση
του παραγωγικού ρόλου των φορέων της Κοινωνικής Οικονομίας με αντικείμενο την
ικανοποίηση αναγκών που δεν καλύπτονται από τις δημόσιες αρχές ή τις αγορές.

1. Ορισμός κοινωνικών επιχειρήσεων

Ο

ι κοινωνικές επιχειρήσεις ορίζονται ως επιχειρήσεις που συνδυάζουν την
παραγωγή ατομικών ή συλλογικών αγαθών με βάση τις διοικητικές πρακτικές και
το νομικό καθεστώς των ιδιωτικών επιχειρήσεων και με οργανωτικές πρακτικές
που εξυπηρετούν μια προκαθορισμένη κοινωνική αποστολή. Επειδή πολλές από τις
κοινωνικές επιχειρήσεις «δραστηριοποιούνται στην παροχή νέων υπηρεσιών, η
απασχόληση που δημιουργείται μπορεί να θεωρηθεί επιπρόσθετη».
Σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο ξεχωρίζουν δυο τύποι κοινωνικών επιχειρήσεων:


επιχειρήσεις των οποίων βασικός στόχος είναι η ενσωμάτωση των μη
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προνομιούχων και που κατά συνέπεια απασχολούν μη προνομιούχους και
«κανονικούς εργαζόμενους» για την παραγωγή μη κοινοτικών αγαθών και
προϊόντων,
επιχειρήσεις των οποίων βασικός στόχος είναι η παραγωγή και προσφορά
κοινωνικών και γενικότερα συλλογικών υπηρεσιών, όπως επί-σης υπηρεσιών που
απευθύνονται σε μια ειδική πληθυσμιακή ομάδα ή κοινότητα.

2. Χαρακτηριστικά
επιχειρήσεων

Π



















και

δραστηριότητες

των

κοινωνικών

αρακάτω συνοψίζονται τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των κοινωνικών
επιχειρήσεων:

η νομική υπόσταση των κοινωνικών επιχειρήσεων διαφέρει από κράτος σε κράτος
(ποικιλομορφία),
οι δράσεις τους έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα και υπακούουν σε κριτήρια
βιωσιμότητας/αποτελεσματικότητας, χωρίς ωστόσο να υποβαθμίζονται οι
κοινωνικοί στόχοι της επιχείρησης,
δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης,
συνύπαρξη οικονομικών και κοινωνικών στόχων,
κοινωνική και οικονομική αυτονομία,
δραστηριοποίηση στο πλαίσιο των κανόνων και υποχρεώσεων της αγοράς,
οικονομική βιωσιμότητα,
υψηλά επίπεδα αυτοχρηματοδότησης των δραστηριοτήτων τους,
ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας ατόμων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες,
κατάρτιση και αποκατάσταση των εργασιακών δεξιοτήτων των απασχολούμενων,
ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας, εμπιστοσύνης και αλληλοστήριξης μεταξύ της
διοίκησης και των εργαζομένων και μεταξύ της επιχείρησης και της τοπικής
κοινωνίας,
προώθηση της ισότητας και της εργασιακής ποικιλομορφίας/καταπολέμηση κάθε
διάκρισης,
ανάπτυξη των δημιουργικών και παραγωγικών ικανοτήτων των ατόμων,
κάλυψη συλλογικών αναγκών που δεν καλύπτονται από το δημόσιο/ιδιωτικό τομέα
μέσω της παραγωγής/παροχής παραδοσιακών ή καινοτόμων αγαθών και
υπηρεσιών,
εισχώρηση των φορέων κοινωνικής δράσης στην αγορά μέσω δραστηριοτήτων
έντασης εργασίας (και σε μικρότερο βαθμό έντασης κεφαλαίου),
άμεση συμμετοχή των εργαζομένων στις υποθέσεις της επιχείρησης,
προώθηση της επιχειρηματικότητας με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση
των φαινομένων αποκλεισμού,
δημιουργία ενός νέου πεδίου συνεργασίας μεταξύ των ατόμων από ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες, των δημόσιων φορέων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο, του ιδιωτικού τομέα και των μη κυβερνητικών οργανώσεων.

3. Ορισμός της Κοινωνικής Οικονομίας

Η

Κοινωνική Οικονομία ορίζεται ως ο χώρος της οικονομίας που βρίσκεται ανάμεσα
στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα της οικονομίας και στον οποίο διεξάγονται
οικονομικές δραστηριότητες με κοινωνικούς σκοπούς και στόχους.

Σ ε λ ί δ α | 16

Οδηγός Καλών Πρακτικών – Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση
Η Κοινωνική Οικονομία αποτελείται από οικονομικές δραστηριότητες επιχειρήσεων,
φορέων και οργανισμών των οποίων η ηθική, ο τρόπος λειτουργίας και οι στόχοι
συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία:





δραστηριοποίηση με στόχο την εξυπηρέτηση των μελών τους ή το συλλογικό
όφελος,
διαχειριστική αυτονομία,
δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων,
ανάπτυξη με προτεραιότητα τις ανάγκες των ανθρώπων και της απασχόλησης.

Με βάση τις προηγούμενες αναφορές προκύπτουν οι εξής σημαντικές παρατηρήσεις:


τα κέρδη από την οικονομική δραστηριότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων
αξιοποιούνται για τη βελτίωση της εν λόγω δραστηριότητας και δεν αποτελούν σε
καμία περίπτωση το βασικό κίνητρο της επιχειρηματικής δραστηριότητας,
 οι φορείς-οργανώσεις και επιχειρήσεις της Κοινωνικής Οικονομίας υπερτερούν
σημαντικά των δημόσιων φορέων και υπηρεσιών σε θέματα ευελιξίας και
διαχειριστικής λειτουργίας,
 η αναφορά στις δημοκρατικές διαδικασίες στο πλαίσιο των οργάνων και
μηχανισμών λήψης αποφάσεων παραπέμπει στην αρχή του «ένα άτομο - μια
ψήφος». Η συμμετοχή στις αποφάσεις της κοινωνικής επιχείρησης δεν προϋποθέτει
την κατοχή τίτλων ιδιοκτησίας,
 ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στους ανθρώπους και στην ποιότητα/σταθερότητα
των θέσεων εργασίας
Επομένως, η Κοινωνική Οικονομία αποτελεί μια ενεργητική παρέμβαση που εξελίσσεται
στο πλαίσιο των αγορών και της κοινωνίας γενικότερα και που ανεξάρτητα από τη νομική
υπόσταση των φορέων της σχετίζεται με την αρχή της δημοκρατικής οργάνωσης, στηρίζεται
σε μια ευρεία κοινωνική βάση, υιοθετεί συλλογικά κριτήρια κατανομής κερδών,
αναπτύσσει μια ιδιαίτερη σχέση αλληλεγγύης με το περιβάλλον της και προωθεί την
κοινωνική συνοχή. Οι οργανισμοί της Κοινωνικής Οικονομίας δημιουργούν θέσεις
απασχόλησης σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης (εργασιακή ενσωμάτωση
των κοινωνικών ομάδων, που είναι αποκλεισμένες από την αγορά εργασίας), ενώ σε πολλές
περιπτώσεις παρέχουν κοινωφελείς υπηρεσίες.
Σε γενικές γραμμές, η Κοινωνική Οικονομία συνδέεται ή δραστηριοποιείται στα παρακάτω
πεδία:







κοινωνική ενσωμάτωση,
τοπική ανάπτυξη,
βιώσιμη ανάπτυξη,
πρόληψη κοινωνικών ανισοτήτων,
ενίσχυση του κοινωνικού ιστού και ενδυνάμωση του κοινωνικού κεφαλαίου,
ανάπτυξη δημοκρατικών και συμμετοχικών δομών

4. Η Κοινωνική Οικονομία στην Ελλάδα

Ο

τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας στη χώρα μας δεν έχει αναγνωριστεί ως
διακριτός τομέας παρ' ότι δραστηριοποιείται ένας σημαντικός αριθμός φορέων, οι
οποίοι εντάσσονται στον τρίτο τομέα, όπως γυναικείοι συνεταιρισμοί,
συνεταιριστικές τράπεζες, εθελοντικές οργανώσεις, μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί, άλλες
νομικές μορφές επιχειρήσεων με κοινωνικούς σκοπούς.
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Ο εθελοντισμός ως αντίληψη και ως προσφορά εθελοντικής εργασίας παραμένει
περιορισμένος και μη μετρήσιμος σε σχέση με ότι επικρατεί στις άλλες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η μέχρι τώρα ισχνή παρουσία της κοινωνίας των πολιτών
αποτελεί αρνητική ιδιομορφία της ελληνικής πραγματικότητας. Εντούτοις, για μια χώρα
σαν την Ελλάδα, οι κοινωνικοοικονομικές ανάγκες της οποίας συγκαθορίζονται σε
σημαντικό βαθμό από τη γεωγραφική διασπορά του πληθυσμού, τις προσπάθειες
αναζωογόνησης της περιφερειακής οικονομίας, αλλά και τη δυνατότητα προσαρμογής των
αγορών μέσα από ευέλικτα σχήματα, η Κοινωνική Οικονομία αποτελεί πεδίο διεύρυνσης
των προοπτικών βιωσιμότητας και ανάπτυξης της οικονομίας και της απασχόλησης.
Παρ' ότι παρατηρείται σημαντικό κενό στην προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών και
ευρύτερα υπηρεσιών σχετικών με την ποιότητα ζωής και άρα μεγάλη ανάγκη για υπηρεσίες
που θα μπορούσαν να προσφερθούν από τον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας, ο
συγκεκριμένος τομέας δεν έχει αναπτυχθεί όσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως λόγω της
άγνοιας και αδιαφορίας της ελληνικής κοινωνίας, της έλλειψης θεσμικού πλαισίου και της
έλλειψης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την Κοινωνική Οικονομία.

5. Η Κοινωνική Οικονομία στην Ευρώπη
5.1 «Ηθικές Τράπεζες» για την Κοινωνική Οικονομία

Π

ολλές κοινωνικές επιχειρήσεις λόγω της δυσκολίας πρόσβασής τους στη
χρηματοδότηση ομαδοποιούνται έτσι ώστε να προσεγγίσουν συλλογικά τα
τραπεζικά ιδρύματα ή στρέφονται σε νέα ιδρύματα κοινωνικής χρηματοδότησης,
τα οποία συγκεντρώνουν πόρους από άτομα και φορείς για να παρέχουν δάνεια σε
κοινωνικές επιχειρήσεις με ευνοϊκούς όρους.
Στην Ευρώπη τα περισσότερα από αυτά τα ιδρύματα ανήκουν στη Διεθνή Ένωση Επενδυτών
Κοινωνικής Οικονομίας (INAISE), η οποία περιλαμβάνει περισσότερους από 40
Οργανισμούς.
5.2 Κοινωνικοί συνεταιρισμοί στην Ιταλία

Ο

τύπος κοινωνικής επιχείρησης, ο οποίος συναντάται περισσότερο στην Ιταλία
είναι αυτός του «κοινωνικού συνεταιρισμού», ο οποίος θεσπίστηκε με ειδική
νομοθετική ρύθμιση το 1991.

Οι συνεταιρισμοί διακρίνονται σε δυο τύπους:



Συνεταιρισμοί τύπου Α. Δραστηριοποιούνται σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης,
πρόνοιας κ.λπ. για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Συνεταιρισμοί τύπου Β. Έχουν στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση μειονεκτούντων
ατόμων (τουλάχιστον το 30% των απασχολούμενων προέρχεται από μειονεκτικές
ομάδες).
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5.3 Επιχειρήσεις κοινωνικού σκοπού στο Βέλγιο

Ο

ι «Επιχειρήσεις κοινωνικού σκοπού» θεσμοθετήθηκαν στο Βέλγιο το 1995. Το
χαρακτήρα των επιχειρήσεων αυτών μπορεί να τον υιοθετήσει οποιαδήποτε
εμπορική επιχείρηση εφόσον τηρεί κάποιους όρους, όπως: επιδίωξη μικρού
κέρδους, καθορισμός συγκεκριμένων κοινωνικών στόχων κ.λπ.
Στη Βαλλωνία έχει θεσμοθετηθεί ο τύπος «Επιχειρήσεις Κατάρτισης μέσω της
Απασχόλησης», οι οποίες έχουν στόχο την ενσωμάτωση άνεργων ατόμων στην αγορά
εργασίας παρέχοντας «συμβόλαια» εργασίας.
5.4 Κοινωνικές επιχειρήσεις στη Γαλλία

Σ


τη Γαλλία δραστηριοποιούνται δυο τύποι κοινωνικών επιχειρήσεων:
 οι επιχειρήσεις κοινωνικής ενσωμάτωσης, με τη μορφή τοπικών κυρίως
συνδέσμων,
οι επιχειρήσεις κοινωνικού σκοπού, οι οποίες παρέχουν συλλογικές υπηρεσίες σε
όσο το δυνατόν μεγαλύτερο πληθυσμό και έχουν τη μορφή Συνεταιρισμών.

5.5 Κοινωνικές επιχειρήσεις στη Γερμανία

Σ

τη Γερμανία διακρίνουμε τρεις τύπους πρωτοβουλιών, οι οποίες θα μπορούσαν να
χαρακτηρισθούν ως «κοινωνικές επιχειρήσεις»:



πρωτοβουλίες για τη δημιουργία απασχόλησης. Πρόκειται για οργανισμούς που
ιδρύθηκαν για να δημιουργήσουν απασχόληση, είναι ορισμένης χρονικής βάσης και
καλύπτουν κοινωφελείς δραστηριότητες,
 ενώσεις για τη δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης,
 κοινωνικές επιχειρήσεις.
Και στις τρεις περιπτώσεις πρόκειται για οργανισμούς που συμμετέχουν σε ειδικά
προγράμματα, τα οποία σχετίζονται με τις πολιτικές της αγοράς εργασίας. Η
χρηματοδότησή τους γίνεται από την Πολιτεία και είναι ορισμένου χρόνου.
5.6 Κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ισπανία

Σ

την Ισπανία οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν σκοπό να βοηθήσουν τα μειονεκτούντα
άτομα που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

Οι επιχειρήσεις αυτές οργανώνουν την εργασία σε ειδικά επιχειρηματικά κέντρα, τα
οποία είναι αναγνωρισμένα ως παραδοσιακές επιχειρήσεις.
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις που έχουν επιφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα είναι εκείνες
που οι διοικήσεις τους έχουν εισάγει ένα σύγχρονο επιχειρηματικό πνεύμα. Τέτοιοι
επιχειρηματίες προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα και έχουν ανακαλύψει ότι οι
κοινωνικές επιχειρήσεις δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα εργαλείο, το οποίο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να συνδυάσει την επιχειρηματικότητα του ιδιωτι¬κού τομέα προς
όφελος των κοινωνικών στόχων.
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6. Νομοθεσία ενσωμάτωσης ευάλωτων / ευπαθών ομάδων στην
Αγορά Εργασίας στην Ιταλία

Σ

τα πλαίσια της διακρατικότητας της Πράξης «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή
και Απασχόληση - Δίκτυο για την απασχόληση στην Ανατολική Πελοπόννησο», μέλη
της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ήρθαν σε επικοινωνία με άτομα της Ιταλικής εταιρείας
Formater, για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Κατόπιν συζήτησης, συγκεντρώθηκαν τα
δυνατά σημεία της Ιταλικής νομοθεσίας, που ευνοούν στην ενσωμάτωση ευάλωτων /
ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην Αγορά Εργασίας. Συνοπτικά, αυτά είναι:









Οι μεσαίες και μεγάλες εταιρείες/επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 15
εργαζομένων, οφείλουν ανά 15 εργαζόμενους να συμπεριλαμβάνεται 1 άτομο από
τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, έναντι φορολογικών ελαφρύνσεων. Το μέτρο αυτό,
έχει ευνοήσει σημαντικά την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων αυτών στην
αγορά εργασίας, χωρίς την περιοδική χρήση χρηματοδοτικών προγραμμάτων προς
επιχειρήσεις.
Επιχειρήσεις στις οποίες το 30% των εργαζομένων ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες, έχουν σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις. Κάτι τέτοιο αποτελεί
σημαντικό κίνητρο πρόσληψης ατόμων από τις ΕΚΟ.
Οι συνεταιρισμοί που απασχολούν κατά 40% προσωπικό από ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες, έχουν μείωση φορολογίας κατά 100%!
Ειδική υπηρεσία της Πρόνοιας, ταυτίζει/αντιστοιχίζει τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας
με τα άτομα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (μετά από αξιολόγηση σχετικά με
την ικανότητα εργασίας των ατόμων αυτών), ως προς το περιβάλλον, τις συνθήκες
εργασίες, τις επαγγελματικές δεξιότητες και απαιτήσεις, ώστε να υπάρχει
τοποθέτηση των σωστών ατόμων στην κατάλληλη θέση εργασίες και να μην γίνεται
τυχαία επιλογή. Επίσης, η ανάδοχη εταιρεία χρηματοδοτείται κατά 100% για
παρεμβάσεις που κρίνει η Υπηρεσία ότι απαιτούνται στο περιβάλλον/συνθήκες
εργασίας, για την σωστή επανένταξη του ατόμου στην αγορά εργασίας.
Διαχωρίζονται τα άτομα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε 2 κατηγορίες:
μειονεκτούντες εργαζομένοι (disadvantaged workers) και μειονεκτούντα άτομα
(disadvantaged people). Ο διαχωρισμός αυτός γίνεται για την καλύτερη και ορθότερη
διαχείριση των ατόμων αυτών, ως προς την κοινωνικής επανένταξη, αποκατάσταση
και μελλοντικά (για όσα άτομα δύναται) ως προς την είσοδό τους στην αγορά
εργασίας.

Αντίστοιχα στην Ελλάδα, πέρα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και του ΟΑΕΔ για τις ΕΚΟ που
αναφέρονται και παρακάτω, έχουν δοθεί φορολογικές ελαφρύνσεις για τη δημιουργία και
λειτουργία Κοιν.Σ.Επ, όπου τα μέλη τους, δεν είναι αναγκασμένα ασφαλίζονται στο ταμείο
των ελεύθερων επαγγελματιών, παρά μόνο οι εργαζόμενοι (ΙΚΑ). Να σημειωθεί ότι μέχρι
πρότινος (1/1/2014), οι Κοιν.Σ.Επ. δεν ήταν υπόλογες σε κάποια φορολογική απόδοση!
Πλέον φορολογούνται όπως μια ατομική επιχείρηση, δηλαδή κατά 26%.
Συνοψίζοντας, μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε πως με την υιοθέτηση τέτοιων μέτρων
από την ελληνική κυβέρνηση, θα μπορούσαν πολύ πιο εύκολα άτομα από τις ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες να επανενταχθούν στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας, ακόμη και
χωρίς τη χρήση κρατικών ενισχύσεων (ΕΣΠΑ & ΟΑΕΔ), οι οποίες είναι μικρής χρονικής
διάρκειας χωρίς δεσμεύσεις προς τους εργοδότες.
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Κρατικές Ενισχύσεις

1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη
10.000 ωφελούμενων των δράσεων ΤοπΣΑ - ΤοπΕΚΟ

Τ

ο Πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που
ασκούν οικονομική δραστηριότητα και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για
την πρόσληψη ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση,
προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και «Τοπικές
δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ»
Επίσης δικαιούχοι είναι και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣεπ) που έχουν
ιδρυθεί στα πλαίσια των δράσεων ΤοπΣΑ ή ΤοπΕΚΟ και επιθυμούν να προσλάβουν με το
πρόγραμμα μέλη τους ως εργαζόμενους.
Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που:






Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2
και μέχρι την πρόσληψή τους ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, όταν
πρόκειται για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, που θα προκύπτει από το ειδικό
μητρώο της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) για τις ανάγκες του προγράμματος.
Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και
έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που
έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
Έχουν ωφεληθεί δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα
στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας – ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις
κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ» και διαθέτουν βεβαίωση
συμμετοχής σε πρόγραμμα ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ από την αρμόδια Αναπτυξιακή
Σύμπραξη (ΑΣ).
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Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους
(μισθωτοί και ημερομίσθιοι) κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 € την ημέρα και
όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).
Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους
ηλικίας (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 18 € την
ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).
Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους.
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες.
Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση χορηγείται βάσει του Κανονισμού 1407/2013 της
Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) και δεν πρέπει να υπερβαίνει
το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Σημειώνεται
ότι στον έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν
λάβει οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις.

2. Πρόγραμμα
επιχορήγησης
Επιχειρήσεων (ΚοινΣεπ)

Κοινωνικών

Συνεταιριστικών

Σ

τόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης μέσω της
ανάπτυξης του θεσμού της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Το
πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την άμεση χρηματοδότηση Κοινωνικών
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ) που ιδρύονται βάσει του Ν.4019/2011 όπως αυτός
ισχύει, και την παράλληλη δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης κάθε φάσης λειτουργίας
των ΚοινΣΕπ.
Η κάθε ΚοινΣΕπ θα πρέπει να αποτελείται κατ’ ελάχιστον από 5 ωφελούμενους και
επιχορηγείται με ποσό από 15.000 € έως 70.000€, βάσει μιας σειράς προϋποθέσεων.
Ποιους αφορά Ανέργους ηλικίας από 18 έως 29 ετών, οι οποίοι θα απασχοληθούν ως
εργαζόμενοι στις ΚοινΣΕπ, καθώς και οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να συστήσει μία
Κοινωνική Συνεταιριστική επιχείρηση.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ευάλωτες και
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού:
Άτομα με αναπηρίες










Εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα
Οροθετικοί
Φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι
Ανήλικοι παραβάτες
Μακροχρόνια άνεργοι
Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
Κάτοικοι απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών
Άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες
Μετανάστες και πρόσφυγες.
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3. Παρεμβάσεις για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΕΚΟ) από
εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης

Σ




τόχος των παρεμβάσεων είναι η στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού με
παρεμβάσεις που συμβάλλουν
στην κοινωνική τους ενσωμάτωση
στη μείωση της ανεργίας και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας
στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής τους θέσης.

Περιλαμβάνουν ενέργειες προκατάρτισης, θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης
και οδηγούν στην υποχρεωτική τοποθέτηση τουλάχιστον του 15% των καταρτισθέντων σε
θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον
3 μηνών.
Ενδεικτικά, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:
α. Προκατάρτιση






Ανάπτυξη δεξιοτήτων γραφής, ανάγνωσης, χρήσης αριθμών κ.α.
Βασική ορολογία ξένης γλώσσας
Επαγγελματική ορολογία αντίστοιχη με το πρόγραμμα κατάρτισης που θα
ακολουθηθεί
Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Ενημέρωση για νομικά θέματα (ασφαλιστικά δικαιώματα, εργασιακά, κ.α.)

β. Κατάρτιση
Εκπαιδευτικά αντικείμενα που εντάσσονται στα ακόλουθα θεματικά πεδία: Επαγγέλματα
Περιβάλλοντος, Υγεία & Πρόνοια, Αθλητισμός , Πολιτισμός , Επικοινωνίες, Παιδαγωγικά,
Οικονομία,
Διοίκηση, Πληροφορική,
Τουρισμός, Παροχή Υπηρεσιών,
Αγροτικά,
Μεταφορές.
Η προκατάρτιση διαρκεί από 100 έως 200 ώρες, ενώ η κατάρτιση από 350 έως 400 ώρες και
αποτελείται από θεωρητικό μέρος και πρακτική άσκηση.
Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος, λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα
5€ μικτά ανά ώρα ή 6€ μικτά εάν είναι άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)  Οροθετικοί  Άτομα
απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση.
Επιπλέον, οι παρεμβάσεις οδηγούν σε υποχρεωτική πρόσληψη από τις επιχειρήσεις όπου
πραγματοποιείται η πρακτική, σε διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της
κατάρτισης. Τοποθετείται τουλάχιστον το 15% των καταρτισθέντων, για τουλάχιστον 3
μήνες, και τουλάχιστον 70 ημερομίσθια (πλήρους απασχόλησης).
Ποιους αφορά
Δυνατότητα συμμετοχής στις παρεμβάσεις έχουν όλοι οι άνεργοι, ανεξαρτήτως
εκπαιδευτικού επιπέδου, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ,
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ανεξάρτητα από το αν λαμβάνουν επίδομα, και ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες
πληθυσμού, όπως:
Άτομα με αναπηρία • Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας • Θύματα trafficking •
Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών • Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες •Άτομα με
θρησκευτικές και πολιτισμικές Ιδιαιτερότητες • Αιτούντες άσυλο •Φυλακισμένοι &
Αποφυλακισμένοι • Πρώην χρήστες ουσιών • Οροθετικοί•Άστεγοι • Άτομα σε κατάσταση
φτώχειας/απειλούμενα από φτώχια • Άτομα που υπόκεινται σε διακρίσεις λόγω
σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και λόγω ταυτότητας κοινωνικού φύλου.
Υποψήφιοι μπορεί να είναι και πτυχιούχοι ΑΕΙ & ΤΕΙ, οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε
επαγγελματικές ενώσεις ή επιμελητήρια δεν έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στον ΟΑΕΔ),
εφόσον πληρούν συγκεκριμένες φορολογικές προϋποθέσεις
Αριθμός ωφελούμενων:

7.000

Περισσότερες πληροφορίες, εδώ:
http://www.epanad.gov.gr/default.asp?pid=18&la=1&pg=1

4. Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης των εργοδοτών με
επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών
εισφορών για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με
Αναπηρίες ΑμεΑ, Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες,
Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων

Τ

ο

πρόγραμμα

απευθύνεται

σε

ιδιωτικές

επιχειρήσεις,

Συνεταιρισμούς,

Επαγγελματικά Σωματεία και Ενώσεις αυτών, Σωματεία, Αστικές Εταιρίες μη
κερδοσκοπικού

χαρακτήρα,

Κοινωνικοί

Συνεταιρισμοί

(Ν.2716/17.5.1999),

Κοινοπραξίες και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με προτεραιότητα στις μικρές
επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτομα κατά την ημερομηνία εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας με την επιχορήγηση μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού
κόστους, που αντιστοιχεί στο σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, ως κίνητρο για την
πρόσληψη 2.300 άνεργων, ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων εκ των οποίων οι 2.200 με
πλήρη απασχόληση και οι 100 με μερική απασχόληση.
Περισσότερες πληροφορίες, εδώ:
http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=66:230050&catid=14:2011-11-07-08-39-11&lang=el
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5. Εθνικό Δίκτυο άμεσης κοινωνικής παρέμβασης

Σ

τόχος του προγράμματος είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε αστέγους
και άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια. Οι
υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται από Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της
Φτώχειας, όπως:









Κοινωνικά Παντοπωλεία
Κοινωνικά Φαρμακεία
Ανοιχτά κέντρα ημερήσιας υποδοχής αστέγων
Τράπεζες χρόνου
Δημοτικοί Λαχανόκηποι
Υπνωτήρια
Δομές παροχής Συσσιτίων
Γραφεία Διαμεσολάβησης

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (σωματεία,
Ιδρύματα κλπ) οι οποίοι συμπράττουν με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που νομίμως υλοποιούν δράσεις
κοινωφελούς/κοινωνικού χαρακτήρα.
Θα χρηματοδοτηθεί η λειτουργία 275 Κοινωνικών Δομών σε όλη την Ελλάδα για διάστημα
24 μηνών. Στις Δομές αυτές θα δημιουργηθούν, και θα χρηματοδοτηθούν για το ίδιο
διάστημα, 1.200 νέες θέσεις εργασίας για άνεργους έως 30 ετών.
Ποιους αφορά
Άτομα σε κατάσταση φτώχειας, άστεγους, άνεργους.
Αριθμός ωφελούμενων:

28.000

Α) ΆΤΟΜΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ & ΆΣΤΕΓΟΙ:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στους συμπράττοντες Δήμους, καθώς και
στους Φορείς που θα λειτουργήσουν τις Δομές, προκειμένου να ενημερώνονται για τον
χρόνο λειτουργίας της κάθε μίας και τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις συμμετοχής.
Β) ΆΝΕΡΓΟΙ:
Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να προσληφθούν στις Δομές, θα πρέπει να υποβάλουν
αίτηση στους Υπεύθυνους Φορείς, σε ημερομηνίες που ανακοινώνει ο κάθε Φορέας.
Περισσότερες πληροφορίες, εδώ:
http://www.epanad.gov.gr/default.asp?pid=18&la=1&pg=1
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6. Πρόγραμμα Επιχορήγησης 800 νέων ελευθέρων επαγγελματιών
Ατόμων
με
Αναπηρίες
(AμEΑ),
Απεξαρτημένων
από
εξαρτησιογόνες ουσίες και Αποφυλακισμένων ηλικίας 18-64
ετών και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής
Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα

Τ

ο πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργα άτομα που ανήκουν στις Ειδικές Κοινωνικές
Ομάδες (Α.με.Α, Αποφυλακισμένα και Απεξαρτημένα Άτομα). Στόχος του
προγράμματος είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων ατόμων που ανήκουν

στις ΕΚΟ, η στήριξη για την κοινωνικο-οικονομική ενσωμάτωση των ομάδων αυτών και η
εξάλειψη των εμποδίων ένταξης στην αγορά εργασίας καθώς και η διασφάλιση ίσων
ευκαιριών, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
Περισσότερες πληροφορίες, εδώ:
http://www.epanad.gov.gr/default.asp?pid=18&la=1&pg=1

7. Παλιότερα προγράμματα στήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων
(ΕΚΟ)

Π


αρακάτω παρατίθεται μια λίστα με παλιότερα προγράμματα στήριξης των
Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ), τα οποία είναι πλέον κλειστά. Αυτά είναι:

Προγράμματα για την ενίσχυση ανέργων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, σε
εξειδικευμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης



Κατάρτιση ανέργων με υποχρεωτική απασχόληση σε τεχνικά επαγγέλματα



Κατάρτιση ανέργων με υποχρεωτική απασχόληση στον τουρισμό



Προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας



Υπηρεσίες φροντίδας από Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) &
Κέντρα Διημέρευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες



Μελέτη για το Παρατηρητήριο ΑμΕΑ



Βοήθεια στο Σπίτι

Περισσότερες πληροφορίες, εδώ:
http://www.epanad.gov.gr/default.asp?pid=18&la=1&pg=1
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Καλές Πρακτικές
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1. Καλές Πρακτικές από Ιταλία
SOCIAL COOPERATIVE “PIERGIORGIO FRASSATI”
(Turin, Italy)

Ο κοινωνικός συνεταιρισμός "Piergiorgio Frassati" με έδρα το
Τορίνο, ιδρύθηκε το 1976. Σκοπός του κοινωνικού συνεταιρισμού
είναι η προώθηση ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες στην αγορά εργασίας, όπως πρώην φυλακισμένους,
τοξικομανείς, μετανάστες, κλπ. Οι κύριες δραστηριότητες του
συνεταιρισμού είναι: η διαχείριση αποβλήτων, μεταφορές,
υπηρεσίες καθαρισμού και αποθήκευσης.
Σήμερα, ο συνεταιρισμός εκτελεί 71 διαφορετικές υπηρεσίες με 507 εργαζόμενους, εκ των
οποίων το 40% ανήκει στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Το μεγαλύτερο μέρος των πελατών
του είναι δημόσια ιδρύματα, αλλά υπάρχει επίσης ένας τεράστιος αριθμός ιδιωτικών
επιχειρήσεων.
Ο κοινωνικός συνεταιρισμός στηρίζει το έργο και το όραμα του σε 3 βασικές αρχές:
•
•
•

Το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων αποτελούν και μέλη του συνεταιρισμού, με
σκοπό την προώθηση των καθηκόντων και ευθυνών μεταξύ των εργαζομένων.
Ο συνεταιρισμός βασίζεται στις δημοκρατικές αρχές και όλοι οι εργαζόμενοι
μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στις αποφάσεις και τις στρατηγικές του.
Ο συνεταιρισμός προωθεί δραστηριότητες αναψυχής για τους εργαζομένους του,
προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους.
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CAFFE’ BASAGLIA RESTAURANT
(Turin, Italy)

Το Caffè Basaglia, είναι ένας συνεταιρισμός που δραστηριοποιείται
στον τομέα της ψυχικής υγείας και υποστήριξης ατόμων με σοβαρές
ψυχικές ασθένειες. Ιδρύθηκε ως ένα πολιτιστικό κέντρο δημιουργίας
ευκαιριών για "κανονικούς" ανθρώπους και ανθρώπους με ψυχικές
ασθένειες, προκειμένου να καταπολεμηθεί η προκατάληψη για τις
ψυχικές ασθένειες. Η βασική ιδέα, ήταν να δημιουργηθεί ένας
πολιτιστικός χώρος με παρουσιάσεις βιβλίων, πολιτιστικές εκδηλώσεις,
παραστάσεις, κλπ που θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν όλοι, ανεξαρτήτου ψυχικής
ασθένειας ή όχι.
Το 2008, προκειμένου να υποστηρίξει τις πολιτιστικές δραστηριότητες αυτές, ιδρύθηκε ένα
εστιατόριο για να δώσει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να τρώνε και να πίνουν, ενώ
παράλληλα να παρακολουθούν τις δραστηριότητες/events.
Το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων στο εστιατόριο είναι άτομα με πολύ σοβαρές
ψυχικές ασθένειες, που έχουν τη δυνατότητα ως εργαζόμενοι να ανακτήσουν τον εαυτό
τους, την αυτοεκτίμηση και φυσικά επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητες. Διευθυντής
του εστιατορίου/bar είναι ο ψυχίατρος των εργαζόμενων /ατόμων με ψυχικές παθήσεις,
που εκτός από την οικονομική διαχείριση του συνεταιρισμού, είναι υπεύθυνος και για την
συνεχή παρακολούθηση των ατόμων αυτών.
Σήμερα το "Caffè Basaglia" είναι πλέον γνωστό και πολλές φιλίες γεννήθηκαν μεταξύ
"κανονικών" ατόμων και ατόμων με ψυχικές παθήσεις. Οι σχέσεις αυτές καθώς και η
λειτουργία του εστιατορίου έχουν συμβάλει σημαντικά για το θέμα της προκατάληψης
προς άτομα με Ψυχιατρικές και Ψυχικές παθήσεις.
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COFFEE BAG LAB AND COOKIES BAKERY PROJECTS – DIAPSI VERCELLI by DIAPSI Association
(Vercelli, Italy)

Η Diapsi είναι μια ένωση με έδρα το Vercelli, με αντικείμενο τη
προώθηση της ψυχικής υγείας. Η ένωση αυτή, προσφέρει βοήθεια και
υποστήριξη σε άτομα με ψυχικές ασθένειες/παθήσεις καθώς και των
οικογενειών τους και μεριμνά για την αύξηση της ποιότητας ζωής των
μελών της με εκπαιδευτικά μαθήματα, εργαστήρια, δραστηριότητες
ελεύθερου χρόνου και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων για τη
διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.
Πριν από μερικά χρόνια, η Diapsi ξεκίνησε το πρόγραμμα «Coffe Bag Lab», που αφορούσε
την κατασκευή τσαντών και αξεσουάρ από ανακυκλούμενο υλικό, όπως χρησιμοποιημένες
συσκευασίες καφέ που συλλέγονται από τα μπαρ και τα εστιατόρια. Τα άτομα που
εργάζονται για το πρόγραμμα αυτό, είναι άτομα με ψυχικές παθήσεις και στόχος είναι να
τους βοηθήσει να αποκτήσουν τις βασικές δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να
αντιμετωπίσουν μελλοντικά τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και να προετοιμαστούν για
τη μελλοντική είσοδό τους σε αυτή.
Η ένωση, διαχειρίζεται επίσης ένα πρόγραμμα σχετικά με την δημιουργία αρτοποιείου με
εργαζόμενους άτομα από τις μειονεκτικές ομάδες και στόχος του είναι, εκτός του να
παράγει διαφορετικά είδη μπισκότων, να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή των ατόμων
αυτών στην κοινωνία και την αγορά εργασίας.
Το πρόγραμμα αυτό έχει χρηματοδοτηθεί κατά 45.000 € από το Ίδρυμα Band "Compagnia
di San Paolo» στο Τορίνο και κατά 15.000€ από την Ένωση Diapsi, προκειμένου να
αγοραστούν τα εργαλεία και τα μηχανήματα και να γίνουν οι απαραίτητες αποκαταστάσεις
στο χώρο που παραχωρήθηκε δωρεάν από τον Δήμο του Vercelli.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ένωση και τη δράση της, στο:
http://www.coffeebag.it/
http://www.diapsivercelli.it/
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THE BANDA BISCOTTI PROJECT (Social Cooperative “Divieto di Sosta”)
(Italy)

Το "Banda Biscotti" project, ξεκίνησε ως ιδέα μέσα στην φυλακή, προκειμένου να δώσει την
δυνατότητα επαγγελματικής κατάρτισης στους φυλακισμένους.
Έτσι, ένας κοινωνικός συνεταιρισμός ιδρύθηκε μέσα στη φυλακή με μέλη/εργαζόμενους
άτομα που εκτίουν την ποινή τους (φυλακισμένους) αλλά εργάζονται βέβαια καθημερινώς
ως κανονικοί υπάλληλοι. Πηγαίνουν στο χώρο εργασίας κάθε ημέρα και λαμβάνουν ένα
μισθό ο οποίος είναι ίδιος με το μισθό που θα λάμβαναν αν εργάζονταν "έξω".
Ο κοινωνικός συνεταιρισμός παράγει μπισκότα και γλυκά και τα προϊόντα αυτά, πωλούνται
"έξω" στην "κανονική αγορά» (καταστήματα, σούπερ μάρκετ, κλπ).
Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει στους κρατούμενους τη δυνατότητα να
εργαστούν και να είναι «ενεργοί πολίτες» κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη
φυλακή, καθώς μπορούν να συμβάλλουν κοινωνικά και παράλληλα να αποκτήσουν
χρήσιμες δεξιότητες και ικανότητες. Είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η ιδέα για
την παραγωγή μπισκότων, είναι μια καινοτόμα πτυχή του προγράμματος. Δεν παράγουν
μικρές ποσότητες που θα πωληθούν σε φίλους και συγγενείς, αλλά είναι πραγματικοί
εργαζόμενοι που λειτουργούν στην πραγματική αγορά, ακόμη και αν είναι στη φυλακή.
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ΑZALEA
(Ιταλία)
Ανθρώπινη υγεία και κοινωνική μέριμνα

Απώτερος σκοπός
•
•
•

Η προσαρμογή και υιοθέτηση νέων συνθηκών
Βελτίωση της κοινωνικής συνοχής / ένταξης ΕΚΟ
Η παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας: Νοέμβριος 1992
Σύντομη περιγραφή
Ο Συνεταιρισμός Azalea είναι ένας κοινωνικός συνεταιρισμός που
διαχειρίζεται θέματα υγείας, κοινωνικών και εκπαιδευτικών
υπηρεσιών, καθώς και την ένταξη ατόμων που ανήκουν στις ΕΚΟ.
Εκτελεί διάφορες δραστηριότητες πρόληψης, εκπαίδευσης,
αποκατάστασης/επανένταξης και προσωπικής φροντίδας. Ο
συνεταιρισμός είναι δομημένος σε τομείς υπηρεσιών (ηλικία, πολυπολιτισμός, αναπηρία, ψυχική υγεία, υγεία ηλικιωμένων) καθώς και
σε λειτουργικούς τομείς (διοίκηση, διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, ανάπτυξη και
επικοινωνία).
Στόχος
Ένα ισχυρό σημείο που τόνωσε την ανάπτυξη του συνεταιρισμού ήταν οι προηγμένες
σχεσιακές δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα των μελών του. Παρά του ότι
λειτουργεί σε ένα πολύ περίπλοκο πολιτικό / θεσμικό πλαίσιο, ο συνεταιρισμός ήταν σε
θέση να επικοινωνήσει και να αλληλεπιδράσει με τους διάφορους τοπικούς φορείς τα
τελευταία χρόνια, χάρη στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Οι εκπρόσωποι του
συνεταιρισμού έχουν συζητήσει μαζί τους για την ανάπτυξη των υπηρεσιών βάση των
προσωπικών σχέσεων εμπιστοσύνης.
Ένα ακόμα δυνατό σημείο του συνεταιρισμού είναι ο τρόπος συμμετοχής των
συνδεδεμένων φορέων εκμετάλλευσης, ακόμη και σε χαμηλότερο επίπεδο μέσω τακτικών
συναντήσεων των ομάδων εργασίας, όπου τα προβλήματα συζητούνται για να βρεθούν
λύσεις για τις διάφορες ανάγκες που εκφράζονται από το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί ο
συνεταιρισμός.
Δραστηριότητες
Ο συνεταιρισμός κατηγοριοποίησε τις 82 διαφορετικές υπηρεσίες που προσφέρει σε
ομάδες. Οι πιο σημαντικές είναι οι εξής:
•



Αυτισμός (ομάδες μεταξύ συνεταιρισμών και ιδιωτικών κοινωνικών οργανώσεων που
ασχολούνται με αυτισμό μιλούν, συζητούν και λύνουν κοινά προβλήματα που
σχετίζονται με αυτή την παθολογία)
SAD (υπηρεσίες κατ οίκον φροντίδας)
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•

•

•

Klinicos project, υπηρεσία πρόληψης και φροντίδας. Πρόκειται για μια υπηρεσία που
δημιουργήθηκε για να προωθήσει και να διαδώσει την κουλτούρα της υγείας και της
πρόληψης για την ευημερία όλων των ανθρώπων της περιοχής δραστηριοποίησης.
Nel Cuore dell'ospitalità project. Το έργο αφορά υπηρεσίες ρεσεψιόν ξενοδοχείου,
υπηρεσίες προμήθειας τροφίμων και διαχείρισης δωματίων φιλοξενίας ασθενών σε
ξενοδοχεία, με χρήση του ξενοδοχείου ως μέσο αποκατάστασης των ασθενών.
Σήμερα, διαθέτει 38 κρεβάτια για ψυχιατρικούς ασθενείς - 25 στο ξενοδοχείο
Grancan και 13 στο Le Salette Inn.
Οικιακό Project Azalea. Είναι ένα έργο στο οποίο ένα εργαστήριο έχει δημιουργηθεί
με σκοπό την παραγωγή ειδών οικιακής χρήσης όπως μαξιλάρια, μάλλινα προϊόντα,
λάμπες στολισμένες με κουμπιά κ.α. υπό την επίβλεψη ενός αρχιτέκτονα. Κάθε
αντικείμενο που παράγεται είναι μοναδικό!

Επιτεύγματα
Ο συνεταιρισμός Azalea, έχει προσεγγίσει με μοναδικό τρόπο τις υπηρεσίες υγείας και
πρόνοιας και αυτό επιτρέπει στο συνεταιρισμό να συνεργάζεται κατά κύριο λόγο με την
Τοπική Μονάδα Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (ULSS). Η ULSS έχει πρόσφατα βραβευθεί
από το Υπουργείο κοινωνικών πολιτικών, χάρη στον τρόπο με τον οποίο ο συνεταιρισμός
Azalea διαχειρίζεται τις υπηρεσίες στη ULSS.
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RIO TERÀ DEI PENSIERI
(Ιταλία)

Απώτερος σκοπός

•
•

Αντιμετώπιση του κοινωνικού ή οικονομικού αποκλεισμού
Βελτίωση της κοινωνικής συνοχής / κοινωνικής ένταξης
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ή διατήρηση των υφιστάμενων

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας: 1994
Σύντομη περιγραφή
Ο συνεταιρισμός Rio Terà dei Pensieri, ιδρύθηκε από μια ομάδα
εθελοντών η οποία ήθελε να προσφέρει στους ανθρώπους της
φυλακής μια εναλλακτική λύση έκτισης της ποινής, με κύριο στόχο
την εκ νέου κοινωνικοποίηση τους. Με την πάροδο του χρόνου, οι
δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν, επικεντρώθηκαν στην
εκπαίδευση και την απασχόληση, έτσι ώστε να ενισχυθεί η
κοινωνική τους ένταξη. Μέσω διάφορων δραστηριοτήτων
δημιουργήθηκαν δυνατότητες εκπαίδευσης σε θέσεις εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, όταν
οι κρατούμενοι εκτίσουν την θητεία τους, θα μπορέσουν να εισέλθουν στην κοινωνία με
μια διαφορετική αντίληψη και ένα καλό συντελεστή αποκατάστασης. Ο συνεταιρισμός, έχει
ως μελλοντικό στόχο, την αύξηση της εμπορικής δραστηριότητά του και την οικονομική
ανεξαρτησία του, έτσι ώστε να καλύπτει με δικούς του πόρους τις δαπάνες του.
Στόχος
Οι στόχοι του συνεταιρισμού εστιάζουν στην εκπαίδευση και την απασχόληση των
κρατουμένων με σκοπό την παροχή μιας ευκαιρίας για τους φυλακισμένους να μάθουν ένα
επάγγελμα και μέσω αυτού, να δημιουργηθεί μέσα τους η ευθύνη της έντιμης ζωής. Ο
συνεταιρισμός λειτουργεί με συγκεκριμένα έργα και για το μέλλον, θέλει να ενισχύσει το
online δίκτυο πωλήσεων και να αυξήσει την πώληση του καλλυντικού προϊόντος του στον
τομέα των ξενοδοχείων.
Δραστηριότητες που έχουν πραγματοποιηθεί
"L'Orto delle Meraviglie" (ο κήπος των θαυμάτων) όπου παράγονται βιολογικά προϊόντα,
καλλυντικά εργαστηρίου, graphic paging και μεταξοτυπία, βιομηχανία δέρματος, κοπή
γυαλιού για μωσαϊκά.
Επιτεύγματα
Ο συνεταιρισμός κατάφερε να δημιουργήσει ένα μικρό επιχειρηματικό περιβάλλον, σε
ικανοποιητικό επίπεδο σε σχέση με το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανθρώπων στη φυλακή.
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THE CRICKET/IL GRILLO
(Ιταλία)

Απώτερος σκοπός




Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ή διατήρηση των υφιστάμενων
Παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας: Μάιος 1995
Σύντομη περιγραφή
Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός «Il Grillo" ιδρύθηκε στις 8 Μαΐου του 1995 από μια ομάδα
νέων ανθρώπων στο Mirano, έναν μικρό δήμο που βρίσκεται στο Porvince της Βενετίας, η
οποία ήταν μέρος ενός πολιτιστικού συλλόγου αντιμετώπισης περιβαλλοντικών θεμάτων
και ως σκοπό έχει την αύξηση της ευαισθητοποίησης της επικράτειας σχετικά με
προβλήματα ψυχικής υγείας. Πρωταρχικός στόχος είναι να αλληλεπιδρούν με δύο
διαφορετικούς τύπους ευαισθητοποίησης:
•
•

ευαισθητοποίηση σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος
ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ευκαιρίες της ένταξης των νέων της περιοχής οι
οποίοι αντιμετωπίζουν ψυχιατρικά προβλήματα.

Στόχος
Οι βασικοί στόχοι του Συνεταιρισμού "Il Grillo" είναι οι εξής:
•
•

•

•

η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
η εργασιακή αποκατάσταση /τοποθέτηση των ασθενών με ψυχιατρικές παθήσεις,
οι οποίοι συνήθως παραπέμπονται από τις τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες και τα
κέντρα απασχόλησης (επιλέγονται ποιοι είναι σε θέση να εργαστούν)
η ανεύρεση λύσεων σε ανάγκες των ανθρώπων που πάσχουν από ψυχιατρικά
προβλήματα, όπως ο ελεύθερος χρόνος τους ή το θέμα της στέγασης, επιτρέποντάς
τους να ζήσουν μαζί - στην πραγματικότητα παρέχονται σε συνεργασία με την πόλη
της Βενετίας οικίες και διαμερίσματα, που διαμορφώνονται ειδικά για αυτούς.
η φροντίδα των αναγκών του ατόμου που συμμετέχει στον συνεταιρισμό και την
προώθηση της εργασίας, της επιχειρηματικότητας και της περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης.

Δραστηριότητες που έχουν πραγματοποιηθεί
Ο Συνεταιρισμός “Il Grillo” υλοποιεί δραστηριότητες σε τρεις διαφορετικούς τομείς:




Δημόσιες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων
Υπηρεσίες συλλογής απορριμμάτων για τον Δήμο και τους ιδιώτες
Υπηρεσίες ανάκτησης, ανακύκλωσης και πώλησης επαναχρησιμοποιήσιμων
δοχείων μελάνης εκτυπωτών
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Επιτεύγματα
Ο συνεταιρισμός δίνει έμφαση του όχι μόνο για δραστηριότητες που σχετίζονται με τη
διαχείριση των αποβλήτων, αλλά παρέχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που δίνει
προτεραιότητα στην επαναχρησιμοποίησή τους (αυτή είναι και η κύρια ραχοκοκαλιά των
εργασιών του συνεταιρισμού). Όσον αφορά τη συμμετοχή των εργαζομένων με ψυχιατρικά
προβλήματα, το Il Grillo λειτουργεί διαφορετικά σε σύγκριση με κανονικές επιχειρήσεις και
δεν απαιτεί ούτε την πιστοποίηση της αναπηρίας ούτε την οργάνωση μαθημάτων
κατάρτισης για την εύρεση εργασίας. Η βασική μεθοδολογία εργασίας, είναι να επιλέξει τις
υπηρεσίες που θα απασχολήσουν περισσότερα άτομα με αναπηρία. Ο συνεταιρισμός
επενδύει σοβαρά και συστηματικά στα μέσα της εργασίας και της παραγωγής. Έχει στην
κατοχή του περιβαλλοντική πιστοποίηση και πιστοποίηση ασφάλειας και προσφέρει
επαγγελματικές και υψηλού βαθμού υπηρεσίες προς το δημόσιο τομέα.
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SPRINGTIME '85 (Primavera '85)
(Ιταλία)

Σκοπός
•
•

Παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών
Βελτίωση της κοινωνικής συνοχής/ κοινωνικής απασχόλησης

Συνοπτική περιγραφή
Αυτός ο τύπος συνεταιρισμού προτίθεται να συνεχίσει το γενικό συμφέρον της Κοινότητας
για την ανθρώπινη προώθηση και την κοινωνική ένταξη των πολιτών, μέσω της διαχείρισης
της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, των υπηρεσιών εκπαίδευσης, καθώς και τη
συνεργασία με τους κύριους οικονομικούς/παραγωγικούς παράγοντες της περιοχής.
Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες επικεντρώνονται στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
ατόμων με αναπηρία, ξεκινώντας από τον προσδιορισμό των αναγκών τους, τις ικανότητές
τους και τις προσδοκίες τους.
Ο συνεταιρισμός εκτιμάται, για το εργαστήριο χρυσοχοΐας που δραστηριοποιείται από το
2011 στο πλαίσιο του Κέντρου εκπαίδευσης των μειονεκτούντων ατόμων, ότι εμπλέκει
ενεργά τους νέους ανθρώπους, με διαφορετικού τύπου αναπηρίες, στην παραγωγή
κοσμημάτων των οποίων η αισθητική αξία είναι υψηλή.
Η κατεύθυνση προς τον τομέα αυτό έγινε με σκοπό την εκμετάλλευση της ιστορίας της
περιοχής και του παραδοσιακού κύρους της Βιτσέντσας - μιας ιστορικής πόλης με
παράδοση στη χρυσοχοΐα. Ταυτόχρονα, έγινε και μια προσπάθεια για την αναθεώρηση του
όρου της αναπηρίας, η οποία συχνά αντιπαρατίθεται με τον όρο της ομορφιάς.
Τα προϊόντα του εργαστηρίου γίνονται με ημιπολύτιμους λίθους και μαργαριτάρια των
οποίων η γοητεία είναι αναμφισβήτητη. Με την χρήση του συνθήματος «Η ατέλεια είναι η
προστιθέμενη μας αξία», την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας και τη στρατηγική χρήση
του τοπικού δικτύου, τα κοσμήματα του Primavera '85 δεν έχουν φθάσει μόνο στα
κοσμηματοπωλεία της περιοχής της Βιτσέντσας, αλλά και σ 'ολόκληρη τη βόρειο-ανατολική
Ιταλία και Αδριατική μέχρι και το Ρίμινι.
Στόχοι
Οι δραστηριότητες του συνεταιρισμού είναι κυρίως εκπαιδευτικού χαρακτήρα και είναι
φιλανθρωπικές. Εκτός από αυτό, υπάρχουν δραστηριότητες επαγγελματικής κατάρτισης με
στόχο την προώθηση της απασχόλησης των διαφόρων μειονεκτούντων ατόμων. Η
Primavera '85 πιστεύει ακράδαντα στη χρήση του Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού
Προγράμματος (ΕΕΠ) ως βασικό μέσο για την αποκατάσταση και την εκπαιδευτική πορεία
του ατόμου. Μέσα από το ΕΕΠ, είναι πράγματι δυνατόν να συνδυαστούν και να
συντονιστούν οι εκπαιδευτικές, υποστηρικτικές και φιλανθρωπικές παρεμβάσεις για τους
στόχους που πρέπει να επιτευχθούν με βάση την ηλικία, τη παθολογία του χρήστη και τον
τρόπο χορήγησης των παρεμβάσεων.
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Συγκεκριμένα, η ΕΕΠ συνίσταται από μια σειρά εβδομαδιαίων δραστηριοτήτων, οι οποίες
συντονίζονται και παρακολουθούνται.
Δραστηριότητες που έχουν πραγματοποιηθεί
Ο συνεταιρισμός δραστηριοποιείται στα ακόλουθα:
•
•
•
•
•
•

Δραστηριότητες που πραγματοποιούνται για την υποστήριξη των μειονεκτούντων
ατόμων.
Δραστηριότητες που πραγματοποιούνται για την υποστήριξη των παιδιών στα
τοπικά σχολεία
Δραστηριότητες που πραγματοποιούνται με ηλικιωμένα άτομα
Δραστηριότητες επαγγελματικής κατάρτισης
Κέντρο φροντίδας "Con-tatto"
Στο Κέντρο Εργασιακής Εκπαίδευσης του Primavera '85, το εργαστήριο χρυσοχοΐας
που δραστηριοποιείται από το 2011, εμπλέκει ενεργά νέους ανθρώπους με
διαφορετικού τύπου αναπηρία, στην παραγωγή κοσμημάτων των οποίων η
αισθητική αξία εκτιμάται ιδιαίτερα.

Επιτεύγματα
Ο σκοπός της Primavera '85 είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με
αναπηρία, ξεκινώντας από τον εντοπισμό των αναγκών τους, τις ικανότητές τους και τις
προσδοκίες τους. Η Primavera '85 προωθεί υπηρεσίες εκπαιδευτικού, κοινωνικού και
εργασιακού χαρακτήρα για άτομα με ψυχοσωματικά προβλήματα διαφόρων ειδών. Οι
κατηγορίες των μειονεκτούντων ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του
συνεταιρισμού είναι μεταβλητές και διαμορφώνονται αναλόγως, προκειμένου να
ανταποκριθούν πιο ρεαλιστικά στις τοπικές ανάγκες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κοινωνικό συνεταιρισμό και την δράση του,
δείτε εδώ: www.primavera85.it
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CONSORZIO IN CONCERTO
(Ιταλία)

Σκοπός
•
•
•

Διατήρηση υπαρχόντων και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
Βελτίωση της κοινωνικής συνοχής/κοινωνικής απασχόλησης
Ενεργοποίηση/λειτουργία του πολυτοµεακού τύπου εργασίας

Συνοπτική περιγραφή
Το "In Concerto" είναι μια σύμπραξη από 22
κοινωνικούς συνεταιρισμούς, εκ των οποίων 5
ανήκουν στη κοινωνική πρόνοια (τύπου Α) και 16
ασχολούνται με την εύρεση εργασίας (τύπου Β),
καθώς και μια κοινοπραξία για επενδύσεις σε ακίνητα που ονομάζεται "Περιοχές
Αλληλεγγύης». Η δραστηριότητα του ομίλου χωρίζεται σε 4 βασικούς τομείς: τον τομέα της
κοινωνικής πρόνοιας, τον γεωργικό τομέα, το βιομηχανικό τομέα και τον τομέα
εξυπηρέτησης πολιτών. Στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας ανήκουν οι παρακάτω
περιοχές : Ca' Speranza, L'Incontro, Nuova Vita, Orchidea, Orchidea Infermieri. Στο γεωργικό
τομέα υπάγονται οι περιοχές: Ca 'Corniani, Campo Verde, Cantieri. Στη βιομηχανική περιοχή
υπάγονται: Αccordi, Aurora, Incontro Arreda, Incontro Industria, Sentieri, Solidaria, Cantieri.
Στον τομέα των υπηρεσιών ανήκουν: Cucina e Sapori, Enercop, Eos, Eureka, I Cerchi,
Quartieri della solidarietà, Via Vai. Η κοινοπραξία είναι οργανωμένη ώστε να καλύπτει όλες
τις κύριες κατηγορίες υπηρεσιών που είναι συνυφασμένες με το αντικείμενο της
επιχειρηματικότητάς της.
Στόχοι
Η ιδέα με την οποία συστάθηκε ο Συνεταιρισμός πριν από 20 χρόνια, ήταν η τήρηση της
αξιοπρέπειας και ανεξαρτησίας του κάθε ατόμου, ακόμη και σε σχέση με τη πρόνοια. Για να
είναι αυτό εφικτό, οι άνθρωποι που ανήκουνε σε μια κοινοπραξία θα πρέπει να είναι σε
θέση να βρουν μια θέση εργασίας και ένα μισθό. Εκείνη την εποχή ο συνεταιρισμός
συνεργαζόταν με τo Δημόσιο Τομέα, όπου συμφωνήθηκε ότι η αποκατάσταση των ατόμων
αυτών ήταν ευθύνη του κράτους. Ο σκοπός της κοινοπραξίας είναι η αποκατάσταση των
ανθρώπων με αυτές τις διαταραχές, αφαιρώντας τους από τα κλασσικά κέντρα ημερήσιας
φροντίδας, τα οποία δεν έχουν τις κατάλληλες υποδομές και γνώσεις για την επανένταξή
τους στην αγορά εργασίας. Τα πρόσωπα αυτά δεν απαιτείται να έχουν προϋπηρεσία, αλλά
να σέβονται τους κοινούς κανόνες και τους άλλους. Η αποκατάσταση θα ξεκινήσει με την
απόκτηση της εμπειρίας.
Οι 16 συνεταιρισμοί χωρίζονται σε 4 τομείς, είναι πλήρως παρόντες στην εμπορική αγορά
και δρουν όπως οι επιχειρήσεις, ακόμη και αν οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί ρυθμίζονται από
το Νόμο 381 του 1991, που τους χωρίζουν σε 2 κατηγορίες: Τύπου Α, οι οποίοι
ασχολούνται με την κοινωνική φροντίδα και τύπου Β, οι οποίοι ασχολούνται με την εύρεση
εργασίας. Στον τομέα της κοινωνική πρόνοιας οι συνεταιρισμοί ασχολούνται με υπηρεσίες
προς τα ΑμΕΑ και μέριμνας προς τους ηλικιωμένους. Στον γεωργικό τομέα, εμπλέκονται
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στη βιολογική παραγωγή και την εκτροφή ζώων. Στον τομέα της βιομηχανίας ασχολούνται
με την συναρμολόγηση και την προ-συναρμολόγηση μικρών συστημάτων και
καλωδιώσεων. Επίσης, χτίζουν πάγκους εργασίας και ασχολούνται με τον έλεγχο
πολλαπλών λειτουργιών ασφαλείας. Σχετικά με τον τομέα των υπηρεσιών, υπάρχουν
πολλές δραστηριότητας: συντήρηση χώρων πρασίνου, εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών,
παραγωγή και παράδοση των γευμάτων, υπηρεσίες καθαρισμού, ενεργειακή διαχείριση
κτιρίων, μεσιτικά γραφεία και μετακομίσεις.

Επιτεύγματα
Ο συνεταιρισμός αποτελεί στη Βενετία το σημαντικότερο παράγοντα κοινονικοοικονομικής
αποκατάστασης ατόμων από τις ευάλωτες/ευπαθείς κοινονικές ομάδες. Η Κοιν.Σ.Επ “In
Concerto” είναι ένας συνεταιρισμός που απαρτίζει 200 ανθρώπους, οι οποίοι έχουν
πιστοποιηθεί ως άτομα των ΕΚΟ, έχουν αρθεί από τη δημόσια υγειονομική περίθαλψη και
εισήλθαν στην αγορά εργασίας, παρά το γεγονός ότι θεωρούνται από την τοπική
υγειονομική μονάδα ως πολύ σοβαρές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, ορισμένοι από
αυτούς τους ανθρώπους έχουν ιστορικό 300 ημερών νοσηλείας και σε μερικές περιπτώσεις,
πολλαπλές απόπειρες αυτοκτονίας. Με άλλα λόγια, μπορούν να χαρακτηριστούν ως άτομα
με σοβαρές ψυχικές διαταραχές.

Σ ε λ ί δ α | 40

Οδηγός Καλών Πρακτικών – Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση

GRUPPO POLIS
(Ιταλία)

Σκοπός
•
•
•

Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η διατήρηση των υπάρχοντων
Παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών
Βελτίωση της κοινωνικής συνοχής / ένταξης

Ημερομηνία ίδρυσης: Ο μακροβιότερος συνεταιρισμός του Ομίλου λειτουργεί από το 1985
Σύντομη περιγραφή
Το Gruppo Polis είναι μια ομάδα συνεργασίας/σύμπραξη που αποτελείται από πέντε
συνεταιρισμούς από την Πάντοβα με σκοπό την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης,
αποκατάστασης, κατ οίκον υπηρεσιών, την προώθηση της απασχόλησης στην αγορά
εργασίας μειονεκτούντων ατόμων και την κοινωνική ένταξη - αλληλεγγύη.
Η ομάδα αποτελείται από 3 "τύπου Α" κοινωνικούς συνεταιρισμούς και 2 "τύπου Β"
κοινωνικούς συνεταιρισμούς: Polis NOVA, Il Portico, PNL, Gruppo R και Sinfonia. Ο Όμιλος
παρέχει υπηρεσίες σε βασικούς τομείς παρέμβασης, δηλαδή την ψυχική υγεία, την
αναπηρία, τον κοινωνικό αποκλεισμό και η εξεύρεση εργασίας. Η συνέργεια μεταξύ των
διαφόρων συνεταιρισμών του Gruppo Polis, επιτρέπει τη δημιουργία μιας αλληλένδετης
σειράς ενεργειών αποκατάστασης.

Στόχοι
Το Gruppo Polis είναι μια σύμπραξη που εργάζονται με σκοπό την παροχή υπηρεσιών
εκπαίδευσης, αποκατάστασης, κατ οίκον υπηρεσιών, την προώθηση της απασχόλησης στην
αγορά εργασίας και την κοινωνική ένταξη - αλληλεγγύη, ατόμων που ανήκουν στις
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Το Gruppo Polis, μαζί με το Δήμο της Πάδοβας, είναι ο
υποκινητές ενός καινοτόμου σχεδίου που αποσκοπεί στην παροχή στήριξης σε γυναίκες
που υπήρξαν θύματα βίας ή πορνείας. Η σύμπραξη, στο άμεσο μέλλον σκοπεύει να
ενισχύσει την παρουσία της στη περιοχή της Πάντοβα και να παρέχει νέες υπηρεσίες
προσανατολισμένες προς την πρωτοβάθμια φροντίδα και συγκεκριμένα στους τομείς της
ψυχικής υγείας και στην ανέρευση εργασίας.

Δραστηριότητες που έχουν πραγματοποιηθεί
Η σύμπραξη παρέχει υπηρεσίες σε 4 βασικούς τομείς: την ψυχική υγεία, την αναπηρία, τον
κοινωνικό αποκλεισμό και η ανεύρεση εργασίας. Ειδικά στις περιοχές παρέμβασης, οι
υπηρεσίες που προσφέρονται είναι:
Ψυχική υγεία: εξατομικευμένες θεραπείες μείωσης των ορίων των ψυχικών παθήσεων. Ο
όμιλος έχει σε λειτουργία αρκετές εγκαταστάσεις για άτομα με ψυχικές διαταραχές
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συμπεριλαμβανομένου και ενός κέντρου αποκατάστασης, μια πρότυπη θεραπευτική
κοινότητα με διαμερίσματα και δωμάτια.
Αναπηρία: εξατομικευμένες θεραπείες που αποσκοπούν στην αποκατάσταση ή τη βελτίωση
των δεξιοτήτων και της αυτονομίας των ατόμων αυτών. Κατά τη διάρκεια της ημέρας
λειτουργούν κέντρα φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες με διαφορετικά επίπεδα
πάθησης. Ο Όμιλος διαχειρίζεται επίσης και μια κοινότητα για άτομα με ειδικές
ψυχοφυσικές παθήσεις και ένα συγκρότημα κατοικιών για άτομα με ψυχιατρικές
διαταραχές.
Κοινωνικός αποκλεισμός: οι υπηρεσίες που παρέχονται στοχεύουν στη βελτίωση της
κατάστασης των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο. Όπως αναμενόταν, η δέσμευση του
Ομίλου στον τομέα αυτό είναι ισχυρή καθώς πηγαίνει από την παροχή ιδρυματικής
φροντίδας, στην ανάπτυξη των κοινωνικών και εργασιακών οδών επανένταξης. Λειτουργεί
ένα κέντρο ημερήσιας φροντίδας και ένα κέντρο για την απασχόληση.
Ανεύρεση εργασίας: αφορά ενέργειες και λύσεις για άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων
τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα ανεύρεσης εργασίας και χρειάζονται καθοδήγηση. Η
επιλογή και τοποθέτηση στις αντίστοιχες θέσεις εργασίας γίνεται από την PNL, η οποία
προσφέρει πολλές ευκαιρίες, ιδίως όσον αφορά υπηρεσίες προς τις τοπικές επιχειρήσεις.
Μεταξύ
αυτών
είναι:
συσκευασία,
συναρμολόγηση,
μεταλλοτεχνία
και
ηλεκτρομηχανολογικές κατασκευές, αποθήκευση και logistics. Στο άμεσο μέλλον
σκοπεύουν μα διευρύνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες στην οργάνωση συναντήσεων και
συνεδρίων, εταιρικών εκδηλώσεων, καθώς και προετοιμασία εκθέσεων.

Επιτεύγματα
Ο Όμιλος έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια ένα ισχυρό δίκτυο σχέσεων, που αναμφισβήτητα
έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του. Η επιλογή να μην λειτουργεί με top-down
οργανωτική δομή, έχει αποδειχθεί ως το κλειδί της επιτυχίας της σύμπραξης, μιας και
μπορεί άνετα με την υποστήριξη των συνεργαζόμενων συνεταιρισμών να επεκταθεί και σε
άλλους τομείς και να διαφοροποιήσει τις υπηρεσίες που προσφέρει. Το εύρος υπηρεσιών
που παρέχονται, είναι ο παράγοντας επιτυχίας της Σύμπραξης. Η απουσία ηγετικής
παρουσίας έχει επίσης διευκολύνει την κατανομή των αρμοδιοτήτων εντός του Ομίλου και
στην αύξηση του επαγγελματισμού όλων των μελών, μέσω της ανάληψης ευθυνών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δράση και τη λειτουργία της Σύμπραξης,
ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: www.gruppopolis.it
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2. Άλλες καλές πρακτικές από Ιταλία
www.ven.camcom.it
Η Περιφερειακή Ένωση Εμπορικών Επιμελητηρίων του Veneto (Unioncamere
del Veneto) είναι η δομή που συνδέει όλα τα Επιμελητήρια Εμπορίου,
Βιομηχανίας, Χειροτεχνίας και Γεωργίας της περιοχής, ενεργώντας για την
υποστήριξη και την προώθηση της οικονομίας, το συντονισμό των σχέσεων
με την περιφέρεια και των εκπρόσωποι των τοπικών αρχών.
Η Unioncamere del Veneto συνεχώς εμπλέκεται με την στήριξη των μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), την γυναικεία επιχειρηματικότητα, την προστασία των καταναλωτών
και των εργαζομένων, την κατάρτιση, ενίσχυση των ικανοτήτων και του επαγγελματισμού
στο οικονομικό σύστημα, την κοινωνική ευθύνη για την τοπική ανάπτυξη και τη βιώσιμη
ανταγωνιστικότητα.
www.eurosportelloveneto.it
Η EUROSPORTELLO Veneto είναι μέρος του
δικτύου Enterprise Europe Network, που
δημιουργήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
προκειμένου να παρέχει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία υποστήριξης για τις μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις, την ενίσχυση και τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται από
τα δύο δίκτυα που συμμετείχαν στη στήριξη των ΜΜΕ και της καινοτομίας. Το δίκτυο
παρέχει συμβουλευτικές και ειδικές υπηρεσίες, καθώς και εξατομικευμένη βοήθεια προς
τις ΜΜΕ.
Οι επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους από τις αγορές
ευρωπαϊκής νομοθεσίας, να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες και να επεκταθούν σε νέες
αγορές, αυξάνοντας τον αριθμό των πελατών, τη βελτίωση της θέσης τους στην αγορά, την
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς
και διατήρηση των υφιστάμενων.
Η EUROSPORTELLO Veneto είναι ένας φορέας με βασικό σκοπό την παρουσίαση και
αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τη στήριξη των επιχειρήσεων.
www.irecoop.veneto.it
Η IRECOOP VENETO προωθεί και διαχειρίζεται
προγράμματα βασικής επαγγελματικής κατάρτισης
και απευθύνεται ειδικά στους άνεργους, σε νέους
εργαζόμενους και σε ευάλωτες/ευπαθείς κοινωνικά
ομάδες.
Η IRECOOP VENETO, έχει γίνει γνωστή για την ανάπτυξη προγραμμάτων που
περιλαμβάνουν όχι μόνο την κατάρτιση, αλλά και έρευνες, μελέτες και ανάπτυξη
καινοτόμων εργαλείων, με δράση πέρα από την περιφέρειά της.
Είναι αναγνωρισμένη από Περιφέρεια της Βενετίας για τη ενεργό δράση της στη δια βίου
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μάθηση και την Ανώτερη Εκπαίδευση και κατέχει πιστοποίηση UNI EN ISO 9001: 2000. Από
το 1980, η οργάνωση έχει εργαστεί στενά με συνεταιριστικές επιχειρήσεις σε όλη την
περιφέρεια, προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης για την
προώθηση της τοπικής οικονομίας.
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3. Καλές Πρακτικές από Ελλάδα

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Μύρτιλλο»
(Ελλάδα)

Η 'Myrtillo Κοιν.Σ.Επ' ιδρύθηκε στις 29.1.2013 (ΑΜΚΕ Α00122),
σύμφωνα με τον νόμο 4019/ΦΕΚ 2011 περί Κοινωνικών
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, οι οποίες υποχρεούνται να
προσλαμβάνουν άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε ποσοστό 40%
και άνω. Το Myrtillo Cafe άρχισε να λειτουργεί στις 28 Οκτωβρίου
2013. Πηγή και αφετηρία έμπνευσης της Μyrtillo Κοιν.Σ.Επ. υπήρξε
ένας ανάλογος ΜΚΟ - επιχείρηση τριτογενή τομέα, που λειτουργεί στο Εδιμβούργο
Σκωτίας: http://www.theengineshed.org
Το πρόγραμμά της, μεταφέρθηκε πιλοτικά και στην Ελλάδα, προσαρμοσμένο στην ελληνική
νοοτροπία και κουλτούρα.

Εργασιακό Πλάνο
α. Η έμμισθη απασχόληση ατόμων ευπαθών ομάδων σε ποσοστό 40% και άνω του συνόλου
των εργαζομένων.
β. Η πολύπλευρη εκπαίδευση νέων με 'μέτριες μαθησιακές δυσκολίες' προκειμένου να
αποκτήσουν ικανότητες αυτόνομης διαβίωσης, αυτοεκτίμηση, κοινωνικότητα, νέες φιλίες
και ανεξαρτησία από την υπερπροστασία της οικογένειας ή από τα πλέγματα του
κοινωνικού αποκλεισμού. Η απόκτηση συνείδησης ατομικών δικαιωμάτων, αλλά και
ευθυνών απέναντι στην κοινωνία προσφέροντας και αυτοί, κατά τον ελεύθερο χρόνο τους,
κοινωφελή εργασία.
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Στόχοι
α. Η στήριξη των μη προνομιούχων συνανθρώπων μας, όχι υπό μορφή 'προστατευομένης ανούσιας- απασχόλησης', αλλά δυναμικής εξόδου στην πραγματική ζωή και στην
πραγματική, παραγωγική εργασία.
β. Η εκπαίδευσή τους σε έναν κοινωνικό χώρο, όπως το Myrtillo Cafe, επιθυμεί να τεθεί
ενάντια σε 'ειδικά' εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπου οι άνθρωποι “ισοπεδώνονται αδιάκριτα”,
με άξονα τα προβλήματα και τα ελλείμματά τους και όχι τις ξεχωριστές ικανότητες και
οράματα του καθενός.
γ. Η σύμπραξη των πιο προνομιούχων με τους πιο αδικημένους κοινωνικά, η οποία μπορεί
να επιφέρει μεγάλο όφελος και στους δύο, καθώς αλληλοσυμπληρώνονται και
αξιοποιούνται τα χαρίσματα και των δύο πλευρών.
δ. Η κοινωνική αφύπνιση όσον αφορά την έμπρακτη, και όχι μόνο ιδεολογική αντιμετώπιση
των ΑΜΕΑ μέσα στη ζωή, την Αγορά Εγασίας, και τον Πολιτισμό.
ε. Το πρωτοποριακό/πιλοτικό πρόγραμμα του Myrtillo cafe, που θα δώσει ευκαιρίες σε
πολλούς επιστήμονες και καλλιτέχνες, επιδιώκει να αλλάξει το πολιτιστικό προφίλ μιας
αστικής περιοχής που έχει κορεστεί από χώρους συμβατικής ψυχαγωγίας.
Οι μέχρι τώρα υποστηρικτές μας και κυρίως, ο δήμος Ν. Ηρακλείου, προσβλέπουν σε μια
τέτοια σημαντική αξιοποίηση κοινωνικών χώρων.
Οφελούμενοι
Από το παραπάνω πρόγραμμα ωφελούνται όλοι οι μετέχοντες:
 οι έμμισθοι Ευπαθείς και μη και πρώην άνεργοι
 οι Εκπαιδευόμενοι νέοι με μαθησιακές δυσκολίες που, αποκλεισμένοι από την
κοινωνία και την αγορά εργασίας, μένουν και αποξενώνονται μέσα στα σπίτια τους,
φοβούμενοι να διεκδικήσουν τη ζωή.
 οι Εθελοντές, αφενός επειδή έχουν να διδαχθούν πολλά από τους αναξιοπαθούντες
συνανθρώπους τους, αφ' ετέρου από το γεγονός ότι στη ζωή λαμβάνεις αυτό που
δίνεις'.
 οι Καλλιτέχνες και Επιστήμονες - συνεργάτες του Myrtillo.
 η τοπική κοινωνία, και όχι μόνο, βιώνοντας και μετέχοντας σε έναν ζωντανό τρόπο
αντιμετώπισης των ΑμεΑ στη δουλειά, την κοινωνική ζωή, την εκπαίδευση, την τέχνη
και τα πολιτιστικά δρώμενα.
Με τις παραπάνω προδιαγραφές το Myrtillo cafe επιδιώκει να δώσει ένα νέο πνεύμα και
στον τομέα της ψυχαγωγίας, η οποία δεν στερείται σε δυναμισμό, ποιότητα και
πρωτότυπες ιδέες!
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Κοινωνικό Ίδρυμα «Η Θεοτόκος»
(Ελλάδα, Αθήνα)
Το Ίδρυμα «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» είναι κοινωφελής, μη κερδοσκοπικός και
μη κυβερνητικός οργανισμός Ν.Π.Ι.Δ. ο οποίος συστάθηκε το 1954
(ΒΔ 212 Τεύχος Α' 08/09/1954) και εποπτεύεται από το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Σκοπός του Ιδρύματος είναι η παροχή υποστήριξης, ειδικής αγωγής
και εκπαίδευσης σε παιδιά και νέους, ηλικίας 3 με 30 ετών, που
πάσχουν από νοητική υστέρηση και αναπτυξιακές δυσκολίες. Τα
προγράμματα και οι υπηρεσίες του Ιδρύματος περιλαμβάνουν
ψυχολογική υποστήριξη για οικογένειες, συμβουλευτική υποστήριξη για παιδιά, πρώιμη
παρέμβαση, ειδική αγωγή, διάφορα εκπαιδευτικά εργαστήρια και υποστηριζόμενη
απασχόληση.
Ο οργανισμός εξυπηρετεί παιδιά και νέους με Νοητική Υστέρηση και άλλες αναπτυξιακές
ανεπάρκειες, καθώς επίσης και τις οικογένειές τους. Στα βασικά χαρακτηριστικά του
τρόπου εσωτερικής λειτουργίας και διοίκησης του Ιδρύματος συγκαταλέγονται η
δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων και η διοικητική αυτοτέλεια αυτού. Αποστολή
του Ιδρύματος είναι η εκπαίδευση παιδιών και νέων.
Το Ίδρυμα «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Μαρίας Αλεξάνδρου
Παπάγου και έχει κοινωφελή χαρακτήρα. Έχει εξυπηρετήσει και προσφέρει ειδικά
προγράμματα σε πάνω από 3.500 παιδιά και νέους με νοητική υστέρηση και άλλες
αναπτυξιακές ανεπάρκειες. Διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο
εθελοντικά προσφέρει τις υπηρεσίες του. Λειτουργεί από το 1963 και επιχορηγείται
μερικώς και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Καθημερινά παρέχει ειδική αγωγή, εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση σε 370
περίπου παιδιά και νέους-ες, ηλικίας 2,5 έως 30 ετών, με υπηρεσίες που παρέχονται μέσα
από πρωτοπόρα προγράμματα αναγνωρισμένα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης,
στηρίζει εργασιακά 176 νέους-ες στην ελεύθερη αγορά εργασίας, παρόλο που δεν
επιχορηγείται γι’ αυτήν την υπηρεσία.
Το «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» βρίσκεται στον Δήμο Ιλίου στα δυτικά προάστια της Αθήνας και
αποτελεί πρότυπο προνοιακό κέντρο για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Επίσης, συμμετείχε
στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κέντρων Αποκατάστασης από το 1982 έως το 1994 εκπροσωπώντας
την Ελλάδα στην Νοητική Υστέρηση και σε πάμπολλες πρωτοβουλίες και δράσεις.
Το Δεκέμβριο του 2011 με το συντονισμό του ΜΠΟΡΟΥΜΕ και με πρωτοβουλία της
εταιρείας ALLSEAS MARINE S.A. μοιράστηκαν 525 πλήρη γεύματα σε όλους τους νέους του
Ιδρύματος με προτεραιότητα στους απόρους και τις οικογένειές τους.
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Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνη Τρίτση»
(Ελλάδα, Αθήνα)

Σύντομη Περιγραφή
Το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνη Τρίτση» βρίσκεται στη θέση με το
τοπωνύμιο «Πύργος Βασιλίσσης» στο δυτικό τμήμα του αστικού ιστού της Αθήνας, εντός
των διοικητικών ορίων του Δήμου Ίλιου. Συνορεύει προς τα ανατολικά με το Δήμο Αγ.
Αναργύρων και προς τα βόρεια με το Δήμο Καματερού. Αποτελεί το μεγαλύτερο
οργανωμένο πνεύμονα πρασίνου στον αστικό ιστό της Αθήνας, συνολικής έκτασης περίπου
1.200 στρεμμάτων (ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Hyde Park στο Λονδίνο έχει έκταση 1.420
στρέμματα ενώ ο Εθνικός Κήπος, στο κέντρο της Αθήνας, μόνο 158 στρέμματα).
Σκοπός
Ο Οργανισμός Διοίκησης & Διαχείρισης συστάθηκε από την Πολιτεία το 2002 με σκοπό την
καλή διαχείριση του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης "Α.Τρίτσης". Είναι Νομικό
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελή μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και εποπτεύεται
από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Στο εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού συμμετέχουν οι
Δήμοι Ιλίου, Αγίων Αναργύρων και Καματερού, ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας
(ΑΣΔΑ), εκπρόσωποι του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών Πειραιώς,
του Οργανισμού Αθήνας, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου και περιβαλλοντικών
οργανώσεων.
Δραστηριότητες
Ο Οργανισμός από την ημέρα της ίδρυσής του ανέλαβε τη συνολική ευθύνη για τη
λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Πάρκου. Παράλληλα αναπτύσσει δραστηριότητες
με σκοπό την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών
για τη διάσωση και ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος.
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«Πράσινη Γέφυρα-Τοπικό Δίκτυο για την Παραγωγή, Μεταποίηση και
Προώθηση Οπωροκηπευτικών-Βιολογικών Γεωργικών Προϊόντων και
Ειδών Ανθοκομίας»
(Ελλάδα, Αθήνα)
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία

Απώτερος σκοπός
•
•
•

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και διατήρηση της απασχόλησης
Για τη διευκόλυνση πρακτικά ή επιτρέπουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα
Βελτίωση της κοινωνικής συνοχής / κοινωνικής ένταξης

Ημερομηνία έναρξης: Ιούλιος 2012
Σύντομη Περιγραφή
Οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν ολοκληρωμένη
υποστήριξη προς τους δικαιούχους για τη δημιουργία των
δικών τους κοινωνικών συνεταιρισμών στους τομείς της
γεωργίας και της ανθοκομίας. Η υποστήριξη αυτή
περιλαμβάνει συνοδευτικές υπηρεσίες, όπως την κατάρτιση,
την κατανομή Δημοτικών εκτάσεων για αγροτοπαραγωγή,
παροχή συμβουλών για τη σύσταση και την έναρξη λειτουργίας των κοινωνικών
συνεταιρισμών, καθώς και την προώθηση μέσω της δικτύωσης.
Στόχος
Ο γενικός στόχος του έργου «ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ» είναι η ενεργοποίηση των τοπικών φορέων
από 3 μεγάλους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής (Περιστέρι, Διονύσου και Κηφισιάς),
προκειμένου να διασφαλιστεί η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για ανέργους ευπαθών
ομάδων σε τομείς της γεωργίας και της ανθοκομίας.
Δραστηριότητες
Δικτύωση, διάδοση - ευαισθητοποίηση, διαχείριση
συμβουλευτικών υπηρεσιών, διοργάνωση σεμιναρίων.

έργων

(projects),

παροχή

Επιτεύγματα
Υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης, δραστηριότητες δημοσιότητας, παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών σε προσωπικό επίπεδο, επιμορφωτικά σεμινάρια, σχεδιασμός
δικτύου σύμπραξης.

Σ ε λ ί δ α | 49

Οδηγός Καλών Πρακτικών – Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση

Μουσικές Εκδηλώσεις, Συντονισμός, Οργάνωση (ΜΕΣΟ)
(Ελλάδα)
Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία

Απώτερος σκοπός
•
•
•

Παροχή εκπαιδευτικών δυνατοτήτων
Βελτίωση της συμμετοχικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο
Ενεργοποίηση διατομεακών συνεργασιών

Ημερομηνία έναρξης: 1 Ιουνίου 1999
Σύντομη περιγραφή
Διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων, συναυλιών, φεστιβάλ
Στόχος
Θεσμοθέτηση της Ιδέας της Ημέρας της Μουσικής και οργάνωση των εκδηλώσεων της
Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής (ΕΓΜ) στην Ελλάδα.
Δραστηριότητες που έχουν πραγματοποιηθεί
Εκατοντάδες παραστάσεις, συναυλίες, εργαστήρια με πάνω από 1.200.000 θεατές συνολικά
να έχουν παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις
Επιτεύγματα
Αντιπρόσωπος του Ελληνικού Παραρτήματος της Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής
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4. Άλλες καλές πρακτικές από Ελλάδα

Πανελλήνιο Παρατηρητήριο των Οργανώσεων της Κοινωνίας
Πολιτών/ Greek Observatory of Foundations of Civil Society

Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας/Social Economy Institute

Ιδιωτική πρωτοβουλία για την υποστήριξη της κοινωνικής
οικονομίας/Private initiative for supporting social economy
Δίκτυο

Κοινωνικής

Αλληλεγγύης

&

Ανάπτυξης

της

Υπαίθρου/Network for Social Solidarity & Rural Development

Πρακτορείο πληροφοριών, δικτύωσης και συνεργασίας, με στόχο
τη δημιουργία νέων επιχειρηματιών στην Ελλάδα, που υποστηρίζεται
από το υπουργείο Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο/Information,
networking and collaboration agency, aimed at creating new
entrepreneurs in Greece, supported by the ministry of Development
and the Greek Government
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Συνδέσεις – Χρήσιμα Links
www.topeko-parnonas.gr
www.epanad.gov.gr/default.asp?pid=18&la=1
www.messe-project.eu
www.formater.it
www.keko.gr/el/Pages/topeko.aspx
www.mko.epsep.gr/eupatheis-koinonika-omades.html
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