
                                                                     

  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Καλαμάτα, 05/05/2015 

    
Ο Δήμορ Καλαμάηαρ (Δικαιούσορ-Σςνηονιζηήρ Φοπέαρ) ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Εηαίπο 
Φοπέα Παποσήρ Σςνοδεςηικών Υποζηηπικηικών Υπηπεζιών  «Εςπωπαϊκό 
Πολιηιζηικό και Επεςνηηικό Κένηπο Αθηνών» (Ε.Π.Ε.Κ.Α.) , πινπνηεί εγθξηζέλ  Σρεδίν  κε 
ηίηιν «Σηέγαζη και επανένηαξη ζηην Καλαμάηα: Πολςδύναμο ζσέδιο δπάζεων 
κοινωνικήρ παπέμβαζηρ για ηοςρ αζηέγοςρ»                          (ππ’ αξηζκ. πξση. 

Γ23/νηθ.48277/2531/17.12.2014 (ΑΓΑ: 7ΟΘΒΛ-ΛΓ0) ζρεηηθή Δγθξηηηθή Απόθαζε ηνπ 
Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξόλνηαο, Γεληθή Γξακκαηεία Πξόλνηαο, 
Γεληθή Γηεύζπλζε Πξόλνηαο, Γηεύζπλζε Κνηλσληθήο Αληίιεςεο & Αιιειεγγύεο).  
 

 
Τν εγθξηζέλ ζρέδην πεξηιακβάλεη πολςδύναμερ δπάζειρ κοινωνικήρ παπέμβαζηρ γηα ηνπο σθεινύκελνπο 

Αζηέγνπο ζηελ πεξηνρή  ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ησλ 
σθεινύκελσλ, όπσο πξνθύπηνπλ κέζσ ζπζηεκαηηθώλ εξεπλώλ ησλ Σπλεξγαδόκελσλ Φνξέσλ. 
 
Δηδηθόηεξα αθνξά ελέξγεηεο:  
α) ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο/πιεξνθόξεζεο,  
β) ζηέγαζεο θαη θνηλσληθήο 
θξνληίδαο,  
γ) εξγαζηαθήο επαλέληαμεο, ησλ σθεινύκελσλ, θαζώο θαη   
δ) ελεκέξσζεο  θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ 
θνηλνύ. 
 
Ωθελούμενοι (ομάδα ζηόσορ)  ηνπ ζρεδίνπ είλαη 25 άηομα,  πνπ θάλνπλ ρξήζε αλνηθηώλ θέληξσλ εκέξαο ή 

πνπ  δηαβηνύλ  ζε επηζθαιή θαηνηθία ή πνπ ζηεξνύληαη θαηνηθίαο ή πνπ δηαβηνύλ ζε αλεπαξθή – αθαηάιιειε 
θαηνηθία  ζηελ Πεξηνρή Παξέκβαζεο, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο θαη ηνπ εγθξηζέληνο 
ζρεδίνπ. 
 
  
Σηόσορ ηνπ ζρεδίνπ είλαη ε έληαμε ζε απηό σθεινύκελσλ αηόκσλ ηεο νκάδαο ζηόρνπ γηα δηάζηεκα έσο θαη ελόο 

έηνπο, κε δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ηνπο θαη ζηνπο δύν (2) αλσηέξσ ππιώλεο ελεξγεηώλ α) ζηέγαζεο θαη β) 
επαλέληαμεο, ελώ εηδηθόηεξνη ζηόρνη ηνπ ζρεδίνπ είλαη: 

 Η άκεζε κεηάβαζε ζε απηόλνκεο κνξθέο δηαβίσζεο κέζσ ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ ζηέγαζε  θαη θνηλσληθήο 
θξνληίδαο 

 Η επαλέληαμε ζηνλ θνηλσληθό ηζηό κέζσ ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ εξγαζηαθήο επαλέληαμεο 
 

Από ηελ πινπνίεζε ηνπ Σρεδίνπ επιδιώκεηαι θαηά θύξην ιόγν ε θαηαπνιέκεζε ηνπ πξνβιήκαηνο έιιεηςεο 

ζηέγεο θαη ε ζηαδηαθή κεηάβαζή ηνπο ζε απηόλνκεο ζηεγαζηηθέο ιύζεηο πξνο ηνπο σθεινύκελνπο, θαζώο θαη ε 
εξγαζηαθή ηνπο επαλέληαμε. Δπηπιένλ, επηδηώθεηαη ε αληηκεηώπηζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο αλεξγίαο ζηνλ ελεξγό 
πιεζπζκό ηεο Πεξηνρήο παξέκβαζεο, κε ηελ ελζάξξπλζε ησλ σθεινύκελσλ κέζσ ζπκκεηνρήο ηνπο ζε 
ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο απαζρόιεζεο, ζπκβνπιεπηηθήο θαη θαηάξηηζεο θαη θαη’ επέθηαζε ε ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο 
νηθνλνκίαο. 

 

Γηα πξόζζεηε ελεκέξσζε θαη πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηζθέπηνληαη ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ 
Γηθαηνύρνπ Φνξέα (www.dimoskalamatas.gr) θαη ηνπ Δηαίξνπ Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Δ.Π.Δ.Κ.Α.» (www.epeka.gr) ή λα 
απεπζύλνληαη ζηα αξκόδηα Σηειέρε, από Τεηάξηε 06 Μαΐνπ 2015 – Τξίηε 12 Μαΐνπ 2015, ώξεο 8.00 έσο 14.00, 
ζηελ θάησζη δνκή ζηήξημεο: 

Δομή: Διεύθσνση Πρόνοιας Δήμοσ Καλαμάτα Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Τ.Κ. 24100, 
Ισόγειο, γραυεία 363 & 364 τηλ. 2721361858 & 2721361864    

 
 

Η Πξάμε πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Σηέγαζε θαη Δπαλέληαμε» θαη ρξεκαηνδνηείηαη από 
πόξνπο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πξόλνηαο, ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο». 

 

Σην πιαίζην ηνπ αλσηέξσ έξγνπ  αλαπηύζζνληαη νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνζέιθπζεο, επηινγήο/έληαμεο ησλ 
σθεινύκελσλ ζην ζρέδην, ελώ ζηαδηαθά εμειίζζνληαη θαη νη ινηπέο πνιπδύλακεο δξάζεηο  απηνύ. 
Τν ζρέδην πξνβιέπεηαη λα νινθιεξσζεί ζηηο 31.12.2015.  
 

 

 

http://www.dimoskalamatas.gr/
http://www.epeka.gr/

