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Φοπείρ ςλοποίηζηρ
Δηθαηνύρνο Φνξέαο είλαη ν Δήμορ Καλαμάηαρ θαη Εηαίξνο είλαη ν Φοπέαρ Παποσήρ ςνοδεςηικών
Τποζηηπικηικών Τπηπεζιών «Εςπωπαϊκό Πολιηιζηικό & Επεςνηηικό Κένηπο Αθηνών» (Φ.Π..Τ.Τ.
«Ε.Π.Ε.Κ.Α.»). Οη Φνξείο πινπνίεζεο αλαπηύζζνπλ επί ζεηξά εηώλ πνιπδύλακν δίθηπν ζπλεξγαζίαο κε
πνιπεηή εκπεηξία ζε θνηλσληθέο δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα ππνζηήξημεο πξνο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο θαη
αλέξγνπο ζηελ πεξηνρή, εηδηθόηεξα δε κε έκθαζε ζε αζηέγνπο/ άηνκα πνπ δηαβηνύλ ζε αθαηάιιεια θαηαιύκαηα,
άηνκα ζε θαηάζηαζε θηώρεηαο ή απεηινύκελα από θηώρεηα ζην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ Πξνγξακκάησλ
«Κνηλσληθώλ Δνκώλ Άκεζεο Αληηκεηώπηζεο ηεο Φηώρεηαο». Η πνιπεηήο απηή ζπλεξγαζία θαη εκπεηξία ησλ
ζπκκεηερόλησλ Φνξέσλ νδήγεζε ζηελ σξηκόηεηα ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζρεδίνπ κέζα από ην νπνίν δίδεηαη ε
δπλαηόηεηα γηα πεξαηηέξσ ελδπλάκσζε, δηεύξπλζε θαη κεηεμέιημή ηνπ εηαηξηθνύ θνηλσληθνύ ζρήκαηνο ζε έλαλ
ηζρπξό θαη βηώζηκν Σπλαζπηζκό θνηλσληθώλ δπλάκεσλ θαηαπνιέκεζεο ηεο θηώρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνύ
απνθιεηζκνύ ζηελ πεξηνρή.

Πεπιεσόμενο, ωθελούμενοι, δπάζειρ, ζηόσορ ζσεδίος
Τν εγθξηζέλ ζρέδην πεξηιακβάλεη πολςδύναμερ δπάζειρ κοινωνικήρ
παπέμβαζηρ γηα ηνπο σθεινύκελνπο αζηέγνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ Δήκνπ
Καιακάηαο, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ησλ
σθεινύκελσλ, όπσο πξνθύπηνπλ κέζσ ζπζηεκαηηθώλ εξεπλώλ ηνπ
Δηθαηνύρνπ θαη ησλ Σπλεξγαδόκελσλ Φνξέσλ. Εηδηθόηεξα 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, άζηεγνη πνπ δηαβηνύλ ζε επηζθαιή θαηνηθία,
ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο θαη ηνπ εγθξηζέληνο ζρεδίνπ.
ηόσορ 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
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Η ζηέγη, η κξιμωμική θοξμηίδα και η εογαζία
είμαι δικαίωμα όλωμ μαπ…
«…Η απόθηεζε καηοικίαρ από απηνύο πνπ ηελ ζηεξνύληαη ή πνπ
ζηεγάδνληαη αλεπαξθώο απνηειεί αληηθείκελν εηδηθήο θξνληίδαο ηνπ
Κξάηνπο…»
Άπθπο 21 παπ. 4 , ύνηαγμα ηηρ Ελλάδαρ
«…Η επγαζία απνηειεί δηθαίσκα θαη πξνζηαηεύεηαη από ην Κξάηνο, πνπ
κεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία ζπλζεθώλ απαζρόιεζεο όισλ ησλ πνιηηώλ θαη
γηα ηελ εζηθή θαη πιηθή εμύςσζε ηνπ εξγαδόκελνπ αγξνηηθνύ θαη αζηηθνύ
πιεζπζκνύ…»
«… Τν Κξάηνο κεξηκλά γηα ηελ κοινωνική αζθάλιζη ησλ εξγαδνκέλσλ,
όπσο λόκνο νξίδεη...»
Άπθπο 22 παπ. 1 & 5 , ύνηαγμα ηηρ Ελλάδαρ
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Καηηγοπίερ ενεπγειών/Ενέπγειερ-δπάζειρ
1. Διαδικαζία ένηαξηρ ηος ωθελούμενος ζηο ζσέδιο
Δεκηνπξγία πξνθίι/δεκηνπξγία αηνκηθνύ πιάλνπ επαλέληαμεο
2. ςμβοςλεςηική
Ψπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε & Δηαζύλδεζε κε αξκόδηεο Υπεξεζίεο
Επαγγεικαηηθή Σπκβνπιεπηηθή δηαρείξηζεο πόξσλ, ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο
Ννκηθή Σπκβνπιεπηηθή & Εξγαζηαθή Υπνζηήξημε
3. ηέγαζη
Επηζθεπή πθηζηάκελεο θαηνηθίαο
Κάιπςε νηθνζθεπήο
Κάιπςε θαζεκεξηλώλ αλαγθώλ
4. Επανένηαξη
Εξγαζηαθή εκπεηξία
5. Ενημέπωζη-εςαιζθηηοποίηζη κοινού
Πιεξνθόξεζε ηνπ έξγνπ (αλάπηπμε/ιεηηνπξγία ππνζειίδαο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δηθαηνύρνπ
Φνξέα, έθδνζε έληππνπ πιηθνύ πιεξνθόξεζεο, έθδνζε πεξηνδηθνύ Newsletter)
Δεκόζηεο ζρέζεηο (ιεηηνπξγία γξαθείσλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ & επηθνηλσλίαο,
αλαθνηλώζεηο/πξνζθήζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζηνλ ηύπν θαη ζε ρώξνπο
ζπγθέληξσζεο ηεο νκάδαο ζηόρνπ)
6. Παπακολούθηζη-ςποζηήπιξη ωθελούμενων & επγοδοηών/Αξιολόγηζη
Ελέξγεηεο παξαθνινύζεζεο πινπνίεζεο ηνπ Σρεδίνπ
Αμηνιόγεζε (εζσηεξηθή & εμσηεξηθή)
Σπζηάζεηο ζε εξγνδόηεο θαη σθεινύκελνπο/παξαθνινύζεζε ζπκκόξθσζεο
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Πεπιοσή Τλοποίηζηρ

Πεπίοδορ ςλοποίηζηρ
Ιαλνπάξηνο 2015 – Δεθέκβξηνο 2015
Εκηιμώμενα αποηελέζμαηα
ε θαηαπνιέκεζε ηνπ πξνβιήκαηνο έιιεηςεο ζηέγεο γηα ηνπο
σθεινύκελνπο αζηέγνπο,
ε ζηαδηαθή κεηάβαζή ηνπο ζε απηόλνκεο ζηεγαζηηθέο ιύζεηο,
ε εξγαζηαθή ηνπο επαλέληαμε,
επξύηεξα, 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.
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Ποόγοαμμα «Σηέγαζη και Επαμέμηανη»
ζυμβξυλευηική υπξζηήοινη, πληοξθόοηζη
ζηέγαζη και κξιμωμική θοξμηίδα
εογαζιακή επαμέμηανη
εμημέοωζη και ευαιζθηηξπξίηζη
www.ypakp.gr
Υπνπξγείν Εξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξόλνηαο
www.eiead.gr
Εζληθό Ιλζηηηνύην Εξγαζίαο θαη Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ (ΕΙΕΑΔ)

Η Ππάξη ςλοποιείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ «Σηέγαζη και Επανένηαξη» και σπημαηοδοηείηαι από πόποςρ ηηρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ
Ππόνοιαρ, ηος Υποςπγείος Επγαζίαρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ».
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