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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Σχέδιο Δράσης: «ΕΠΕΚΑ_ Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Καλαμάτας»
(στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ»,
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»)
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.ΕΚ.Α.»)
ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Α/Α
ΔΟΜΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΤΩΧΕΙΑΣ

1

Α. Κοινωνικό Παντοπωλείο: Κατάστημα για διανομή τροφίμων
και ειδών πρώτης ανάγκες σε ωφελούμενους.

2

Β. Δομή παροχής Συσσιτίων: Δομή παροχής συσσιτίων για
την τροφοδοσία γευμάτων σε ωφελούμενα άτομα.
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Γ. Κοινωνικό φαρμακείο:
Παροχή δωρεάν φαρμάκων , υγειονομικού υλικού και
λοιπών παραφαρμακευτικών προϊόντων σε ωφελούμενα
άτομα.

4

Δ. Δημοτικός Λαχανόκηπος: Έκταση ενιαίου αρδευόμενου
και περιφραγμένου αγροκτήματος, η οποία κατανέμεται σε
ισομερή τεμάχια, σε ωφελούμενα άτομα, προκειμένου να
τα καλλιεργήσουν, με αποκλειστικό σκοπό την σίτιση τους.

5

Ε. Τράπεζα χρόνου: Δομή συναλλαγής ωφελούμενων για τις
ανταλλαγές αγαθών και υπηρεσιών με μονάδες εναλλακτικού
συστήματος.

6

ΣΤ. Γραφείο Διαμεσολάβηση: Δομή παροχής πληροφόρησης
και υπηρεσίες διευκόλυνσης σε ωφελούμενα άτομα σχετικά
με τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι Κοινωνικές Δομές
και σχετικά με την προώθησή τους στις αντίστοιχες δομές με
βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.
Πλέον των ανωτέρω υπηρεσιών που παρέχονται, ανά Κοινωνική
Δομή παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και
πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση
και κοινωνική ενδυνάμωση των ωφελούμενων

ΟΜΑΔΑ
ΣΤΟΧΟΣ
ΑΜΕΣΑ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:
-Άστεγοι
-Άτομα
ευρισκόμενα σε
κατάσταση
φτώχειας/
απειλούμενα από
φτώχεια
ΕΜΜΕΣΑ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:
-Άνεργοι νέοι έως
30 ετών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΜΕΣΑ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΜΜΕΣΑ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

5 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
- 1 Διοικητικό προσωπικό
- 3 Υποστηρικτικό προσωπικό/
στελέχη τροφοδοσίας
- 1 Κοινωνικός λειτουργός
Εξασφάλιση τροφοδοσίας
7 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
γευμάτων σε τουλάχιστον
- 1 Διοικητικό προσωπικό
100 ημερησίως
- 2 Άτομα καθαριότητας
ωφελούμενους
- 3 Στελέχη κουζίνας
- 1 Κοινωνικός λειτουργός
Παροχή δωρεάν φαρμάκων, 3 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
υγειονομικού υλικού, και
- 2 Φαρμακοποιοί
παραφαρμακευτικών
- 1 Κοινωνικός λειτουργός
προϊόντων σε τουλάχιστον
100 αστέγους, απόρους και
ανέργους κάθε μήνα
Παροχή γεωργικής έκτασής 3 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
50τ.μ. σε τουλάχιστον 100
- 1 Γεωπόνος
άποροι, άνεργοι και άστεγοι - 1 Επιστάτης
με σκοπό τη σίτισή τους για - 1 Κοινωνικός λειτουργός
ένα έτος
Οι άμεσα ωφελούμενοι του 4 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
σχεδίου & ο ευρύτερος
- 3 Διοικητικό προσωπικό
πληθυσμός της περιοχής
- 1 Κοινωνικός λειτουργός
παρέμβασης
Παροχή υπηρεσιών
2 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
πληροφόρησης σε
- 2 Άτομα ανθρωπιστικών
τουλάχιστον 200 απόρους, επιστημών
ανέργους και αστέγους
κάθε μήνα

ΔΗΜΟΙ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

24 ΜΗΝΕΣ

Διασφάλιση σταθερής
τροφοδοσίας τουλάχιστον
150 οικογενειών κάθε μήνα

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στόχος του έργου είναι η ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των άμεσα ωφελούμενων, δηλαδή των ευπαθών
κοινωνικά ομάδων και ειδικότερα των ατόμων ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας, απειλούμενων από φτώχεια
και αστέγων μέσα από ενέργειες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης, οι οποίες παρέχονται από όλες τις
Κοινωνικές Δομές του σχεδίου προς τους ωφελούμενους, καθώς και η αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού για μεγάλο μέρος του πληθυσμού που έχει πληγεί από την οικονομική κρίση.
Αποτέλεσμα και ειδικότερος στόχος της πράξης είναι η δημιουργία 24 θέσεων απασχόλησης έμμεσα
ωφελούμενων ανέργων νέων έως 30 ετών, μέσω της πρόσληψής τους για τη δημιουργία νέων ή/ και τη συνέχιση
λειτουργίας υφιστάμενων Κοινωνικών Δομών του Σχεδίου.
Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για πρόσθετη ενημέρωση και πληροφορίες, οι ωφελούμενοι μπορούν να επισκέπτονται στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου
Φορέα (www.epeka.gr)
ή να απευθύνονται στα αρμόδια Στελέχη του Φορέα, Δευτέρα - Παρασκευή, ώρες 10.00-15.00, στις εξής Δομές Στήριξης:
Κανάρη 20, T.K. 10674 Αθήνα, τηλ.: 210-3625300, fax: 210-3618341, Ε-mail: info@depeka.gr
Αγία Τριάδα- Δυτικό Κέντρο T.K. 24100 Καλαμάτα τηλ/fax: 27210-97222
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο,
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Λογότυπο ή
επωνυμία
φορέα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
& ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Π.Ε.Κ.Α.)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

