Αναπτυξιακή Σύµπραξη

ΚΩΣ-ΑΣΠΙΣ ΕΚΟ
Οµάδα Υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων

Κινητοποίηση των τοπικών φορέων µε
στόχο την εξασφάλιση της δηµιουργίας
θέσεων απασχόλησης για Ανέργους
Ευάλωτων
Κοινωνικά
Οµάδων,
ως
αποτέλεσµα διάγνωσης εξειδικευµένων
τοπικών αναγκών και
ανάδειξης των
αναπτυξιακών δυνατοτήτων στο νησί της
Κω.

Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΚΩΣ ΑΣΠΙΣ ΕΚΟ υλοποιεί την πράξη µε τίτλο «ΤΟΠΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ» η οποία εντάσσεται
στο Θεµατικό Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του
ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου ∆υναµικού», κατηγορία παρέµβασης 1: «Πρόληψη και αντιµετώπιση
του κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του πληθυσµού», ∆ράση 3
«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες».
Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Οι
ωφελούµενοι/ες
της
κατηγορίας
παρέµβασης
είναι
άνεργοι,
εγγεγραµµένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ∆. Επίσης, δυνητικοί
ωφελούµενοι/ες µπορεί να είναι οι εγγεγραµµένοι/ες σε ειδικό κατάλογο του
ΟΑΕ∆, εκτός Μητρώου ανεργίας.
Ωφελούµενοι/ες δύνανται να είναι :
Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών µε χαµηλά τυπικά προσόντα
Ως άνεργοι νοούνται τα άτοµα που δεν απασχολούνται κατά την έναρξη της
παρέµβασης. Ως µακροχρόνια άνεργοι, στη συγκεκριµένη κατηγορία (άνω
των 45 ετών) νοούνται τα άτοµα που παραµένουν άνεργοι για διάστηµα
περισσότερο των 12 µηνών.
Άτοµα µε αναπηρία.
Νοούνται τα άτοµα που αποδεδειγµένα εµφανίζουν, από θεσµοθετηµένο για
το σκοπό αυτό όργανο, πιστοποιηµένο ποσοστό αναπηρίας σύµφωνα µε τα
όσα προβλέπονται στην εθνική νοµοθεσία. Η εν λόγω οµάδα στόχος
περιλαµβάνει επιµέρους κατηγορίες όπως τα άτοµα µε νοητική υστέρηση, τα
Άτοµα µε προβλήµατα αισθητήριων οργάνων, άτοµα µε ψυχική αναπηρία
κ.ο.κ. Πιο συγκεκριµένα, για τον χαρακτηρισµό ενός ατόµου ως ΑµεΑ,
απαιτείται απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Ι.Κ.Α., µε την οποία να
πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας τους, το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να
είναι 50% και άνω. ∆εν γίνεται δεκτή Απόφαση του αρµοδίου οργάνου του ΙΚΑ,
στην οποία αναφέρεται ότι το άτοµο µε Αναπηρία είναι «ανίκανο για κάθε
βιοποριστική εργασία».
Γυναίκες θύµατα ενδοοικογενειακής βίας
Νοούνται άτοµα που παραπέµπονται – φιλοξενούνται σε αναγνωρισµένες
δοµές υποστήριξης θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας.
Γυναίκες / Άντρες θύµατα trafficking
Νοούνται τα άτοµα που έχουν χαρακτηρισθεί από την αρµόδια εισαγγελική
αρχή ως θύµατα παράνοµης διακίνησης και εµπορίας.
Αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών

Στην κατηγορία αυτή νοούνται όλα τα άτοµα που διαβιούν ως ένας γονέας
χωρίς σύζυγο ή σύντροφο (λόγω χηρείας, διάζευξης, ανύπαντρες µητέρες)
και τα οποία έχουν την ευθύνη της ανατροφής για ένα τουλάχιστο ανήλικο
τέκνο, εξαρτώµενο απ’ αυτά. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και όποιο άλλο
πρόσωπο ασκεί την επιµέλεια ανήλικου παιδιού µε δικαστική απόφαση ή
προσωρινή διαταγή. Για τη συγκεκριµένη οµάδα απαιτείται η προσκόµιση
πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες
Μετανάστες : Στην εν λόγω οµάδα νοούνται τα άτοµα που προέρχονται από
χώρες µη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα
υπό καθεστώς “οικονοµικής µετανάστευσης”. Η έννοια του οικονοµικού
µετανάστη περιλαµβάνει τα άτοµα εκείνα που έχουν µετακινηθεί στην Ελληνική
επικράτεια προερχόµενοι από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ζώνης των 27
κρατών µελών. Για τη συµµετοχή τους απαιτείται άδεια παραµονής σε ισχύ.
Πρόσφυγες: Τα άτοµα εκείνα που εγκατέλειψαν τη χώρα προέλευσής τους για
λόγους πολιτικούς, φυλετικούς, θρησκευτικούς ή λόγους εθνικότητας και οι
οποίοι δεν µπορούν να επιστρέψουν σε αυτή διότι απειλούνται µε διωγµό. Τα
άτοµα της εν λόγω οµάδας θα πρέπει να έχουν αναγνωρισµένη προσφυγική
ιδιότητα.
Παλλινοστούντες: Τα άτοµα που φέρουν ελληνική ταυτότητα ή άλλη βεβαίωση
από αρµόδια αρχή που έχει αποφανθεί για την ελληνική ιθαγένεια του ατόµου
και προέρχονται από µακρόχρονη παραµονή σε χώρα εκτός Ελλάδος (κυρίως
από την πρώην ΕΣΣ∆ ή άλλη ανατολική χώρα).
Άτοµα µε θρησκευτικές και πολιτισµικές ιδιαιτερότητες
Άτοµα µε θρησκευτικές ιδιαιτερότητες νοούνται οι Έλληνες Μουσουλµάνοι που
διαβιούν ως Έλληνες πολίτες εντός των γεωγραφικών ορίων της ελληνικής
επικράτειας.
Άτοµα µε πολιτισµικές ιδιαιτερότητες – ROM νοούνται οι Έλληνες Τσιγγάνοι που
διαβιούν ως Έλληνες πολίτες εντός των γεωγραφικών ορίων της ελληνικής
επικράτειας.
Αιτούντες άσυλο
Νοούνται τα άτοµα που έχουν υποβάλλει αίτηση για αναγνώριση
προσφυγικής ιδιότητας και έχουν προσωρινή άδεια παραµονής και εργασίας.
Αποφυλακισθέντες
Για την εν λόγω οµάδα απαιτείται αποφυλακιστήριο
µε χρονολογία
αποφυλάκισης από 01-01-2008 και µετά. Είναι δυνατή η υπαγωγή στο
πρόγραµµα των ατόµων που θα προσκοµίσουν αποφυλακιστήριο από χώρες

της Ε.Ε. Επιπλέον απαιτείται εισηγητική Έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή του
∆/ντή του Σωφρονιστικού καταστήµατος, ότι το άτοµο έχει ανάγκη κοινωνικοοικονοµικής στήριξης και προτείνεται να ενταχθεί στο εν λόγω πρόγραµµα.
Επισηµαίνεται ότι: τα άτοµα που θα υπαχθούν στο πρόγραµµα θα πρέπει να
έχουν εκτίσει συνεχή φυλάκιση έξι (6) µηνών τουλάχιστον.
Πρώην χρήστες ουσιών.
Άτοµα πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών που φέρουν βεβαίωση από
επίσηµο φορέα ή άλλο θεραπευτικό ίδρυµα ότι διατέλεσαν στο παρελθόν
χρήστες ναρκωτικών ή άλλων ουσιών. Πιο συγκεκριµένα απαιτείται
Αποδεικτικό απεξάρτησης / βεβαίωση από θεσµοθετηµένο για το σκοπό
αυτό ∆ηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα (18 ΑΝΩ, ΚΕ.ΘΕ.Α. ή από θεραπευτικές
κοινότητες αυτού στις οποίες έχει χορηγηθεί η προβλεπόµενη άδεια
λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ότι το
άτοµο ολοκλήρωσε πρόγραµµα απεξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες
από το 2006 και ότι βρίσκεται στο Στάδιο Κοινωνικής Επανένταξης ή
Βεβαίωση απεξάρτησης από χώρες αυτής Ε.Ε. µε την προϋπόθεση ότι ο
φορέας που εκδίδει την βεβαίωση αυτή να έχει άδεια λειτουργίας από
∆ηµόσια Αρχή της χώρας αυτής
Οροθετικοί
Νοούνται τα άτοµα εκείνα που είναι φορείς του ιού HIV. Απαιτείται βεβαίωση
από δηµόσιο νοσηλευτικό ίδρυµα ή αρµόδιες υγειονοµικές υπηρεσίες.
Άστεγοι
Νοούνται τα άτοµα που δεν είναι σε θέση να δηλώσουν διεύθυνση µόνιµης
κατοικίας και η κατάστασή τους πιστοποιείται µετά από κοινωνική έρευνα που
πραγµατοποιεί κοινωνικός λειτουργός.
Άτοµα ευρισκόµενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούµενα από φτώχεια
Νοούνται τα άτοµα που έχουν ετήσιο εισόδηµα χαµηλότερο από το κατ’ έτος
εκάστοτε εκτιµώµενο όριο της φτώχειας στην Ελλάδα, όπως αυτό
προσδιορίζεται από τη Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Απαιτείται η
προσκόµιση εκκαθαριστικού εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση από την εφορία ότι
δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση λόγω χαµηλού
εισοδήµατος. Σε περίπτωση απορίας, ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να
προσκοµίσει το βιβλιάριο απορίας (πρόνοιας).
Άτοµα που υπόκεινται σε διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισµού
ή/και λόγω ταυτότητας κοινωνικού φύλου.

Νοούνται τα άτοµα που διαφοροποιούνται ως προς το σεξουαλικό τους
προσανατολισµό ή/και την ταυτότητα του κοινωνικού τους φύλου. (Κατά
δήλωση τους ή µε βεβαίωση από σχετικό αναγνωρισµένο φορέα).

Οφέλη από τη συµµετοχή και αντικείµενο της
Πράξης:
Στόχος του Σχεδίου ∆ράσης είναι η παροχή οργανωµένων και ολοκληρωµένων
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την κοινωνική και εργασιακή προετοιµασία,
καθώς και την ενδυνάµωση 285 ανέργων που απειλούνται µε αποκλεισµό από
την αγορά εργασίας, προκειµένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην αγορά
εργασίας.
Οι παρεµβάσεις του Σχεδίου ∆ράσης για το σύνολο των ωφελουµένων
αφορούν:
•
Συµβουλευτική υποστήριξη των ωφελουµένων µε
ψυχοκοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση

στόχο

την

•
∆ικτύωση τοπικών κοινωνικών εταίρων, οργανισµών, επιχειρήσεων και
επωφελούµενων
•
Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός: εκπόνηση επιχειρηµατικών σχεδίων για τη
σύσταση ατοµικών επιχειρήσεων και κοινωνικών επιχειρήσεων
•
Συµβουλευτική Υποστήριξη των ιδρυθέντων επιχειρήσεων κατά τα
πρώτα στάδια της λειτουργίας.

Τίτλος Προγράµµατος

∆ιάρκεια σε ώρες

Εκπαιδευτικό Επίδοµα ανά

Κατάρτισης

ώρα

Επιµόρφωση στις Αρχές της
Κοινωνικής Οικονοµίας και της
Κοινωνικής
Επιχειρηµατικότητας

10

€ 6,00

Κατάρτιση κοινωνικών
manager για τη διαχειριστική
υποστήριξη της λειτουργίας
των υπό σύσταση Κοιν.Σ.Επ

20

€ 6,00

Κατάρτιση στην ανακύκλωση

40

€ 6,00

Κατάρτιση σε εικαστικές τέχνες
(ζωγραφική, κεραµική και
αργυροχρυσοχοΐα)

40

€ 6,00

Κατάρτιση σε Παροχή
Υπηρεσιών Κοινωνικής και
Νοσηλευτικής µέριµνας κατ’
οίκον.

50

€ 6,00

•

Επιδοτούµενη Επαγγελµατική Κατάρτιση στα εξής αντικείµενα:

Eταίροι της Αναπτυξιακής Σύµπραξης ΚΩΣ-ΑΣΠΙΣ ΕΚΟ:
ΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
“ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ”
Κέντρο
Πρόληψης
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας

των

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Ο ΕΡΜΗΣ»
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ
ΚΩ «∆ΕΥΑ ΚΩ»
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΩ-ΝΙΣΥΡΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,
ΠΡΟΝΟΙΑΣ,
ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ
ΑΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΕΚ «ΕΝΑ»
ΚΕΚ «ΕΨΙΛΟΝ»
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ «∆.Ο.Π.Α.Β.Σ.»
∆ΗΜΟΣ ΚΩ

ΚΑΙ

Οι ενδιαφερόµενοι , για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συµµετοχής,
µπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα www.topeko-kos.gr της Α.Σ. και
στα γραφεία των :

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ του ∆ήµου Κω, Εθελοντών Παλαιών
Πολεµιστών 3 ΤΗΛ. 22420-20440
2. ΚΕΠΑ ∆ΗΜΟΥ ΚΩ, ΚΑΝΑΡΗ 57, ΤΗΛ.22420 20500
3. ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ” «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»
στην ταχ. ∆ιεύθυνση: Αλεξάνδρου ∆ιάκου 4, Κως 85300, ΤΗΛ.
22420-24728
4. ΚΕΚ ΕΝΑ, ΠΛΑΤΑΝΙ , ΤΗΛ. 22420 20015
5. ΚΕΚ ΑΝΚΟ, ΕΛEΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 79, ΤΗΛ. 22420 26900
6. ΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ:
ΚΕΦΑΛΟΥ,
ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ,
ΚΑΡ∆ΑΜΑΙΝΑΣ, ΑΣΦΕΝ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΛΙΟΥ

Κατάθεση Αιτήσεων έως

Παρασκευή 26 Ιουλίου

