«ΓΡΑΥΕΙΟ ΠΑΡΟΦΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟ ΔΗΜΟ ΚΟΤΛΟΤΚΩΝΑ»

Σο Α.Κ.Ο.Μ.Μ.-ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Σ.Α. υλοποίηςε το πρόγραμμα
«ΓΡΑΥΕΙΟ ΠΑΡΟΦΗ ΚΟΙΝΨΝΙΚΨΝ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΟ ΔΗΜΟ
ΚΟΤΛΟΤΚΨΝΑ», από 19-09-2006 έωσ 18-09-2008, ςτα πλαίςια του μέτρου 3.1
του Ε.Π. «ΤΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 του Γ' Κ.Π.. με ςυγχρηματοδότηςη κατά
75% από το Ευρωπαΰκό Κοινωνικό Σαμείο (Ε.Κ.Σ.).
Από 19-09-2008 έωσ 31-08-2009 το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από την εταιρεία με
την χρηματοδότηςη του Δήμου Κουλούκωνα.
Η ςυνολική χρηματοδότηςη του προγράμματοσ για την περίοδο 2006-2009
ανήλθε ςτο ποςό των 65.187,10 €.
Από 01-09-2009 το πρόγραμμα και το προςωπικό μεταφέρθηκαν, ςύμφωνα με τισ
διατάξεισ του νέου κώδικα δήμων και κοινοτήτων και την ελληνική νομοθεςία,
ςτην Δημοτική Κοινωφελήσ Επιχείρηςη Δήμου Κουλούκωνα.

Σκοπόσ & ςτόχοσ
κοπόσ του προγράμματοσ ήταν η ανάπτυξη τησ πρωτοβάθμιασ κοινωνικήσ
φροντίδασ, με υπηρεςίεσ που αναπτύςςονταν ςε τοπικό επίπεδο, για την
καταπολέμηςη του άμεςου ή έμμεςου αποκλειςμού από την αγορά εργαςίασ.
τόχοσ αποτέλεςε η ανάπτυξη δράςεων ςυμβουλευτικήσ και πληροφόρηςησ για
την εξαςφάλιςη ίςων ευκαιριών και δικαιωμάτων για όλουσ, την καταπολέμηςη
των διακρίςεων, την άρςη των εμποδίων για την ένταξη ςτην αγορά εργαςίασ και
την ευκολότερη πρόςβαςη ςε υπηρεςίεσ κοινωνικήσ μέριμνασ και προώθηςησ τησ
απαςχόληςησ.

Υπηρεςίεσ
Για την επίτευξη του ανωτέρω ςτόχου το πρόγραμμα παρείχε εξειδικευμένεσ
πρωτοβάθμιεσ

κοινωνικέσ

υποςτηρικτικέσ

υπηρεςίεσ

όπωσ:

ενημέρωςη-

πληροφόρηςη για θέματα κατάρτιςησ και απαςχόληςησ, ςυμβουλευτική για την
αντιμετώπιςη προςωπικών, οικογενειακών, επαγγελματικών και κοινωνικών
προβλημάτων, υποςτήριξη και προετοιμαςία ανέργων ή υποαπαςχολούμενων για
την ένταξη τουσ ςτην αγορά εργαςίασ, επαγγελματικό προςανατολιςμό μαθητών
ςε ςυνεργαςία με ςχολεία, ενημέρωςη-πληροφόρηςη για προγράμματα και
επιχορηγήςεισ επιχειρήςεων, ενημέρωςη-πληροφόρηςη για προνοιακά θέματα
και ςυνεχήσ παρακολούθηςη των ωφελούμενων και μετά την ένταξη ςτην αγορά
εργαςίασ.

Ομάδεσ ςτόχου
Σο Γραφείο ςύμφωνα με το ςύςτημα διαχείριςησ του απευθύνονταν ςε:
μέλη οικογενειών που παρείχαν υπηρεςίεσ φροντίδασ ςε άλλα εξαρτώμενα
μέλη τουσ και για το λόγο αυτό αντιμετώπιζαν δυςχέρειεσ παραμονήσ ή
ένταξησ ςτην αγορά εργαςίασ.
άτομα με αναπηρίεσ (ΑμΕΑ)
μονογονεΰκέσ οικογένειεσ
κακοποιημένεσ γυναίκεσ
αποφυλακιςμένουσ
πρώην χρήςτεσ ναρκωτικών
αλλοδαπούσ
τςιγγάνουσ
άτομα με γλωςςικέσ ή θρηςκευτικέσ ιδιαιτερότητεσ
άςτεγουσ
παλιννοςτούντεσ ομογενείσ
άλλεσ κατηγορίεσ ατόμων που βίωναν ή απειλούνταν με αποκλειςμό από την
αγορά εργαςίασ.
άτομα εκτόσ του παραγωγικού δυναμικού τησ χώρασ (ιδίωσ παιδιά μικρήσ
ηλικίασ και ηλικιωμένοι με αδυναμία αυτοεξυπηρέτηςησ) που εξαρτιόνταν από
άλλα μέλη των οικογενειών τουσ, ςτα οποία και δημιουργούςαν δυςχέρειεσ
ένταξησ ή παραμονήσ ςτην αγορά εργαςίασ.

Προςωπικό
Σο πρόγραμμα απαςχόληςε μια Χυχολόγο.

Πληροφορίεσ
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ ςχετικά με την υλοποίηςη του προγράμματοσ
μπορείτε να απευθύνεςτε ςτα γραφεία τησ εταιρείασ.
Τπεύθυνο ςτέλεχοσ για πληροφορίεσ: κα. Χωμά Ωννα, M.Ph., Κοινωνιολόγοσ
Σηλ. 2834031402, 2834031583
Email: info@akomm.gr

Σο πρόγραμμα υλοποιήθηκε από 19-09-2006 έωσ 18-09-2008 ςτα πλαίςια του Μέτρου 3.1. «Ενέργειεσ
υποςτήριξησ ατόμων που απειλούνται ή πλήττονται με αποκλειςμό από την αγορά εργαςίασ ςτο πλαίςιο των
δράςεων του Δικτύου κοινωνικών – υποςτηρικτικών υπηρεςιών ςε τοπικό επίπεδο», με ςυγχρηματοδότηςη
κατά 75% από το Ευρωπαΰκό Κοινωνικό Ταμείο.

