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ΔΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμοσ Περιςτερίου, θ Αςτική μη Κερδοςκοπική Εταιρεία με τθν επωνυμία ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και θ
Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «Ζδρα», ζχουν ξεκινιςει τθ ςυνεργαςία για τθν υλοποίθςθ του Σχεδίου με τίτλο
«ΑΝΑΚΑΜΠΤΩ» που αφορά ςτο πρόγραμμα «Στζγαςθ και Εργαςία για τουσ αςτζγουσ», τθσ
Διεφκυνςθσ Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικών Υποθζςεων, με
Αρχι Διαχείριςθσ το Εθνικό Ινςτιτοφτο Εργαςίασ και Ανθρώπινου Δυναμικοφ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.). Στα πλαίςια
του προγράμματοσ ζχουν ξεκινιςει οι δράςεισ δθμοςιότθτασ- ενθμζρωςθσ ςε τοπικοφσ φορείσ του
Διμου, ςτο κοινό και ςε άλλουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ,
τουσ ςτόχουσ και το ςκοπό του προγράμματοσ.
Το πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν άμεςθ μετάβαςθ οικογενειϊν και ατόμων που φιλοξενοφνται ςε
Κοινωνικοφσ Ξενϊνεσ Βραχυχρόνιασ Φιλοξενίασ ι Ξενϊνεσ φπνου ι ζχουν καταγραφεί από τθν
κοινωνικι υπθρεςία του Διμου ωσ άςτεγοι που διαβιοφν ςτο δρόμο ι ςε ακατάλλθλα καταλφματα
(τροχόςπιτα, αυτοκίνθτα, αυτοςχζδιεσ καταςκευζσ, παραπιγματα, παράγκεσ, containers, ακατάλλθλα
για κατοίκθςθ κτίρια με βάςθ τθν κείμενθ νομοκεςία) και δφναται άμεςα να επανενταχκοφν, ςε
αυτόνομεσ μορφζσ διαβίωςθσ.
Ειδικότεροι ςτόχοι του προγράμματοσ αποτελοφν :
1. Η άμεςθ μετάβαςθ ςε αυτόνομεσ μορφζσ διαβίωςθσ μζςω τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ςτζγαςθσ
(κάλυψθ εξόδων ενοικίου, οικοςκευισ & λειτουργικϊν αναγκϊν) και κοινωνικισ φροντίδασ,
2. Η κινθτοποίθςθ για επανζνταξθ ςτον κοινωνικό ιςτό μζςω τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ςυμβουλευτικισ
και εργαςιακισ επανζνταξθσ,
3. Η ζνταξθ ποςοςτοφ 20% του ςυνόλου των ωφελοφμενων ςτον πυλϊνα τθσ εργαςιακισ επανζνταξθσ,
4. Η ανάπτυξθ ςυνεργειϊν με ςυναρμόδιεσ Κοινωνικζσ Υπθρεςίεσ του Διμου Περιςτερίου και άλλων
Δθμόςιων Φορζων,

5. Η διάρκεια του προγράμματοσ για το ςφνολο των ωφελοφμενων του ςχεδίου αφορά για διάςτθμα
ζωσ και δεκαοχτϊ μινεσ.
Κοινωνικι επανζνταξθ των ωφελοφμενων
Στοχεφοντασ ςτθν επιτυχι Εργαςιακι και Κοινωνικι Επανζνταξθ τθσ ομάδασ ςτόχου, ο Δικαιοφχοσ και
οι Διαχειριςτζσ του ςχεδίου κα προςφζρουν τισ παρακάτω υπθρεςίεσ ςτουσ ωφελοφμενουσ με ςκοπό
τθν ενδυνάμωςι τουσ και τθν υποςτιριξθ τόςο ςτο πεδίο ανεφρεςθσ εργαςίασ όςο και ςτο κοινωνικό
περιβάλλον:
 Υπθρεςίεσ Ψυχο-κοινωνικισ Υποςτιριξθσ (ατομικζσ & ομαδικζσ)
 Νομικι Συμβουλευτικι
 Υπθρεςίεσ Διοικθτικισ υποςτιριξθσ
 Διαςφνδεςθ του ωφελοφμενου με άλλουσ κοινωνικοφσ φορείσ
 Εργαςιακι Συμβουλευτικι – Εκπαίδευςθ
 Εργαςιακι ςυμβουλευτικι και επανζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ
i. Συνεργαςία με τα τοπικά Κζντρα Προϊκθςθσ ςτθν Απαςχόλθςθ του ΟΑΕΔ για παροχι υπθρεςιϊν
ςυμβουλευτικισ
ii. Ενθμζρωςθ για τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ ςτθν εργαςία,
iii. Πλθροφόρθςθ ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ εφρεςθσ νόμιμθσ εργαςίασ και παρακολοφκθςθσ
προγραμμάτων εκπαίδευςθσ / κατάρτιςθσ,
iv. Αναηιτθςθ εργαςίασ που να καλφπτει τισ ανάγκεσ του κάκε ωφελοφμενου,
v. Υποβοικθςθ των ωφελοφμενων, προκειμζνου να ζχουν πρόςβαςθ ςτθν αγορά εργαςίασ (π.χ.
ςφνταξθ βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ, παροχι ςυμβουλϊν ςε κζματα λογιςτικά, φορολογικά, νομικά
κλπ),
vi. Ειδικι ατομικι και ομαδικι ςυμβουλευτικι προετοιμαςίασ για τθν ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ.
vii. Ενθμζρωςθ τοπικισ κοινωνίασ και αναηιτθςθ ςυνεργαςίασ με εργοδότεσ
viii. Υποςτιριξθ και διαμεςολάβθςθ μεταξφ εργαηόμενου και εργοδότθ
 Παρακολοφκθςθ και υποςτιριξθ
i. Παρακολοφκθςθ και επικαιροποίθςθ του Σχεδίου Κοινωνικισ Επανζνταξθσ των ωφελοφμενων
ii. Αξιολόγθςθ τθσ πορείασ κοινωνικισ επανζνταξθσ των ωφελοφμενων
iii. Κατάρτιςθ πλάνου παρακολοφκθςθσ και υποςτιριξθσ των ωφελοφμενων μετά τθ λιξθ του
προγράμματοσ

