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Ενημεπωηική Ημεπίδα με θέμα «Αξιολόγηζη ηηρ ποπείαρ 
ςλοποίηζηρ ηων Δπάζεων Κοινωνικήρ Ένηαξηρ για Εςάλωηερ 

Ομάδερ (ΤΟΠ/ ΕΚΟ) – Παπάθεζη και ανηαλλαγή εμπειπιών» ζηην 
Αγοπά Απγύπη 

Η δεχηεξε ελεκεξσηηθή εκεξίδα ηεο Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο (Α..) «Δίθηπν ζπλεξγαζίαο γηα ηελ 
απαζρφιεζε αξρεγψλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, αηφκσλ ζηα φξηα ηεο θηψρεηαο, ςπρηθά 
αζζελψλ, πξψελ ρξεζηψλ νπζηψλ θαη αηφκσλ κε ζσκαηηθέο αλαπεξίεο (E-NetSForMeniHands)» 
κε ζέκα «Αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ Δξάζεσλ Κνηλσληθήο Έληαμεο γηα επάισηεο 
νκάδεο (ΣΟΠ/ ΕΚΟ) – Παξάζεζε θαη αληαιιαγή εκπεηξηψλ» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ρζεο Πέκπηε 
7 Ννεκβξίνπ 2013 ζηελ Αγνξά Αξγχξε θέξδηζε ην έληνλν ελδηαθέξνλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

ηελ εκεξίδα ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη ηεζζάξσλ Α.. πνπ πινπνηνχλ δξάζεηο θνηλσληθήο 
έληαμεο γηα Εππαζείο Κνηλσληθά Οκάδεο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Οη εηζεγεηέο 
έδσζαλ κήλπκα αηζηνδνμίαο κε ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί, 
ελψ ηαπηφρξνλα έζεζαλ ηε βάζε γηα πξνβιεκαηηζκνχο θαη ζπιινγηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ 
ππεξπήδεζε ησλ κέρξη ζήκεξα εκπνδίσλ ζηελ παξαθνινχζεζε θαη ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ. 

Η εκεξίδα μεθίλεζε κε ηελ νκηιία ηνπ πξνέδξνπ ηεο Α.. «ΦΡΟΝΣΘ-ΖΧ» θνπ πχξνπ Φξεκεληίηε ν 
νπνίνο έζεζε πνιχ εχζηνρα ηηο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηηο εππαζείο 
θνηλσληθά νκάδεο απφ ηνλ ζρεδηαζκφ έσο θαη ηελ πινπνίεζε. Επηπιένλ, ηφληζε ηελ επζχλε πνπ 
θέξνπλ νη θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο ηηο δξάζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ ηειηθφ ζηφρν ησλ έξγσλ, 
δειαδή ηελ δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ έληαμε ή επαλέληαμε ησλ αλέξγσλ ησλ ΕΚΟ 
ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Με πνιχ ελδηαθέξνπζα εηζήγεζε ζπκκεηείρε επίζεο ε θνηλσληνιφγνο θαη 
επηζηεκνληθή ππεχζπλε ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο αλέξγσλ ηεο Α.. «ilicon-R» θα Δήκεηξα 
Παλαγηψηαξνπ. Η θα Παλαγηψηαξνπ ππνζηήξημε ηελ εηζήγεζή ηεο κε νπηηθναθνπζηηθά κέζα θαη 
πέηπρε λα κεηαθέξεη ζηνπο παξεπξηζθφκελνπο ηηο δπζθνιίεο αιιά θαη ηηο επράξηζηεο εθπιήμεηο 
πνπ ζπλάληεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ζπλεδξηψλ ησλ σθεινπκέλσλ. Σν ηειηθφ 
ηεο κήλπκα επηθεληξψζεθε ζηνλ ζηφρν ηεο νκαιήο θνηλσληθήο θαη εξγαζηαθήο ελζσκάησζεο ησλ 
ΡΟΜΑ ρσξίο λα επηρεηξεζεί αιινίσζε ησλ εγγελψλ  ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Αθνινχζεζε ε 
εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Α.. «ΑΥΑΨΑ ROMA» θνπ Υξήζηνπ Γηαλλαθφπνπινπ. ηε νκηιία ηνπ ν 
θνο Γηαλλαθφπνπινο αλαθέξζεθε ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θνηλσληθήο νκάδαο ησλ ΡΟΜΑ θαη 
ραηξέηεζε ηελ πξσηνβνπιία ηεο Α.. «e-NetS for Meni Hands» γηα ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 
ζπκπξάμεσλ, επρφκελνο λα ππάξμεη θαη αλάινγε ζπλέρεηα. 
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Η εθπξφζσπνο ηνπ ζπληνληζηή εηαίξνπ DATA RC ηεο Α.. «e-NetS for Meni Hands» θα νθία 
Κατάθα θαη ν εθπξφζσπνο ηνπ ΚΕΚ Euroteam θνο Γηψξγνο Σάξακαο αλαθέξζεθαλ ζηελ έσο 
ηψξα πνξεία πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο θαη αλέθεξαλ φηη παξφια ηα εκπφδηα, ε δξάζε πξνρσξάεη 
κε νκαινχο ξπζκνχο θαη νη σθεινχκελνη δείρλνπλ ελεξγφ ελδηαθέξνλ γηα ηα πξνγξάκκαηα 
θαηάξηηζεο, επηκφξθσζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο. Χο κέινο ηεο νκάδαο έξγνπ ηεο «e-
NetS for Meni Hands» ε θα Υξχζα Παπαγεσξγνπνχινπ, Φπρνιφγνο – χκβνπινο 
πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο ηνπ πιιφγνπ γηα ηελ Φπρηθή Τγεία ΟΦΤ Πάηξαο, αλέιπζε ηηο 
κεζφδνπο ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ζπλεδξηψλ ησλ σθεινπκέλσλ θαη ην ζεηηθφ αληίθηππν πνπ έρνπλ 
ζε απηνχο. Σηο εξγαζίεο ηεο εκεξίδαο νινθιήξσζε ε πξφεδξνο ηνπ ΟΦΤ Παηξψλ θα Αγγειηθή 
Σξηαληαθχιινπ ε νπνία ηνπνζεηήζεθε επί ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εππαζείο 
θνηλσληθά νκάδεο ζε φια ηα επίπεδα θαη ζηνλ ξφιν πνπ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ νη θνηλσληθέο 
επηρεηξήζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο φπσο δηακνξθψλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο εμαηξεηηθά δπζκελείο 
θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Σηο εηζεγήζεηο αθνινχζεζε ζπδήηεζε κε εξσηήκαηα θαη 
πξνβιεκαηηζκνχο ησλ αθξναηψλ. 

ηελ Αλαπηπμηαθή χκπξαμε «E-NetS For Meni Hands» ζπκκεηέρνπλ ην Επηκειεηήξην Αραΐαο, ν 
χιινγνο γηα ηελ Φπρηθή Τγεία – ΟΦΤ Πάηξαο, ην σκαηείν ΑκεΑ – Πεξηθεξεηαθή Ελφηεηα 
Αραΐαο, ν Παλειιήληνο χιινγνο Παξαπιεγηθψλ – Παξάξηεκα Αραΐαο, ε Πεξηθεξεηαθή 
Οκνζπνλδία ΑκεΑ Δπηηθήο Ειιάδαο θαη Ννηίσλ Θνλίσλ Νήζσλ, ην ΚΕΚ Euroteam θαη ε DATA 
Research and Consulting Α.Ε. 


