Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

MIS:

5008013

Τίτλος

"Σύσταση και Λειτουργία Επιτελικής / Συντονιστικής Δομής
Κοινωνικής Ένταξης (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη)"

Περιφέρεια/Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα :

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Φορέας λειτουργίας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Προϋπολογισμός:

803.520 €

Ταμείο :

ΕΚΤ

Περιγραφή :

Μέσω της Περιφερειακής Κοινωνικής Πύλης θα προσφέρεται ένα
ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την κοινωνική ένταξη και
την προώθηση στην απασχόληση ευπαθών ατόμων και ομάδων
του πληθυσμού (όπως, ΑΜΕΑ, Δικαιούχοι του Κοινωνικού
Εισοδήματος Αλληλεγγύης, Μετανάστες, Ρομά, άνεργοι
ωφελούμενοι
προγραμμάτων
κοινωνικής
προστασίας,
κλπ).Σκοπός είναι η Ανάπτυξη και Πιλοτική Λειτουργία (Τήρηση
και
Επικαιροποίηση)
«Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού
Συστήματος Υποστήριξης της Ταυτοποίησης των Ωφελουμένων
και Διαχείρισης / Παρακολούθησης της Κοινωνικής Ένταξης σε
ατομικό / οικογενειακό επίπεδο» (ΟΠΣ-ΥΤΚΕ)». Θα υποστηρίζεται
άμεσα η συγκρότηση και λειτουργία των «Διευρυμένων Κέντρων
Κοινότητας», τα οποία διαρθρώνονται σε «Κέντρα Κοινότητας»
και σε αντίστοιχες «Κινητές Μονάδες που δημιουργούνται και
λειτουργούν στους Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε
επίπεδο
Περιφερειακής
Ενότητας
μέσω
αντίστοιχων
Προγραμματικών Συμβάσεων, ενώ υποστηρίζει έμμεσα τις λοιπές
Κοινωνικές Δομές ως προς τα ζητήματα παρακολούθησης και
αξιολόγησης των δράσεων κοινωνικής ένταξης.

Αποτελέσματα :

Μέσω της Περιφερειακής Κοινωνικής Πύλης, θα βελτιωθεί η
προσβασιμότητα των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές
και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες μέσω της υποστήριξης
κάθε κοινωνικής προσπάθειας των τοπικών κοινωνιών (σε όλες τις
Περιφερειακές Ενότητες και σε επίπεδο Δήμου) στους τομείς: διάγνωσης αναγκών και κοινωνικής έρευνας - κοινωνικής
προστασίας - πολυεπίπεδης ενδυνάμωσης των ωφελουμένων ψυχοκοινωνικής στήριξης - κοινωνικής ενσωμάτωσης συμβουλευτικής
προώθηση
της
απασχόλησης
και
επιχειρηματικότητας - κατάρτισης και
επαγγελματικού
προσανατολισμού
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Στόχος :

Η πράξη Σύσταση και Λειτουργία Επιτελικής / Συντονιστικής Δομής
Κοινωνικής Ένταξης (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη) στοχεύει στη
συγκρότηση και οργάνωση της λειτουργίας «Διευρυμένων
Κέντρων Κοινότητας» με τη μορφή ενός σύγχρονου, ευέλικτου,
αποτελεσματικού και βιώσιμου περιφερειακού δικτύου
υποστήριξης των τοπικών κοινωνικών υπηρεσιών & δομών, με
στόχο την κοινωνική ένταξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων του
πληθυσμού, και την προώθησή τους στην απασχόληση
(Περιφερειακό Δίκτυο Κέντρων Κοινότητας και λοιπών Κοινωνικών
Δομών).
Ειδικότερα αποσκοπεί:
Στην προσφορά ευρέος φάσματος ολοκληρωμένων
υποστηρικτικών υπηρεσιών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
για την κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση.
Στην υποστήριξη κάθε κοινωνικής προσπάθειας των τοπικών
κοινωνιών στους τομείς της διάγνωσης των κοινωνικών αναγκών
σε οικογενειακό και ατομικό επίπεδο, της κοινωνικής προστασίας,
ενδυνάμωσης, ψυχοκοινωνικής στήριξης και ένταξης των
ωφελούμενων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του
πληθυσμού, καθώς και την προώθηση εκείνων που βρίσκονται σε
εργασιακή ηλικία στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα.

