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ΔΡΑΣΗ 9.3.ΑΣΔΑ.1: “Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και
Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Κοινωνικής
Ένταξης των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικά
Κοινωνικά Δίκτυα "ΦΡΟΝΤΊΖΩ" και "ΕΝΤΑΣΣΩ")”
Χαρακτηρισμός δράσης:

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο:

Ενέργειες που θα αναληφθούν
για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα
έργα:
Τρόπος υλοποίησης δράσης:

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο:

Συνεισφορά δράσης στο
πλαίσιο επίδοσης:
Ενδιάμεσοι φορείς:

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΑΣΔΑ

Κατηγορία Περιφέρειας:

Σύνδεση με αιρεσιμότητες:
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις:

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή Δράσης
Η Δράση αφορά σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης των
διακρίσεων, βελτίωσης της ποιότητας ζωής και προώθησης της κοινωνικής ένταξης των Ειδικών
και Ευάλωτων Ομάδων στη Δυτική Αθήνα, με την εφαρμογή πλέγματος παρεμβάσεων με το ακόλουθο περιεχόμενο :


ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις σε κοινωνικές υπηρεσίες
ενδυνάμωσης, κοινωνικής ένταξης και προώθησης στην απασχόληση,



πολλαπλή στήριξη της οικογένειας και των ανήλικων τέκνων,



ανοιχτή φροντίδα και βοήθεια των ηλικιωμένων ή των ατόμων με χρόνιες παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών τους,
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κοινωνική ένταξη και ενεργοποίηση των νέων, μέσω βιωματικής ενδυνάμωσης, συμμετοχής
τους σε κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα και προώθησή τους στην αγορά εργασίας.

Οι παραπάνω Δράσεις θα εφαρμοσθούν από τους Δικαιούχους Δήμους της Δυτικής Αθήνας σε ένα
τεκμηριωμένο «μίγμα» ενεργειών, ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες και ανάγκες σε επίπεδο Δήμου
ή/και με έμφαση σε θύλακες φτώχειας ή/και αρνητικών φαινομένων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι
σύμφωνα με έρευνα του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Αττικής, το 24,8%
του συνόλου των ωφελουμένων που εξυπηρετούνται από τα Κ.Κ. της Αττικής προέρχονται από τη
Δυτική Αθήνα (18.309 ωφελούμενοι, Δεκ 2018). Αντίστοιχα, οι υποκείμενοι σε συνθήκες ακραίας
φτώχειας ανέρχονται σε 17.751 άτομα, τα οποία είναι μέλη 7.886 οικογενειών. Κατά συνέπεια, οι
άμεσα ωφελούμενοι από κοινωνικές πολιτικές στη Δυτική Αθήνα είναι αναλογικά πολύ περισσότεροι από αυτούς που υπόκεινται σε ακραία φτώχεια, εκτιμάται δε ότι ξεπερνούν τα 50.000 άτομα.
Ενδεικτικό περιεχόμενο παρεμβάσεων:
1. Ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις σε κοινωνικές υπηρεσίες
ενδυνάμωσης, κοινωνικής ένταξης και προώθησης στην απασχόληση. Περιλαμβάνονται οι
ακόλουθες υπηρεσίες και παρεμβάσεις:
 άμβλυνση των διακρίσεων ενήλικων και αυτοεξυπηρετούμενων ΑΜΕΑ,
 βιωματική ενδυνάμωση των ΑΜΕΑ με την αξιοποίηση των εκφραστικών - εικαστικών μέσων
με στόχο την κοινωνική μάθηση και ψυχική ανθεκτικότητα,
 στήριξη της προσαρμογής των ΑΜΕΑ στην ψηφιοποίηση της καθημερινότητας και της αγοράς εργασίας,
 πιλοτικές δράσεις «τεχνολογικά υποστηριζόμενης συνεργατικής εργασίας» των ΑΜΕΑ
(computer-supported cooperative work / CSCW).
 ψυχολογική στήριξη και προσαρμογή των γονέων μέσω συμβουλευτικής διαδικασίας, ατομικής ή/και ομαδικής
 δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων, εργοδοτών και ευρύτερου κοινού στο σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων προσβασιμότητας,
απασχολησιμότητας και κοινωνικοποίησης ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις
2. Πολλαπλή στήριξη της οικογένειας και των ανήλικων τέκνων. Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες
υπηρεσίες και παρεμβάσεις:
 κοινωνική ενδυνάμωση, καθοδήγηση και ψυχοκοινωνική στήριξη δυσλειτουργικών οικογενειών,
 ένταξη παιδιών με προβλήματα προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον,
 υπηρεσίες πρώιμης ανίχνευση και πρώιμης παρέμβασης σε παιδιά με στόχο την πρόληψη
διαταραχών και δυσλειτουργιών στην ανάπτυξή τους στήριξη οικογενειών για την αντιμετώπιση καταστάσεων πένθους ή στήριξης ανάρρωσης (μετα-νοσοκομειακή προσαρμογή
και φροντίδα),
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 στήριξη οικογενειών με παραβατικούς ανηλίκους για την αντιμετώπιση των διακρίσεων,
πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας και αντιμετώπισης του κοινωνικού στίγματος
 υλοποίηση προγραμμάτων «σχολών γονέων»
 νομική στήριξη σε οικογένειες για διαχείριση και τακτοποίηση οικογενειακών θεμάτων
 συμβουλευτικές υπηρεσίες στα ηλικιωμένα μέλη οικογενειών που συνοικούν με τους πατρικούς ή τους μητρικούς γονείς για την φροντίδα τους το ρόλο και την ενεργή συμμετοχή τους
στην οικογένεια.
 Δράσεις υποστήριξης παιδιών και εφήβων με προβλήματα συμπεριφοράς, μαθησιακές δυσκολίες, αναπτυξιακά προβλήματα κ.λπ.
3. Ανοιχτή φροντίδα και βοήθεια των ηλικιωμένων ή των ατόμων με χρόνιες παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών τους. Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες υπηρεσίες και παρεμβάσεις:
 αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών προς την Γ' Ηλικία (υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας/πρόνοιας, συνοδείας, ενεργού γήρανσης κ.λπ.) και επέκταση υπηρεσιών που αφορούν
σε εξειδικευμένη φροντίδα (φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία),
 υπηρεσίες ανίχνευσης και υποστήριξης ατόμων με διαταραχές μνήμης,
 υποστήριξη της κατ' οίκον φροντίδας ατόμων με κινητικά ή άλλα προβλήματα
4. Κοινωνική ένταξη και ενεργοποίηση των νέων, μέσω βιωματικής ενδυνάμωσης, συμμετοχής
τους σε κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα και προώθησή τους στην αγορά εργασίας. Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες υπηρεσίες και παρεμβάσεις:
 συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενδυνάμωση και στήριξη της κοινωνικοποίησης νέων που διαβιούν σε οικογένειες με χαρακτηριστικά ευπαθών ομάδων,
 στήριξη της ατομικής ενεργοποίησης, της συμμετοχής σε ομάδες και της αυτοπεποίθησης σε
νέους μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων άθλησης και πολιτισμού,
 λοιπές δραστηριότητες συμμετοχής σε βιωματικά εργαστήρια, δημιουργικότητας, εθελοντισμού, αριστείας κ.λπ.
Σημειώνεται ότι πριν την έκδοση της πρόσκλησης, αυτή θα σταλεί για γνωμοδότηση στο αρμόδιο
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ώστε να εξεταστεί η συμπληρωματικότητα της εν λόγω δράσης σε σχέση με τυχών δράσεις που υλοποιεί το εν λόγω Υπουργείο.
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Δείκτες Εκροής
Πίνακας 2: Δείκτες εκροής
Κωδ.
δείκτη

11211

Δείκτης

Αριθμός ωφελουμένων
από κοινωνικές δράσεις
ΟΧΕ.

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά περίπτωση)

Αριθμός

Περισσότερο
Ανεπτυγμένες
Περιφέρειες

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

-

-

7.500

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό Σχήμα
Πίνακας 3: Προϋπολογισμός
Σύνολο Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)

4.900.000,00€

Δημόσια Δαπάνη (β)

4.900.000,00€

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

3.920.000,00€

Εθνική Συμμετοχή (δ)

980.000,00€

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

0,00 €

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

0,00 €

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0,00 €

εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

0,00 €

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

4.900.000,00€

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00 €
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Δυνητικοί Δικαιούχοι
Ως Δυνητικοί Δικαιούχοι για να υλοποιήσουν την παρούσα Δράση μετά την σχετική διαβούλευση
και διερεύνηση των αναγκών ορίζονται οι Δήμοι Αγ. Βαρβάρας, ο Δήμος Αιγάλεω, ο Δήμος Ιλίου, ο Δήμος Περιστερίου, ο Δήμος Πετρούπολης και ο Δήμος Χαϊδαρίου .
Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006-Β.3π.1), καθώς και το πρόγραμμα
«Καλλικράτης» (Ν.3852/2010-Β3.π2), οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στην παρούσα Δράση
εμπίπτουν στην άμεση περιοχή ευθύνης και στις αρμοδιότητές τους, καθώς και στην περιοχή εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσής με πεδίο εφαρμογής τη Δυτική Αθήνα.

Χρονοπρογραμματισμός Εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας

---

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης

---

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)

---

Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)

07/03/2018

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Ιούνιος 2019

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ιούλιος 2019
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Πίνακας 4: Ανάλυση Προϋπολογισμού (σε Δημόσια Δαπάνη – Δ.Δ.)
Κωδ.
ΑΠ

ΔΔ

Κωδ.
ΘΣ

(1)

(2)

(3)

09

297.633.489,00

09

Κωδ.
Επεν.
Προτ.

ΔΔ

(4)

(5)

(6)

297.633.489,00

9.iii

ΔΔ

Κωδ.
Ειδικού
στόχου

ΔΔ

(7)

(8)

ΔΔ

Κωδ.
πεδίου παρέμβασης

(9)

(10)

(12)

(13)

9.3.ΑΣΔΑ.1

4.900.000

111

4.900.000,00

Κωδ. Δράσης/
πρόσκλησης

9.iii.2

ΔΔ

(1), (3), (5), (7), (12): Συμπληρώνονται οι αντίστοιχοι κωδικοί αναγνώρισης όπως εισήχθηκαν στην SFC.
(9): Συμπληρώνονται οι κωδικοί δράσης όπως ορίστηκαν στο έγγραφο ΕΕΕΠ.

Πίνακας 5: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των Δράσεων
Κωδικός
Δράσης

Χαρακτηρισμός
δράσης

ΔΔ

Τρόπος υλοποίησης δράσης

ΔΔ

ΔΔ
που συνεισφέρει στο
πλαίσιο επίδοσης

ΔΔ
μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων

ΔΔ
μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

9.3.ΑΣΔΑ.1

Νέα Δράση

4.900.000,00

ΟΧΕ

4.900.000,00

-

–

–

(1): συμπληρώνονται μόνο οι σχετικοί κωδικοί αναγνώρισης όπως εισήχθηκαν στην SFC.
(2)-(9): επιλογή βάσει όσων έχουν αντίστοιχα συμπληρωθεί στην ενότητα 2.1 με τους αντίστοιχους Π/Υ τους.
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