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3. Θεματικός στόχος 9 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv.
Θεματικός Στόχος (ΘΣ):
Επενδυτική Προτεραιότητα:

Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες:
Ειδικοί Στόχοι:
Δείκτες αποτελέσματος:

9 "Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης "
9iv Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
--9.iv.2: Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών
ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες
του αναθεωρημένου Ε.Π. «Αττική 2014-2020
05504: Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες
υπηρεσίες
11206: Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας
(TOMY) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)
11207: Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις συγχρηματοδοτούμενες δομές στο σύνολο των
ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην περιφέρεια
11208: Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις προς το σύνολο των ατόμων που αιτήθηκαν
υπηρεσίες για εξαρτήσεις

ΔΡΑΣΗ 9.4.ΑΣΔΑ.1: “Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή
Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικά
Κοινωνικά Δίκτυα "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ" και "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ")”
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:

Συνεισφορά δράσης στο
πλαίσιο επίδοσης:
Ενδιάμεσοι φορείς:
Κατηγορία Περιφέρειας:

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

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΑΣΔΑ
Όλη η χώρα

53

5η Επ. Παρακολούθησης (27/06/2019) - Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ "Αττική" 2014-2020
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες:
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις:

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή Δράσης
H Δράση αφορά στην πρόληψη και αντιμετώπιση της Φτώχειας και στην Παροχή Υπηρεσιών Πρόληψης και Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στη Δυτική Αθήνα, περιλαμβάνει δε το ακόλουθο «μίγμα»
παρεμβάσεων:
•

Ενίσχυση της κοινωνικοποίησης των οικογενειών Ευπαθών Ομάδων που διαβιούν σε συν-

θήκες φτώχειας και κοινωνικής απομόνωσης.
•

Ψυχοπαιδαγωγική και συμβουλευτική υποστήριξη παιδιών, εφήβων, νέων. Προβλέπεται η

παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για παιδιά, εφήβους και νέους για την πρόληψη και αντιμετώπιση μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών και δυσκολιών που αποτελούν εμπόδιο στην κοινωνική
συμμετοχή και την εργασιακή ένταξη. Προβλέπεται η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής / επαγγελματικού προσανατολισμού, ψυχολογική, λογοπεδική υποστήριξη, εργοθεραπεία,
κ.α.
•

Δημιουργία ενός πλέγματος υποστηρικτικών υπηρεσιών για παιδιά, εφήβους, νέους και τις

οικογένειές τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που έχουν διαγνωσθεί από την καθημερινή διεπαφή των υπηρεσιών των Δήμων με την τοπική κοινωνία, σε δύο στάδια:
- πρόληψη και αποκατάσταση ατομικών δυσκολιών που δυνητικά αποτελούν τροχοπέδη στην
κοινωνική και εργασιακή ένταξη και
- ομαδική συμμετοχή παιδιών, εφήβων και νέων σε δραστηριότητες προσανατολισμένες στην
παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων/δράσεων, διαμορφώνοντας ένα δυναμικό πλαίσιο-πλέγμα
συμμετοχικής δημιουργίας και προστασίας από φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού.
•

Αγωγή ψυχικής ανθεκτικότητας σε επίπεδο συστήματος (οικογένεια - σχολείο - κοινότητα).

Περιλαμβάνεται η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών (ανά ηλικιακή ομάδα νήπια-παιδιά-έφηβοι), η ευαισθητοποίηση τους και η άσκηση βασικών δεξιοτήτων σε
σημαντικά θέματα όπως η επικοινωνία, η αυτογνωσία, η αναγνώριση, η έκφραση και η διαχείριση
συναισθημάτων και η αποδοχή της διαφορετικότητας. Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και τους
γονείς τους, στοχεύοντας στη διαμόρφωση συνθηκών αμοιβαίου σεβασμού και στη διευκόλυνση
της συνεργασίας μέσα στην οικογένεια και στη σχολική κοινότητα. Επιπλέον, σκοπός της συγκεκριμένης παρέμβασης αποτελεί η διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος και η προαγωγή της ψυχικής
υγείας και ψυχικής ανθεκτικότητας στο πλαίσιο τόσο του οικογενειακού όσο και του σχολικού περιβάλλοντος, διευκολύνοντας έτσι και τη μαθησιακή διαδικασία όσο και τη γενικότερη προσαρμογή
των μαθητών στη σχολική ζωή, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Μέσα από την εφαρμο-
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γή του Προγράμματος και την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας γονιών και μαθητών αλλά και
των εκπαιδευτικών ουσιαστικά δίνεται έμφαση στην πρωτογενή πρόληψη.
•

Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση (ΠΠΠ). Στήριξη και διαχείριση της καθημερινής ζωής σε νεαρά

ζευγάρια ή/και μητέρες ή/και σε νέες και δυνάμει μητέρες στους συντρόφους και στα βρέφη τους.
Μέσω της ΠΠΠ αναπτύσσονται και εφαρμόζονται υπηρεσίες και παροχές για πολύ μικρά παιδιά
και τις οικογένειές τους, που παρέχονται σε μία ορισμένη περίοδο στη ζωή του παιδιού - βρέφους,
και καλύπτουν οποιαδήποτε δράση που λαμβάνει χώρα όταν το παιδί χρειάζεται ειδική υποστήριξη, ώστε να:
- διασφαλιστεί και προαχθεί η προσωπική του ανάπτυξη,
- ενδυναμωθεί η επάρκεια της οικογένειας και
- προωθηθεί η κοινωνική ενσωμάτωση τόσο του παιδιού όσο και της οικογένειας.
•

Βασική αρχή της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι η ανάδειξη της πρόληψης, ως τμήμα της

παρεμβατικής εργασίας. Σύμφωνα με την έννοια της ΠΠΠ, η πρόληψη δεν μπορεί να λάβει χώρα
λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις συνθήκες υγείας ενός ατόμου, πρέπει επίσης να λάβει υπόψη το κοινωνικό του περιβάλλον.
•

Πλέγμα Δράσεων φυσικοθεραπείας για εφήβους (από 12 χρονών) και νέους έως 40 χρονών

αλλά και για την Γ’ ηλικία. Περιλαμβάνονται δράσεις κλασικής φυσικοθεραπείας, νέων μεθόδων
αποκατάστασης και διατροφολογίας.
•

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη και συμβουλευτική σε μεμονωμένα άτομα ή οικογένειες που α-

ντιμετωπίζουν προβλήματα αυτοεκτίμησης και μειωμένης ατομικής και οικογενειακής φροντίδας και
υγιεινής,
Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται με φυσική έδρα σε υφιστάμενες Κοινωνικές Δομές των Δήμων
της Δυτικής Αθήνας και δεν αφορούν σε νέες Δομές.
Ωφελούμενοι της Δράσης είναι:
•

Οικογένειες και μέλη αυτών (με έμφαση σε παιδιά, έφηβους και νέους που ανήκουν στις ευ-

παθείς ομάδες.
•

Άτομα και οι οικογένειες τους που ανήκουν κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, με χα-

μηλό κοινωνικοοικονομικό προφίλ.
•

Άτομα χαμηλού εισοδήματος που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.

•

Ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία, άτομα που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό απο-

κλεισμό.
•

Ανασφάλιστοι, Ευπαθείς Ομάδες του πληθυσμού με έμφαση στους δικαιούχους του Κοινωνι-

κού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.
•

ΑΜΕΑ και άτομα που συμβιούν με ΑΜΕΑ.
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•

Αιτούντες άσυλο, αιτούντες διεθνούς προστασίας, ασυνόδευτα τέκνα, μετανάστες υπήκοοι

τρίτων χωρών & απάτριδες.
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.

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)

-

-

7.5000

ΟΧΙ

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

3.570.000,00€

Δημόσια Δαπάνη (β)

3.570.000,00€

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

2.856.400,00€

Εθνική Συμμετοχή (δ)

714.000,00€

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

3.570.000,00€

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00 €

Δυνητικοί Δικαιούχοι
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RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ
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Ως Δυνητικοί Δικαιούχοι για να υλοποιήσουν την παρούσα Δράση ορίζονται οι Δήμοι Αγ. Βαρβάρας, Αιγάλεω, Αγ. Ανάργυρων-Καματερού, Περιστερίου, Πετρούπολης και Χαϊδαρίου
(μέσω των αρμοδίων Διευθύνσεών τους).
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

ΔΔ

Κωδ.
Επεν.
Προτ.

ΔΔ

Κωδ.
Ειδικού
στόχου

ΔΔ

Κωδ. Δράσης/
πρόσκλησης

ΔΔ

Κωδ.
πεδίου παρέμβασης

ΔΔ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(12)

(13)

09

297.633.489,00

09

297.633.489,00

9.iv

9.4.ΑΣΔΑ.1

3.570.000

112

3.570.000

9.iv.2

(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)

9.4.ΑΣΔΑ.1

Νέα Δράση

Περισσότερες αναπτυγμένες περιφέρειες

3.570.400

ΟΧΕ

-

–

–

(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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