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Διαδικασία καταγραφής

- είναι δυναμική, ξεκίνησε παράλληλα με την κατάρτιση του ΠΕΠ
2014-2020, συνεχίστηκε με την εξειδίκευση του και θα συνεχίζεται
συστηματικότερα και κατά την υλοποίηση του,
- διαμορφώθηκε με κριτήρια τα οποία είναι διαφορετικής ποιότητας
(εισόδημα, ασφάλιση, οικονομικές υποχρεώσεις κ.λ.π),
- βασίστηκε σε πηγές οι οποίες προς το παρόν συλλέγουν στοιχεία χωρίς
συστηματική καταγραφή και συχνά επικαλυπτόμενα,
- αναφέρεται σε επίσημες δειγματοληπτικές έρευνες, οι οποίες όμως δεν
φτάνουν ακόμη σε επίπεδο περιφέρειας,
- καλείται να ερμηνεύσει την πραγματικότητα με βάση εισοδηματικούς.
μέσους όρους.
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Πηγές
- Απογραφή πληθυσμού 2011
- Δειγματοληπτικές έρευνες εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης της ΕΛΣΤΑΤ
- Μελέτες στο πλαίσιο της κατάρτισης του νέου ΕΣΠΑ
- Στοιχεία για την προέλευση των εισοδημάτων ανά Π.Ε
- Εκθέσεις Φτωχοποίησης από τις Περιφερειακές Ενότητες
- Ερωτηματολόγια προς τους Δήμους
- Συναντήσεις με αρμόδια στελέχη σε Δήμους, Μητροπόλεις και ΜΚΟ
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Κάποια συμπεράσματα
- Επιδοματική πολιτική, η οποία μετά και την αύξηση των αιτημάτων, έχει
καταστεί σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματική.
- Έλλειμμα συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών ακόμη και στον ίδιο Δήμο
π.χ. δημοτικών υπηρεσιών και νομικών προσώπων).
- Έλλειψη προσωπικού στις υπηρεσίες.
- Τουλάχιστον 16.428 άτομα, βιώνουν συνθήκες ακραίας φτώχειας.
- Ένας σημαντικός αριθμός πολιτών, στερείται ασφάλισης (συμμετοχή).
- H μετανάστευση των νέων αρχίζει να αποτελεί ξανά πρόβλημα.
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συνέχεια συμπεράσματα
- Σχολική διαρροή σε υποβαθμισμένες αλλά και ορεινές και απομακρυσμένες
περιοχές.
- Οργανωμένα δίκτυα αλλά και οικογενειακοί δεσμοί και άτυπη κοινωνική
αλληλεγγύη.
- Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση π.χ όσον αφορά την σίτιση των μαθητών.
- Η ανθρωπιστική κρίση αποσοβήθηκε λόγω της μεγάλης ανάπτυξης του
εθελοντισμού, κυρίως στα αστικά κέντρα και της μεγάλης προσπάθειας
των στελεχών των υπηρεσιών Πρόνοιας.
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Η Στρατηγική

Α. Ανάπτυξη ενός «Περιφερειακού Παρατηρητηρίου» που θα εναρμονίζεται
με τον Εθνικό Μηχανισμό Παρακολούθησης και εφαρμογής των
πολιτικών κοινωνικής ένταξης και παράλληλα ανάπτυξη Δικτύων
Αλληλεγγύης σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.
Λειτουργίες
1. Επιστημονική υποστήριξη για την ανάπτυξη, οργάνωση και διαχείριση των
δικτύων αλληλεγγύης.
2. Διερεύνηση πηγών χρηματοδότησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών καθώς και
κινητοποίησης ιδιωτικών κεφαλαίων.
3. Ενεργοποίηση, υποστήριξη, διεύρυνση και συντονισμός του δικτύου των
εθελοντών και των ΜΚΟ.
4. Συστηματική συλλογή και επικαιροποίηση στοιχείων, συντονισμός των
φορέων και διάχυση της αναγκαίας πληροφορίας.
6. Διαρκής αποτίμηση των αποτελεσμάτων των δράσεων.
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Η Στρατηγική

Β. Κέντρα Κοινότητας - μηχανισμοί πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας.
(8-10 δομές)
Δράσεις
1. Παιδική Φτώχεια σίτιση, ιατρική παρακολούθηση, σχολική υποστήριξη,
παρέμβαση σε οικογενειακό επίπεδο, παραπομπή σε αρμόδιους φορείς.
Ενεργοποίηση κοινωνικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την
εξασφάλιση βασικών αγαθών σε παιδιά από 0-16 ετών.
2. Υποστήριξη όλων των ευάλωτων ομάδων για την πρόσβαση σε οικονομικά
προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας, πρόνοιας, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, δημιουργικής απασχόλησης,
προσχολικής αγωγής, αναψυχής.
3. Δικτύωση με το σύνολο των τοπικών υπηρεσιών, συντονισμός δράσεων.
4. Καταγραφή αναγκών, πρωτογενών στοιχείων και συνεχής ενημέρωση του
Παρατηρητηρίου.
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Η Στρατηγική
Γ. Ενίσχυση της απασχόλησης με έμφαση στην αυτοαπασχόληση και την κοινωνική
επιχειρηματικότητα.
Εργαλεία
1. Ανάπτυξη τοπικού Σχεδίου Δράσης για την διάγνωση των αναγκών της τοπικής Αγοράς
Εργασίας.
2. Παρατηρητήριο απασχόλησης για την συνεχή επικαιροποίηση του σχεδίου σε σύνδεση με τον
Μηχανισμό του Υπουργείου Εργασίας.
3. Μηχανισμός ελέγχου της σχολικής διαρροής με την βοήθεια του προγ/τος ESPY (PROGRESS)
για την ανεργία των νέων.
4. Στήριξη του Περιφερειακού Μηχανισμού για την κοινωνική οικονομία.
5. Ενίσχυση της δημιουργίας Κοιν.Σ.Επ.
6. Σύνδεση της συνολικής προσπάθειας με τα πορίσματα των μελετών και των διαδικασιών
ανάπτυξης της RIS3 της ΑΜΘ.
7. Προώθηση Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης στοχευμένες στα χαρακτηριστικά της
τοπικής αγοράς εργασίας και των κλάδων της RIS3 της ΑΜΘ.
8. Ο.Χ.Ε. για τους Ρομά, με την επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Ένταξη των
Ρομά και πληθυσμών που διαμένουν σε ιδιαίτερα υποβαθμισμένους οικισμούς της Περιφέρειας
ΑΜΘ.
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