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Πρόλογος
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πολιτικής και των κατευθύνσεων για τους
πληθυσμούς των Ρομά, η Ελλάδα, όπως και κάθε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι απαραίτητο να αναπτύξει Εθνική Στρατηγική και
Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό για την κοινωνική τους ένταξη. Περαιτέρω
δε, απαιτείται η ανάπτυξη ενός μακροπρόθεσμου Σχεδίου Δράσης και η
εξειδίκευσή του ανά τομέα σε περιφερειακό επίπεδο, με ολοκληρωμένες
παρεμβάσεις που θα υλοποιούνται στους δήμους και τους οικισμούς της
χώρας.
Στην εισαγωγή του σχεδίου, παρατίθενται οι πολιτικές σε ευρωπαϊκό και
εθνικό επίπεδο που καθορίζουν τις αρχές σύνταξης του παρόντος σχεδίου.
Παράλληλα, προσδιορίζεται το αντικείμενο της καταγραφής, παρουσιάζεται
η μεθοδολογία αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης και ο τρόπος
σύνταξης του ερωτηματολογίου.
Το επόμενο κεφάλαιο περιλαμβάνει την αποτύπωση της υφιστάμενης
κατάστασης του πληθυσμού των Ρομά στους οικισμούς της Περιφέρειας,
έτσι όπως διενεργήθηκε το καλοκαίρι του 2012. Αναλύονται οι τομείς
στέγασης, εκπαίδευσης, απασχόλησης, υγείας και κοινωνικής φροντίδας.
Στη συνέχεια επιχειρείται ο προσδιορισμός της στρατηγικής του
προγράμματος για κάθε έναν από τους τομείς πολιτικής και η εξειδίκευσή
του σε παρεμβάσεις βραχυπρόθεσμου (2012-2015) και μακροπρόθεσμου
ορίζοντα (2015-2020).
Τέλος στο Παράρτημα του παρόντος παρουσιάζεται η εξειδίκευση των
δράσεων ανά τομέα για κάθε οικισμό της περιφέρειας.
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Εισαγωγή
Οι Ρομά αποτελούν τη μεγαλύτερη μειονότητα της Ευρώπης και κατά την
ιστορική εξέλιξη των κοινοτήτων τους έχουν υιοθετήσει τρόπους ζωής και
έχουν παραδόσεις που συχνά διαφέρουν από αυτούς της πλειονότητας
στους χώρους εγκατάστασης τους. Έχοντας αναγνωρίσει οι ίδιοι την κοινή
καταγωγή τους και τα κοινά πολιτιστικά τους στοιχεία, διεκδικούν πλέον
μέσω πανευρωπαϊκού δικτύου, την αναγνώριση τους ως λαού χωρίς
έδαφος και αντίστοιχα την εκπροσώπηση τους στα Ηνωμένα Έθνη και την
ΕΕ 1 .
Ο πληθυσμός των Ρομά στην Ελλάδα σύμφωνα με εκτίμηση του δικτύου
ROM ανέρχεται στα 250.000 άτομα. Ο αριθμός αυτός όμως δεν μπορεί να
θεωρηθεί ακριβής, λόγω των αστικοδημοτικών εκκρεμοτήτων των Ρομά. Το
συμβούλιο της Ευρώπης εκτιμά τον αριθμό των Ρομά στην Ελλάδα σε
80.000 - 150.000 άτομα, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις της Γ. Γραμματείας
εκπαίδευσης ενηλίκων, ο αριθμός τους φθάνει τις 300.000 2 .
Οι φυλές των Ρομά δεν αποτελούν μια απόλυτα ομοιογενή ομάδα, ενώ
υπάρχουν κοινότητες Ρομά που είναι απρόθυμες να αποδεχτούν την
ταυτότητα τους 3,. Στην κοινότητα των Ρομά εντάσσονται πλήθος διακριτών
πολιτιστικών ομάδων, (όπως, Ρομά, Σίντι, Καλέ, Αθίγγανοι, Ντομ και Λομ),
ενώ περιλαμβάνονται και μετακινούμενοι πληθυσμοί. Παρά τις όποιες
διαφορές τους είναι γενικά παραδεκτό ότι οι ομάδες αυτές έχουν κοινά
πολιτιστικά χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα έχουν υποστεί στο σύνολό
τους σειρά από διώξεις και διακρίσεις σχεδόν σ’ όλες τις χώρες όπου
έζησαν. Ειδικότερα στην Ελλάδα, οι Ρομά στην πλειοψηφία τους διαβιούν
χωρίς να έχει επιτευχθεί η κοινωνική τους ένταξη, παραμένοντας σε
κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού.
Οι προσπάθειες της πολιτείας 4 για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
των Ρομά, έκαναν σαφή την πρόθεση της για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων, τα αποτελέσματα όμως δεν ήταν πάντα τα αναμενόμενα. Η
κοινωνική ένταξη, η ισότιμη συνύπαρξη και η βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης των Ρομά παραμένει και σήμερα πρόβλημα στο οποίο η Ελληνική
πολιτεία καλείται να απαντήσει.

1

“Statement by the participants in the meeting of NGO from Eastern and Central Europe”, 15-8, Nov.
2000, Warsaw.
2
Council of Europe, 2002 (Questionnaire on the Legal Situation of Roma/Gypsies/ Travellers in
Europe), http://assembly.coe.int/documents/workingdocs/doc02/ EDOC9397.htm.
3
Ringold, Dena, 2005. Roma in an Expanding Europe: Breaking the Poverty Cycle, Strategy Paper.
The World Bank, Washington, DC..
4
Πλαίσιο Εθνικής Πολιτικής Υπέρ Των Ελλήνων Τσιγγάνων (1996) - Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
Δράσης Για Την Κοινωνική Ένταξη των Ελλήνων Τσιγγάνων (2001 -2008)
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A. Η Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Ρομά
Τα τελευταία χρόνια, η κατάσταση των Ρομά 5 βρίσκεται διαρκώς στο
επίκεντρο της πολιτικής προσοχής στην Ευρώπη. Οι Ρομά –που με περίπου
10 έως 12 εκατομμύρια άτομα αποτελούν τη μεγαλύτερη μειονότητα της
Ευρώπης:
•

πέφτουν πολύ συχνά θύματα ρατσισμού, διακρίσεων και κοινωνικού
αποκλεισμού

•

Ζουν στην πλειοψηφία τους σε απόλυτη φτώχεια

•

Σε πολύ υψηλό ποσοστό δεν έχουν πρόσβαση σε υγειονομική
περίθαλψη και σε αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης

Πολλές γυναίκες και παιδιά Ρομά πέφτουν θύματα βίας, εκμετάλλευσης και
εμπορίας 6 , ακόμα και μέσα στις ίδιες τους τις κοινότητες. Πολλά παιδιά
Ρομά βρίσκονται στους δρόμους αντί να πηγαίνουν σχολείο. Η υστέρηση
των Ρομά ως προς το μορφωτικό επίπεδο και οι δυσμενείς διακρίσεις που
υφίστανται στην αγορά εργασίας είχαν ως συνέπεια για τους ίδιους υψηλά
ποσοστά ανεργίας και αεργίας ή θέσεις εργασίας χαμηλής ποιότητας,
χαμηλής ειδίκευσης και χαμηλών απολαβών.
Η ΕΕ, έχει θέσει στη διάθεσή της ένα ευρύ φάσμα νομικών, πολιτικών και
οικονομικών μέσων. Αν και οι ιδιαίτερες περιστάσεις, ανάγκες και
απαιτούμενες λύσεις ποικίλλουν σε πολύ μεγάλο βαθμό μεταξύ των
ευρωπαϊκών κρατών, οι κοινές αξίες της ελεύθερης μετακίνησης και των
θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και οι κοινοί στόχοι για πολιτική
σταθερότητα, οικονομική ευημερία, κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη
μεταξύ των κρατών μελών, καθιστούν απαραίτητη την ανάληψη ρόλου από
την Ευρώπη όσον αφορά τις πολιτικές για την ενσωμάτωση των Ρομά.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, στις 5 Απριλίου 2011, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή εξέδωσε το έγγραφο «Πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές
ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020» με το οποίο καλούσε τα κράτη μέλη να
καταρτίσουν ή να επανεξετάσουν τις σχετικές εθνικές στρατηγικές τους,
ώστε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις προκλήσεις που
συνεπάγεται η ένταξη των Ρομά, ώστε να βελτιώσουν με απτό τρόπο την
κατάσταση έως το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας.
Η έγκριση του πλαισίου από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της
ΕΕ απέδειξε ότι η ενσωμάτωση των Ρομά καθίσταται σημαντική

5
Ο όρος «Ρομά», όπως χρησιμοποιείται στο παρόν κείμενο και από πλήθος διεθνών
οργανώσεων και εκπροσώπους των ομάδων Ρομά στην Ευρώπη, καλύπτει διάφορες ομάδες (όπως,
Ρομά, Σίντηδες, Καλέ, Τσιγγάνους, Αθίγγανους, Ρουντάρι, Ασκαλί, Αιγύπτιους, Γιένις, Ντομ και Λομ),
ενώ περιλαμβάνει και μετακινούμενους πληθυσμούς (travellers), χωρίς να αρνείται τις
ιδιαιτερότητες και την πολυμορφία του τρόπου ζωής και του καθεστώτος αυτών των ομάδων.
6
Αξιολόγηση της Ευρωπόλ σχετικά με τις απειλές από το οργανωμένο έγκλημα (OCTA) για το
2011, σ. 26.
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προτεραιότητα για όλα
δημοσιονομική κρίση.

τα

κράτη

μέλη,

παρά

την

οικονομική

και

Τα κονδύλια της ΕΕ (ιδίως των διαρθρωτικών ταμείων) θα μπορούσαν να
είναι ένας ισχυρός μοχλός για τη βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής
κατάστασης ομάδων μειονεκτούντων ατόμων, όπως οι Ρομά.
Η Επιτροπή,
στην έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις
Βρυξέλλες στις 22 Μαρτίου 2012, υιοθέτησε τέσσερις τομείς για την
εξειδίκευση των εθνικών πολιτικών και την ανάπτυξη προγραμμάτων
δράσης για την αντιμετώπιση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού
που βιώνει η συγκεκριμένη ομάδα στις χώρες κράτη μέλη της Ε.Ε.
Ειδικότερα οι τομείς είναι:
α) Εκπαίδευση
Ο στόχος της ΕΕ είναι να εξασφαλίσει ότι όλα τα παιδιά των Ρομά θα
ολοκληρώνουν τουλάχιστον τη φοίτησή τους στο δημοτικό σχολείο και θα
έχουν πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση 7 .
β) Απασχόληση
Ο στόχος της ΕΕ είναι να μειωθεί το χάσμα μεταξύ των Ρομά και του
υπόλοιπου πληθυσμού όσον αφορά την απασχόληση 8 .
γ) Υγειονομική περίθαλψη
Ο στόχος της ΕΕ είναι να μειωθεί το χάσμα μεταξύ των Ρομά και του
υπόλοιπου πληθυσμού όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη.
δ) Στέγαση και ουσιώδεις υπηρεσίες
Ο στόχος της ΕΕ είναι να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ του ποσοστού των
Ρομά που έχουν πρόσβαση σε στέγαση και σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
και του υπόλοιπου ποσοστού αυτού του πληθυσμού.
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η ΕΕ καλεί τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν
στοχοθετημένη προσέγγιση σύμφωνα με τις κοινές βασικές αρχές για την
ενσωμάτωση των Ρομά και να εξασφαλίσουν ότι οι εθνικές στρατηγικές
ένταξης των Ρομά θα συμφωνούν με τα εθνικά προγράμματα
μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
υιοθετώντας τις αρχές της:

7
Οι στόχοι για την ένταξη των Ρομά παρουσιάστηκαν στην ανακοίνωση της Επιτροπής με
τίτλο «Πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020», COM(2011) 173 της
5ης Απριλίου 2011.
8
Στα περισσότερα κράτη μέλη ο αριθμός των Ρομά που δήλωναν άνεργοι ήταν τουλάχιστον
διπλάσιος από τον αντίστοιχο αριθμό των μη Ρομά. Στην Ιταλία, την Τσεχική Δημοκρατία και τη
Σλοβακία, μάλιστα, η μεταξύ τους διαφορά αυτή ήταν τετραπλάσια ή ακόμα και πενταπλάσια
(Συνοπτικά αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησαν, το 2012, ο Οργανισμός Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων, η Παγκόσμια Τράπεζα και το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά
με την κατάσταση των Ρομά σε 11 κράτη μέλη της ΕΕ).

7

•

Κινητοποίησης του περιφερειακού/τοπικού επιπέδου και της κοινωνίας
των πολιτών

•

Αποτελεσματικής παρακολούθησης και αξιολόγηση της εφαρμοζόμενης
πολιτικής

•

Απαγόρευσης
δικαιωμάτων

των

διακρίσεων

και

προστασία

των

θεμελιωδών

Στην κατεύθυνση αυτή η Ε.Ε. στοχεύει στη διαμόρφωση
πολιτικών για τους Ρομά ενθαρύνοντας τα κράτη μέλη:

Εθνικών

•

Να συνεχίσουν τον τακτικό διμερή διάλογο με την Επιτροπή και τους
ενδιαφερόμενους φορείς ώστε:

•

Να εμπλέξουν στις προσπάθειες τις περιφερειακές και τοπικές αρχές

•

Να συνεργάζονται στενά με την κοινωνία των πολιτών

•

Να χορηγούν αναλογικούς χρηματοδοτικούς πόρους

•

Να παρακολουθούν την πρόοδο και να επιτρέπουν την προσαρμογή των
πολιτικών

•

Να καταπολεμούν τις διακρίσεις με πειστικό τρόπο
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B. Εθνική στρατηγική για την ένταξη των Ρομά
Η Ελλάδα, όπως και κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι
απαραίτητο να αναπτύξει Εθνική Στρατηγική και Εθνικό Στρατηγικό
Σχεδιασμό για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά.
Οι κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη των στρατηγικών
συμπεριλαμβάνονται στο «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης για την
Κοινωνική Ένταξη των Ελλήνων Τσιγγάνων (2001-2008)» αλλά και στη
μελέτη «Καταγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης των ΡΟΜΑ στην Ελλάδα.
Απολογισμός Δράσεων και Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την 4η
Προγραμματική Περίοδο».
H Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2012-2020 έχει
τους παρακάτω στόχους:
•

τη καταγραφή και απεικόνιση της υφιστάμενης κατάστασης

•

τον επανασχεδιασμό και επαναοριοθέτηση των προτεραιοτήτων, ως
αποτελέσματα της καταγραφής και με κριτήριο τις ανάγκες των Ρομά
και τους διαθέσιμους πόρους

•

τη δημιουργία διοικητικού μηχανισμού για τη διαχείριση
στρατηγικής.

της εθνικής

Ο Στρατηγικός Στόχος, όπως αυτός ορίζεται στο Πλαίσιο Εθνικής
Στρατηγικής για τους Ρομά, είναι «η άρση των όρων του κοινωνικού
αποκλεισμού των Ρομά και η δημιουργία των προϋποθέσεων της
κοινωνικής ένταξης των Ρομά, Ελλήνων και αλλοδαπών που διαβιούν
νόμιμα στην χώρα».
Ο Στρατηγικός Στόχος θα επιτευχτεί μέσω τριών επιμέρους στόχων:
i.

Εξασφάλιση και εγγύηση του «κατοικείν»

Οι συνθήκες κατοίκησης και στέγασης των Ρομά στην Ελλάδα,
χαρακτηρίζονται ως ακατάλληλες. Στόχος είναι η δημιουργία αποδεκτών
συνθηκών διαβίωσης για τους Ρομά και η στρατηγική για την διαχείριση
του κατοικείν των Ρομά, θα πρέπει να αποσκοπεί σε βιώσιμη, ασφαλή και
λειτουργική κατοίκηση, οργανικά συνδεδεμένη με τον αστικό και κοινωνικό
ιστό.
ii.

Ανάπτυξη υποστηρικτικού πλέγματος κοινωνικής παρέμβασης
(στους τομείς της απασχόλησης, εκπαίδευσης, υγείας και
Κοινωνικής Φροντίδας)

Οι τομείς παρέμβασης στο πλαίσιο του δεύτερου στόχου είναι:
Εκπαίδευση, με επιδίωξη την αύξηση έως το 2020 της ένταξης των παιδιών
στη σχολική πραγματικότητα με στόχο τη μείωση της σχολικής διαρροής
και αποτυχίας και τη διάχυση της εκπαίδευσης τους σε όλες τις βαθμίδες
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της εκπαίδευσης. Το αποτέλεσμα θα είναι η αύξηση του επιπέδου του
κοινωνικού, πολιτιστικού και λειτουργικού εγγραμματισμού τους.
Απασχόληση, με επιδίωξη την πολυεπίπεδη παρέμβαση για την ποσοτική
και ποιοτική βελτίωση της απασχόλησης των Ρομά, με αποτέλεσμα έως το
2020 να μειωθεί η αδήλωτη εργασία, να αυξηθεί η προσβασιμότητα στην
αγορά εργασίας και να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα ιδιαίτερα για τους
νέους Ρομά.
Υγεία - Κοινωνική Φροντίδα με επιδίωξη το 2020 να εξασφαλίζονται η
πρόσβαση στις πρωτοβάθμιες Υπηρεσίες Υγείας οι παρεμβάσεις προληπτικής
ιατρικής,
αγωγής υγείας αλλά και οι παρεμβάσεις στον τομέα των
κοινωνικών υπηρεσιών με στόχο την υποστήριξη της διαδικασίας της
πλήρους ένταξής των Ρομά.
iii.

Ανάπτυξη Κοινωνικού διαλόγου και συναίνεσης, μέσω της
κοινωνικής χειραφέτησης και της συμμετοχής των ίδιων των
Ρομά.

Η κοινωνική ένταξη των Ρομά δεν είναι μια δημοφιλής διαδικασία. Η
στρατηγική της κοινωνικής ένταξης θα πρέπει να διέρχεται μέσα από
διαδικασίες κοινωνικής διαβούλευσης και κοινωνικής συναίνεσης. Μόνον σε
αυτή την περίπτωση θα αποτελεί μια διακριτή και αποδεκτή πολιτική που
δεν θα υπόκειται ούτε σε παρερμηνεία ούτε σε στρέβλωση. Αυτόν τον
στόχο θα εξυπηρετεί η ανάπτυξη ενός θεσμού κοινωνικής διαβούλευσης, ο
οποίος σε τακτικά διαστήματα μέσα από διαδικασίες διαλόγου θα συζητά
την ανάπτυξη των πολιτικών ένταξης και θα στηρίζει την εφαρμογή τους.
Σε ένα τέτοιο θεσμό θα πρέπει να υπάρχει σημαντική εκπροσώπηση των
Ρομά.
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Κεφάλαιο 1ο : Μεθοδολογία Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου
1.1.

Αντικείμενο της καταγραφής

Η δημιουργία του περιφερειακού επιχειρησιακού σχεδίου έχει θέσει ως
στόχους τη διατύπωση προτάσεων πολιτικής και τη διαμόρφωση
στρατηγικής, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί από το
«ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ». Η καταγραφή της
υφιστάμενης κατάστασης στοχεύει στην αποτύπωση των γενικών ποιοτικών
χαρακτηριστικών των οικισμών και των ιδιαίτερων προβλημάτων του
συγκεκριμένου πληθυσμού.
Ως βάση για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των Ρομά,
υιοθετήθηκε ο χώρος διαμονής τους. Ο κυριότερος λόγος της συγκεκριμένης
επιλογής αφορά, πέραν του γεγονότος της συγκέντρωσης του πληθυσμού
που αντιμετωπίζει τα οξύτερα προβλήματα, στη δέσμευση της Περιφέρειας
να συμπεριλάβει στο σχέδιο όλους τους οικισμούς που μαστίζονται από
Φτώχια,
Κοινωνικό
Αποκλεισμό
και
ιδιαίτερη
Υποβάθμιση,
ανεξαρτήτως φυλετικών ή άλλων
κοινωνικών
χαρακτηριστικών των
κατοίκων τους.
Στη βάση αυτή αναζητήθηκαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τα
προβλήματα των οικισμών, θέτοντας ως προτεραιότητες τους τομείς
παρέμβασης όπως ορίζονται από την ΕΕ και την Εθνική Στρατηγική για τους
Ρομά. Ειδικότερα, η αναζήτηση επικεντρώθηκε στους τομείς στέγασης,
εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής φροντίδας, καθώς και οριζόντιων
θεμάτων που έχουν να κάνουν με την ισότητα και τη συμμετοχικότητα. Η
προσέγγιση αυτή αποτυπώνει ποιοτικά και ποσοτικά, τα προβλήματα και τις
συνθήκες διαβίωσης διακριτών κοινοτήτων Ρομά.
Μια συστηματική απογραφή των Ρομά της περιφέρειας θα μπορούσε να
εντοπίσει και να αναδείξει τα προβλήματα των νοικοκυριών που βρίσκονται
ήδη σε διαδικασία κοινωνικής ενσωμάτωσης και δεν ζουν σε διακριτές
κοινότητες, αντιμετωπίζουν όμως προβλήματα που απορρέουν από την
τσιγγάνικη καταγωγή τους.
Σε αυτή την περίπτωση όμως, τίθεται θέμα προσδιορισμού της ταυτότητας
Ρομά. Μερικές ομάδες είναι απρόθυμες να αναγνωριστούν ως Ρομά εξαιτίας
της ποικιλομορφίας των ομάδων, παρά το γεγονός ότι αποτελούν μέρος της
κοινωνίας των Ρομά, ή έλκουν την καταγωγή τους από αυτή την ομάδα
πληθυσμού. Ταυτόχρονα, αρκετοί Ρομά που έχουν κατακτήσει κάποιο
βαθμό κοινωνικής ενσωμάτωσης είναι απρόθυμοι να αποδεχτούν την
ταύτιση τους με μια κατηγορία πολιτών που υφίσταται τις συνέπειες
κοινωνικών προκαταλήψεων. Τέλος θεωρήσαμε ότι, παρά το γεγονός ότι η
πλειοψηφία των οικισμών, για τους οποίους απαιτείται άμεση παρέμβαση
κατοικούνται από Ρομά, δεν είναι δυνατόν τα κριτήρια των επιλογών
μας να είναι αποκλειστικά φυλετικά.
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Με αυτά τα δεδομένα, αντικείμενο της καταγραφής αποτελούν οι
αναγνωρίσιμοι χώροι, μόνιμοι ή εποχικοί, διαμονής πληθυσμιακών
ομάδων που αυτοπροσδιορίζονται ως Ρομά αλλά και κάθε άλλου
χώρου αστικού ή αγροτικού, του οποίου οι κάτοικοι εξ αιτίας της
φτώχιας και της έλλειψης βασικών υποδομών υφίστανται παρόμοιο
κοινωνικό αποκλεισμό.
1.2.

Σύνταξη και Συμπλήρωση του Δελτίου Καταγραφής

Για κάθε χώρο διαμονής ζητήθηκε να συμπληρωθεί ένα ξεχωριστό δελτίο
καταγραφής. Η αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης
σε περιφερειακό
επίπεδο, προϋποθέτει τη συμπλήρωση του δελτίου καταγραφής από κάποιο
θεσμικό όργανο, που σε Περιφερειακό επίπεδο, κατά τεκμήριο, έχει επαφή
με τις τσιγγάνικες κοινότητες και είναι σε θέση να παρέχει τις ζητούμενες
πληροφορίες.
Ο καταλληλότερος φορέας από την άποψη της γνώσης του πεδίου είναι τα
Ιατροκοινωνικά Κέντρα (ΙΑΚ). Η επιλογή αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι
στα καθήκοντά των ΙΑΚ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, «η καταγραφή της
ομάδας στόχου, η μελέτη επεξεργασία και ανάλυση των ποιοτικών και
ποσοτικών χαρακτηριστικών, καθώς και ιδιαιτεροτήτων τους. Η ανίχνευση
του επιπέδου και η καταγραφή των αναγκών, καθώς και των υγειονομικών
και κοινωνικών προβλημάτων τους με επιδημιολογική έρευνα» (ΦΕΚ Β
1295/04.10.02 ΚΥΑ συστήματος διαχείρισης, ελέγχου και εφαρμογής ΙΑΚ).
Παράλληλα, η εμπλοκή του διαμεσολαβητή των ΙΑΚ στην σύνταξη του
δελτίου καταγραφής, διασφαλίζει σε έναν βαθμό την εκπροσώπηση του
πληθυσμού των οικισμών. Ο διαμεσολαβητής, ως εκπρόσωπος των Ρομά,
αποτελεί τον συνδετικό κρίκο των κατοίκων κάθε οικισμού με τους φορείς
του κράτους και την υπόλοιπη κοινωνία και μπορεί να βοηθήσει στον
εντοπισμό και στην ανάδειξη των προβλημάτων που απασχολούν την
κοινωνία των Ρομά.
Για τον σχεδιασμό του δελτίου καταγραφής, ελήφθησαν υπόψη οι
προτεραιότητες της Ε.Ε. έτσι όπως αποτυπώνονται στην ανακοίνωση της
επιτροπής για τις Εθνικές στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά, καθώς και
του πλαισίου Εθνικής στρατηγικής.
Σκοπός ήταν ο προσδιορισμός του τύπου εγκατάστασης των οικισμών των
Ρομά και παράλληλα η καταγραφή των γενικών συνθηκών διαβίωσης και
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Ρομά της περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης.
Σε συνεργασία με την Περιφέρεια ΑΜΘ έγινε συνάντηση με τα στελέχη των
ΙΑΚ, παρουσιάστηκε το δελτίο καταγραφής και δόθηκαν οι απαραίτητες
διευκρινήσεις για την όσο το δυνατόν αρτιότερη συμπλήρωση του. Το
δελτίο καταγραφής περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:
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• Γενική Περιγραφή, με σκοπό τον προσδιορισμό του τύπου του
οικισμού, καθώς και την καταγραφή των δημογραφικών χαρακτηριστικών
και την κινητικότητα του πληθυσμού
• Οριζόντια Θέματα, όπου ζητείται η αναφορά σε προβλήματα που
αφορούν στην ομαλή λειτουργία της τοπικής κοινωνίας, όπως κοινωνικός
αποκλεισμός και διακρίσεις, παιδική εργασία, οικογενειακή βία, άσκηση
πολιτικών δικαιωμάτων
• Στέγαση και Βασικές Υποδομές, περιγραφή χωροθέτησης οικισμού
και αστικού περιβάλλοντος (επάρκεια δικτύων, προσπελασιμότητα,
ιδιοκτησιακό καθεστώς, αποκομιδή απορριμμάτων)
• Απασχόληση,
περιγραφή
είδους
κινητικότητα,
τομέας,
γυναικεία
επιχειρηματικότητας),

απασχόλησης
(εποχικότητα,
απασχόληση,
ανάπτυξη

• Εκπαίδευση, καταγραφή των προβλημάτων στον τομέα της
εκπαίδευσης (αναλφαβητισμός, μαθητική διαρροή, προσβασιμότητα,
εκπαίδευση ενηλίκων),
• Υγεία και Κοινωνική Φροντίδα, αναφορά των προβλημάτων που
αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας (προσβασιμότητα, πρόληψη και
προαγωγή υγείας, εξαρτήσεις και ψυχική υγεία)
Το δελτίο καταγραφής με τη μεσολάβηση της Περιφέρειας, απεστάλη στα
ΙΑΚ, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την κάλυψη της. Έτσι
εξασφαλίζεται ενιαία αντιμετώπιση στο σύνολο της περιφέρειας, και
ομοιογενή διαχείριση του δελτίου καταγραφής. Θεωρήθηκε ως η βέλτιστη
λύση με δεδομένους τους χρονικούς περιορισμούς.
Συνολικά συγκεντρώθηκαν 19 δελτία καταγραφής για ισάριθμους
οικισμούς, από 9 ΙΑΚ, τα οποία κρίνεται ότι παρέχουν επαρκή στοιχεία για
τις περιοχές όπου υπάρχουν οικισμοί Ρομά και μια καθολική εικόνα για το
μέγεθος, τη γεωγραφική διασπορά και τις συνθήκες διαβίωσης του
πληθυσμού σε περιφερειακό επίπεδο.
1.3. Εξειδίκευση,
Προγραμματισμός,
προσδιορισμός
αναμενόμενων αποτελεσμάτων του Σχεδίου Δράσης
Σκοπός της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης, είναι η αποτύπωση
του γενικότερου πλαισίου διαβίωσης των Ρομά στην περιφέρεια. Για την
ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης, γίνεται διασταύρωση
των στοιχείων των οικισμών, με επιτόπιες επισκέψεις στους οικισμούς από
την ομάδα σύνταξης του, αλλά και σειρά συναντήσεων με τους
εμπλεκόμενους φορείς.
Ο καθορισμός των στόχων, των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και ο
προγραμματισμός των έργων και ενεργειών του προγράμματος, οφείλει να
λάβει υπόψη του τις απόψεις του περιβάλλοντος στο οποίο προτείνει τις
παρεμβάσεις του. Για την ολοκλήρωση του σχεδίου έχει σχεδιαστεί σειρά
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συναντήσεων με τις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων και διαβούλευση με
τους εμπλεκόμενους φορείς. Απώτερος στόχος είναι διασφάλιση της
συμμετοχής όσο το δυνατόν περισσότερων φορέων στον καθορισμό των
έργων προτεραιότητας και στην εξειδίκευση των παρεμβάσεων.
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Κεφάλαιο 2ο : Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης
2.1.

Υφιστάμενη Κατάσταση σε Περιφερειακό Επίπεδο

Οι Ρομά της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποτελούν
σημαντικό τμήμα του πληθυσμού της. Οι οικισμοί που έχουν αναπτυχθεί,
ως επί το πλείστον, εντοπίζονται στις παρυφές των αστικών και ημιαστικών
κέντρων. Για την υποστήριξη των πληθυσμών αυτών έχουν αναπτυχθεί
Ιατροκοινωνικά Κέντρα (ΙΑΚ), στη Δράμα, στη Ξάνθη, στη Χρυσούπολη,
στις Σάπες, στο Διδυμότειχο, στην Ορεστιάδα, στην Αλεξανδρούπολη και
δυο στην Κομοτηνή. Η λειτουργία του ΙΑΚ Αλεξανδρούπολης έχει
ανασταλεί και την εξυπηρέτηση του σχετικού πληθυσμού έχουν αναλάβει οι
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Στην περιοχή εξυπηρέτησης τους,
βρίσκονται δέκα εννέα (19) οικισμοί Ρομά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των
ΙΑΚ ο πληθυσμός των Ρομά, συνολικά ξεπερνάει τα 13.000 άτομα.
Τα χαρακτηριστικά των οικισμών, είναι κοινά με αυτά των οικισμών του
συνόλου της χώρας. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν και χαρακτηριστικές
ιδιαιτερότητες όσον αφορά την ΑΜΘ.
Οι οικισμοί στην πλειοψηφία τους έχουν χαρακτήρα μόνιμης εγκατάστασης
παρά τα προβλήματα ιδιοκτησίας και αυθαίρετης δόμησης και υφίστανται
συνήθως άνω των πενήντα ετών. Με κριτήριο την κινητικότητα τους στον
χώρο, οι Ρομά της περιοχής, διακρίνονται σε εδραιοποιημένους και
περιοδικά μετακινούμενους. Οι μετακινήσεις συνήθως, αφορούν την
εποχική απασχόληση σε αγροτικές εργασίες σε άλλες περιοχές της χώρας
και συχνά την μετανάστευση στα μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίως στην
Αθήνα, πάντα όμως με έντονη την αναφορά στον τόπο καταγωγής και την
συχνότατη επιστροφή σε αυτόν με κάθε ευκαιρία.
Η τυπική εικόνα ενός οικισμού δεν διαφέρει από αυτήν μιας επαρχιακής
κωμόπολης η οποία παρουσιάζεται με ανεπτυγμένο κέντρο και
υποβαθμισμένη περιφέρεια. Παρατηρούνται επίσης εσωτερικές διακρίσεις
ανάλογα με την απόσταση της κατοικίας από το κέντρο. Οι μετακινούμενες
οικογένειες που εγκαθίστανται περιστασιακά στις παρυφές των οικισμών
σε πρόχειρους καταυλισμούς, αποτελούν μικρή μειοψηφία στην ΑΜΘ σε
σχέση με τους μόνιμα εγκατεστημένους. Διαβιούν δίχως καμία βασική
υποδομή, είναι εντελώς αποκομμένοι από τους μονίμους κατοίκους, ενώ σε
αρκετές περιπτώσεις εκδιώκονται.
Στους οικισμούς οι οποίοι ενσωματώνονται στον ιστό ημιαστικών περιοχών,
παρά τα προβλήματα κοινωνικής απομόνωσης, δεν εμφανίζεται έντονη
εικόνα υποβάθμισης ή απειλής της Δημόσιας Υγείας, ούτε είναι
αξιοσημείωτη η διαφορά του επιπέδου διαβίωσης.
Αντίθετα οι οικισμοί με τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στις
παρυφές των μεγάλων αστικών συγκεντρώσεων. Τα προβλήματα
εντείνονται λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης πληθυσμού σε ελάχιστο
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χώρο, του οποίου η κάλυψη
πλησιάζει το 100%. Τα συνηθέστερα
προβλήματα που εντοπίζονται σε αυτούς τους οικισμούς είναι η απουσία
τίτλων ιδιοκτησίας στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων,
έλλειψη ρυμοτομικού σχεδίου, έλλειψη αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων
και η χρησιμοποίηση του δικτύου όμβριων για την εξυπηρέτησή του, όπου
αυτό υπάρχει, κακή έως ανύπαρκτη εσωτερική οδοποιία και πεζοδρόμηση,
ανεπαρκής ηλεκτροφωτισμός δημόσιων χώρων, ανυπαρξία ελεύθερων
κοινόχρηστων χώρων και συσσώρευση απορριμμάτων στους ελάχιστους
υπάρχοντες, λόγω ελλιπούς αποκομιδής τους, αδυναμία καθορισμού του
δημόσιου χώρου και ως εκ τούτου πλήρης σύγχυση όσον αφορά την
διαχείριση ή και την προστασία του, απουσία δημόσιας συγκοινωνίας για
την πρόσβαση στον οικισμό.
Όσον αφορά την κατάσταση των οικισμών παρατηρείται, ότι όσο
παλαιότερος είναι ένας οικισμός τόσο περισσότερο περιφρουρείται από τους
κατοίκους ο δημόσιος χώρος και καλλωπίζεται. Παρά τις τεράστιες
δυσκολίες που συνεπάγεται η συγκατοίκηση πολλών οικογενειών σε
ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα, της άναρχης δόμησης και του μεγάλου
αριθμού οικίσκων, προσπαθούν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους να
βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης τους.
Εφόσον μάλιστα κατακτηθεί ένα επίπεδο ποιότητας ζωής, τα άτομα και οι
οικογένειες του οικισμού, υπερασπίζονται τον χώρο και το περιβάλλον
διαβίωσης τους, καταρρίπτοντας τον μύθο της αδιαφορίας και της τάση των
Ρομά, για καταπάτηση κάθε έννοιας δημόσιου αγαθού.
Τα συνηθέστερα προβλήματα που εντοπίζονται σε αυτούς τους οικισμούς
όσον αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης αφορούν στη καθυστερημένη
ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα, στη δυσκολία πρόσβασης στις σχολικές
μονάδες, στον αναλφαβητισμό, στη μαθητική διαρροή, με συνέπεια όλων
αυτών προβλήματα στην κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά αλλά και
αρνητικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων εναντίον τους.
Στον τομέα της υγείας τα σημαντικότερα προβλήματα των οικισμών της
περιφέρειας αφορούν, στο ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό του πληθυσμού με
προβλήματα Ψυχικής Υγείας και προβλήματα Ψυχικών εξαρτήσεων, στη
δυσκολία πρόσβασης του πληθυσμού στο Σύστημα Υγείας και τις
αντίστοιχες δομές, και στην ανεπάρκεια πρόληψης και φροντίδας σε
θέματα υγείας.
Στον τομέα της απασχόλησης, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης
των Ρομά της περιφέρειας, αναδεικνύει την αναγκαιότητα παρέμβασης για
την υποστήριξη τους και την ένταξη τους στην αγορά εργασίας. Τα
ποσοστά ανεργίας στην κοινωνία των Ρομά είναι πολύ υψηλά, οι κύριοι
τομείς απασχόλησης, είναι οι εποχικές αγροτικές εργασίες, το πλανόδιο
εμπόριο και η περιστασιακή απασχόληση σε τεχνικές και οικοδομικές
εργασίες, ενώ βασική πηγή εισοδήματος είναι οι προνοιακές παροχές.
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Αναγκαία είναι επίσης η παρέμβαση για την αντιμετώπιση φαινομένων
κοινωνικής παθογένειας μέσα στις κοινότητες των Ρομά. Περιστατικά
ενδοοικογενειακής βίας, η παιδική εργασία, ζητήματα γυναικείας
χειραφέτησης, παραβατικότητα, απουσία συλλογικότητας, καθώς και η
καταπολέμηση των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων, είναι φαινόμενα
που εντοπίζονται στις κοινωνίες των Ρομά, αποτελώντας εμπόδιο στην
κοινωνική τους ένταξη.
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2.1.1.
Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασης Οικισμών Δήμου
Δράμας
Στην περιοχή του Δήμου Δράμας υπάρχει ένας οικισμός-καταυλισμός ΡΟΜΑ
ο οποίος βρίσκεται στην πόλη της Δράμας. Το σύνολο των ατόμων που
διαβιούν σε αυτόν είναι 382 άτομα περίπου. Ο οικισμός στην περιοχή της
Φιλίππου παρουσιάζει στοιχεία καταυλισμού και αποτελεί την περιοχή
εξυπηρέτησης του ΙΑΚ.
2.1.1.1.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Α’ - ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά:
Πληθυσμός: 382 άτομα (Εγγεγραμμένοι) ΙΑΚ
Οικογένειες :73

Κατοικίες: 31

Άνδρες : 185

Γυναίκες :197

Ενήλικες: 265

Ανήλικοι: 117

Κινητικότητα πληθυσμού: Πρόκειται για μόνιμο μη μετακινούμενο
πληθυσμό.
1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Οικονομική κατάσταση: Η πλειοψηφία του πληθυσμού στον οικισμό της
Φιλίππου είναι άνεργοι ξεπερνώντας ακόμα και το όριο της φτώχειας και
συντηρούνται με επιδόματα (απορίας, πολυτέκνων, άγαμων μητέρων,
αναπηρίας), εκτός από 4-5 οικογένειες που ασχολούνται με συλλογή και
εμπόριο παλαιών σιδήρων. Τις περισσότερες φορές τα ζευγάρια ενώ
συμβιώνουν, δεν τελούν γάμο ή κάποια παίρνουν ακόμη και διαζύγιο ώστε
να δικαιούνται το επίδομα Παιδικής Προστασίας Πρόνοιας. Τέλος πολλοί
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Ρομά αποκτούν πολλά παιδιά και έτσι λαμβάνουν το επίδομα Πολυτέκνων
που παρέχει ο ΟΓΑ.
Είναι γεγονός βέβαια πως αρκετές οικογένειες έχουν δηλώσει, ψευδώς,
υψηλά εισοδήματα στην εφορία για να δικαιούνται τα λεγόμενα τσιγγάνικα
στεγαστικά δάνεια, οπότε αυτόματα έχουν αποκλειστεί από τα Προνοιακά
επιδόματα.
Αστικοδημοτική τακτοποίηση: Σχεδόν στο σύνολο του ο πληθυσμός
είναι τακτοποιημένος αστικοδημοτικά. Οι Ρομά της Φιλίππου είναι δημότες
Δράμας.
Κοινωνικός αποκλεισμός: Έχουν πλέον αντιμετωπισθεί τα φαινόμενα
κοινωνικού αποκλεισμού με αποτέλεσμα στις Υπηρεσίες, τα Δημόσια
Νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας της περιοχής, να αντιμετωπίζονται ισότιμα
με τον υπόλοιπο πληθυσμό και εξυπηρετούνται χωρίς ιδιαίτερα
προβλήματα.
Παιδική εργασία: Υπάρχει και είναι η επαιτεία.
Οικογενειακή βία: Υφίσταται χωρίς όμως να υπάρχουν καταγεγραμμένα
συμβάντα.
Συμμετοχικότητα
–
Εκπροσώπηση
Άσκηση
πολιτικών
δικαιωμάτων: Υπάρχει σύλλογος Ρομά ο οποίος δεν είναι ενεργός. Ασκούν
το δικαίωμα ψήφου σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις.
2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Χωροθέτηση οικισμού – Αστικό περιβάλλον: Ο οικισμός βρίσκεται
στην Ανατολική Είσοδο της πόλης από την πλευρά της Καβάλας, στο τέρμα
της οδού Φιλίππου, δίπλα στην εθνική οδό Δράμας-Καβάλας και απέναντι
από το γήπεδο Κραχτίδη. Η έκταση του οικισμού είναι περίπου 35
στρέμματα. Ο οικισμός βρίσκεται μέσα στον αστικό ιστό, πολύ κοντά στο
κέντρο της πόλης, και καλύπτεται από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Η
περιοχή ανήκει στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου και έχει γίνει
κατάληψη από τους Ρομά με αυθαίρετα κτίσματα εδώ και δεκαετίες. Η
περιοχή βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως όπου σύμφωνα με το εγκεκριμένο
πολεοδομικό σχέδιο της πόλης προβλέπεται η εγκατάσταση σχολείων
τεχνικής εκπαίδευσης και γυμνασίου-λυκείου. Στην εν λόγω περιοχή
παρουσιάζονται έντονα προβλήματα όπως:
•

Ρύπανση του χειμάρρου με διάφορα αντικείμενα (στρώματα, σκουπίδια
κλπ) και πιθανή απορροή λυμάτων

•

Συλλογή παλαιών σιδερικών που αποτελούν εστία μόλυνσης

•

Καύση καλωδίων, ελαστικών και άλλων υλικών (δίπλα σε κατοικημένη
περιοχή με παιδική χαρά, σχολεία και αθλητικά γήπεδα)

•

Υπάρχει πυκνή βλάστηση, δεν γίνεται αποψίλωση
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Δεν υπάρχουν διαμορφωμένοι-ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι μέσα στο χώρο
διαμονής. Η πρόσβαση στις οικείες-παραπήγματα γίνεται μέσω
χωματόδρομων και φυσικά δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Μέσα στον οικισμό
δεν υπάρχουν διαμορφωμένοι κοινόχρηστοι χώροι αλλά σε πολύ μικρή
απόσταση από αυτόν βρίσκεται ο χώρος ανάπλασης του Δ. Δράμας με
παιδική χαρά, πάρκο, γήπεδα τένις, καλαθοσφαίρισης κλπ, καθώς και το
δημοτικό κλειστό γήπεδο της πόλης, γήπεδο Κραχτίδη.
Τύπος κατοικιών: 5% παραπήγματα από ευτελή υλικά δίχως βασικές
ανέσεις, 30% αυτοσχέδιες κατασκευές, 65% κτιστά σπίτια. Υπάρχουν
αυθαίρετες πρόχειρες κατασκευές – παραπήγματα (με σχιστόλιθους ή και
τούβλα, στις στέγες υπάρχουν λαμαρίνες και ελάχιστα κεραμίδια, ενώ
πολλές φορές αντί παράθυρου ή πόρτας τοποθετούνται νάιλον). Συνήθως
σε κάθε σπίτι στεγάζονται 2-3 οικογένειες.
Δίκτυα υποδομών: Ηλεκτρικό διαθέτει μία κατοικία από την οποία
προμηθεύονται και οι γείτονες (που είναι συγγενείς μεταξύ τους), ενώ
κάποιες κατοικίες δεν διαθέτουν ηλεκτρικό. Η περιοχή καλύπτεται από
δίκτυο ύδρευσης. Για τη θέρμανση χρησιμοποιούνται ξυλόσομπες και όσοι
διαθέτουν ηλεκτρικό ρεύμα χρησιμοποιούν ηλεκτρικά καλοριφέρ. Υπάρχει
κάλυψη της περιοχής από δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, που όμως δεν
έχουν πρόσβαση σε όλες οι οικίες σε αυτά. Λόγω της ανύπαρκτης
ασφαλτόστρωσης δημιουργείται συσσώρευση των όμβριων υδάτων και
πλημμύρες παραπηγμάτων. Υπάρχει κάλυψη της περιοχής με κάδους
απορριμμάτων και το απορριμματοφόρο περνά μέσα από τον οικισμό δύο
φορές την εβδομάδα.
3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Ανεργία: Η ανεργία είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καταυλισμού και
ανέρχεται σε ποσοστό 90%.
Οικονομική τακτοποίηση: Οι κάτοικοι διαθέτουν ΑΦΜ, αλλά δεν είναι
συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.
Τομείς απασχόλησης: 4-5 οικογένειες ασχολούνται με συλλογή και
εμπόριο παλαιών σιδήρων.
Γυναικεία απασχόληση: Οικιακά.
Ευκαιρίες για Επαγγελματική Εξέλιξη-Επιχειρηματικότητα: Στον
συγκεκριμένο οικισμό δεν υπάρχουν ιδιαίτερες ευκαιρίες για επαγγελματική
εξέλιξη, λόγω απουσίας ικανών επαγγελματικών δεξιοτήτων.
Επαγγελματική κατάρτιση: Το 2004-2006 έγιναν αρκετά σεμινάρια για
τους κατοίκους της περιοχής,
χωρίς ιδιαίτερο όφελος πέρα από την
ενίσχυση του εισοδήματος των καταρτιζομένων.
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4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αναλφαβητισμός:
Ο
αναλφαβητισμός
είναι
ένα
ακόμη
κύριο
χαρακτηριστικό του πληθυσμού, διότι οι περισσότεροι δεν έχουν
αποφοιτήσει ούτε από το δημοτικό, και δεν ενθαρρύνουν τα παιδιά τους
να φοιτήσουν τουλάχιστον στη στοιχειώδη εκπαίδευση, ενώ συνήθως
δημιουργούν οικογένεια από πολύ μικρή ηλικία και δεν θεωρούν την
εκπαίδευση απαραίτητο εφόδιο για τη μετέπειτα πορεία στη ζωή.
Μαθητική διαρροή: Θετική συνεισφορά στην αντιμετώπιση του
φαινομένου είχε η παρουσία στο ΙΑΚ της περιοχής παιδαγωγού, καθώς και
το «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Παιδιών Ρομά» του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου.
Πρόσβαση στην εκπαίδευση: Τα παιδιά του οικισμού της Φιλίππου δεν
φοιτούν σε ξεχωριστές αίθουσες, άρα δεν υπάρχει αποκλεισμός από την
σχολική κοινότητα. Το σχολείο βρίσκεται πολύ κοντά στον οικισμό, οπότε
τα παιδιά μπορούν να μεταβούν εύκολα.
Εκπαίδευση ενηλίκων: Ο αναλφαβητισμός και η έλλειψη εκπαίδευσης
είναι κύρια χαρακτηριστικά των ενηλίκων του καταυλισμού. Στο παρελθόν
σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και
Τουριστικής Ανάπτυξης, πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια στα οποία πήραν
μέρος αρκετοί Ρομά. Ο κύριος λόγος συμμετοχής τους ήταν οικονομικός,
μια και τα σεμινάρια ήταν επιδοτούμενα.
5. ΥΓΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Πρόσβαση στην Υγεία: Για την πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας ο
πληθυσμός απευθύνεται στο ΙΑΚ, ενώ παραπέμπονται περιστατικά σε
Νοσοκομείο ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιστατικού (π.χ. καρδιολόγο,
ορθοπεδικό κλπ.)
Πρόληψη και προαγωγή Υγείας: Η κατάσταση είναι κακή, εκτός από το
σκέλος του εμβολιασμού. Τα παιδιά είναι πλέον σχεδόν πλήρως
εμβολιασμένα, διότι μια από τις κυριότερες δράσεις του Ιατροκοινωνικού
είναι ο εμβολιασμός. Επίσης η στοματική υγιεινή των παιδιών δεν είναι σε
καλή κατάσταση.
Στα θέματα γυναικολογικής φύσεως, οι γυναίκες Ρομά είναι εντελώς
αδιάφορες. Δεν πραγματοποιούν τεστ-ΠΑΠ, μαστογραφία, εκτός από πολύ
σπάνιες περιπτώσεις που παρατηρούνται σε οικογένειες με καλύτερο
οικονομικό και βιοτικό επίπεδο.
Υγειονομική ασφάλιση: Ο περισσότερος πληθυσμός είναι ασφαλισμένος
στην Πρόνοια και πολύ λίγοι στο ΙΚΑ, ενώ μόνο 2 οικογένειες, που
αποτελούν και τους γηραιοτέρους Ρομά του καταυλισμού, είναι
ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ.
Εξαρτήσεις – Ψυχική Υγεία: Λόγω της οικονομικής και κοινωνικής
κατάστασης, του χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, των συνθηκών διαβίωσης

22

παρουσιάζουν πολλά ψυχολογικά και ψυχιατρικά νοσήματα. Υπάρχουν
χρήστες ναρκωτικών ουσιών, που ξεκινούν από μικρή ηλικία. Αποτέλεσμα
αυτής της κατάστασης είναι να κάνουν χρήση και ψυχιατρικών φαρμάκων
και να έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας.
2.1.1.2.

SWOT Ανάλυση Οικισμών Δήμου Δράμας

Οικισμός Φιλίππου
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

• Αστικοδημοτική
τακτοποίηση
Πληθυσμού.
• Υγειονομική
Κάλυψη
του
Μεγαλύτερου
Μέρους
του
Πληθυσμού
• Κάλυψη
του
παιδικού
πληθυσμού σε εμβολιασμό
• Εύκολη πρόσβαση σε δημόσιες
υπηρεσίες
• Ύπαρξη ΑΦΜ από τους Ρομά
• Ύπαρξη
Δημοτικών
και
νηπιαγωγείων σε μικρή απόσταση
από τους οικισμούς

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

• Χαμηλά εισοδήματα κατοίκων
συχνά κάτω από τα όρια της
φτώχειας
• Υψηλό ποσοστό ανεργίας. Μη
ύπαρξη
σταθερής
εργασίας
Εποχικότητα
• Ύπαρξη ενδοοικογενειακής βίας
• Εξαιρετικά
Κακές
Συνθήκες
Στέγασης
διαμονή
πολλών
οικογενειών σε μία οικία δίχως
βασικές ανέσεις
• Μειωμένη
επαγγελματική
κινητικότητα
• Μικρή
πρόσβαση
γυναικείου
πληθυσμού στην αγορά εργασίας
• Απουσία
γυναικολογικού
ελέγχου
• Αδιαφορία για θέματα ατομικής
υγιεινής
• Υψηλό Ποσοστό πληθυσμού με
προβλήματα Ψυχικής Υγείας και
προβλήματα Ψυχικών εξαρτήσεων
ΑΠΕΙΛΕΣ

• Ευκαιρίες
Χρηματοδότησης
Δράσεων από Διαρθρωτικά Ταμεία
• Λειτουργία των ΙΑΚ
• Χαμηλή
κινητικότητα
που
δημιουργεί
προϋποθέσεις
εδραιοποίησης
ένταξης
και
κοινωνικής ενσωμάτωσης.

23

• Λίγες
ευκαιρίες
για
επαγγελματική
εξέλιξη
εγκλωβισμός
σε
περιορισμένες
παραδοσιακές
επαγγελματικές
ενασχολήσεις,
λόγω
έλλειψης
ικανών επαγγελματικών δεξιοτήτων
• Διαιώνιση του Αναλφαβητισμού

2.1.2.
Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασης Οικισμών Δήμου
Νέστου
Στον Δήμο Νέστου υπάρχουν πέντε οικισμοί - καταυλισμοί Ρομά που
βρίσκονται στις περιοχές Χρυσοχωρίου, Πηγών, Χρυσούπολης,
Ερατεινού και Νέας Καρυάς. Οι οικισμοί αυτοί αποτελούν την περιοχή
εξυπηρέτησης του ΙΑΚ Δήμου Νέστου. Το σύνολο των ατόμων Ρομά που
διαβιούν σε αυτούς είναι περί τα 1.000 άτομα.

Οι προαναφερόμενες περιοχές είναι οικισμοί εκτός από αυτούς των Πηγών
και του Προαστίου στην Χρυσούπολη οι οποίοι παρουσιάζουν στοιχεία
καταυλισμού.
2.1.2.1.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: Πληθυσμός: Εγγεγραμμένοι 435 άτομα
Οικογένειες :116

Κατοικίες:95

Άνδρες :

218

Γυναίκες :217

Ενήλικες: 225

Ανήλικοι: 210

Κινητικότητα Πληθυσμού: Πρόκειται για μόνιμο μη μετακινούμενο
πληθυσμό με εξαίρεση κάποιες οικογένειες (3-5) που έχουν μεταναστεύσει
στο εξωτερικό (Ολλανδία - Γερμανία) για λόγους εργασίας. Επίσης στην
περιοχή παρατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, προσέλευση
Βούλγαρων ΡΟΜΑ, για εποχική εργασία (κυρίως αγρεργάτες).
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1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΜΑΤΑ
Οικονομική Κατάσταση νοικοκυριών: Τα περισσότερα νοικοκυριά
εντάσσονται στην κατηγορία των χαμηλών και κάτω του ορίου φτώχειας
εισοδημάτων, ενώ 30-40 οικογένειες αγγίζουν τα όρια της οικονομικής
εξαθλίωσης. Πέντε με έξι (5-6) οικογένειες βρίσκονται σε μέτρια προς καλή
οικονομική κατάσταση. Οι περισσότερες οικογένειες
επιβιώνουν με
επιδόματα Πρόνοιας, ή με τα επιδόματα Τριτέκνων και Πολυτέκνων.
Αστικοδημοτική Τακτοποίηση: Η πλειονότητα του πληθυσμού είναι
τακτοποιημένη αστικοδημοτικά. Οι περισσότεροι Ρομά του Χρυσοχωρίου
είναι Δημότες Νέστου. Ποσοστό 9% του πληθυσμού είναι δημότες άλλων
Δήμων.
Κοινωνικός αποκλεισμός – διακρίσεις: Ενώ τα στερεότυπα και οι
προκαταλήψεις στον ευρύτερο πληθυσμό της περιοχής δεν έχουν πλήρως
εκλείψει, οι Ρομά της περιοχής αντιμετωπίζονται ισότιμα με τον υπόλοιπο
πληθυσμό και εξυπηρετούνται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα από τις
δημόσιες υπηρεσίες.
Παιδική Εργασία: Ένα τμήμα του παιδικού πληθυσμού
απασχολείται σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες.

(15%)

Ενδοοικογενειακή Βία: Αποτελεί έντονο κοινωνικό πρόβλημα (60-70%
μεταξύ συζύγων-συντρόφων και έως 95% από τους γονείς προς τα παιδιά)
και περιστατικά καταγράφονται συνεχώς
Συμμετοχικότητα
–
Εκπροσώπηση
Άσκηση
πολιτικών
δικαιωμάτων: Οι Ρομά του Χρυσοχωρίου ασκούν τα εκλογικά τους
δικαιώματα με συνέπεια, αλλά όσον αφορά στον Τοπικό Σύλλογο Ρομά, δεν
παρατηρείται συλλογικότητα συμμετοχής και ιδιαίτερη δραστηριοποίηση.
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2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Χωροθέτηση οικισμού Αστικό περιβάλλον: Ο οικισμός Ρομά
βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του χωριού, σε απόσταση 2 χλμ από το
κέντρο του, σε περιοχή που επιλέχτηκε από τους ίδιους τους Τσιγγάνους
και είναι εντός σχεδίου πόλης.
Η σύνδεσή του με τη Χρυσούπολη η οποία απέχει 8 χλμ, γίνεται με τα μέσα
μαζικής μεταφοράς ανά μισή ώρα.
Τα σύνολο των δρόμων του οικισμού είναι διαμορφωμένοι, πρόκειται όμως
για χωματόδρομους χωρίς πεζοδρόμηση κατά το μεγαλύτερο ποσοστό.
Στον οικισμό υπάρχουν δύο μικροί παρόδιοι τάφροι που έχουν γίνει αιτία
πρόκλησης μικροατυχημάτων.
Τύπος Κατοικιών: Σε ότι αφορά στις κατοικίες, το 80% είναι ιδιόκτητες
οικοδομές και οι περισσότερες έχουν οικοδομηθεί με τη συνδρομή
τσιγγάνικων δανείων. Σε αρκετές κατοικίες συμβιούν δύο οικογένειες
συνήθως συγγενικές. Έντεκα (11) οικογένειες διαβιούν σε λυόμενα και
δώδεκα (12) κατοικούν σε ακατάλληλα κτίσματα και παραπήγματα. Το
σύνολο των κατοικιών διαθέτει ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, που σε κάποιες
ελάχιστες περιπτώσεις εξασφαλίζεται από γειτονικές, συγγενικές οικίες Οι
περισσότερες κατοικίες διαθέτουν εσωτερικό WC. Όσον αφορά στη
θέρμανση σχεδόν όλες οι κατοικίες έχουν ξυλόσομπες.
Δίκτυα υποδομών: Ο οικισμός καλύπτεται από δίκτυο ύδρευσης και
ηλεκτρισμού. Υφίσταται φωτισμός των δημόσιων χώρων. Δεν υπάρχει
αποχετευτικό δίκτυο, και όλες οι οικίες χρησιμοποιούν απορροφητικούς
βόθρους. Υπάρχει τηλεφωνικό δίκτυο στον οικισμό που όμως δεν γίνεται
χρήση του από τους κατοίκους.
Αποκομιδή Απορριμμάτων: Στον οικισμό υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων
και η αποκομιδή τους γίνεται δύο φορές την εβδομάδα.
3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Ανεργία: Η ανεργία είναι το κύριο χαρακτηριστικό της ομάδας και οι
πλειονότητα των οικογενειών δεν διαθέτουν σταθερό εισόδημα. Οι άντρες,
ως επί το πλείστον είναι άνεργοι (το ποσοστό ανεργίας πιθανόν να
ξεπερνάει το 80%). Το υψηλό ποσοστό ανεργίας οδηγεί συχνά σε
παραβατική συμπεριφορά (διακίνηση λαθρομεταναστών, ληστείες, απάτες,
πλαστογραφήσεις κλπ). Σταθερή απασχόληση όλη τη διάρκεια του έτους
έχουν 6-7 άτομα στον οικισμό, δύο εξ αυτών γυναίκες.
Οικονομική Τακτοποίηση: Οι Ρομά δεν χαρακτηρίζονται για την
τυπικότητα και τη συνέπεια όσον αφορά στις φορολογικές τους
υποχρεώσεις. Η πλειονότητα υποβάλλει φορολογική δήλωση με την
κατάσταση να βελτιώνεται κάθε χρόνο.
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Τομείς Απασχόλησης- Εποχικότητα – Κινητικότητα: Η κύρια
ενασχόληση των Ρομά του Οικισμού επικεντρώνεται στις αγροτικές
δραστηριότητες. Ορισμένοι εργάζονται περιστασιακά ως εργάτες γης ή
εργάτες σε κάθε είδος εργασίας. Κάποιοι συγκεντρώνουν σίδερα τα οποία
μεταπωλούν για ανακύκλωση. Κάποιες οικογένειες μετανάστευσαν στο
εξωτερικό (Ολλανδία – εργάτες θερμοκηπίων).
Κατά διαστήματα στο Δήμο Νέστου εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου
χρόνου στις υπηρεσίες καθαριότητας ή στην ύδρευση κάποιοι Ρομά του
οικισμού. Αυτό το διάστημα (από Ιούνιο) απασχολούνται στο Δήμο Νέστου
11 άτομα (5 γυναίκες και 6 άνδρες) μέσω των 5μηνων προγραμμάτων
Κοινωφελούς Εργασίας.
Γυναικεία Απασχόληση: Οι γυναίκες Ρομά απασχολούνται εποχικά την
περίοδο της Άνοιξης στις καλλιέργειες και τα συσκευαστήρια σπαραγγιών
και το Φθινόπωρο στα συσκευαστήρια των ακτινιδίων.
Ευκαιρίες για Επαγγελματική Εξέλιξη – Επιχειρηματικότητα: Στον
συγκεκριμένο οικισμό απουσιάζει συνεταιριστική επιχειρηματική κίνηση,
ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχουν ιδιαίτερες ευκαιρίες για επαγγελματική
εξέλιξη, λόγω απουσίας ικανών επαγγελματικών δεξιοτήτων.
4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αναλφαβητισμός: Ο αναλφαβητισμός χαρακτηρίζει σχεδόν το σύνολο του
πληθυσμού, ενώ πολλοί λίγοι Ρομά έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική
εκπαίδευση.
Μαθητική Διαρροή: Σε ότι αφορά στην προσχολική αγωγή, αρκετοί Ρομά
εγγράφουν τα παιδιά τους στον παιδικό σταθμό του Χρυσοχωρίου. Ωστόσο,
όταν φθάσουν σε ηλικία κατάλληλη για την είσοδό τους στο νηπιαγωγείο,
τα αποσύρουν από το εκπαιδευτικό σύστημα. Η συνηθέστερη αιτιολόγηση
αποτελεί η απόσταση του καταυλισμού από το νηπιαγωγείο (ποσοστό 20%
του πληθυσμού προσχολικής αγωγής παρακολουθεί το νηπιαγωγείο).
Στο Δημοτικό τα παιδιά εγγράφονται συνήθως ένα χρόνο μεγαλύτερα από
την ηλικία που ορίζεται. Στις περισσότερες των περιπτώσεων όταν
εγγράφονται στο Δημοτικό δεν γνωρίζουν καθόλου ελληνικά. Σχεδόν στο
σύνολο τους οι τσιγγανόπαιδες απουσιάζουν πολλές περισσότερες ημέρες
από το σχολείο, σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά. Οι λόγοι που απουσιάζουν
είναι διάφοροι, όπως η δεινή οικονομική κατάσταση και η έλλειψη σίτισης
των παιδιών, η έλλειψη υπόδησης και ιματισμού τα επικριτικά σχόλια των
συμμαθητών, η παιδική εργασία, οι γάμοι σε πολύ μικρή ηλικία (κυρίως τα
κορίτσια) αλλά και η αδιαφορία.
Στις περισσότερες περιπτώσεις τα παιδιά που ολοκληρώνουν την
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δεν συνεχίζουν στη Δευτεροβάθμια (η
κατάσταση αυτή χαρακτηρίζει κυρίως τα κορίτσια). Αλλά και όσα παιδιά
εγγράφονται στο Γυμνάσιο, σπανίως ολοκληρώνουν την εκπαίδευση. Δύο
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μόνο αγόρια από όλο τον καταυλισμό έχουν κατορθώσει να εγγραφούν σε
Λύκειο της περιοχής .
Πρόσβαση στην Εκπαίδευση: Στο Χρυσοχώρι υπάρχει Παιδικός
Σταθμός, Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο. Τα κτίρια του Δημοτικού και
Νηπιαγωγείου βρίσκονται σε αρκετά μεγάλη απόσταση από τον οικισμό
(περίπου 2χλμ.), στην άλλη μεριά του χωριού και τα παιδιά που πηγαίνουν
περπατώντας, χρειάζεται να περάσουν τον κεντρικό δημόσιο δρόμο απ’
όπου διέρχονται αυτοκίνητα και λεωφορεία. Το κτίριο του Παιδικού
Σταθμού είναι πολύ πιο κοντά και δεν χρειάζεται η διάβαση του κεντρικού
δρόμου.
Τα παιδιά των Ρομά φοιτούν στις ίδιες αίθουσες και εντάσσονται στις ίδιες
σχολικές τάξεις με τα παιδιά μη Ρομά. Η αντιμετώπιση των παιδιών Ρομά
από τους εκπαιδευτικούς είναι ισότιμη με τα άλλα παιδιά, ενώ πολλές
φορές σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, οργανώνονται δράσεις
συλλογής βασικών ειδών ένδυσης - υπόδησης στα παιδιά Ρομά.
Προγράμματα ένταξης στην εκπαίδευση: Οι Ρομά που είναι
εγγεγραμμένοι στο Δημοτικό σχολείο Χρυσοχωρίου είναι 68. Στο Δημοτικό
Σχολείο λειτουργούσε παλαιότερα τμήμα ένταξης, το οποίο λόγω έλλειψης
προσωπικού σταμάτησε. Στο προσωπικό του ΙΑΚ υπάρχει Ειδική
Παιδαγωγός με αντικείμενο την προπαρασκευαστική προετοιμασία των
παιδιών προσχολικής ηλικίας και την ενισχυτική διδασκαλία των μαθητών
Ρομά που παρακολουθούν τακτικά τα μαθήματα.
Τον τελευταίο χρόνο διενεργείται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Παιδιών Ρομά» που αφορά τους
Ρομά Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ΑΜΘ με στόχο την σχολική
ένταξη των παιδιών Ρομά και δραστηριοποιείται σε όλους τους οικισμούς
Ρομά του Δήμου Νέστου.
Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ο αναλφαβητισμός είναι χαρακτηριστικό των
περισσότερων ενηλίκων του πληθυσμού Ρομά. Έχουν διενεργηθεί κατά το
παρελθόν πέντε προγράμματα προκατάρτισης για την εκμάθηση της
ελληνικής, στα οποία συμμετείχαν συνολικά πάνω από 100 Ρομά. Δεν
αντιμετωπίστηκε όμως το πρόβλημα του αναλφαβητισμού.
5. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Πρόσβαση στην Υγεία: Οι Ρομά της περιοχής δεν αντιμετωπίζουν θέματα
αποκλεισμού από τις Υπηρεσίες Υγείας. Στο Χρυσοχώρι λειτουργεί Αγροτικό
Ιατρείο 3 φορές την εβδομάδα. Επιπλέον υπάρχει το Κέντρο Υγείας στη
Χρυσούπολη όπου μπορούν να έχουν καθημερινή πρόσβαση σε αυτό,
ιατρεία ΙΚΑ και φυσικά υπάρχει και το ΙΑΚ. Όσο για την πρόσβαση στο
Νοσοκομείο, αυτό βρίσκεται στην πόλη της Καβάλας σε απόσταση 25χλμ.
από τη Χρυσούπολη και η πρόσβαση σε αυτό γίνεται μέσω δύο αστικών
λεωφορείων και μέσω ΚΤΕΛ. Αυτή η απόσταση είναι μεγάλο πρόβλημα,
ειδικά για όσους έχουν υγειονομική περίθαλψη Πρόνοιας.
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Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας: Στα θέματα πρόληψης Υγείας οι Ρομά
χρειάζονται συνεχή στήριξη και παρότρυνση. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται
μάλλον δραματική, με εξαίρεση τον τομέα των παιδικών εμβολιασμών.
Από άποψης Δημόσιας Υγείας, η κατάσταση είναι προβληματική. Έλλειψη
προσωπικής φροντίδας και καθαριότητας σε ενήλικες και παιδιά,
χαρακτηρίζει μεγάλο ποσοστό των Ρομά.
Γενικώς στον πληθυσμό παρουσιάζεται έξαρση σε καρδιολογικά νοσήματα ,
και ασθένειες νευρολογικής και κυρίως ψυχολογικής φύσεως.
Η στοματική υγιεινή των Ρομά του οικισμού είναι κακή. Ειδικά τα παιδιά,
δεν φροντίζουν το στόμα τους και τα περισσότερα έχουν χαλασμένα
δόντια. Η κατάσταση επιβεβαιώνεται και από τον έλεγχο που έχει
διενεργηθεί από την κινητή μονάδα των γιατρών του Κόσμου.
Στα θέματα πρόληψης γυναικολογικής φύσεως υπάρχει αμέλεια. Οι
γυναίκες Ρομά, ως επί το πλείστον δεν κάνουν τεστ-ΠΑΠ, ούτε
μαστογραφία, παρά μόνο εάν τους παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα υγείας.
Στο Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης υπάρχει πρόγραμμα για τη διενέργεια
γυναικολογικών εξετάσεων, αλλά υπάρχει αδιαφορία, ακόμη και σε
περιπτώσεις που έχουν κλεισθεί ραντεβού με τη διαμεσολάβηση των
στελεχών του ΙΑΚ.
Τα μέλη της κοινότητας των Ρομά Χρυσοχωρίου, δεν λαμβάνουν μέτρα
αντισύλληψης με αποτέλεσμα να υπάρχει υψηλό ποσοστό αμβλώσεων
ανεξαρτήτως αν βρίσκονται σε γάμο ή όχι, ακόμη και σε πολύ νεαρές
κοπέλες.
Υγειονομική Ασφάλιση: Κύρια υγειονομική ασφάλιση για τους Ρομά
Χρυσοχωρίου θεωρείται η Πρόνοια κατά 32%. Υπάρχει ένα ποσοστό 30%
που έχει ασφάλιση ΙΚΑ, αλλά πρόκειται κυρίως για ανέργους ηλικίας 18-29
ετών, οι οποίοι βάσει νόμου καλύπτονται ιατροφαρμακευτικά από το ΙΚΑ
μέσω κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ. Ποσοστό 10% είναι ασφαλισμένο στον ΟΓΑ
αλλά είναι αμφίβολο κατά πόσο μπορούν και καλύπτουν τις ασφαλιστικές
τους εισφορές κάθε χρόνο και κάποιοι έχουν ασφάλεια ΝΑΤ (2.5-3%).
Απομένει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό (περίπου 24-25%) που περιλαμβάνει
τους ανασφάλιστους και τις αδιευκρίνιστες περιπτώσεις.
Εξαρτήσεις – Ψυχική Υγεία: Πολλοί Ρομά παρουσιάζουν συμπτώματα
ψυχονευρωτικών διαταραχών στην υγεία τους – κατάθλιψη, αγχώδη
διαταραχή, νευρολογικά νοσήματα- καθώς και ροπή προς εξαρτήσεις από
ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ. Φυσικά σχεδόν όλοι καπνίζουν, ακόμη και
από την παιδική ηλικία. Βέβαια το φαινόμενο του μεγάλου ποσοστού μη
καλής ψυχικής υγείας, πέραν του γεγονότος αιτιολόγησής του λόγω του
γενικότερου κοινωνικοοικονομικού χαρακτήρα του πληθυσμού Ρομά,
πολλές φορές οφείλεται στο γεγονός ότι οι διάφορες ψυχικές ασθένειες
γίνονται για αυτούς μέσο διεκδίκησης επιδομάτων (συνήθως προνοιακά και
αναπηρίας).

29

2.1.2.2.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΗΓΕΣ

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: Πληθυσμός: Εγγεγραμμένοι 187 άτομα
Οικογένειες :53
Κατοικίες:45
Άνδρες : 97
Γυναίκες :90
Ενήλικες: 119
Ανήλικοι: 68
Κινητικότητα Πληθυσμού: Πρόκειται
για μόνιμο μη μετακινούμενο
πληθυσμό. Στο εξωτερικό έχουν μεταναστεύσει
2-3 οικογένειες
για
λόγους εργασίας.

1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Οικονομική κατάσταση νοικοκυριών: Η οικονομική κατάσταση των
νοικοκυριών στις Πηγές δεν είναι καλή. Ελάχιστοι κάτοικοι καταφέρνουν
να έχουν ικανοποιητικά έσοδα.
Αστικοδημοτική Τακτοποίηση: Η πλειονότητα του πληθυσμού είναι
τακτοποιημένη αστικοδημοτικά. Όλοι οι κάτοικοι είναι Δημότες Νέστου.
Κοινωνικός αποκλεισμός-διακρίσεις: Ισχύει ότι αναφέρθηκε για τους
Ρομά Χρυσοχωρίου. Εδώ όμως υπάρχει το τοπογραφικό στοιχείο
αποκλεισμού τους διότι ο καταυλισμός τους είναι απομονωμένος από τον
υπόλοιπο οικισμό.
Παιδική Εργασία: Στις Πηγές το φαινόμενο παιδικής εργασίας είναι
εντονότερο, λόγω απασχόλησης των γονέων με αγροτοκτηνοτροφικές
κυρίως εργασίες, οπότε πολλοί απασχολούν και τα παιδιά τους.
Ενδοοικογενειακή Βία: Φαινόμενο που παρατηρείται σε όλες τις
κοινότητες των Ρομά, κυρίως από τους γονείς προς τα παιδιά, εδώ όμως το
ποσοστό εκτιμάται ότι είναι χαμηλότερο από αυτό του Χρυσοχωρίου (50%)
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Συμμετοχικότητα
–
Εκπροσώπηση
Άσκηση
πολιτικών
δικαιωμάτων: Οι Ρομά στις Πηγές ασκούν τα εκλογικά τους δικαιώματα
με συνέπεια αλλά εδώ δεν υφίσταται Τοπικός Σύλλογος Ρομά όπως στο
Χρυσοχώρι.
2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Χωροθέτηση οικισμού - Αστικό περιβάλλον : Το διαμέρισμα των
Πηγών εκτείνεται κατά μήκος ενός μεγάλου ασφαλτόδρομου, συναντάται
κάθετα με άλλο ασφαλτόδρομο και πέραν αυτού εντοπίζεται ο οικισμός των
Ρομά διαχωρισμένος από το υπόλοιπο χωριό.
Η απόστασή του από την Χρυσούπολη είναι 12χλμ, η συγκοινωνία όμως
δεν είναι τακτική αφού διενεργείται περίπου ανά δύο ώρες και μόνο έως τις
16:00 το απόγευμα. Απευθείας συγκοινωνία προς άλλους οικισμούς δεν
υπάρχει παρά μόνο μέσω Χρυσούπολης. Από το Χρυσοχώρι όπου βρίσκεται
το ΙΑΚ ο καταυλισμός Πηγών απέχει 6χλμ, αλλά δεν υπάρχει απευθείας
πρόσβαση με συγκοινωνία. Μεταφορικό μέσο διαθέτουν λίγοι κάτοικοι.
Διαμόρφωση Δρόμων – Κοινόχρηστων Χώρων:
Ο καταυλισμός
εξαπλώνεται κατά μήκος ενός ασφαλτο-χωματόδρομου, και χωμάτινα
δρομάκια οδηγούν στις περισσότερες οικίες. Δυο αρδευτικά κανάλια
διασχίζουν εκατέρωθεν το δρόμο. Απουσιάζουν κοινόχρηστοι χώροι και
παιδικές χαρές.
Τύπος Κατοικιών: Οι κατοικίες είναι ιδιόκτητες (μικρά κτίσματα ενός ή
δυο δωματίων) αλλά οι περισσότερες (άνω του 50%) κρίνονται
ακατάλληλες ή ανεπαρκείς για διαβίωση (σκεπές με ελενίτ ή λαμαρίνες).
Υπάρχουν επίσης παραπήγματα και πλινθόκτιστα. Αρκετές οικογένειες
διαμένουν στα πατρικά τους με τους γονείς, όπου και διαχωρίζουν ένα
δωμάτιο ως αυτόνομη κατοικία. Υδροδότηση και ηλεκτροδότηση υπάρχει σε
όλα τα σπίτια (σε κάποιες περιπτώσεις δανείζονται από γειτονική οικία),
ενώ WC έχουν σχεδόν όλοι μόνο εξωτερικό. Για θέρμανση χρησιμοποιούν
ξυλόσομπες.
Δίκτυα υποδομών: Ο οικισμός καλύπτεται από δίκτυο ύδρευσης και
ηλεκτρισμού. Δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο, και
όλες οι οικίες
χρησιμοποιούν απορροφητικούς βόθρους. Υπάρχει τηλεφωνικό δίκτυο στον
οικισμό, όμως δεν γίνεται χρήση του από τους κατοίκους. Λόγω έλλειψης
ασφαλτόστρωσης - πεζοδρόμησης και αποχετευτικού, ο καταυλισμός
παρουσιάζει εικόνα εξαθλίωσης – λάσπες, απόνερα και δυσοσμία ειδικά
όταν βρέχει.
Αποκομιδή Απορριμμάτων: Υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων στον οικισμό
και η αποκομιδή τους γίνεται από απορριμματοφόρο του Δήμου.
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3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Τομείς Απασχόλησης –Εποχικότητα-Κινητικότητα: Η ανεργία είναι το
κύριο χαρακτηριστικό και σε αυτόν τον οικισμό, και η πλειονότητα των
οικογενειών δεν διαθέτει σταθερό εισόδημα Οι άντρες Ρομά των Πηγών
στην πλειοψηφία τους (+50%) εργάζονται εποχικά κυρίως ως εργάτες σε
αγροτικές εργασίες, κτηνοτροφικές μονάδες, εργοστάσια, ή συμβασιούχοι
σε Δημοτικές Υπηρεσίες. Υπάρχουν ελάχιστοι με σταθερή απασχόληση, οι
οποίοι έχουν δικό τους ποιμνιοστάσιο, αγροτική γη, ή απασχολούνται στον
τομέα της αλιείας. Κάποιοι είχαν σταθερή εργασία για χρόνια, αλλά
απολύθηκαν λόγω της οικονομικής κρίσης το 2008-2009.
Γυναικεία Απασχόληση: Οι γυναίκες του πληθυσμού ως επί το πλείστον
απασχολούνται με τα οικιακά, αλλά αρκετές δουλεύουν εποχικά στις
καλλιέργειες και τα συσκευαστήρια σπαραγγιών και ακτινιδίων της
περιοχής. Αυτό το διάστημα απασχολούνται γύρω στους 6-7 Ρομά από τις
Πηγές (άντρες-γυναίκες) στα 5μηνα προγράμματα Κοινωφελούς εργασίας
του Δήμου. Επιχειρησιακά προγράμματα και συνεταιρισμοί απουσιάζουν.
Οικονομική Τακτοποίηση: Οι περισσότεροι Ρομά είναι τακτοποιημένοι,
κάποιοι όμως έχουν φορολογικά χρέη τα οποία δυσκολεύονται
ή
αδυνατούν να εξοφλήσουν.
4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Αναλφαβητισμός: Ο αναλφαβητισμός χαρακτηρίζει σχεδόν το σύνολο του
πληθυσμού, μεταβιβάζεται από γενεά σε γενεά, ενώ πολλοί λίγοι Ρομά
έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση
Φοίτηση - Μαθητική Διαρροή: Στα θέματα της εκπαίδευσης και της
μαθητικής διαρροής, η εικόνα είναι παρόμοια με αυτήν του Χρυσοχωρίου.
Η ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα καθυστερεί, καταγράφονται απουσίες
ή και οριστική διακοπή της φοίτησης, εμφανίζονται δυσκολίες ένταξης
λόγω γλώσσας, δυσκολία αποκόμισης γνώσεων και δεξιοτήτων,
στασιμότητα προόδου και αδυναμία ένταξης στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Συνήθως η εκπαίδευση δεν συνεχίζεται πέραν της πρωτοβάθμιας.
Στο Δημοτικό Σχολείο Αγιάσματος-Πηγών ήταν εγγεγραμμένα 32 παιδιά
Ρομα εκ των οποίων τα 6 ήταν στην κανονική ηλικιακή τάξη, τα υπόλοιπα
ήταν από 1-4 έτη μεγαλύτερα ηλικιακά. Στην πορεία υπήρξε διαρροή- στο
τέλος της σχολικού έτους κατέληξαν να πηγαίνουν δυο παιδιά. Στο
Γυμνάσιο Κεραμωτής φοιτούσαν 2 παιδιά κανονικά.
Πρόσβαση στην Εκπαίδευση: Στις Πηγές δεν υπάρχει παιδικός σταθμός,
νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο. Τα παιδιά αναγκάζονται να
παρακολουθούν μαθήματα στο Δημοτικό Σχολείο του διπλανού χωριού
(Αγίασμα). Για τη μεταφορά των μαθητών διαθέτει το ΚΤΕΛ ειδικό
δρομολόγιο, διότι η κανονική συγκοινωνία δεν εξυπηρετεί
Προγράμματα ένταξης στην εκπαίδευση: Προπαρασκευαστικά τμήματα
ένταξης προσχολικής ηλικίας ή ενισχυτικής διδασκαλία στους Ρομα των
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Πηγών δεν διενεργούνται. Δραστηριοποιείται κι εδώ το «Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης Παιδιών Ρομά» του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θες/νίκης.
Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ελάχιστοι Ρομά έχουν τελειώσει το Δημοτικό.
Αρκετοί συμμετείχαν στα σεμινάρια αναλφαβητισμού που έχουν
διενεργηθεί σε συνεργασία με τη ΝΕΛΕ Καβάλας και ΚΕΚ.
5. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Πρόσβαση στην Υγεία : Οι Ρομά των Πηγών εξυπηρετούνται από τις ίδιες
υπηρεσίες υγείας που υπάρχουν και για τον υπόλοιπο πληθυσμό.
Περιφερειακό Ιατρείο μια φορά εβδομαδιαίως, Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης
και Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Η πρόσβαση στο Νοσοκομείο, είναι πιο
δύσκολη και χρονοβόρα, λόγω μεγαλύτερης απόστασης και μη επαρκούς
συγκοινωνίας .
Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας: Η κατάσταση είναι παρόμοια με αυτή
του
Χρυσοχωρίου.
Καμία
πρόληψη
και
φροντίδα
σε
θέματα
γυναικολογικών
εξετάσεων,
αντισύλληψης,
στοματικής
υγιεινής,
προσωπικής φροντίδας και καθαριότητας κυρίως στα παιδιά. Η προσωπική
υγιεινή και καθαριότητα δεν παρουσιάζει πολύ καλή εικόνα. Παρατηρείται
έξαρση σε καρδιολογικά νοσήματα και ασθένειες νευρολογικής ψυχολογικής
φύσεως.
Κρούσματα
δερματοπάθειας,
ηπατίτιδας,
φυματίωσης, κωφαλαλίας, νοητικής στέρησης, βαριάς αναπηρίας και
πλήθος άλλων μεμονωμένων ασθενειών πλήττουν συχνά τον πληθυσμό.
Θετική εξέλιξη έχει η εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών, κυρίως από το
ΙΑΚ και το Κέντρο Υγείας καθώς και από τους Γιατρούς του Κόσμου. Τα
παιδιά είναι εμβολιασμένα σε ποσοστό 80%.
Υγειονομική Ασφάλιση: Το μεγαλύτερο ποσοστό των Ρομά Πηγών έχουν
υγειονομική περίθαλψη Πρόνοιας (40%). Το 21% είναι ασφαλισμένοι στο
ΙΚΑ. Αρκετοί είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ (14%) ενώ υπάρχει και ποσοστό
25% ανασφάλιστων για διάφορους λόγους.
Εξαρτήσεις – Ψυχική Υγεία: Κοινό χαρακτηριστικό σε θέματα ψυχικής
υγείας για τους περισσότερους Ρομά είναι η εμφάνιση ψυχικών
διαταραχών, κατάθλιψης, άγχους και η προσφυγή σε φαρμακευτικές
αγωγές. Κάποιες περιπτώσεις ψυχικών διαταραχών συμβαδίζουν με
εμφάνιση νοητικής στέρησης. Εξαρτήσεις από ναρκωτικές ουσίες και
αλκοόλ δεν απουσιάζουν, ενώ η εξάρτηση από το τσιγάρο αφορά όλο τον
πληθυσμό, γυναίκες-άντρες-παιδιά.
2.1.2.3.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: Πληθυσμός: Εγγεγραμμένοι 137 άτομα
Οικογένειες :33
Κατοικίες:32
Άνδρες : 69
Γυναίκες :68
Ενήλικες: 64
Ανήλικοι: 73
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Στη Χρυσούπολη υπάρχουν δύο καταυλισμοί τσιγγάνων. Ο ένας εντοπίζεται
στην περιοχή «Δεκαπέντε» και ο δεύτερος στην περιοχή «Προάστιο».
Υπάρχουν επίσης δύο οικογένειες που είναι ενσωματωμένες στον υπόλοιπο
πληθυσμό και διαμένουν σε άλλα σημεία.
Κινητικότητα Πληθυσμού: Δυο-τρεις οικογένειες του Προαστίου
μετακινούνται κατά διαστήματα, οι υπόλοιποι είναι μόνιμοι κάτοικοι.

ΠΕΡΙΟΧΗ «ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ»:
28 Άτομα- 6 οικογένειες -15 παιδιά
1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Στην περιοχή « Δεκαπέντε» διαβιούν 6 οικογένειες Ρομά, συγγενικές
μεταξύ τους. Η γενική κατάσταση είναι παρόμοια με των λοιπών Ρομά σε
όλους τους τομείς. Εισοδήματα
χαμηλά και περιστασιακή εργασία,
επιδόματα Πρόνοιας και Πολυτεκνων.
Αστικοδημοτική Τακτοποίηση: Αστικοδημοτικά τακτοποιημένοι όλοι οι
κάτοικοι και οι περισσότεροι είναι Δημότες Νέστου.
Παιδική εργασία: Δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο στον συγκεκριμένο
καταυλισμό.
Συμμετοχικότητα
–
Εκπροσώπηση
Άσκηση
πολιτικών
δικαιωμάτων: Συνήθως ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώματα. Τοπικός
Σύλλογος Ρομά στη Χρυσούπολη δεν υφίσταται.
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2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Χωροθέτηση οικισμού - Αστικό περιβάλλον: Ο οικισμός εντοπίζεται σε
σημείο εντός της πόλης της Χρυσούπολης ακριβώς δίπλα σε ασφαλτόδρομο
με πεζοδρόμηση, ενσωματωμένος με τις οικίες των λοιπών κατοίκων μη
Ρομά, σε αρκετά καλή θέση, αν και όχι πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης.
Ουσιαστικά πρόκειται για κοινή αυλή μικρής έκτασης με τις οικίες των
Ρομά περίγυρα.
Τύπος Κατοικιών: Οι κατοικίες είναι μικρά κτίσματα ιδιόκτητα, αλλά σε
σχετικά καλή κατάσταση. Υπήρχε κι ένα λυόμενο αλλά η οικογένεια
μετακόμισε πρόσφατα στο Χρυσοχώρι. Ύδρευση- ηλεκτροδότησηαποχέτευση υπάρχουν (wc εξωτερικά), θερμαίνονται με
ξυλόσομπες.
Επιδοτήσεις ανέγερσης κατοικίας (τσιγγάνικα δάνεια ) δεν έχουν λάβει.
Δίκτυα υποδομών: Ο οικισμός καλύπτεται από δίκτυο ύδρευσης και
ηλεκτρισμού ενώ δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο.
Αποκομιδή Απορριμμάτων: Υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων
αποκομιδή τους γίνεται από απορριμματοφόρο του Δήμου.
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3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Η επαγγελματική τους ενασχόληση είναι εποχική κυρίως ως εργάτεςεργάτριες στις αγροτικές καλλιέργειες και τα συσκευαστήρια της περιοχής.
Βασικό χαρακτηριστικό είναι κι εδώ η ανεργία .
4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Αναλφαβητισμός: Ο αναλφαβητισμός των γονέων είναι το κύριο
χαρακτηριστικό, και μόνο ένα άτομο έχει τελειώσει Δημοτικό. Κάποιοι
έχουν παρακολουθήσει τα επιδοτούμενα σεμινάρια αναλφαβητισμού.
Φοίτηση - Μαθητική Διαρροή: Τα παιδιά συνήθως εγγράφονται στο
σχολείο, με τα γνωστά κρούσματα
καθυστερημένης ένταξης
στην
εκπαίδευση, διαρροής ή διακοπής φοίτησης.
Πρόσβαση στην Εκπαίδευση: Τα παιδιά του οικισμού εγγράφονται στο
2ο Δημοτικό Σχολείο που βρίσκεται στην περιοχή του Προαστίου (δίπλα
στο κτίριο του Δημαρχείου) αλλά δεν παρακολουθούν τακτικά. Η απόσταση
από τον οικισμό είναι μεγάλη, και απαιτείται μεταφορικό μέσο. Η φοίτηση
είναι μεικτή με τα παιδιά του λοιπού πληθυσμού.
Προγράμματα ένταξης στην εκπαίδευση: Δραστηριοποιείται κι εδώ το
«Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης
Παιδιών
Ρομά»
του
Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θες/νίκης.
Εκπαίδευση
Ενηλίκων:
αναλφαβητισμού.

Δεν

έχουν
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καταγραφεί

σεμινάρια

5. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Πρόσβαση στην Υγεία: Η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας (Ιατρεία ΙΚΑ,
ΚΥ Χρυσούπολης, Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας) για τους Ρομά του
καταυλισμού είναι άνετη διότι κατοικούν στο Διοικητικό Κέντρο του Δήμου.
Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας: Η κατάσταση σκιαγραφείται καλύτερη
από αυτή του Χρυσοχωρίου. Γενικά όμως δεν υπάρχει πρόληψη. Η
εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών παρέχεται από τους ιδίους φορείς,
κυρίως από το ΙΑΚ και το Κέντρο Υγείας και βρίσκεται σε ικανοποιητικό
επίπεδο.
Υγειονομική Ασφάλιση: Σχεδόν όλοι έχουν ασφάλεια Πρόνοιας
Εξαρτήσεις – Ψυχική
χαρακτηρίζεται καλή.

Υγεία:

Η

ψυχική

υγεία

του

πληθυσμού

ΠΕΡΙΟΧΗ «ΠΡΟΑΣΤΙΟ»: 105 άτομα - 24 οικογένειες – 58 παιδιά
1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Στην περιοχή Προαστίου διαβιούν αρκετές οικογένειες. Η γενική εικόνα δεν
είναι καθόλου καλή. Φτώχεια και κοινωνική εξαθλίωση. Εισοδήματα
περιστασιακά ή από επιδόματα για τις περισσότερες οικογένειες. Κάποιοι
επιδίδονται στην επαιτεία.
Αστικοδημοτική κατάσταση: Ίδια με τους λοιπούς Ρομά. Υπάρχουν
εκκρεμότητες σε 2-3 οικογένειες (απαιτούν δικηγορική παρέμβαση).
Αρκετοί (20-25%) είναι εγγεγραμμένοι δημότες άλλων περιοχών. Τα
εκλογικά τους δικαιώματα τα ασκούν όπως όλοι οι Ρομά.
Παιδική εργασία: Δεν παρατηρείται, υπάρχει όμως παιδική επαιτεία και
οικογενειακή βία.
Συμμετοχικότητα
–
Εκπροσώπηση
Άσκηση
πολιτικών
δικαιωμάτων: Συνήθως ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώματα.
2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Χωροθέτηση οικισμού - Αστικό περιβάλλον: Ο οικισμός βρίσκεται
στην άκρη περιοχής Προαστίου Χρυσούπολης μετά το τέλος της ασφάλτου,
σε συνέχεια των κατοικιών του λοιπού πληθυσμού. Είναι μικρός σε έκταση
και πέραν αυτού εκτείνονται αγροτεμάχια. Το οδικό δίκτυο αποτελείται από
χωματόδρομους, χωρίς πεζοδρόμηση, σε κακή κατάσταση. Καναλάκια
αρδευτικά διασχίζουν τον οικισμό, ενώ κοινόχρηστοι χώροι απουσιάζουν. Η
απόσταση από το Κέντρο της πόλης είναι σχετικά μεγάλη, ενώ μόνο 2 Ρομά
διαθέτουν μεταφορικό μέσο.
Τύπος Κατοικιών: Οι κατοικίες στην πλειονότητα τους είναι κτίσματα
ακατάλληλα για διαμονή με σκεπές από ελενίτ, παραπήγματα, ή
κατασκευές ενός δωματίου με βασικές ελλείψεις. Κάποιοι κατοικούν σε
ημιτελή κτίσματα μη ιδιόκτητα (τα οποία ανεγέρθηκαν με τσιγγάνικα δάνεια
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από Ρομά άλλων περιοχών, τα οποία στη συνέχεια εγκαταλείφθηκαν).
Πρόκειται για οικοδομήματα χωρίς πόρτες, παράθυρα, ρεύμα, νερό κλπ.
Τρεις οικογένειες διαμένουν σε λυόμενα ενώ μόνο τρεις κατοικίες
χαρακτηρίζονται ικανοποιητικές.
Δίκτυα Υποδομών: Ο οικισμός καλύπτεται από δίκτυο ύδρευσης και
ηλεκτρισμού ενώ δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο.
Αποκομιδή Απορριμμάτων: Υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων στον
καταυλισμό και η αποκομιδή τους γίνεται από απορριμματοφόρο του
Δήμου.
3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Εποχικότητα απασχόλησης και ανεργία χαρακτηρίζει τον πληθυσμό. Κυρίως
εργάζονται εποχικά ως εργάτες σε αγροτικές καλλιέργειες, στα
συσκευαστήρια της περιοχής ή σε άλλους τομείς. Κάποιοι απασχολούνται
ως εργάτες- βοσκοί (4-5 άτομα), ένας ασχολείται με την αλιεία. Εκτός από
ένα ζευγάρι που εργάζονται περιοδικά ως συμβασιούχοι στο Δήμο, οι
περισσότεροι παραμένουν χωρίς σταθερή εργασία. Οι γυναίκες συνήθως
δεν εργάζονται. Επιχειρηματικότητα δεν υπάρχει. Έχουν υπάρξει
κρούσματα παρανομίας και ορισμένες οικογένειες επιδίδονται συστηματικά
στην επαιτεία, μαζί με τα παιδιά.
4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Αναλφαβητισμός: Ο αναλφαβητισμός χαρακτηρίζει σχεδόν το σύνολο του
πληθυσμού, ενώ πολλοί λίγοι Ρομά έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική
εκπαίδευση. Δημοτικό έχουν τελειώσει μόνο 6-7 ενήλικες.
Φοίτηση - Μαθητική Διαρροή: Η εγγραφή και ένταξη των παιδιών στην
εκπαίδευση παρουσιάζει χαρακτηριστικά των υπολοίπων Ρομά με τα
γνωστά φαινόμενα διαρροής.
Πρόσβαση στην Εκπαίδευση: Τα παιδιά του οικισμού εγγράφονται στο
2ο Δημοτικό Σχολείο που βρίσκεται στην περιοχή του Προαστίου όπως και
τα παιδιά του Δεκαπέντε . Η απόσταση όμως είναι μεγάλη κι από αυτό τον
καταυλισμό, χρειάζεται μεταφορικό μέσο. Η φοίτηση είναι μεικτή με τα
παιδιά του λοιπού πληθυσμού.
Προγράμματα ένταξης στην εκπαίδευση: Το σχολικό έτος 2011-2012
στο Δημοτικό φοιτούσαν 15-16 παιδιά σε τακτική βάση και προβιβάστηκαν
όλα. Λειτούργησε το «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Παιδιών Ρομά» του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης το οποίο διέθεσε λεωφορείο για τη
μεταφορά
των
μαθητών
Ρομά
Χρυσ/λης
και
προσέλαβε
μια
διαμεσολαβήτρια από τους Ρομά του Προαστίου, η οποία φρόντιζε για την
καθημερινή συγκέντρωση των παιδιών.
Εκπαίδευση Ενηλίκων: Κάποιοι έχουν παρακολουθήσει τα επιδοτούμενα
σεμινάρια αναλφαβητισμού.
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5. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Πρόσβαση στην Υγεία: Υπηρεσίες υγείας κοινές για όλους όπως
αναγράφηκαν παραπάνω.
Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας: Πρόληψη σχεδόν μηδαμινή. Η γενική
κατάσταση υγείας δεν χαρακτηρίζεται καλή, διάφορες ασθένειες,
εξαρτήσεις κλπ. Εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών παρέχεται κυρίως από
το ΙΑΚ και το Κέντρο Υγείας και είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα .
Υγειονομική Ασφάλιση: Σχεδόν όλοι έχουν ασφάλεια Πρόνοιας.
Εξαρτήσεις – Ψυχική Υγεία: Χαρακτηρίζεται καλή.

2.1.2.4.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: Πληθυσμός: Εγγεγραμμένοι 83 άτομα
Οικογένειες :20
Κατοικίες:19
Άνδρες : 41
Γυναίκες :42
Ενήλικες: 44
Ανήλικοι: 39
Κινητικότητα Πληθυσμού: Πρόκειται για μη μετακινούμενο πληθυσμό.

1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Οικονομική κατάσταση των Ρομά δεν είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο. Τα
εισοδήματα προέρχονται από περιστασιακή εργασία, επιδόματα Πρόνοιας
και ΟΓΑ.
Αστικοδημοτική τακτοποίηση: Η πλειονότητα του πληθυσμού είναι
τακτοποιημένη αστικοδημοτικά. Μέρος του πληθυσμού (περίπου 16%)
είναι εγγεγραμμένοι δημότες άλλων περιοχών.
Παιδική εργασία: Δεν είναι γνωστά κρούσματα παιδικής εργασίας.
Συμμετοχικότητα
–
Εκπροσώπηση
Άσκηση
πολιτικών
δικαιωμάτων: Ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώματα. Τοπικός Σύλλογος
Ρομά επίσης υπάρχει.
2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Χωροθέτηση οικισμού - Αστικό περιβάλλον: Ο οικισμός βρίσκεται
στην ανατολική άκρη του Ερατεινού, εντοπισμένος στην μια πλευρά ενός
ασφαλτόδρομου, μετά το τέλος των κατοικιών του λοιπού πληθυσμού και
καταλαμβάνει μικρή έκταση. Χωμάτινα και χαλικόστρωτα στενάκια
ενδιάμεσα οδηγούν σε κάποιες κατοικίες. Πεζοδρόμηση δεν υπάρχει, αλλά
μόνο χαντάκια στα πλαϊνά των δρόμων, ενώ κοινόχρηστοι χώροι στον
οικισμό δεν υπάρχουν. Η απόσταση από τη Χρυσούπολη είναι 7 χλμ και η
συγκοινωνία είναι η ίδια με αυτή των Πηγών ανά δύο ώρες και έως τις
16:00μμ. Μεταφορικό μέσο οι περισσότεροι Ρομά δεν διαθέτουν.
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Τύπος Κατοικιών: Οι κατοικίες είναι κυρίως κτίσματα ιδιόκτητα
περιποιημένα με αυλές (υπάρχουν τρία λυόμενα) και είναι σε αρκετά καλή
κατάσταση. Κάποια κτίσματα είναι αυθαίρετα. Υπάρχουν επίσης 28 ημιτελή
εγκαταλειμμένα κτίσματα που ανεγέρθηκαν από Ρομά άλλων περιοχών με
τα λεγόμενα «τσιγγάνικα δάνεια». Κάποια εντοπίζονται δίπλα στις κατοικίες
των Ρομά και τα υπόλοιπα κατά μήκος ενός χωματόδρομου που συναντάται
κάθετα με τον ασφαλτόδρομο που εκτείνεται στον οικισμό. Σε ένα από
αυτά διαμένει μία πολυμελής οικογένεια. Δάνεια ανέγερσης κατοικίας οι
Ρομά του οικισμού δεν έχουν πάρει.
Δίκτυα Υποδομών: Ο οικισμός καλύπτεται από δίκτυο ύδρευσης και
ηλεκτρισμού ενώ δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο αλλά αποχέτευση σε
εξωτερικούς βόθρους. Η θέρμανση των σπιτιών γίνεται με ξυλόσομπες.
Αποκομιδή Απορριμμάτων: Υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων στον οικισμό
και η αποκομιδή τους γίνεται από απορριμματοφόρο του Δήμου.
3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Η κύρια απασχόληση των αντρών είναι η εποχική εργασία βασικά ως
εργάτες σε αγροτικές καλλιέργειες. Το υπόλοιπο χρονικό διάστημα είναι
άνεργοι. Οι γυναίκες κυρίως απασχολούνται με τα οικιακά, σπάνια
εργάζονται. Δεν υπάρχουν ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης ούτε
επιχειρηματικότητα.
4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Αναλφαβητισμός: Το κύριο χαρακτηριστικό κι σε αυτόν τον οικισμό. Το
Δημοτικό έχουν τελειώσει ελάχιστοι ενήλικες. Ένα άτομο το οποίο
ανατράφηκε σε ίδρυμα έχει αποφοιτήσει από Εκκλησιαστικό Λύκειο.
Φοίτηση - Μαθητική Διαρροή: Η εγγραφή και ένταξη των παιδιών στην
εκπαίδευση είναι παρόμοια με τους υπόλοιπους οικισμούς των Ρομά με τα
γνωστά φαινόμενα διαρροής.
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Πρόσβαση στην Εκπαίδευση: Τα παιδιά των Ρομά εγγράφονται στο
Δημοτικό Σχολείο Ερατεινού. Η απόσταση δεν είναι πολύ μεγάλη από τον
καταυλισμό. Το σχολικό έτος 2011-2012 εγγράφηκαν 13 παιδιά Ρομά από
τα οποία τα 4 ήταν στην κανονική ηλικιακή τάξη, τα υπόλοιπα ήταν
μεγαλύτερα από 1-5 έτη. Από αυτά τα 6 προάγονται στην επόμενη τάξη
(ένα για Γυμνάσιο), τα 6 επαναλαμβάνουν και ένα θα διαγραφεί λόγω
ηλικίας.
Προγράμματα ένταξης στην εκπαίδευση: Το «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
Παιδιών
Ρομά»
του
Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου
Θεσ/νίκης
δραστηριοποιήθηκε επίσης στον οικισμό.
Εκπαίδευση Ενηλίκων: Κάποιοι έχουν παρακολουθήσει τα επιδοτούμενα
σεμινάρια αναλφαβητισμού
5. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Πρόσβαση στην Υγεία: Από τις ίδιες υπηρεσίες υγείας που υπάρχουν και
για τον υπόλοιπο πληθυσμό. Περιφερειακό Ιατρείο μια φορά εβδομαδιαίως,
Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης και Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Ίδια
προβλήματα ως προς την προμήθεια των συνταγογραφούμενων φαρμάκων
Πρόνοιας.
Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας: Πρόληψη σε χαμηλά επίπεδα. Έλλειψη
γυναικολογική πρόληψης, αντισύλληψης, στοματικής υγιεινής. Το οικιακό
περιβάλλον είναι βελτιωμένο. Διάφορα προβλήματα υγείας πλήττουν τον
πληθυσμό (καρδιοπάθειες, ασθένειες νοητικής και ψυχολογικής φύσεως
κλπ). Εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών παρέχεται κυρίως από το ΙΑΚ και
το Κέντρο Υγείας και είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Υγειονομική Ασφάλιση: Υγειονομική περίθαλψη Πρόνοιας έχει το 33%
ενώ ΟΓΑ γύρω στο 10% (οι περισσότεροι έχουν οφειλές). Περίπου 20%
είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ μέσω κάρτας ανεργίας. Πολλοί παραμένουν
ανασφάλιστοι συνήθως από αμέλεια ή αδιαφορία.
Εξαρτήσεις – Ψυχική Υγεία: Εμφάνιση ψυχικών διαταραχών,
κατάθλιψης, άγχους, εξαρτήσεων από ψυχοφάρμακα, ουσίες και αλκοόλ
και προσκόλληση στο κάπνισμα. Αρκετοί Ρομά διεκδικούν επιδόματα
αναπηρίας Πρόνοιας για ψυχικές διαταραχές.
2.1.2.5.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

Στη Νέα Καρυά ο πληθυσμός Ρομά εντοπίζεται σε δύο σημεία εκ διαμέτρου
αντίθετα αναφορικά με το κέντρο του χωριού. Ο πρώτος οικισμός βρίσκεται
στη δυτική πλευρά της Νέας Καρυάς, ενώ ο δεύτερος στην ανατολική
πλευρά, στην έξοδο προς Κεραμωτή
Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: Εγγεγραμμένοι :208 άτομα
Οικογένειες : 60
Κατοικίες: 55
Άνδρες : 102
Γυναίκες :106
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Ενήλικες: 139
Ανήλικοι: 69
η
1 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Δυτικά: 147 άτομα, 46 οικογένειες, 40 ανήλικοι
Κινητικότητα Πληθυσμού: Οι Ρομά που διαμένουν σε αυτή την
τοποθεσία δεν είναι μετακινούμενοι. Η κατάσταση είναι διαφορετική από
τους άλλους οικισμούς Ρομά της περιοχής. Πρόκειται για μόνιμους
κατοίκους και είναι όλοι κοινωνικά ενταγμένοι σε πολύ καλό βαθμό.
Ορισμένοι μάλιστα δεν επιθυμούν να καταγράφονται ως Ρομά και δύσκολα
δίνουν στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα τους.
1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Οικονομική κατάσταση νοικοκυριών: Η οικονομική κατάσταση των
νοικοκυριών διαφέρει από τους άλλους οικισμούς, οι περισσότεροι
εργάζονται σε σταθερή βάση και έχουν ικανοποιητικά εισοδήματα. Κάποιοι
είναι δικαιούχοι επιδομάτων Πολυτεκνίας.
Αστικοδημοτική Τακτοποίηση: Δεν υπάρχουν εκκρεμείς υποθέσεις.
Σχεδόν όλοι οι κάτοικοι είναι Δημότες Νέστου.
Κοινωνικός αποκλεισμός-διακρίσεις: Κοινωνικός αποκλεισμός
υφίσταται, είναι κοινωνικά ενσωματωμένοι στον λοιπό πληθυσμό.

δεν

Παιδική Εργασία: Απασχολούν τα παιδιά τους στις δικές τους δουλειές,
στις λαϊκές αγορές ή στο πλανόδιο εμπόριο αντίστοιχα.
Οικογενειακή Βία: Υπάρχουν ελάχιστα κρούσματα οικογενειακής βίας
κυρίως μεταξύ συζύγων.
Συμμετοχικότητα
–
Εκπροσώπηση
Άσκηση
πολιτικών
δικαιωμάτων: Οι Ρομά της Νέας Καρυάς έχουν συστήσει δικό τους Τοπικό
Σύλλογο, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δραστήριος.
2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Χωροθέτηση οικισμού - Αστικό περιβάλλον : Η Νέα Καρυά είναι
οικοδομημένη εκατέρωθεν του δημόσιου δρόμου που οδηγεί από
Χρυσούπολη στην Κεραμωτή. Ο οικισμός των Ρομά συναντάται δυτικά,
στην αρχή του χωριού, και εξαπλώνεται σε αρκετή έκταση και δεν
διαχωρίζεται από το υπόλοιπο χωριό και αρκετά σπίτια είναι ανάμικτα με
εκείνα του υπόλοιπου πληθυσμού.
Η απόστασή του από την Χρυσούπολη είναι 9χλμ. και εξυπηρετείται από
την ίδια συγκοινωνία με αυτή του Χρυσοχωρίου (κοινή γραμμή), ανά μία
ώρα πλέον και ανά μισάωρο μετά τις 14:00 λόγω θερινής σαιζόν. Από το
Χρυσοχώρι απέχει 3,5χλμ. Σχεδόν όλοι οι κάτοικοι του έχουν δικό τους
μεταφορικό μέσον.
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Διαμόρφωση Δρόμων – Κοινόχρηστων Χώρων: Οι δρόμοι είναι
παντού διαμορφωμένοι ασφαλτόστρωτοι, σε οριζόντια και κάθετη τομή,
άνετοι, με περιθώρια στα πλαϊνά χωρίς όμως πεζοδρόμηση. Κοινόχρηστοι
χώροι και παιδική χαρά βρίσκονται στην Κεντρική Πλατεία της Ν. Καρυάς,
στην ίδια πλευρά του χωριού, αλλά όχι μέσα στον οικισμό των Ρομά.
Τύπος Κατοικιών: Οι κατοικίες τους είναι ιδιόκτητες μονοκατοικίες με
προαύλιο χώρο, κτίσματα σε καλή κατάσταση και σε ικανοποιητικό μέγεθος
στην πλειοψηφία, χωρίς ελλείψεις υποδομής ή βασικών αναγκών. Οι
περισσότερες κατασκευάστηκαν
με τη συνδρομή των «τσιγγάνικων
δανείων». Ορισμένες οικογένειες διαμένουν σε ενοικιαζόμενα εντός του
ευρύτερου πληθυσμού. Η γενική εικόνα είναι πολύ καλή. Τα σπίτια έχουν
όλα ηλεκτροδότηση – υδροδότηση και εσωτερικό
wc. Για θέρμανση
χρησιμοποιούν ξύλα, ελάχιστες κατοικίες διαθέτουν καλοριφέρ.
Δίκτυα υποδομών: Λειτουργεί παροχή από το Δήμο Υπηρεσιών
Υδροδότησης και Ηλεκτροδότησης των κατοικιών καθώς και των δρόμων
του οικισμού. Αποχετευτικό σύστημα κεντρικό δεν υπάρχει, όλες οι
κατοικίες χρησιμοποιούν βόθρους. Δίκτυο τηλεφωνικών γραμμών υπάρχει,
αλλά σταθερή τηλεφωνία ελάχιστοι έχουν, η πλειονότητα χρησιμοποιεί
κινητά.
Αποκομιδή Απορριμμάτων: Μέσω του απορριμματοφόρου του Δήμου,
καθόσον υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων σε όλη την έκταση του οικισμού.
3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Τομείς
Απασχόλησης
–Εποχικότητα-ΚινητικότηταΓυναικεία
Απασχόληση: Οι περισσότεροι Ρομά είναι ελεύθεροι επαγγελματίες με
κύριο τομέα το λιανικό εμπόριο, στις λαϊκές αγορές ή πλανόδια μαναβική.
Κάποιοι ασχολούνται εποχικά ως εργάτες κυρίως σε αγροτικές εργασίες και
στα συσκευαστήρια της περιοχής. Η ανεργία κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα.
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Οι γυναίκες ως επί το πλείστον απασχολούνται με τα οικιακά, ορισμένες
όμως συνοδεύουν τους άντρες τους στις λαϊκές και αρκετοί απασχολούν
και τα παιδιά. Επιχειρησιακά προγράμματα απουσιάζουν.
Οικονομική Τακτοποίηση:
φορολογικές δηλώσεις.

Οι

Ρομά

υποβάλουν

κανονικά

τις

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Αναλφαβητισμός: Ο αναλφαβητισμός εδώ κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά
επίπεδα διότι οι περισσότεροι γνωρίζουν λίγο ή πολύ
γραφή και
ανάγνωση, ανεξαρτήτως της τυπικής μόρφωσης που έχουν λάβει.
Φοίτηση - Μαθητική Διαρροή: Η κατάσταση είναι βελτιωμένη σε
σύγκριση με άλλους πληθυσμού Ρομά και η φοίτηση διενεργείται σε
ικανοποιητικό βαθμό. Τα παιδιά πλέον αποφοιτούν από το Δημοτικό και
κάποια εισάγονται στη Β/θμια εκπαίδευση. Δεν παρατηρείται η μεγάλη
καθυστέρηση ένταξης στην εκπαίδευση όπως σε άλλους οικισμούς, υπάρχει
όμως διαρροή. Τα παιδιά εγγράφονται όλα, αλλά στην πορεία δεν φοιτούν
όλα τακτικά. Πάντως εγκατάλειψη και οριστική διακοπή της φοίτησης δεν
παρατηρείται πλέον. Δυσκολίες ένταξης λόγω γλωσσικής διαλέκτου δεν
υπάρχουν (αν και οι γονείς δεν είναι σε θέση να βοηθήσουν τα παιδιά στη
μελέτη), ούτε συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι που εμποδίζουν την εκπαίδευση.
Στο Δημοτικό Σχολείο Νέας Καρυάς για το σχολικό έτος 2011-2012 ήταν
εγγεγραμμένα 17 παιδιά Ρομά εκ των οποίων τα 10 ήταν στην κανονική
ηλικιακή τάξη, τα υπόλοιπα μεγαλύτερα κατά 1-2 έτη ηλικιακά. Επίσης
πέντε παιδιά ήταν εγγεγραμμένα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής και δύο στο
Λύκειο Χρυσούπολης.
Πρόσβαση στην Εκπαίδευση: Στη Νέα Καρυά υπάρχει Παιδικός Σταθμός,
Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο. Τα κτίρια βρίσκονται όλα κοντά στην
κεντρική πλατεία του χωριού, δίπλα στην Κοινότητα, από την ίδια πλευρά
με τα σπίτια των Ρομά. Η φοίτηση γίνεται μεικτή στις ίδιες αίθουσες και
σχολικές τάξεις με τα παιδιά του λοιπού πληθυσμού, αποκλεισμός από τη
σχολική κοινότητα δεν υπάρχει.
Προγράμματα
ένταξης
στην
εκπαίδευση:
Προπαρασκευαστικά
προγράμματα ένταξης δεν υπάρχουν, οι ίδιοι οι Ρομά όμως έχουν
εκδηλώσει ενδιαφέρον ώστε να λειτουργήσει κάτι αντίστοιχο για τα παιδιά
τους με τη νέα σχολική χρονιά, έχουν μάλιστα εξασφαλίσει και χώρο από
το Δήμο. Δραστηριοποιείται κι εδώ το «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Παιδιών
Ρομά» του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θες/νίκης μάλιστα
έχει
παραχωρηθεί χώρος στο κοινοτικό κατάστημα.
Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εκπαιδευτικές σπουδές οι περισσότεροι ενήλικες
δεν έχουν, ελάχιστοι γονείς αποφοίτησαν από το Δημοτικό, γνωρίζουν
όμως (κυρίως οι άντρες) γραφή και ανάγνωση σε ικανοποιητικό επίπεδο.
Αρκετοί συμμετείχαν στα σεμινάρια αναλφαβητισμού που έχουν
διενεργηθεί σε συνεργασία με τη ΝΕΛΕ Καβάλας και κάποια ΚΕΚ.
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5. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Πρόσβαση στην Υγεία : Εξυπηρέτηση από τις υπηρεσίες υγείας που
υπάρχουν για όλο τον πληθυσμό. Περιφερειακό Ιατρείο, το οποίο
λειτουργεί τέσσερις φορές εβδομαδιαίως, Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης και
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Πρόσβαση μέσω συγκοινωνίας ΚΤΕΛ, αλλά
συνήθως μετακινούνται με προσωπικά μέσα μεταφοράς.
Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας:
Η κατάσταση της υγείας τους
παρουσιάζει καλύτερο επίπεδο από αυτό των άλλων οικισμών. Οι
περισσότερες γυναίκες κάνουν προληπτικές εξετάσεις
(τεστ-ΠΑΠ,
μαστογραφία), αλλά οικογενειακός προγραμματισμός δεν υπάρχει.
Στοματική υγιεινή καλή. Καθαριότητα και οικιακό περιβάλλον σε πολύ καλά
επίπεδα, εξάλλου δεν εμφανίζονται κρούσματα δερματοπάθειας ,
ηπατίτιδας, φυματίωσης κλπ. Τα κύρια προβλήματα υγείας τους αφορούν
καρδιολογικές και αναπνευστικές παθήσεις καθώς και ασθένειες
ορθοπεδικής, νευρολογικής φύσεως. Εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών
παρέχεται κυρίως από το Κέντρο Υγείας και λιγότερο από το ΙΑΚ και είναι
σε πολύ καλό επίπεδο.
Υγειονομική Ασφάλιση: Οι περισσότεροι έχουν ασφάλιση ΟΓΑ ( 65%),
κάποιοι όμως έχουν οφειλές. Υπάρχουν οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ (περίπου
9% ) , στην Πρόνοια 10 % , καθώς και ανασφάλιστοι (7-8%). Για τους
υπόλοιπους δεν υπάρχουν στοιχεία..
Εξαρτήσεις – Ψυχική Υγεία: Η ψυχική υγεία τους χαρακτηρίζεται καλή.
Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα κρούσματα ψυχικών διαταραχών, κατάθλιψης κλπ
και η προσφυγή σε φαρμακευτικές αγωγές είναι ελάχιστη. Φαινόμενα
εξαρτήσεων από ναρκωτικές ουσίες δεν έχει έχουν εντοπιστεί , είναι
επιρρεπείς μόνο στο αλκοόλ και το κάπνισμα.
2η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ : 61 άτομα, 14 οικογένειες, 29 ανήλικοι
Κινητικότητα Πληθυσμού: Στη δεύτερη τοποθεσία οι περισσότεροι Ρομά
είναι μετακινούμενοι.
Πρόκειται για ένα μικρό απόμερο πρόχειρο καταυλισμό, που αποτελείται
από Ρομά βαπτισμένους Χ.Ο., οι οποίοι ομιλούν την ελληνική γλώσσα και
την τσιγγάνικη διάλεκτο. Είναι μια κλειστή ομάδα που αποτελείται από
οικογένειες συγγενικές (κυρίως δύο γενεαλογικά δέντρα). Ο τρόπος ζωής
τους είναι νομαδικός και δεν έχουν ιδιαίτερες κοινωνικές επαφές με τους
λοιπούς Ρομά της περιοχής. Κάποιες οικογένειες μετακινούνται μεταξύ
Νέας Καρυάς και Θεσ/νίκης.

1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
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Οικονομική κατάσταση νοικοκυριών: Οικονομική κατάσταση σε επίπεδα
φτώχειας και ανέχειας. Εισοδήματα χαμηλά περιστασιακά και επιδόματα
Πολυτεκνίας. Τα παιδιά τους δείχνουν τάσεις κλοπής.
Αστικοδημοτική Τακτοποίηση: Σε καλή κατάσταση. Οι περισσότεροι
είναι εγγεγραμμένοι Δημότες άλλων περιοχών, κυρίως Διαβατών
Θεσ/νίκης.
Παιδική εργασία: Σε μεγάλο βαθμό, οι γονείς απασχολούν τα παιδιά στο
πλανόδιο εμπόριο.
Συμμετοχικότητα
–
Εκπροσώπηση
Άσκηση
πολιτικών
δικαιωμάτων: Εκλογικά δικαιώματα οι περισσότεροι πιθανόν δεν ασκούν
λόγω απόστασης από το Δήμο που είναι εγγεγραμμένοι. Δεν συμμετέχουν
στον τοπικό σύλλογο Ρομά, έχουν όμως επαφές με το Σύλλογο Ρομά του
οικισμού Αγ. Σοφίας Ιωνίας Διαβατών Θεσ/νίκης.
2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Χωροθέτηση οικισμού-Αστικό περιβάλλον: Ο καταυλισμός εντοπίζεται
στην ανατολική πλευρά της Νέας Καρυάς αριστερά στην έξοδο προς
Κεραμωτή, πέραν των λοιπών κατοικιών, σε απόσταση από τον κεντρικό
δρόμο, στην ύπαιθρο με θέα τους αγρούς. Πρόκειται για μια μικρή ενιαία
έκταση στο πλάι ενός χωματόδρομου χωρίς διαμορφωμένους χώρους κλπ,
χώμα και γρασίδι μπροστά από τις κατοικίες και ένα κανάλι αρδευτικό
απέναντι.
Τύπος Κατοικιών: Υπάρχουν πέντε κτίσματα ιδιόκτητα που ανεγέρθηκαν
με «τσιγγάνικα δάνεια», τα οποία όμως είναι ημιτελή. Ένα κτίσμα είναι
«γιαπί» , τα άλλα έχουν πόρτες – παράθυρα και σκεπή, αλλά εντός μόνο
τοίχοι και τσιμεντένιο πάτωμα, μπάνιο –κουζίνα και όλα τα λοιπά
απαραίτητα ενός νοικοκυριού απουσιάζουν. Οι υπόλοιπες κατοικίες είναι
ανοιχτές πρόχειρες κατασκευές - υπόστεγα στηριγμένα σε ξύλινα ή
μεταλλικά δοκάρια με σκέπαστρο από νάυλον, εκτεθειμένα τριγύρω στα
καιρικά φαινόμενα. Ένα έχει τσιμεντένιο πάτωμα, σε μερικά υπάρχουν
μικρά αντίσκηνα για τον ύπνο. Είδη οικιακής χρήσης κλπ ελάχιστα.
Δίκτυα υποδομών: Ηλεκτροδότηση δεν υπάρχει, υδροδότηση από μια
εξωτερική βρύση του δικτύου ύδρευσης την οποία χρησιμοποιούν σχεδόν
όλοι, αποχέτευση απουσιάζει, τουαλέτες εξωτερικές αυτοσχέδιες.
Αποκομιδή Απορριμμάτων: Υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων
αποκομιδή γίνεται μέσω του απορριμματοφόρου του Δήμου.

και

η

3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Τομείς
Απασχόλησης
–Εποχικότητα-ΚινητικότηταΓυναικεία
Απασχόληση: Οι άντρες ασχολούνται όλοι ως πλανόδιοι έμποροι
μαναβικής-φρούτων εποχής ή με τη συλλογή και μεταπώληση σιδερικών
περιστασιακά. Συνήθως μετακινούνται με αγροτικά ιδιόκτητα αυτοκίνητα σε
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άλλες περιοχές ανά 2-3 μέρες, ενίοτε με όλη την οικογένεια. Ως επί το
πλείστον απασχολούν και τα μεγαλύτερα παιδιά στην εργασία τους.
Οι γυναίκες είναι άνεργες και ασχολούνται με τα οικιακά.
Οικονομική Τακτοποίηση: Φορολογική δήλωση δεν υποβάλλουν παρά
μόνο 2-3 άτομα.
4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αναλφαβητισμός: Το κύριο χαρακτηριστικό στον οικισμό. Σχολείο δεν
έχει πάει κανείς ούτε οι ενήλικες, αλλά ούτε τα παιδιά τους. Σεμινάρια δεν
έχουν παρακολουθήσει.
5. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Ισχύουν και γι’ αυτούς οι ίδιες υπηρεσίες υγείας που έχουν όλοι στη Νέα
Καρυά, Περιιφερειακό Ιατρείο, Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης και Γενικό
Νοσοκομείο Καβάλας. Πρόληψη υγείας – οικογενειακός προγραμματισμός
κλπ. δεν υπάρχουν, τα παιδιά έχουν βασικές ελλείψεις σε εμβολιασμούς,
τα περισσότερα δεν έχουν βιβλιάρια εμβολίων. Οι περισσότεροι ενήλικες
δεν εμφανίζουν προβλήματα υγείας, πλήττουν όμως τα παιδιά διάφορες
ασθένειες (αιματολογικής φύσεως, έλλειψης βιταμινών, πνευμονία,
υπάρχει κι ένα παραπληγικό). Η προσωπική και οικιακή καθαριότητα όμως
παρουσιάζει καλή εικόνα σε αναλογία με τις συνθήκες διαβίωσης τους.
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2.1.2.6.

SWOT Ανάλυση Οικισμών Δήμου Νέστου

Οικισμοί Χρυσοχωρίου, Πηγών, Χρυσούπολης, Ερατεινού, Νέας
Καρυάς
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

• Αστικοδημοτική τακτοποίηση της
πλειονότητας του πληθυσμού.
• Προγράμματα
Εκπαίδευσης
Ρομά, ενηλίκων και παιδιών.
• Υψηλό ποσοστό εμβολιασμού
των παιδιών.
• Συμμετοχή στην άσκηση των
εκλογικών δικαιωμάτων.
• Τοπικός Σύλλογος Ρομά.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
• Αξιοποίηση
πόρων
από
τα
διαρθρωτικά
Ταμεία
της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Η
λειτουργία
των
Ιατροκοινωνικών
Κέντρων
ως
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• Μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού
δεν
έχει
εξασφαλίσει
ένα
στοιχειώδες κατάλυμα και υγιεινές
συνθήκες.
• Η
δανειοδότηση
για
την
απόκτηση
κατοικίας
δεν
αξιοποιήθηκε από τους κατοίκους
των οικισμών.
• Έντονο
το
φαινόμενο
της
παιδικής εργασίας.
• Σημαντική έλλειψη υποδομών
στους οικισμούς.
• Το μεγαλύτερο ο ποσοστό των
Ρομά εργάζεται περιστασιακά ή
εποχιακά.
• Μεγάλο τμήμα του πληθυσμού
είναι αναλφάβητο.
• Καθυστερημένη
ένταξη
στο
εκπαιδευτικό
σύστημα,
έντονο
φαινόμενο μαθητικής διαρροής.
• Πρόβλημα στην πρόληψη και
φροντίδα σε θέματα υγιεινής και
προσωπικής φροντίδας.
• Μικρό ποσοστό του πληθυσμού
διαθέτει βιβλιάρια υγείας.
• Έξαρση
σε
ασθένειες
νευρολογικής
ψυχολογικής
φύσεως.
• Δυσκολία
πρόσβασης
του
πληθυσμού στο Σύστημα Υγείας και
τις αντίστοιχες δομές.
ΑΠΕΙΛΕΣ
• Τα
αρνητικά
στοιχεία
που
αφορούν στη φοίτηση και τη
μαθητική
διαρροή,
διαιωνίζουν
φαινόμενα δυσκολίας κοινωνικής
ενσωμάτωσης των Ρομά αλλά και

συλλογικών τοπικών συντονιστών
υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο.
• Η αυξανόμενη μεταστροφή του
τρόπου ζωής σημαντικού τμήματος
του πληθυσμού των οικισμών,
καθώς
δεν
αποτελούν
πλέον
μετακινούμενη ομάδα πληθυσμού,
δημιουργεί ευκαιρίες κοινωνικής
ενσωμάτωσης.
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αρνητικών
στερεοτύπων
και
προκαταλήψεων εναντίον τους.
• Περιορισμός της απασχόλησης
των Ρομά σε τρεις μόνο τομείς
(ανακύκλωση, εμπόριο, πρωτογενή
τομέα) λόγω έλλειψης ικανών
επαγγελματικών δεξιοτήτων.

2.1.3.
Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασης Οικισμών Δήμου
Ξάνθης
Στην περιοχή του Δήμου Ξάνθης υπάρχει ένα ΙΑΚ. Είναι εγκατεστημένο
μέσα στο μοναδικό οικισμό ΡΟΜΑ της περιοχής, στο Δροσερό. Ο
πληθυσμός του οικισμού εκτιμάται περίπου στα 3500 άτομα, αν και δεν
είναι όλοι καταγεγραμμένοι.
2.1.3.1.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΔΡΟΣΕΡΟ ΞΑΝΘΗΣ

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: Πληθυσμός: Εγγεγραμμένοι 2743 άτομα
Οικογένειες :1200
Ενήλικες: 1297

Ανήλικοι: 1744

Κινητικότητα Πληθυσμού: Πρόκειται για μόνιμο μη μετακινούμενο
πληθυσμό.
1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Οικονομική κατάσταση νοικοκυριών: Το μεγαλύτερο ποσοστό του
πληθυσμού βρίσκεται κάτω ή κοντά στο όριο της φτώχειας. Υπάρχουν
οικογένειες των οποίων το μοναδικό τους εισόδημα προκύπτει από τα
επιδόματα που λαμβάνουν, συμπληρωμένα από περιστασιακή απασχόληση.
Αστικοδημοτική Τακτοποίηση: Η πλειονότητα του πληθυσμού είναι
τακτοποιημένη αστικοδημοτικά αν και
παρατηρείται το φαινόμενο τα
αιτήματα των εξυπηρετουμένων για αστικοδημοτική κάλυψη να έχουν
μειωθεί.
Κοινωνικός αποκλεισμός-διακρίσεις: Χωρίς να υπάρχουν έγγραφες
αναφορές, αλλά μόνο προφορικά παράπονα, αναφέρεται προκατάληψη από
την πλευρά των υπηρεσιών.
Παιδική Εργασία: Αρκετές φορές οι γονείς όταν φεύγουν για εργασία σε
άλλες περιοχές παίρνουν μαζί και τα παιδιά τους. Συγκεκριμένη αναφορά
για παιδική εργασία μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει. Αυτό, που αναφέρεται
είναι να υπάρχουν ανήλικα παιδιά από τον οικισμό τα οποία να ζητιανεύουν
στα φανάρια της πόλης της Ξάνθης.
Ενδοοικογενειακή Βία: Δεν
περιπτώσεις οικογενειακής βίας.

έχει

υπάρξει

επίσημη

καταγγελία

για

Συμμετοχικότητα
–
Εκπροσώπηση
Άσκηση
πολιτικών
δικαιωμάτων: Οι Ρομά του οικισμού συμμετέχουν στην άσκηση των
πολιτικών δικαιωμάτων τους. Τα τελευταία χρόνια έχουν συμμετάσχει και
εκλεγεί υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι. Επίσης, στον οικισμό έχουν
δραστηριοποιηθεί και λειτουργήσει κατά διαστήματα επτά σύλλογοι.
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2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Χωροθέτηση οικισμού - Αστικό περιβάλλον: Ο οικισμός βρίσκεται
στην ανατολική πλευρά της πόλης και στο μεγαλύτερο ποσοστό αποτελείται
από αυθαίρετα κτίσματα. Η απόσταση του από το κέντρο της Ξάνθης είναι
περίπου 2 χλμ., από το γενικό νοσοκομείο Ξάνθης είναι 4 χλμ, ενώ από την
Εθνική οδό Ξάνθης – Κομοτηνής είναι 500μ.
Η έκταση του οικισμού είναι πάνω 500 στρέμματα. Η επιλογή της
τοποθεσίας έγινε από τους κατοίκους λόγω του ότι υπήρχαν παλαιότερα
στην περιοχή πηγές νερού.
Η προσπελασιμότητα είναι δύσκολη καθώς δεν υπάρχει σύνδεση με την
αστική γραμμή ενώ πρόκειται για οικισμό που είναι «ενωμένος» με την
πόλη (χωρίζεται από την σιδηροδρομική γραμμή). Η περιοχή ανήκει στον
Δήμο Ξάνθης αλλά δεν είναι ενταγμένη στο σχέδιο πόλης.

Τύπος Κατοικιών: Οι κατηγορίες οικιών που υπάρχουν είναι τα
παραπήγματα (δηλ. πρόχειρες τρώγλες από φθηνά υλικά) σε ποσοστό
περίπου 15%, αυτοσχέδιες λυόμενες κατασκευές (έχουν χαρακτηριστικά
σπιτιού, η κατασκευή των οποίων γίνεται από τα ίδια τα άτομα) σε ποσοστό
65% και τέλος τα κτιστά σπίτια (νόμιμα ή με τουλάχιστον στοιχειώδη
προδιαγραφή) σε ποσοστό 20%. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι σε
ποσοστό (≈15%) τα άτομα έχουν την ιδιοκτησία του οικήματος ή του
οικοπέδου, στο οποίο διαμένουν. Για τα λεγόμενα «τσιγγάνικα δάνεια»
κατοικιών δεν έγιναν δικαιούχοι κάτοικοι του συγκεκριμένου οικισμού.
Δίκτυα υποδομών: Στον οικισμό υπάρχουν διαμορφωμένοι δρόμοι, οι
οποίοι έχουν προκύψει από την οικιστική ανάπλαση και όχι από
ρυμοτόμηση. Η κατάσταση των δρόμων/ η ποιότητα της ασφάλτου είναι

50

κακή, με λακκούβες δημιουργώντας μεγάλο πρόβλημα στον οικισμό σε
περιόδους έντονης βροχόπτωσης.
Ο οικισμός δεν βρίσκεται στο σχέδιο πόλης, ασφαλτόστρωση υπάρχει
περίπου στο 60% του οικισμού, υδροδότηση και ηλεκτροδότηση στο 95%
του οικισμού ενώ αποχέτευση στο 70% .
Αποκομιδή Απορριμμάτων: Υπάρχει πρόβλημα με την αποκομιδή των
απορριμμάτων, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων στον
οικισμό και η αποκομιδή τους γίνεται από απορριμματοφόρο του Δήμου.
Περιμετρικά του οικισμού (από το ποτάμι προς την περιοχή του γηπέδου)
υπάρχει χωματερή διαμορφωμένη από τους κατοίκους, η οποία εντείνει
των πρόβλημα σκουπιδιών που αντιμετωπίζει το Δροσερό.
3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Τομείς Απασχόλησης –Εποχικότητα - Κινητικότητα - Ποσοστό 10% 15% απουσιάζει από τον οικισμό για πάνω από 5 μήνες, κυρίως για λόγους
περιστασιακής εργασίας. Στην πλειονότητα τους, τα άτομα απασχολούνται
σε αγροτικές εργασίες, ανειδίκευτοι εργάτες, οικοδομικές εργασίες,
ναυτικοί,
μικροπωλητές
αλλά
και
ελεύθεροι
επαγγελματίες
(ελαιοχρωματιστές, παντοπώλες, μανάβηδες). Το ποσοστό της ανεργίας
είναι υψηλό ( 70% σε όλες τις ηλικίες των οικονομικά ενεργών ατόμων),
καθώς η πλειοψηφία των ατόμων δεν έχουν τις δεξιότητες για ανεύρεση
εργασίας. Μόνιμη απασχόληση έχουν περίπου 20 άτομα (άνδρες) στο
οικισμό π.χ. διαμεσολαβητής ΙΑΚ, φύλακες, υπάλληλοι στην δημοτική
αγορά, παντοπώλης, κρεοπώλης. Οι ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη
περιορίζονται στα προγράμματα επιχειρηματικότητας του ΟΑΕΔ. Αρκετοί
δικαιούχοι των προγραμμάτων Ρομά του ΟΑΕΔ, αντιμετώπισαν προβλήματα
τήρησης οικονομικών τους στοιχείων και ουσιαστικής υποστήριξης στη
λειτουργία της επιχείρησης τους. Αποτέλεσμα ήταν η μη βιώσιμη
λειτουργία της επιχείρησης, π.χ. τα 2 μπακάλικα δεν λειτούργησαν πάνω
από ένα χρόνο.
Γυναικεία Απασχόληση: Τα ποσοστά ανεργίας των γυναικών είναι πολύ
υψηλά. Περίπου 20 γυναίκες δουλεύουν εποχιακά στα διάφορα
προγράμματα του οικισμού π.χ. καθαρίστριες, διαμεσολαβήτριες.
Οικονομική Τακτοποίηση: Σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού έχουν
ΑΦΜ. Ένα ποσοστό 70% είναι συνεπές ως προς την δήλωση των
εισοδημάτων του. Παρατηρείται ότι πολλές φορές τα άτομα δεν
τακτοποιούν παρελθούσες οικονομικές υποθέσεις τους (20%), με
αποτέλεσμα να μην μπορούν να αναθεωρήσουν την ασφαλιστική τους
κάλυψη. Επίσης, ένα 10%, δικαιούχοι «τσιγγάνικων» δάνειων,
αντιμετωπίζουν πρόβλημα επειδή είχαν αναδιαμορφώσει τα οικονομικά
τους στοιχεία. Ως αποτέλεσμα όσοι εξ αυτών είναι ελεύθεροι επαγγελματίες
δεν μπορούν να πάρουν φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα, ενώ
υπάρχουν και άτομα που δηλώνοντας υψηλό εισόδημα έχασαν την
ασφαλιστική κάλυψη Πρόνοιας.
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4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Αναλφαβητισμός: Ο αναλφαβητισμός είναι κι σε αυτόν τον οικισμό το
κύριο
χαρακτηριστικό του πληθυσμού. Το μεγαλύτερο ποσοστό των
ενηλίκων είναι αναλφάβητοι ή γνωρίζουν να γράφουν μόνο το όνομα τους.
Φοίτηση - Μαθητική Διαρροή: Στον οικισμό του Δροσερού λειτουργεί
Δημόσιο νηπιαγωγείο, δύο δημοτικά και ένα γυμνάσιο. Αρκετά παιδιά
σχολικής ηλικίας παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματα και υπάρχει ένα
μικρό ποσοστό που έχει τελειώσει το γυμνάσιο. Αποτελεί ενθαρρυντικό
στοιχείο το γεγονός ότι ολοένα και περισσότεροι γονείς θεωρούν το
σχολείο ιδιαίτερα σημαντικό και προσπαθούν παρά τις όποιες δυσκολίες να
στείλουν τα παιδιά τους. Κατά το σχολικό έτος 2010-2011 στα δημοτικά
σχολεία του οικισμού ήταν εγγεγραμμένα 600 παιδιά. Οι κοινωνικοί
λειτουργοί του ΙΑΚ κατά το ίδιο έτος κατέγραψαν ότι 247 παιδιά που ενώ
είχαν εγγραφεί κανονικά σταμάτησαν την παρακολούθηση.
Πρόσβαση στην Εκπαίδευση: Η πρόσβαση στο σχολείο είναι εύκολη,
καθώς τα δύο δημοτικά και το νηπιαγωγείο βρίσκονται μέσα στον οικισμό,
ενώ το γυμνάσιο μεταφέρθηκε στο κτήριο του ΟΑΕΔ που βρίσκεται στα
500μ από τον οικισμό. Το πρόβλημα εντοπίζεται στο λύκειο καθώς δεν
υπάρχει κοντά στον οικισμό λύκειο στο οποίο να μπορούν να πηγαίνουν τα
παιδιά. Τα προβλήματα των σχολικών μονάδων επικεντρώνονται στην
έλλειψη αιθουσών διδασκαλίας, έλλειψη εργαστηρίων και αίθουσας
υπολογιστών (για το γυμνάσιο), στα δημοτικά σχολεία πολλές φορές παιδιά
μεγαλύτερης ηλικίας παρακολουθούν τάξη που δεν αντιστοιχεί στην ηλικία
τους, στη μη ικανοποίηση των γονιών από τις γνώσεις που αποκτούν τα
παιδιά (π.χ. τα παιδιά που αποφοιτούν από το δημοτικό δεν έχουν τις ίδιες
γνώσεις από αυτά που τελειώνουν δημοτικά σχολεία που είναι μέσα στην
πόλη)
Προγράμματα ένταξης στην εκπαίδευση – Εκπαίδευση Ενηλίκων:
Στον οικισμό λειτουργούν δύο προγράμματα ένταξης στην εκπαίδευση: α)
το πρόγραμμα του Δήμου Ξάνθης για την Υποστήριξη Φτωχών Οικογενειών
με Παιδιά, το οποίο δημιουργήθηκε για την στήριξη φτωχών οικογενειών
με παιδιά. Πρωταρχικός στόχος είναι τα παιδιά που προέρχονται από
ευπαθείς οικογένειες του Δροσερού και την αντιμετώπιση των
προβλημάτων που βιώνουν. Στο συγκεκριμένο Κέντρο εφαρμόζεται
πρόγραμμα στήριξης για 40 οικογένειες ή 151 παιδιά ηλικίας έως 16 ετών.
Στο Κέντρο παρακολουθούν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας 40 παιδιά
εβδομαδιαίως. Είναι υποχρεωτική η φοίτηση τους στο σχολείο και
απαραίτητη προϋπόθεση για να ενταχθούν στις ομάδες ενισχυτικής
διδασκαλίας. Τα παιδιά προέρχονται κυρίως από τις 40 οικογένειες που
έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα. Εκτός από το πρόγραμμα, το Κέντρο
εξυπηρετεί όλο τον οικισμό παρέχοντας διάφορες υπηρεσίες όπως π.χ.
μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, παροχή διαφόρων ειδών (σχολικές
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τσάντες, ρουχισμό, υποδήματα, τρόφιμα, κλινοσκεπάσματα κ.α.), διάθεση
ντουζιέρας για μπάνιο των παιδιών, διάθεση πλυντηρίου και στεγνωτηρίου
στο Κέντρο για πλύσιμο ρούχων, παροχή σίτισης στο κέντρο για τα παιδιά,
καθοδήγηση για την ανανέωση βιβλιαρίων υγείας, συμπλήρωση κάθε
είδους δηλώσεων και αιτήσεων προς υπηρεσίες, επικοινωνία με συλλόγους
πολυτέκνων και τριτέκνων, επικοινωνία και συνεργασία με άλλες δημόσιες
υπηρεσίες κλπ.
β) το ΚΕΣΠΕΜ Δροσερού για την εκπαίδευση των παίδων της Θράκης.
Συγκεκριμένα, στον χειμερινό κύκλο μαθημάτων (ξεκίνησε στις 21
Νοεμβρίου 2011 και έληξε στις 15 Ιουνίου 2012), συγκεντρώθηκαν 170
αιτήσεις (οι διαγραφές ήταν 40). Με βάση τις αιτήσεις δημιουργήθηκαν
τμήματα ενίσχυσης της ελληνομάθειας για παιδιά προσχολικής ηλικίας,
παιδιά της Α’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, παιδιά Α’, Β’ και Γ’ γυμνασίου και
ενήλικες. Συγκεκριμένα, προσφέρθηκαν μαθήματα ελληνικής γλώσσας, με
χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών κατά τα διάρκεια των οποίων
αξιοποιήθηκαν ειδικά ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά υλικά που στόχο είχαν την
ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας και την κάλυψη των μαθησιακών κενών.
Τα μαθήματα ενηλίκων στόχευαν είτε στην απόκτηση απολυτηρίου
δημοτικού είτε στη βελτίωση χρήσης της ελληνικής γλώσσας. Tο κριτήριο
που τέθηκε εξ αρχής για την ένταξη ενός μαθητή στα τμήματα του
ΚΕ.Σ.Π.Ε.Μ ήταν η συστηματική φοίτησή του στο σχολείο. Για τη σχολική
χρονιά που μας πέρασε, το γενικό ποσοστό φοίτησης των μαθητών στα
μαθήματα του ΚΕ.Σ.Π.Ε.Μ κυμάνθηκε περίπου στο 40%. Υψηλότερη
διαρροή εντοπίστηκε τον Απρίλιο με ποσοστό παρουσιών στο 35%, ενώ τη
χαμηλότερη καταγράψαμε κατά τον Δεκέμβριο με ποσοστό παρουσιών στο
44. Τα θερινά μαθήματα ξεκινούν στις 2/7/2012 και θα ολοκληρωθούν στις
31/7/2012. Συγκεντρώθηκαν 184 αιτήσεις και θα λειτουργήσουν τμήματα
για προνήπια, για παιδιά προσχολικής ηλικίας και παιδιά όλων των τάξεων
του
δημοτικού.
Το
τελευταίο
δεκαήμερο
του
Αυγούστου
θα
πραγματοποιηθούν ενισχυτικά μαθήματα σε 15 μετεξεταστέους του
γυμνασίου με σκοπό τη προετοιμασία τους για τις εξετάσεις του
Σεπτεμβρίου
5. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Όπως έχει προαναφερθεί η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας είναι δύσκολη
και συνδέεται με την πρόληψη (τεστ - ΠΑΠ) ή και την κάλυψη αναγκών για
την φροντίδα υγείας, πρώτον λόγο έλλειψης ΜΜΜ και δεύτερον εξαιτίας
των δυσκολιών που υπάρχουν στο ΕΣΥ π.χ. τα ραντεβού είναι μετά από 2 ή
3 μήνες. Στα παραπάνω συμβάλλει και η οικονομική δυσχέρεια του
πληθυσμού, καθώς δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της υγείας του από
ιδιώτη πάροχο εξαιτίας του υψηλού κόστους.
Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό από την έναρξη λειτουργίας (Δεκέμβριος
2005) του Κέντρου έχει 17.100 επισκέψεις στο Κέντρο, έχει κάνει 7000
εμβολιασμούς (υπάρχουν 2200 καρτέλες παιδιών) 2) Οι κοινωνικοί
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λειτουργοί έχουν, από την έναρξη λειτουργία του Κέντρου, δεχθεί 1655
επισκέψεις στο Κέντρο (περίπου 700 ξεχωριστά άτομα) 3) Ο ψυχολόγος
του Κέντρου έχει δεχθεί 829 επισκέψεις στο Κέντρο, οι οποίες αντιστοιχούν
περίπου σε 350 ξεχωριστά άτομα, 4) ο διαμεσολαβητής του Κέντρου
συνοδεύει στην επίσκεψη στα σπίτια για την καταγραφή ή στις κατ’ οίκον
επισκέψεις του προσωπικού. Βοήθεια στο Κέντρο με την μετάφρασησυνεννόηση. Συνοδεία σε δημόσιες υπηρεσίες των ατόμων που δεν είναι σε
θέση να διεκπεραιώσουν μόνα τους τις υποθέσεις τους και δεν έχουν
υποστηρικτικό περιβάλλον. Ενημέρωση ή αναζήτηση ατόμων εκτός
ωραρίου. Παρακίνηση του πληθυσμού για την προσέλευση στο Κέντρο.
Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, εντός ή εκτός νομού, για διεκπεραίωση
υποθέσεων τους.
Υγειονομική Ασφάλιση: Οι ηλικίες 19-29 έχουν ασφάλεια ΙΚΑ, μέσω
ΟΑΕΔ, οι ηλικίες >64 έχουν ασφάλεια ΟΓΑ, ανεξάρτητα εάν έχουν
αγροτικές εργασίες, και οι υπόλοιπες ηλικιακές κατηγορίες έχουν ασφάλιση
είτε σχετική με την εργασία που κάνουν (π.χ. ΙΚΑ ή ΝΑΤ ή ΟΑΕΕ) είτε
καλύπτονται από την Πρόνοια για υγειονομική φροντίδα. Ενδεικτικά σε
σύνολο 381 ενηλίκων το μεγαλύτερο ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης
είναι Πρόνοια (146 → 38,3%), ακολουθεί το ΙΚΑ (114 → 29,9%), ο ΟΓΑ
(17 → 4,4%), ΟΑΕΕ (15→3,9%), ΝΑΤ (13 → 3,4%), Ανασφάλιστοι
(60→15,7 %), δεν γνωρίζω (16→4,1%).
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2.1.3.2.

SWOT Ανάλυση Οικισμών Δήμου Ξάνθης

Οικισμός Δροσερού Ξάνθης
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

• Εύκολη
πρόσβαση
στην
εκπαίδευση
ενώ
παρατηρούνται
φαινόμενα μαθητικής διαρροής σε
μικρότερο
βαθμό
από
άλλους
οικισμούς Ρομά.
• Αστικοδημοτική τακτοποίηση της
πλειονότητας του πληθυσμού.
• Λειτουργία
Προγράμμάτων
Εκπαίδευσης, ενηλίκων και παιδιών.
• Υψηλό ποσοστό εμβολιασμού
των παιδιών.
• Λειτουργία Τοπικών Συλλόγων
Ρομά στον οικισμό.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
• Αξιοποίηση
πόρων
από
τα
διαρθρωτικά
Ταμεία
της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Εκπροσώπηση της κοινότητας
των
Ρομά
μέσω
αιρετών
εκπροσώπων τους.
• Η
λειτουργία
των
Ιατροκοινωνικών
Κέντρων
ως
συλλογικών τοπικών συντονιστών
υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο.
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• Οικισμός εκτός σχεδίου πόλης
με αυθαίρετα κτίσματα.
• Μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού
διαμένει σε καταλύματα χωρίς τις
στοιχειώδης
προδιαγραφές
κατοίκησης.
• Προβλήματα με την αποκομιδή
των
σκουπιδιών
και
ύπαρξη
χωματερής δίπλα από τον οικισμό.
• Υψηλό ποσοστό ανεργίας.
• Το μεγαλύτερο ο ποσοστό των
Ρομά εργάζεται περιστασιακά ή
εποχιακά.
• Οικογένειες έχουν ως μοναδικό
εισόδημα
το
επίδομα
που
λαμβάνουν
• Φαινόμενο επαιτείας από τα
παιδιά των Ρομά.
• Το μεγαλύτερο ο ποσοστό των
Ρομά εργάζεται περιστασιακά ή
εποχιακά.
• Μεγάλο τμήμα του πληθυσμού
είναι αναλφάβητο.
ΑΠΕΙΛΕΣ

• Αρνητικές αντιλήψεις του ίδιου
του πληθυσμού αναφορικά με την
αντιμετώπιση
του
από
τις
υπηρεσίες.

2.1.4.
Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασης Οικισμών Δήμου
Κομοτηνής
Στο δήμο Κομοτηνής λειτουργούν δυο Ιατροκοινωνικά Κέντρα. Το ΙΑΚ
Μελέτης το οποίο εξυπηρετεί τον ομώνυμο οικισμό και το ΙΑΚ Κομοτηνής
που εξυπηρετεί τον οικισμό Αλάν-Κογιού.

2.1.4.1.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ

Στην περιοχή εξυπηρέτησης του ΙΑΚ Μελέτης, υπάρχει ένας οικισμόςκαταυλισμός Ρομά, που βρίσκεται στη περιοχή Μελέτη. Ο οικισμός
βρίσκεται 10 χλμ. δυτικά της Κομοτηνής, και απέχει περίπου 2 χιλιόμετρα
από το οδικό δίκτυο που οδηγεί αφενός προς στην Αίγειρο και αφετέρου
προς το Σώστη.
Δημογραφικά Χαρακτηριστικά:
πληθυσμός ανέρχεται σε 337 άτομα.
Άνδρες :

166

Ενήλικες: 259

Στην

συγκεκριμένη

περιοχή

ο

Γυναίκες :171
Ανήλικοι: 78

Κινητικότητα Πληθυσμού: Το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού
πληθυσμού είναι μόνιμοι κάτοικοι. Αρκετοί από αυτούς ( περίπου 15
οικογένειες) έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό για λόγους εργασίας,
διατηρώντας όμως τη μόνιμη κατοικία τους στον οικισμό. Μετακινούμενοι
είναι περίπου το 1/3 του πληθυσμού σε αναζήτηση εποχικής εργασίας.

1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
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Οικονομική Κατάσταση νοικοκυριών: Τα περισσότερα νοικοκυριά
εντάσσονται στην κατηγορία των χαμηλών και κάτω του ορίου φτώχειας
εισοδημάτων, ενώ υπάρχουν 4-5 οικογένειες που αγγίζουν τα όρια της
οικονομικής εξαθλίωσης. Τέλος, υπάρχουν 6-7 οικογένειες που
εντάσσονται σε μέτρια προς καλή οικονομική κατάσταση
Αστικοδημοτική Τακτοποίηση: Όλος ο πληθυσμός του οικισμού είναι
τακτοποιημένος αστικοδημοτικά στους κατά τόπους Δήμους. Οι
περισσότεροι κάτοικοι είναι δημότες Κομοτηνής.
Κοινωνικός αποκλεισμός – διακρίσεις: Στις περισσότερες Υπηρεσίες οι
Ρομά του οικισμού αντιμετωπίζονται ισότιμα με τον υπόλοιπο πληθυσμό.
Έχουν παρατηρηθεί μεμονωμένα περιστατικά κοινωνικού αποκλεισμού τα
οποία δημιουργούνται λόγω άγνοιας της ελληνικής γλώσσας.
Παιδική εργασία: Ένα μικρό ποσοστό των παιδιών περίπου 12%
απασχολείται σε αγροτικές εργασίες.
Ενδοοικογενειακή Βία: Το φαινόμενο της οικογενειακής βίας
παρουσιάζεται σε πολλές οικογένειες τόσο μεταξύ των συζύγων όσο και
προς τα παιδιά (ψυχολογική και σωματική βία). Η απροθυμία όμως των
θυμάτων να καταγγείλουν τα περιστατικά δεν επιτρέπει την καταγραφή και
ποσοτική αποτίμηση του φαινομένου.
Συμμετοχικότητα
–
Εκπροσώπηση
Άσκηση
πολιτικών
δικαιωμάτων: Ο πληθυσμός του οικισμού ασκεί ανελλιπώς το εκλογικό
του δικαίωμα σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις.
2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Χωροθέτηση οικισμού - Αστικό περιβάλλον :
Ο οικισμός βρίσκεται 10 χλμ. δυτικά της Κομοτηνής. Η προσπελασιμότητα
του οικισμού και η σύνδεση του με την Κομοτηνή γίνεται με Ι.Χ., καθώς
δεν υπάρχουν Μ.Μ.Μ. που να εξυπηρετούν τον πληθυσμό εντός του
οικισμού, παρά μόνο από απόσταση 2 χιλιομέτρων, όπου κανείς πρέπει να
φτάσει περπατώντας ή με Ι.Χ. Εξαιρείται ο μαθητικός πληθυσμός που
εξυπηρετείται από το Κ.Τ.Ε.Λ. μόνο κατά τη σχολική περίοδο.
Ο οικισμός είναι εντός του σχεδίου πόλεως, έχει διαμορφωμένους δρόμους,
από τους οποίους το μεγαλύτερο μέρος είναι στρωμένοι με τσιμέντο, χωρίς
την ύπαρξη πεζοδρομίων, και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Οι υπόλοιποι
δρόμοι είναι χωματόδρομοι. Υπάρχει παιδική χαρά σε καλή σχετικά
κατάσταση, δεν υπάρχουν όμως κοινόχρηστοι χώροι (πλατείες, χώροι
πρασίνου).
Τύπος Κατοικιών: Ο πληθυσμός διαμένει σε οικοδομήματα που έχουν
χτιστεί από τους ίδιους, χωρίς να είναι γνωστή η ύπαρξη τίτλων
ιδιοκτησίας, ενώ η επιλογή της τοποθεσίας έγινε από τους ίδιους. Το
σύνολο των σπιτιών είναι κτιστά, με ύδρευση, ηλεκτρικό και τηλεφωνικό
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δίκτυο. Οι πλειοψηφία των σπιτιών διαθέτει θέρμανση. Υπάρχουν WC,
καθώς και εξωτερικές τουαλέτες σε όλα τα σπίτια.

Δίκτυα υποδομών: Ο οικισμός καλύπτεται από δίκτυο ύδρευσης και
ηλεκτρισμού. Υφίσταται φωτισμός των δημόσιων χώρων. Δεν υπάρχει
αποχετευτικό δίκτυο, και όλες οι οικίες χρησιμοποιούν απορροφητικούς
βόθρους. Δεν υπάρχει σύστημα όμβριων υδάτων με συνέπεια να
δημιουργούνται πλημμύρες. Το πρόβλημα επιτείνεται κατά τους
χειμερινούς μήνες, λόγω της υπερχείλισης του παρακείμενου ποταμού,
προκαλώντας καταστροφές στα σπίτια των κατοίκων.
Η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου Κομοτηνής σε εβδομαδιαία βάση. Παρ’ όλα αυτά δεν είναι αρκετοί οι
υπάρχοντες κάδοι απορριμμάτων στον οικισμό.
3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Ανεργία: Η ανεργία είναι το κύριο χαρακτηριστικό της ομάδας και οι
πλειονότητα των οικογενειών δεν διαθέτουν σταθερό εισόδημα. Το
ποσοστό ανεργίας φθάνει το 55% πλήττοντας κυρίως τους νέους. Μεγάλο
μέρος αυτών έχει μεταναστεύσει στο εξωτερικό (κυρίως στην Γερμανία),
οπού απασχολείται σε εργοστάσια και σε συνεργεία καθαριότητας. Πολλές
γυναίκες δεν μπορούν να βγάλουν κάρτα ανεργίας, ενώ δεν έχουν
εισόδημα, διότι είναι άμεσα ασφαλισμένες στον ΟΓΑ λόγω οικογενειακών
κτημάτων που φέρουν στο όνομά τους.
Οικονομική Τακτοποίηση: Το Ιατροκοινωνικό κέντρο έχει προβεί στην
έκδοση ΑΦΜ για όσους κατοίκους δεν είχαν. Οι περισσότεροι από τους
κατοίκους του οικισμού υποβάλλουν κανονικά την φορολογική τους
δήλωση.
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Τομείς Απασχόλησης- Εποχικότητα – Κινητικότητα:
Οι περισσότερες οικογένειες του οικισμού δεν διαθέτουν σταθερό εισόδημα.
Σταθερή απασχόληση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους έχουν μόνο 10 άτομα
στον οικισμό εκ’ των οποίων η μια είναι γυναίκα με δική της επιχείρηση
(παντοπωλείο). Επίσης 3-4 άτομα εργάζονται κατά διαστήματα στον Δήμο
Κομοτηνής με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, στην υπηρεσία καθαριότητας.
Η κύρια απασχόληση του πληθυσμού είναι οι γεωργικές εργασίες σε
ποσοστό περίπου 35% ενώ μερικοί από τους κατοίκους ασχολούνται σε
κτηνοτροφικές εργασίες (10%).
Γυναικεία Απασχόληση: Οι προοπτικές εισόδου των γυναικών στην
αγορά εργασίας και επαγγελματικής ανέλιξης είναι μικρές έως ανύπαρκτες.
Μεγάλος αριθμός γυναικών, δεν εισέρχεται καθόλου στην αγορά εργασίας,
αν και το επιθυμεί και το έχει ανάγκη.
Ευκαιρίες για Επαγγελματική Εξέλιξη – Επιχειρηματικότητα: Οι
προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης είναι μικρές έως ανύπαρκτες λόγω
απουσίας ικανών επαγγελματικών δεξιοτήτων. Ο αναλφαβητισμός και η
έλλειψη ολοκλήρωσης βασικής εκπαίδευσης δεν διευκολύνει την
επαγγελματική κινητικότητα. Όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση
ενδιαφέρον υπάρχει μόνο για επιδοτούμενα προγράμματα.
4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αναλφαβητισμός: Ο αναλφαβητισμός χαρακτηρίζει το μεγαλύτερο μέρος
του πληθυσμού, ιδιαίτερα τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Οι
περισσότεροι κάτοικοι δεν έχουν αποφοιτήσει από το Δημοτικό. Η γνώση
της ελληνικής γλώσσας είναι περιορισμένη.
Μαθητική Διαρροή: Στο νηπιαγωγείο το φαινόμενο της μαθητικής
διαρροής είναι μεγάλο λόγω της αδιαφορίας των γονέων να βοηθήσουν τα
νήπια να ενταχθούν στο ημερήσιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου.
Στο Δημοτικό τα περισσότερα παιδιά αδυνατούν να παρακολουθήσουν τα
μαθήματα, αφού δεν γνωρίζουν καθόλου την ελληνική γλώσσα με
αποτέλεσμα να απουσιάζουν συχνά ή ακόμα και να εγκαταλείπουν το
σχολείο. Ακόμα και αν ολοκληρώσουν την φοίτησή τους στο Δημοτικό,
συνήθως δεν συνεχίζουν στο Γυμνάσιο, αλλά κι αν αυτό συμβεί σπανίως
ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση.
Πρόσβαση στην Εκπαίδευση: Στον οικισμό υπάρχουν ένα Κ.Δ.Α.Π., ένα
2/θεσιο Μειονοτικό Δημοτικό και ένα 1/θεσιο Νηπιαγωγείο. Το τελευταίο
συστεγάζεται προς το παρόν στο χώρο του Κ.Δ.Α.Π., καθώς αναμένεται η
ολοκλήρωση του νέου κτηρίου του Νηπιαγωγείου. Η αντιμετώπιση των
παιδιών από τους εκπαιδευτικούς είναι ισότιμη. Η ελλιπής γνώση της
ελληνικής δημιουργεί προβλήματα σε όλη την μαθητική πορεία του
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παιδιού, με αποτέλεσμα να διακόπτεται η φοίτησή του. Παράλληλα οι
γονείς αδυνατούν να συνδράμουν τα παιδιά στη μελέτη τους. Το γνωστικό
υπόβαθρο που δημιουργείται δεν αρκεί για τη συνέχιση των σπουδών και
αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα διαρροής.
Προγράμματα ένταξης στην εκπαίδευση: Στο σχολείο δεν λειτουργούν
ειδικά προγράμματα ένταξης, ενισχυτικής διδασκαλίας, ή διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης.
5. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Πρόσβαση στην Υγεία: Οι Ρομά του οικισμού εξυπηρετούνται για
προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν, εκτός από το ΙΑΚ στις μονάδες
υγειονομικής περίθαλψης που βρίσκονται σε γειτονικά χωριά και στην πόλη
της Κομοτηνής. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν, το Κέντρο Υγείας
Ιάσμου, τα αγροτικά ιατρεία Αιγείρου, Σώστη, Μέγα Πιστού και Μίσχου, και
το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κομοτηνής στα οποία η πρόσβαση
γίνεται μόνο με ΙΧ ή με ταξί.
Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας: Στα θέματα πρόληψης Υγείας οι Ρομά
χρειάζονται συνεχή στήριξη και παρότρυνση. Γίνεται έλεγχος της
εμβολιαστικής κάλυψης σε συνεργασία με τους γονείς, όπως και σε
συνεργασία με το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο του οικισμού. Το
ΙΑΚ καταχωρεί σε αρχείο, τα βιβλιάρια εμβολίων των παιδιών, ενημερώνει
για τα εμβόλια που υπολείπονται και παραπέμπει για εμβολιασμό στο Κ.Υ.
Ιάσμου όπως και στο Ι.Κ.Α. ενώ κάποιες φορές διενεργείται εμβολιασμός
των παιδιών στο κέντρο.
Αρκετά συχνά γίνονται δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης. Σε συνεργασία
με σχετικούς φορείς το ΙΑΚ διοργανώνει προληπτικό γυναικολογικό έλεγχο
(τεστ - ΠΑΠ) και ψηλάφηση μαστού. Ταυτόχρονα γίνεται ενημέρωση των
γυναικών για θέματα οικογενειακού προγραμματισμού και αντισύλληψης.
Επίσης σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ έχει γίνει προληπτικός έλεγχος για
Πολιομυελίτιδα στα παιδιά του οικισμού Ρομά.
Η στοματική υγιεινή των Ρομά του οικισμού δεν είναι καλή, γίνονται όμως
ενέργειες ενημέρωσης, όπως η επίσκεψη της οδοντιατρικής μονάδας των
Γιατρών του Κόσμου.
Στο τομέα της Δημόσιας Υγείας, η κατάσταση χρήζει βελτιώσεων. Ιατρικές
υπηρεσίες που αφορούν και τον οικογενειακό προγραμματισμό και θέματα
αντισύλληψης αντιμετωπίζονται με αδιαφορία από τα μέλη της κοινότητας
Ρομά.
Υγειονομική Ασφάλιση: Κύρια υγειονομική ασφάλιση για τους Ρομά
Μελέτης είναι ο ΟΓΑ σε ποσοστό 92%, ενώ υπάρχει ένα ποσοστό 2% που
είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, 2%στην Πρόνοια, 1% στον ΟΑΕΕ, 1% στο
ΝΑΤ και 2% είναι ανασφάλιστοι για διάφορους λόγους. Πολλοί από τους
ασφαλισμένους στον ΟΓΑ δεν δύνανται να καλύψουν τις ασφαλιστικές
εισφορές τους.
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Εξαρτήσεις – Ψυχική Υγεία: Οι Ρομά εκδηλώνουν συμπτώματα ψυχικών
διαταραχών και συγκεκριμένα κατάθλιψης, αγχώδους διαταραχής και
νευρολογικής φύσεως νοσήματα. Η κυριότερη εξάρτηση είναι ο καπνός,
από πολύ μικρή ηλικία και σε μικρότερο βαθμό άλλες εξαρτησιογόνες
ουσίες.
2.1.4.2.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΛΑΝ ΚΟΓΙΟΥ

Το Αλάν Κογιού ως οικισμός έχει 300 οικογένειες. Το ΙΑΚ έχει απογράψει
276 οικογένειες και παρατίθενται στη συνέχεια τα στοιχεία, ενώ μερικές
οικογένειες δεν έχουν απογραφεί παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες
των στελεχών του ΙΑΚ. Το Αλάν Κογιού παρουσιάζει εικόνα καταυλισμού.
Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: ο πληθυσμός ανέρχεται σε 1158 άτομα
Οικογένειες :276

κατοικίες : 147 στο Αλαν Κογιού

Άνδρες :

Γυναίκες : 360 (ενήλικες)

320 (ενήλικες)

Ενήλικες: 680

Ανήλικοι: 478

Ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού είναι σημαντικός και σε κάθε περίπτωση
ξεπερνάει τόσο το μέσο όρο της Ελλάδας όσο και του νομού.
Κινητικότητα Πληθυσμού: Οι Ρομά της περιοχής είναι ουσιαστικά
μόνιμοι. Υπάρχουν μετακινήσεις την καλοκαιρινή περίοδο, για ανεύρεση
αγροτικών εργασιών. Τελευταία έχουν παρατηρηθεί κάποιες αφίξεις στον
οικισμό τριών οικογενειών από Βουλγαρία, και δύο οικογενειών από την
Ορεστιάδα για πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Οικονομική Κατάσταση νοικοκυριών: Μεγάλο μέρος των εσόδων δεν
δηλώνεται στις οικονομικές αρχές. Εκτιμάται ότι το 80% είναι κάτω από τα
όρια της φτώχειας, ενώ το 20% είναι σε αποδεκτή οικονομική κατάσταση
αλλά αντιμετωπίζει τον κίνδυνο ανά πάσα στιγμή να απολέσει τα
εισοδήματα του.
Αστικοδημοτική Τακτοποίηση: Δεν παρατηρείται πρόβλημα σχετικά με
την εγγραφή των Ρομά στα μητρώα του Δήμου με εξαίρεση δύο 2
οικογένειες που παρουσιάζουν ειδικά χαρακτηριστικά (ενδοοικογενειακές
διαμάχες).
Κοινωνικός αποκλεισμός – διακρίσεις: Οι Ρομά της περιοχής
υφίστανται φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού, ιδιαίτερα λόγω της πολύ
χαμηλής οικονομικής τους κατάστασης. Τα τελευταία χρόνια γίνεται
προσπάθεια άρσης των αποκλεισμών με την συνδρομή του ΙΑΚ Κομοτηνής.
Παιδική Εργασία: Το φαινόμενο της παιδικής εργασίας είχε μειωθεί
δραματικά έως και πριν δύο χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια, με την
οικονομική κρίση έχει επανέλθει το φαινόμενο, δεδομένου ότι σε πολλές
περιπτώσεις η παιδική εργασία αποτελεί μοναδική πηγή εσόδων της
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οικογένειας. Ο περιορισμός των παροχών και επιδομάτων που δίδονταν στο
παρελθόν, είναι μία ακόμη αιτία που συνεισφέρει στη συντήρηση του
φαινομένου.
Ενδοοικογενειακή Βία: Το 60% των γυναικών και ίσως μεγαλύτερο
ποσοστό παιδιών, αναφέρουν κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας. Σχεδόν
το σύνολο των περιστατικών δεν αναφέρεται επίσημα στις αρχές ή στις
δομές κοινωνικής υποστήριξης που υπάρχουν. Λόγοι δημιουργίας της
κατάστασης αυτής είναι το έλλειμμα παιδείας, η ύπαρξη κοινωνικών
στερεοτύπων, η ανέχεια κλπ.
Συμμετοχικότητα
–
Εκπροσώπηση
Άσκηση
πολιτικών
δικαιωμάτων:
Το σύνολο των ενηλίκων είναι εγγεγραμμένοι στους
εκλογικούς καταλόγους και συμμετέχουν στις εκλογές. Επίσης υπάρχει
εκπροσώπηση σε επίπεδο Δήμου.
2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Χωροθέτηση οικισμού – Αστικό Περιβάλλον: Ο οικισμός Αλάν Κογιού
βρίσκεται βορειοανατολικά της πόλης και ο οικισμός Ανάχωμα αποτελεί
προέκταση του Αλάν Κογιού βορειότερα. Ο οικισμός Βρίσκεται κοντά σε
στρατόπεδο, μακριά από τα ΚΤΕΛ και του σιδηροδρομικού σταθμού, καθώς
αυτά τα δύο βρίσκονται στην άλλη πλευρά της πόλης. Ο οικισμός είναι
ενταγμένος μέσα στον οικιστικό ιστό και σε περιοχή που είναι ενταγμένη
στο σχέδιο πόλεως. Η έκταση περιοχής του Αλάν Κογιού σύμφωνα με
καταγραφή που έχει γίνει το 2005 από υπηρεσίες του Δήμου είναι
21.500τμ. Τα τελευταία 2 χρόνια η έκταση του έχει αυξηθεί. Επίσημα
στοιχεία μέχρι στιγμής για το πόσο έχει επεκταθεί ο οικισμός δεν
υπάρχουν. Η επιλογή της περιοχής για τη χωροθέτηση του οικισμού τους
έγινε από τους ίδιους τους τσιγγάνους. Στο Αλάν Κογιού υπάρχει ένας
κεντρικός ασφαλτόδρομος και κάθετα σε αυτό υπάρχουν πολλά στενά
χωρίς ασφαλτοδρόμηση δρομάκια – σοκάκια, οι διαμορφωμένοι δρόμοι
είναι 20% άσφαλτος και 80% χώμα. Στο Ανάχωμα παρόλο που τα σπίτια
είναι σε καλύτερη κατάσταση δεν υπάρχει ασφαλτόδρομος παρά μόνο
χωματόδρομοι. Και στις δύο γειτονιές δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Στην
περιοχή δεν υπάρχουν διαμορφωμένοι κοινόχρηστοι χώροι, το ρόλο αυτό
καλύπτουν οι αλάνες που βρίσκονται περιμετρικά του οικισμού.
Η χρήση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς δεν αποτελεί συνηθισμένη πρακτική
των κατοίκων (μόνο κάποιοι κάτοικοι από το Ανάχωμα κάνουν χρήση),
καθώς ο οικισμός βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης. Όσον αφορά το
ιδιοκτησιακό καθεστώς γης του Αλάν Κογιού, σύμφωνα με επίσημη
καταγραφή που είχε γίνει το 2005, το 10% είναι ιδιωτικό, το 60%
δημοτικό και το 30% είναι τρίτων. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί η
αύξηση των παραπηγμάτων προς την ανατολική περιοχή του οικισμού,
στην περιοχή του Αναχώματος τα σπίτια βρίσκονται σε ιδιόκτητα οικόπεδα.
Τα σπίτια είναι δομημένα με μπετόν και μόνο τρία από αυτά έχουν νόμιμη
οικοδομική άδεια. Η περιοχή βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως.
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Τύπος κατοικιών: Στο Αλάν Κογιού τα σπίτια είναι παραπήγματα.
Συνήθως τα υλικά κατασκευής που χρησιμοποιούν είναι λαμαρίνες, ξύλο,
μουσαμάς και πρόχειρα οικοδομικά υλικά. Τα παραπήγματα αποτελούνται
από ένα δωμάτιο. Μέσα σε αυτό το χώρο, είναι η κουζίνα, το υπνοδωμάτιο
και το καθιστικό. Λόγω της κατάστασης των σπιτιών, τα περισσότερα
νοικοκυριά δεν διαθέτουν τουαλέτες. Υπάρχουν όμως και μερικά γύρω στο
20% που έχουν φτιάξει δίπλα στο σπίτι τους. Για το λόγο αυτό παλαιότερα
ο Δήμος Κομοτηνής είχε φτιάξει κοινές τουαλέτες έξω από τον οικισμό, οι
οποίες δε λειτουργούν λόγω καθαριότητας. Γενικά οι συνθήκες διαβίωσης
των κατοίκων είναι άθλιες και γι’ αυτό το λόγο από το 2005 έχει ξεκινήσει
η διαδικασία μετεγκατάστασης τους η οποία δεν έχει προχωρήσει.
Στη γειτονιά Ανάχωμα υπάρχουν κανονικά σπίτια, τα οποία διαθέτουν
δωμάτια, τουαλέτα, αυλή. Η κατάσταση τους είναι σαφώς καλύτερη. Ο
λόγος που οι συνθήκες διαβίωσης είναι καλύτερες από τον άλλο οικισμό
είναι ότι οικογένειες με οικονομική άνεση (δουλειά) που ζούσαν στον άλλο
οικισμό, θέλησαν να φύγουν από την κατάσταση αυτή, με αποτέλεσμα να
δημιουργήσουν μία νέα γειτονιά, δίπλα στη μητρική γειτονιά του Αλάν
Κογιού Να σημειωθεί ότι τα άτομα αυτά έχουν και υψηλότερο μορφωτικό
επίπεδο.
Δίκτυα υποδομών: Η υδροδότηση στη γειτονιά Αλαν Κογιού, από το
δίκτυο είναι λιγότερο από 50%. Υπάρχουν κεντρικά 3 δημόσιες βρύσες.
Αρκετά από τα σπίτια υδροδοτούνται με παράνομες συνδέσεις από το
δημοτικό δίκτυο. Η ηλεκτροδότηση είναι μικρότερη από 50%, ενώ
υπάρχουν πολλές παράνομες συνδέσεις. Δημόσιος φωτισμός υπάρχει μόνο
στην είσοδο και την έξοδο της γειτονιάς από 2 κολώνες, οι οποίες δεν
λειτουργούν. Μέσα στον οικισμό δεν υπάρχουν κολώνες της ΔΕΗ. Η
αποχέτευση του οικισμού είναι 100% βόθροι.
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Στο Ανάχωμα δεν υπάρχει παράνομη υδροδότηση και ηλεκτροδότηση,
δημόσιος φωτισμός υπάρχει στην είσοδο και την έξοδο της γειτονιάς, αλλά
δεν λειτουργεί
Αποκομιδή Απορριμμάτων: Κάδοι απορριμμάτων υπάρχουν μόνο στην
είσοδο και την έξοδο των δυο γειτονιών.
3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Ανεργία: Το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται κατά προσέγγιση στο 75%. Η
απώλεια ολοκλήρων τομέων εργασίας όπως οι αγροτικές εργασίες , έχει
επιτείνει κατά πολύ το πρόβλημα. Μεγάλο μέρος του οικισμού επιβιώνει
χάρη στα επιδόματα (πρόνοιας και ανεργίας), στη βοήθεια από δημόσιες
υπηρεσίες ή συλλόγους και χάρη στους ελάχιστους πόρους που αποκτούν
από αδήλωτη εργασία. Προσωρινή λύση για την μείωση της ανεργίας είναι
η κοινωφελής εργασία μέσω του Δήμου Κομοτηνής με πεντάμηνες
συμβάσεις, οι οποίες εξασφαλίζουν εισόδημα, ένσημα και προϋπηρεσία.
Ήδη 65 άτομα (35 άνδρες – 30 γυναίκες) από τον οικισμό, απασχολούνται
στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας.
Οικονομική Τακτοποίηση: Αυτή τη στιγμή πρακτικά όλος ο οικισμός
διαθέτει
ΑΦΜ
(ενήλικες,
ανήλικα
που
διατηρούν
οικονομική
δραστηριότητα).
Παρουσιάζονται
προβλήματα
φορολογικής
τους
ενημερότητας λόγω των δεδομένων οικονομικών δυσκολιών. Το πρόβλημα
επιδεινώνεται λόγω επιβολής τεκμηρίων διαβίωσης που αναγκάζουν άτομα
που δεν έχουν εισόδημα να πληρώσουν φόρο). Σημαντική έχει υπάρξει η
συμβολή του ΙΑΚ στην έκδοση ΑΦΜ των Ρομά και στην διεκπεραίωση και
τακτοποίηση εκκρεμοτήτων με την οικία Δ.Ο.Υ.
Τομείς Απασχόλησης- Εποχικότητα – Κινητικότητα
Ο τομέας απασχόλησης που πρακτικά απομένει στον πληθυσμό είναι το
μικρεμπόριο κυρίως ως μικροπωλητές σε υπαίθριες αγορές – λαϊκές. Δεν
υπάρχουν ακριβή στοιχεία καθώς η συντριπτική πλειοψηφία δεν διαθέτει τα
απαραίτητα πιστοποιητικά. Ελάχιστες είναι οι οικογένειες περίπου 10 %, οι
οποίες δουλεύουν νόμιμα και είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ.
Οι
οικογένειες αυτές βρίσκονται στο Ανάχωμα. Μέχρι πρόσφατα (2-3 χρόνια
πριν) μεγάλο ποσοστό, ίσως και η πλειοψηφία απασχολούνταν σε διάφορες
χειρονακτικές εργασίες, κυρίως ως εργάτες γης ή ως προσωπικό
καθαριότητας. Η έλευση μεταναστών εργαζομένων από γειτονικές χώρες
(κυρίως από τη Βουλγαρία), οι οποίοι λαμβάνουν ασύγκριτα χαμηλότερα
ημερομίσθια, είχε ως αποτέλεσμα την μείωση της εργασίας. Ως εκ τούτου
καταργήθηκε η εποχικότητα της εργασίας που τη χαρακτήριζε η κοινότητα,
και η οποία μέσω της καλοκαιρινής εργασίας εξασφάλιζε μεγάλο μέρος του
ετησίου εισοδήματος. Επιπλέον η κινητικότητα περιορίστηκε, δεδομένου ότι
το φαινόμενο παρατηρείται και στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας.
Γυναικεία Απασχόληση: Ο ρόλος των γυναικών είναι ο παραδοσιακός,
κύρια απασχόληση η φροντίδα των (πολλών) παιδιών και του νοικοκυριού.
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Από εκεί και πέρα απασχολούνται κάποιες ως εργάτριες γης εποχικά και αν
ο σύζυγος ασχολείται με το εμπόριο, αν είναι δυνατόν τον βοηθούν.
Γυναικεία επιχειρηματικότητα πρακτικά δεν υφίσταται και λόγω του
υψηλού ποσοστού αναλφαβητισμού, δεν υπάρχουν δυνατότητες για αυτό.
Τα τελευταία χρόνια την απώλεια των θέσεων εργασίας γης, την
αναπληρώνει εν μέρει η απασχόληση σε προγράμματα του Δήμου και
λοιπές δράσεις με κοινωνικό προσανατολισμό. Συγκεκριμένα τους
τελευταίους μήνες έχουν προσληφθεί 35 γυναίκες σε θέσεις καθαριότητας
στο πλαίσιο συμβάσεων ορισμένου χρόνου.
Ευκαιρίες για Επαγγελματική Εξέλιξη – Επιχειρηματικότητα
Ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη γενικά δεν υπάρχουν λόγω έλλειψης
μορφωτικού επιπέδου και μη ύπαρξης ικανών επαγγελματικών δεξιοτήτων.
Παλαιότερα υπήρχε ενδιαφέρον για προγράμματα εκμάθησης ελληνικής
γλώσσας για γυναίκες, δυστυχώς όμως τα προγράμματα αυτά έχουν
ελαττωθεί σε μεγάλο βαθμό.
4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αναλφαβητισμός: Ο αναλφαβητισμός είναι το κύριο χαρακτηριστικό του
πληθυσμού και δυστυχώς μεταβιβάζεται από γενεά σε γενεά. Μερικά
στοιχεία ( έτους 2011 σε περίπου 220 οικογένειες) που μπορούν να δοθούν
σχετικά με τον αριθμό που φοιτούν τα παιδιά στις διάφορες τάξεις ηλικίας
από 4 – 16 ετών από το ΙΑΚ Κομοτηνής είναι : νήπια 18 παιδιά, προνήπια 8
παιδιά, Α’ τάξη δημοτικού 53 παιδιά, Β’ τάξη δημοτικού 55 παιδιά, Γ’ τάξη
δημοτικού 34 παιδιά, Δ’ τάξη δημοτικού 19 παιδιά, Ε’ τάξη δημοτικού 10
παιδιά και Στ’ τάξη δημοτικού 20 παιδιά. Στο Γυμνάσιο φοιτούσε μόνο 1% .
Παρακολούθηση σε τάξεις του λυκείου δεν υπάρχει.
Μαθητική Διαρροή: Η μαθητική διαρροή είναι το πιο χαρακτηριστικό
στοιχείο στο θέμα της εκπαίδευσης. Παλαιότερα η αποχή ήταν μεγαλύτερη.
Αυτό συνέβαινε γιατί υπήρχε νόμος ο οποίος αναφέρονταν ότι όποιο παιδί
παρακολουθεί κάποια τάξη έπαιρνε σχολικό επίδομα, με αποτέλεσμα οι
γονείς με το που λάμβαναν το επίδομα, δεν πίεζαν τα παιδιά για την
συνέχιση της φοίτησης. Τα τελευταία όμως χρόνια αυτό έχει αλλάξει και
για να δοθεί το επίδομα, θα πρέπει το παιδί να έχει τελειώσει τη σχολική
του χρονιά. Αυτό είναι ένα κίνητρο για την μη αποχή των παιδιών, το οποίο
είχε θετικό αποτέλεσμα. Επίσης λόγοι διακοπής φοίτησης είναι ο γάμος και
ο αναλφαβητισμός των γονιών Ακόμα η μη οικονομική δυνατότητα των
γονέων είναι λόγος για να μην παρακολουθεί το παιδί σχολείο. Έτσι τα
παιδιά από μικρή ηλικία ακολουθούν τις συνήθειες των γονέων.
Πρόσβαση στην Εκπαίδευση: Περιφερειακά στον οικισμό Αλάν Κογιού
σε ακτίνα περίπου 500 μέτρων υπάρχουν 3 δημοτικά και 3 νηπιαγωγεία.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ένα νηπιαγωγείο και το ένα δημοτικό είναι
μόνο για παιδιά Ρομά , ενώ τα υπόλοιπα είναι μεικτά. Η απόσταση είναι
αρκετά κοντά για τα 2 δημοτικά και 2 νηπιαγωγεία, οπότε δεν χρειάζεται
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μετακίνηση. Τα παιδιά του Αναχώματος φοιτούν και αυτά στα ίδια σχολεία,
με την μόνη διαφορά, ότι πρέπει να χρησιμοποιούν ΜΜΜ.
Προγράμματα ένταξης στην εκπαίδευση: Θα πρέπει να σημειωθεί ότι
από την περσινή χρονιά, αλλά και φέτος λειτουργεί μέσα στο οικισμό Αλάν
Κογιού πρόγραμμα του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης του τμήματος
Κοινωνικής Διοίκησης. Επίσης υπάρχει συνεργασία με το ΙΑΚ Κομοτηνής
για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν είτε σχολικά είτε οικογενειακά
προβλήματα. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα ήταν και είναι
θετικά με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί αρκετά η μαθητική διαρροή.
Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ο αναλφαβητισμός και η έλλειψη εκπαίδευσης
είναι χαρακτηριστικό των περισσότερων ενηλίκων του πληθυσμού Ρομά.
Ελάχιστοι γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση και ως εκ τούτου δυσκολεύονται
στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες Υπηρεσίες, συνήθως ζητάνε τη
βοήθεια και στήριξη του Ιατροκοινωνικού Κέντρου .
5. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Πρόσβαση στην Υγεία: Η δομή υγείας που εξυπηρετεί την πόλη της
Κομοτηνής είναι το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής. Το νοσοκομείο
βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον οικισμό. Προβλήματα στην πρόσβαση
δημιουργούνται λόγω της αδυναμίας σωστής χρήσης των υπηρεσιών του
νοσοκομείου, λόγω εμπεδωμένων προσωπικών συνηθειών, και πρόβλημα
στην κατανόηση της έννοιας του προγραμματισμού (“ραντεβού”). Ως εκ
τούτου συνωστίζονται στα τμήμα επειγόντων προσβλέποντας στην
πρόσκαιρη ανακούφιση, το τελικό αποτέλεσμα είναι η υπερφόρτωση των
επειγόντων περιστατικών του Νοσοκομείου και η ανάπτυξη αρνητικής
στάσης του προσωπικού για τον πληθυσμό των Ρομά.
Το ΙΑΚ παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας, μειώνοντας κατά πολύ τον
φόρτο
εργασίας
του
νοσοκομείου,
επιπλέον
συμβάλει
στον
προγραμματισμό των αναγκαίων επισκέψεων των Ρομά στο Νοσοκομείο με
μεσολάβηση του Ιατρού για «κλείσιμο των ραντεβού» και ενημέρωση των
συναδέλφων. Σημαντική παροχή αποτελεί η συνταγογράφηση χρόνιων
αγωγών χωρίς οι ωφελούμενοι να συνωστίζονται σε ουρές αναμονής που
γι’ αυτούς αποτελεί μεγάλο εμπόδιο και γι’ αυτό το λόγο εγκαταλείπουν
συχνά την αγωγή τους.
Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας : Στο σκέλος που αφορά τον
οικογενειακό προγραμματισμό, υπάρχει σοβαρή υστέρηση, λόγω
στερεότυπων αντιλήψεων, οι άντρες είναι μάλλον αδιάφοροι, και η έννοια
της οικογένειας είναι μία υπόθεση που παραδοσιακά βαρύνει την γυναίκα.
Χαμηλή είναι η ατομική μέριμνα γύρω από θέματα που αφορούν την υγεία
της Γυναίκας. Το ΙΑΚ επισημαίνει τη σημασία της πρόληψης και παραπέμπει
τον γυναικείο πληθυσμό στο Γυναικολογικό τμήμα του νοσοκομείου για
κάθε ζήτημα, όπως και για τη διενέργεια τεστ - ΠΑΠ.
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Η πρόσβαση του τοπικού πληθυσμού στο παιδιατρικό τμήμα, υπεύθυνο για
το πρόγραμμα εμβολιασμών στο νοσοκομείο της Κομοτηνής είναι στην
πραγματικότητα ευχερέστατη. Το αποτέλεσμα είναι ένα ικανοποιητικό
ποσοστό του πληθυσμού να είναι εμβολιασμένο.
Για τα θέματα δημόσιας υγείας η ενημέρωση είναι συνεχής, φυσικά
προσαρμοσμένη στο μορφωτικό επίπεδο του ωφελουμένου. Τονίζεται
ιδιαίτερα η σημασία της υγιεινής για τα παιδιά ως προαπαιτούμενο για τη
σωστή τους ανάπτυξη και υγεία.
Υγειονομική Ασφάλιση: Σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού διαθέτει
ασφάλιση ( περίπου 60% είναι ασφαλισμένοι στην Πρόνοια, περίπου 30%
στο ΙΚΑ άνεργοι μέσω του ΟΑΕΔ και περίπου 10% ΤΕΒΕ). Ελάχιστοι δεν
είναι ασφαλισμένοι λόγω είτε οικονομικών εκκρεμοτήτων με την Δ.Ο.Υ,
είτε οικογενειακών προβλημάτων.
Εξαρτήσεις – Ψυχική Υγεία: Οι ψυχικές νόσοι αποτελούν πραγματική
μάστιγα στον πληθυσμό. Η συντριπτική πλειοψηφία έχει εγγραφές στο
βιβλιάριο υγείας ψυχοφαρμάκων και ένα μεγάλο μέρος πάλι πλειοψηφικό
των γυναικών λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για χρόνια πάθηση.
Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις κάποιων περιστατικών που είναι
ψευδή/προσποιητά με σκοπό να λάβει ο ασφαλισμένος κάποιο επίδομα ή
και σύνταξη ως βαρέως πάσχων ψυχικά. Έχει παρατηρηθεί ποσοστό έως
και 90% των προσερχόμενων στο ιατρείο να λαμβάνουν κάποιου τύπου
αγωγή για ψυχικές παθήσεις.
Στο πλαίσιο αυτού του περιβάλλοντος μεγάλο μέρος των ψυχικά
πασχόντων (κυρίως νεαρής ηλικίας) καταφεύγει στις ψυχοτρόπες ουσίες
(αλκοόλ, ναρκωτικά) για να καταστείλει τα συμπτώματα. Δημιουργείται
έτσι ένας φαύλος κύκλος χρήσης ναρκωτικών ουσιών τόσο νόμιμες
(συνταγογραφούμενες), όσο και παράνομες (ναρκωτικά). Συχνά
προβαίνουν σε παραβατικές συμπεριφορές, εμπόριο μικροποσοτήτων για
την εξασφάλιση χρημάτων για αγορά ναρκωτικών ουσιών για προσωπική
χρήση.
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2.1.4.3.

SWOT Ανάλυση Οικισμών Δήμου Κομοτηνής

Οικισμοί Αλάν-Κογιού, Μελέτη
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

• Υγειονομική
Κάλυψη
του
Μεγαλύτερου
Μέρους
του
Πληθυσμού
• Αύξηση της συχνότητας του
εμβολιασμού
• Εύκολη
πρόσβαση
σε
Νοσοκομείο και Κέντρο Υγείας
• Αστικοδημοτική
τακτοποίηση
Πληθυσμού.
• Ικανοποιητικές
συνθήκες
στέγασης και αποδεκτό οικιστικό
περιβάλλον(οικισμός Μελέτης)
• Συμμετοχή
στους
Δημοκρατικούς
Θεσμούς
–
Εκπροσώπηση σε επίπεδο Δήμου
(Αλάν Κογιού-Ανάχωμα)
• Απασχόληση στα προγράμματα
Κοινωφελούς εργασίας, ανδρών
και γυναικών Ρομά (Αλάν ΚογιούΑνάχωμα)
• Ύπαρξη
Δημοτικών
και
νηπιαγωγείων σε μικρή απόσταση
από τους οικισμούς
• Ύπαρξη ΚΔΑΠ (Μελέτη)

• Χαμηλά εισοδήματα κατοίκων
συχνά κάτω από τα όρια της
φτώχειας
• Έξαρση φαινομένων παιδικής
εργασίας
και
επαιτείας,
λόγω
οικονομικής κρίσης (Αλάν Κογιού).
Φαινόμενα παιδικής εργασίας σε
αγροτικές δραστηριότητες (Μελέτη)
• Ύπαρξη
φαινομένων
ενδοοικογενειακής βίας
• Υψηλό ποσοστό καταπατημένων
εκτάσεων (Αλάν Κογιού)
• Εξαιρετικά
Κακές
Συνθήκες
Στέγασης-διαμονής (Αλάν Κογιού),
• Έλλειψη
διαμορφωμένων
Κοινόχρηστων
Χώρων,
(Αλαν
Κογιου)
• Σημαντική έλλειψη υποδομών
στους οικισμούς.
• Υψηλά ποσοστά ανεργίας
• Μικρή
πρόσβαση
γυναικείου
πληθυσμού στην αγορά εργασίας
• Μετανάστευση
για
εξεύρεση
απασχόλησης
• Μαθητική Διαρροή
• Χαμηλό ενδιαφέρον, αμέλεια
γυναικείου πληθυσμού για θέματα
ατομικής υγιεινής
• Υψηλό Ποσοστό πληθυσμού με
προβλήματα Ψυχικής Υγείας και
προβλήματα Ψυχικών εξαρτήσεων

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΑΠΕΙΛΕΣ
• Ευκαιρίες
Χρηματοδότησης • Ύπαρξη φαινομένων κοινωνικού
Δράσεων από Διαρθρωτικά Ταμεία
αποκλεισμού (Ευνοείται από τον
• Λειτουργία
των αναλφαβητισμό και την μη γνώση
Ιατροκοινωνικών
της Ελληνικής γλώσσας)
• Ευκαιρία
προβολής
των • Έλευση
εργατών
από
τη
προβλημάτων της ομάδας στόχου Βουλγαρία και ενασχόληση με
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μέσω
της
συμμετοχής
και
εκπροσώπησής της στο Δήμο
• Εξασφάλιση Συναίνεσης (Δήμος
– Κάτοικοι) για μετεγκατάσταση
κατοίκων (Αλαν Κογιου)
• Χαμηλή
κινητικότητα
που
δημιουργεί
προϋποθέσεις
εδραιοποίησης
ένταξης
και
κοινωνικής ενσωμάτωσης.
• Έφεση τοπικού πληθυσμού στην
άσκηση
αυτοαπασχολούμενης
εργασίας,
και
ενασχόληση
με
ανακύκλωση
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αγροτικές εργασίες
• Λίγες
ευκαιρίες
για
επαγγελματική
εξέλιξη
εγκλωβισμός
σε
περιορισμένες
επαγγελματικές
ενασχολήσεις,
λόγω
έλλειψης
ικανών
επαγγελματικών δεξιοτήτων
• Διαιώνιση του Αναλφαβητισμού

2.1.5.
Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασης Οικισμών Δήμου
Μαρώνειας-Σαπών
Στην περιοχή των Σαπών υπάρχει ένας μόνιμος οικισμός Ρομά.
2.1.5.1.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΣΑΠΩΝ

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: Το σύνολο τους δεν ξεπερνά τα 790
άτομα. Εγγεγραμμένα είναι 652 άτομα.
Οικογένειες : 194

Κατοικίες : 202

Άνδρες :

178

Γυναίκες :235

Ενήλικες: 413

Ανήλικοι: 239

Κινητικότητα Πληθυσμού: Ο μετακινούμενος πληθυσμός είναι περίπου
135 άτομα και αφορά μετανάστες στο εσωτερικό και το εξωτερικό για
αναζήτηση εργασίας.
1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Οικονομική κατάσταση νοικοκυριών: Το εισόδημα των περισσοτέρων
οικογενειών εξαρτάται από τα προνοιακά επιδόματα που δικαιούνται ως
πολύτεκνοι και άποροι. Πολλά νοικοκυριά βασίζονται στην εποχιακή
εργασία Επίσης υπάρχει η αποκοπή εργασίας από την τυπική αγορά με
αποτέλεσμα να εμφανίζεται και να εξαπλώνεται το παραεμπόριο. Υπάρχουν
4-6 οικογένειες που η οικονομική τους κατάσταση μπορεί να χαρακτηριστεί
από καλή έως πάρα πολύ καλή.
Αστικοδημοτική Τακτοποίηση: Η πλειονότητα του πληθυσμού είναι
τακτοποιημένη αστικοδημοτικά.
Κοινωνικός αποκλεισμός-διακρίσεις: Στις Δημόσιες και Υγειονομικές
Υπηρεσίες οι Ρομά αντιμετωπίζονται ισότιμα με τον υπόλοιπο πληθυσμό
και εξυπηρετούνται χωρίς να παρατηρούνται φαινόμενα κοινωνικού
αποκλεισμού σε αντίθεση με μεμονωμένα περιστατικά στον υπόλοιπο
πληθυσμό.
Παιδική Εργασία: Τα παιδιά των Ρομά από μικρή ηλικία συμμετέχουν σε
εργασίες που αφορούν το οικογενειακό περιβάλλον. Τα κορίτσια
αναλαμβάνουν από νεαρή ηλικία τη φροντίδα των μικρότερων αδερφών
τους και εργασίες καθαριότητας της οικίας τους, ενώ τα αγόρια βοηθούν
τους γονείς τους στο πλανόδιο εμπόριο και στις αγροτικές εργασίες.
Ενδοοικογενειακή Βία: Δεν έχει αναφερθεί επίσημα ότι σε οικογένειες
των Ρομά ασκείται ενδοοικογενειακή βία. Αυτό βέβαια μπορεί να οφείλεται
στον φόβο και την ανασφάλεια που νιώθουν τα μέλη των οικογενειών ώστε
να γνωστοποιήσουν το πρόβλημα.
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Συμμετοχικότητα
–
Εκπροσώπηση
Άσκηση
πολιτικών
δικαιωμάτων: Οι Ρομά ασκούν κανονικά τα πολιτικά τους δικαιώματα σε
όλες τις εκλογικές διαδικασίες. Είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι δεν
υπάρχει εκπρόσωπος από τον οικισμό ώστε να διεκδικούν λύσεις στα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Χωροθέτηση οικισμού - Αστικό περιβάλλον: Ο οικισμός των Ρομά
είναι διαχωρισμένος από το υπόλοιπο χωριό και εντοπίζεται ΑνατολικάΒορειοανατολικά της κωμοπόλεως των Σαπών. Βρίσκεται εντός του σχεδίου
πόλεως και η τοποθεσία επιλέχθηκε από τους Ρομά πριν από πολλά χρόνια.

Διαμόρφωση Δρόμων – Κοινόχρηστων Χώρων: Οι δρόμοι είναι
ασφαλτοστρωμένοι και ασφαλτοστρωμένοι. Υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι
όπως παιδική χαρά με όλα τα απαραίτητα παιχνίδια, μικρές πλατείες, με
παγκάκια.
Τύπος Κατοικιών: Οι κατοικίες είναι ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες με
ηλεκτρικό, νερό, W.C και για θέρμανση χρησιμοποιούν ξυλόσομπες. Οι
κατοικίες βρίσκονται σε ιδιόκτητα οικόπεδα αλλά και σε καταπατημένα.
Δίκτυα υποδομών: Ο οικισμός καλύπτεται από δίκτυο ύδρευσης και
ηλεκτρισμού. Δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο, και
όλες οι οικίες
χρησιμοποιούν βόθρους.
Αποκομιδή Απορριμμάτων: Υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων στον οικισμό
και η αποκομιδή τους γίνεται από απορριμματοφόρο του Δήμου.
3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Τομείς
Απασχόλησης
–Εποχικότητα-ΚινητικότηταΓυναικεία
Απασχόληση: Η ανεργία είναι το κύριο χαρακτηριστικό και σε αυτόν τον
οικισμό, και οι περισσότεροι έχουν Δελτίο Ανεργίας που φροντίζουν να τα
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ανανεώνουν τακτικά. Η πλειονότητα των οικογενειών δεν διαθέτει σταθερό
εισόδημα και οι άντρες Ρομά στην πλειοψηφία τους εργάζονται εποχικά
κυρίως ως εργάτες σε εποχιακές κυρίως αγροτικές ασχολίες (τσάπισμα,
συλλογή βάμβακος και καπνού). Είναι πολύ λίγες οι γυναίκες Ρομά που
εισέρχονται στην αγορά εργασίας και αυτό οφείλεται στο χαμηλό
μορφωτικό τους επίπεδο. Στην επαγγελματική εξέλιξη παρουσιάστηκαν
λιγοστές ευκαιρίες για τους Ρομά. Πρόσφατα κατέθεσαν δικαιολογητικά για
το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας όπου και προσλήφθηκε ένας
μικρός αριθμός Ρομά.
Οικονομική Τακτοποίηση: Οι περισσότεροι Ρομά είναι τακτοποιημένοι,
και από την Εφορία έχουν εκδοθεί ΑΦΜ για τους περισσότερους από τον
πληθυσμό.
4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Αναλφαβητισμός: Ο αναλφαβητισμός χαρακτηρίζει το μεγαλύτερο μέρος
του πληθυσμού, ιδιαίτερα τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.
Φοίτηση - Μαθητική Διαρροή: Κίνητρο για να εγγραφούν τα παιδιά τους
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι το σχολικό επίδομα που δίνεται στους
γονείς των μικρών παιδιών. Φέτος στην Α/βαθμια εκπαίδευση θα
φοιτήσουν 10 παιδιά ενώ στην δευτεροβάθμια θα φοιτήσουν 9 . Υπάρχει η
σχολική διαρροή που παρατηρείται όταν οι γονείς εισπράξουν το αντίστοιχο
χρηματικό ποσό, διότι πιστεύουν ότι δεν έχει καμία σημασία η μόρφωση
των παιδιών τους. Η έλλειψη οικονομικών πόρων από τις οικογένειες των
Ρομά οδηγεί τους γονείς να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο χωρίς
χρήματα, με παλιά ρούχα και υποδήματα. Υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν
ούτε τα στοιχειώδη για το σχολείο και γίνονται αντικείμενο σχολιασμού
από τους συμμαθητές τους με αποτέλεσμα να νιώθουν μειονεκτικά. Ένας
μικρός αριθμός παιδιών των Ρομά παρακολουθούν την Α/βάθμια
εκπαίδευση στο Διαπολιτισμικό σχολείο Σαπών.
Πρόσβαση στην Εκπαίδευση: Σε μικρή απόσταση από τον οικισμό
βρίσκεται το Μειονοτικό Δημοτικό σχολείο με αρκετές αίθουσες
διδασκαλίας. Η μετακίνηση των παιδιών γίνεται είτε συνοδεία των γονιών
τους, είτε μονά τους για τα παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία.
Προγράμματα ένταξης στην εκπαίδευση: Από την αρχή της λειτουργίας
του Ιατροκοινωνικού Κέντρου υπήρχε Ειδικός Παιδαγωγός με αντικείμενο
την ενισχυτική διδασκαλία των μαθητών Ρομά ενώ τα παιδιά προσχολικής
ηλικίας παρακολουθούσαν μαθήματα ζωγραφικής.
Εκπαίδευση Ενηλίκων: Μικρός αριθμός Ρομά έχει παρακολουθήσει
σεμινάρια γλωσσομάθειας σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάστασης. Ο
λόγος που παρακολούθησαν τα επιδοτούμενα σεμινάρια ήταν μόνο
οικονομικός.
5. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
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Πρόσβαση στην Υγεία : Οι Ρομά του οικισμού έχουν πρόσβαση στο
Κέντρο Υγείας της περιοχής, στο Ιατροκοινωνικό Κέντρο και στο
νοσοκομείο του νομού. Η μετακίνησή τους γίνεται με δικά τους μεταφορικά
μέσα αλλά και με την αστική συγκοινωνία.
Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας: Δεν υπάρχει πρόληψη και φροντίδα σε
θέματα γυναικολογικών εξετάσεων, αντισύλληψης, στοματικής υγιεινής,
προσωπικής φροντίδας και καθαριότητας κυρίως στα παιδιά. Δημόσια
υγιεινή και καθαριότητα δεν παρουσιάζει καλή εικόνα. Οι προσπάθειες για
ενημέρωση του πληθυσμού για την πρόληψη και την προαγωγή υγείας
μέσα
από
συζητήσεις
και
διάφορες
ανακοινώσεις,
ώστε
να
πραγματοποιούνται οι απαραίτητες εξετάσεις δεν έχουν ιδιαίτερο
αποτέλεσμα. Επίσης, οι Ρομά παρακινούνται από το προσωπικό του ΙΑΚ
για να γίνονται όλοι οι εμβολιασμοί των μικρών παιδιών στο Κέντρο Υγείας.
Υγειονομική Ασφάλιση: Το μεγαλύτερο ποσοστό των Ρομά του οικισμού
έχουν υγειονομική περίθαλψη Πρόνοιας, ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ .
Εξαρτήσεις – Ψυχική Υγεία: Κοινό χαρακτηριστικό σε θέματα ψυχικής
υγείας
για τους περισσότερους Ρομά
είναι η εμφάνιση ψυχικών
διαταραχών και η προσφυγή σε φαρμακευτικές αγωγές κυρίως για τις
γυναίκες Ρομά. Στο θέμα των εξαρτήσεων υπάρχει ο αλκοολισμός στον
ανδρικό πληθυσμό που τους οδηγεί σε σοβαρά προβλήματα υγείας αλλά
και σε διαπληκτισμούς μεταξύ τους, ενώ στον γυναικείο πληθυσμό
υπάρχουν προβλήματα ψυχικής υγείας. Πολλές γυναίκες ακολουθούν
φαρμακευτική αγωγή με ψυχοφάρμακα.
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2.1.5.2.

SWOT Ανάλυση Οικισμών Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

Οικισμός Σαπών
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

• Οι
βασικές
υποδομές
στον
οικισμό είναι σε ικανοποιητική
κατάσταση.
• Προγράμματα
ένταξης
στην
εκπαίδευση παιδιών.
• Συμμετοχή στην άσκηση των
εκλογικών δικαιωμάτων.
• Αστικοδημοτική τακτοποίηση της
πλειονότητας του πληθυσμού.
• Ευκολία
πρόσβασης
του
πληθυσμού στο Σύστημα Υγείας και
τις αντίστοιχες δομές.
• Μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού
διαθέτει υγειονομική περίθαλψη.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

• Αρνητικά
στερεότυπα
και
προκαταλήψεις εναντίον των Ρομά
• Η οικονομική κατάσταση του
πληθυσμού χαρακτηρίζεται μέτρια.
• Έντονο
το
φαινόμενο
της
παιδικής εργασίας.
• Το
μεγαλύτερο
τμήμα
του
πληθυσμού εισοδηματικά εξαρτάται
από τα επιδόματα.
• Περιοδική
εργασία
και
φαινόμενα παραεμπορίου.
• Μεγάλο τμήμα του πληθυσμού
είναι
αναλφάβητο
και
έντονο
φαινόμενο μαθητικής διαρροής.
• Πρόβλημα στην πρόληψη και
φροντίδα σε θέματα υγιεινής και
προσωπικής φροντίδας.
• Πρόβλημα ψυχικών διαταραχών
στις γυναίκες Ρομά και πρόβλημα
αλκοολισμού στους άντρες Ρομά.
ΑΠΕΙΛΕΣ

• Αξιοποίηση
πόρων
από
τα
διαρθρωτικά
Ταμεία
της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Η λειτουργία των ΙΑΚ ως
συλλογικών τοπικών συντονιστών
υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο.
• Η αυξανόμενη μεταστροφή του
τρόπου ζωής σημαντικού τμήματος
του
πληθυσμού,
καθώς
δεν
αποτελούν πλέον μετακινούμενη
ομάδα
πληθυσμού,
δημιουργεί
ευκαιρίες κοινωνικής ενσωμάτωσης.
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• Τα
αρνητικά
στοιχεία
που
αφορούν στη φοίτηση και τη
μαθητική
διαρροή,
διαιωνίζουν
φαινόμενα δυσκολίας κοινωνικής
ενσωμάτωσης των Ρομά αλλά και
αρνητικών
στερεοτύπων
και
προκαταλήψεων εναντίον τους.

2.1.6.
Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασης Οικισμών ΙAK
Δήμου Αλεξανδρούπολης
Στην περιοχή εξυπηρέτησης του ΙΑΚ Αλεξανδρούπολης υπάρχει ένας ο
οικισμός στην περιοχή της οδού Άβαντος.

2.1.6.1.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΟΔΟΣ ΑΒΑΝΤΟΣ

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: Το σύνολο των ατόμων που διαβιούν
είναι περί τα 3590. Αναλυτικότερα:
ΑΝΤΡΕΣ:1438

ΓΥΝΑΙΚΕΣ:1299

ΠΑΙΔΙΑ:853

Κινητικότητα Πληθυσμού: Πρόκειται για μόνιμο μη μετακινούμενο
πληθυσμό με εξαίρεση κάποιες οικογένειες (15-20) που μετακινούνται σε
τριγύρω περιοχές για εύρεση εργασίας
1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Οικονομική Κατάσταση: Η ανεργία είναι το κύριο χαρακτηριστικό της
ομάδας και η πλειονότητα των οικογενειών δεν διαθέτουν σταθερό
εισόδημα.
Τα περισσότερα νοικοκυριά εντάσσονται στην κατηγορία των χαμηλών και
κάτω του ορίου της φτώχειας εισοδημάτων, μερικά δε, αγγίζουν τα όρια
της οικονομικής εξαθλίωσης (περίπου 80-90 οικογένειες). Οι περισσότερες
οικογένειες επιβιώνουν με τα προνοιακά επιδόματα (πολυτέκνων και
αναπηρίας). Παρατηρείται επίσης το φαινόμενο αρκετά νοικοκυριά να
έχουν δηλώσει στην εφορία μεγαλύτερα εισοδήματα από τα πραγματικά
ώστε να δικαιούνται δάνεια, με αποτέλεσμα να έχουν αποκλειστεί από τα
προνοιακά επιδόματα. Οι οικογένειες με αρκετά υψηλό εισόδημα είναι
περίπου 40 με 50.
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Αστικοδημοτική Τακτοποίηση: Σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού είναι
τακτοποιημένο αστικοδημοτικά
Κοινωνικός αποκλεισμός: Ως επί το πλείστον οι κάτοικοι του οικισμού
αντιμετωπίζονται ισότιμα στις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, μερικές φορές
ωστόσο παρουσιάζονται φαινόμενα κοινωνικών διακρίσεων.
Παιδική εργασία: Το φαινόμενο της παιδικής εργασίας είναι υπαρκτό. Τα
παιδιά εργάζονται ως μικροπωλητές, σιδεράδες και σε αγροτικές εργασίες.
Οικογενειακή Βία: Συμβαίνει σε αρκετά μεγάλο ποσοστό 70-80% μεταξύ
συζύγων και έως 90% από τους γονείς προς τα παιδιά
2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Χωροθέτηση οικισμού- Αστικό περιβάλλον: Ο οικισμός βρίσκεται λίγα
χιλιόμετρα έξω από την πόλη στην βορειοανατολική της πλευρά και απέχει
από την κεντρική λεωφόρο περίπου 3 χλμ. Η προσπελασιμότητα και η
σύνδεση με την πόλη είναι ικανοποιητική και γίνεται μέσω των μαζικών
μέσων μεταφοράς. Το σύνολο των δρόμων είναι διαμορφωμένοι και
ασφαλτοστρωμένοι χωρίς πεζοδρόμηση. Στον κεντρικό δρόμο του οικισμού
έχουν σημειωθεί αρκετά τροχαία ατυχήματα. Διαμορφωμένοι κοινόχρηστοι
χώροι δεν υπάρχουν στον οικισμό.
Τύπος Κατοικιών: Οι κατοικίες είναι ιδιόκτητες σε ποσοστό 80%.
Πρόκειται κυρίως για κτίσματα οικοδομημένα με τούβλα, πολλά εξ αυτών
όμως κρίνονται ακατάλληλα για διαβίωση. Ηλεκτρικό-νερό υπάρχει σχεδόν
σε όλα τα σπίτια εκτός από ορισμένες κατοικίες (περίπου 10).
Δίκτυα Υποδομών: Υπάρχει αποχετευτικό σύστημα και δίκτυο όμβριων
στο σύνολο σχεδόν του οικισμού, ενώ υπάρχει και τηλεφωνικό δίκτυο στην
περιοχή.
Αποκομιδή απορριμμάτων : Γίνεται με τα απορριμματοφόρα του Δήμου,
καθώς υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων σε όλη την έκταση του οικισμού.
3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ –ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Τομείς
Απασχόλησης
–
Εποχικότητα-Κινητικότητα-Γυναικεία
Απασχόληση: Οι άντρες ως επί το πλείστον είναι άνεργοι. Ορισμένοι
εργάζονται περιστασιακά σε αγροτικές εργασίες. Αρκετοί συλλέγουν σίδερα
για ανακύκλωση ή εργάζονται σε μεταφορικές εταιρείες και σε μικρό
ποσοστό σε δημόσιες υπηρεσίες κυρίως του Δήμου (καθαριότητας και
ύδρευσης). Κάποιοι εμφανίζουν παραβατική συμπεριφορά (εμπορία
ναρκωτικών, διακίνηση παράνομων μεταναστών).
Οι γυναίκες απασχολούνται εποχικά στις αγροτικές εργασίες και ως
μικροπωλητές.
Επαγγελματική Κατάρτιση: Σε συνεργασία με τη πρώην ΝΕΛΕ και τον
Δήμο Αλεξανδρούπολης έχουν διοργανωθεί σεμινάρια επαγγελματικής
κατάρτισης.
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Οικονομική Τακτοποίηση: Εμφανίζουν αδυναμία να είναι συνεπείς σε
οφειλές προς το Δημόσιο και Τραπεζικούς Οργανισμούς.
4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Αναλφαβητισμός : Ο αναλφαβητισμός είναι το κύριο χαρακτηριστικό του
πληθυσμού και συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Οφείλεται κυρίως στο ότι
παντρεύονται σε πολύ μικρή ηλικία και δεν θεωρούν τη εκπαίδευση ως
απαραίτητο κομμάτι της ζωής τους. Επιπλέον παράγοντες που λειτουργούν
ανασταλτικά στην εκπαίδευση είναι, το χαμηλό κοινωνικοοικονομικό
επίπεδο, οι δυσκολίες στην συνεννόηση (γλωσσικό έλλειμμα), και η
αδυναμία του εκπαιδευτικού συστήματος να προσαρμοστεί στις
ιδιαιτερότητες του πληθυσμού.
Φοίτηση - Μαθητική Διαρροή: Η μεγαλύτερη σχολική διαρροή
παρατηρείται στην πρωτοβάθμια και κυρίως στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση. Ένας αποτρεπτικός παράγοντας είναι το οικονομικό πρόβλημα.
Κυρίως τα κορίτσια ηλικίας από 11 ετών σταματάνε το σχολειό εξαιτίας του
φόβου που έχουν οι γονείς τους μήπως τα «κλέψουν» και παντρευτούν.
Στο λύκειο από όλο τον οικισμό πηγαίνουν λίγα άτομα σε σχέση με τον
συνολικό νεανικό πληθυσμό.
Πρόσβαση στην Εκπαίδευση: Κοντά στον οικισμό υπάρχει παιδικός
σταθμός, νηπιαγωγείο και δημοτικά σχολεία. Η απόσταση είναι περίπου
1χλμ. Τα παιδιά πηγαίνουν είτε με τα πόδια είτε με την αστική συγκοινωνία
στα σχολεία που είναι πιο μακριά. Παρατηρείται ελλειμματική γνώση της
ελληνικής γλώσσας με συνέπεια τα παιδιά να μην μπορούν να
ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος.
5. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ:
Οι κάτοικοι του οικισμού εξυπηρετούνται στις ίδιες υπηρεσίες υγείας που
υπάρχουν και για τον υπόλοιπο πληθυσμό. Υπάρχει το Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης που απέχει από τον οικισμό περίπου
12χλμ και η πρόσβαση σε αυτό μπορεί να γίνει με την αστική συγκοινωνία,
καθώς υπάρχουν συνέχεια δρομολόγια.
Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας: Στα θέματα πρωτοβάθμιας υγείας
θέλουν συνεχή στήριξη και παρότρυνση, καθώς οι συνθήκες υγιεινής είναι
πολύ κακές.
Το ΙΑΚ πραγματοποίησε περίπου 5500 εμβολιασμούς καλύπτοντας το
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Σε συνεργασία με τους Γιατρούς του
Κόσμου έχει διενεργηθεί οδοντιατρικός έλεγχος σε παιδιά του οικισμού.
Υπάρχει μόνο ένα μικρό ποσοστό ανεμβολίαστων παιδιών. Τα θέματα
πρόληψης γυναικολογικών εξετάσεων αντιμετωπίζονται με αμέλεια. Σπάνια
γίνονται τεστ - ΠΑΠ και μαστογραφία. Η αντισύλληψη δεν απασχολεί τον
πληθυσμό, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος αριθμός αμβλώσεων, ακόμη
και σε πολύ νεαρές κοπέλες.
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Τα καρδιολογικά νοσήματα και οι ασθένειες ψυχολογικής φύσεως είναι τα
κύρια νοσήματα που εμφανίζονται στον πληθυσμό του οικισμού.
Στο ΙΑΚ πραγματοποιήθηκαν αρκετές ομιλίες με θέματα γυναικολογικά,
παθολογικά και έγιναν αρκετές μετρήσεις αρτηριακής πίεσης και
χοληστερινομετρήσεις.
Υγειονομική Ασφάλιση: Κύρια υγειονομική ασφάλιση είναι η Πρόνοια σε
ποσοστό περίπου 42%. Υπάρχει ένα ποσοστό 28% με ΙΚΑ οι οποίοι είναι
κυρίως άνεργοι ή κατά διαστήματα ασφαλισμένοι (εποχικοί και
συμβασιούχοι). Το 25% είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και ένα 5% στο
δημόσιο και το ΤΕΒΕ .Υπάρχουν αρκετοί που αμελούν να ανανεώσουν τα
βιβλιάριά τους.
Εξαρτήσεις-Ψυχική
Υγεία:
Εξαιτίας
των
κοινωνικοοικονομικών
συνθηκών, των όρων διαβίωσης, την έλλειψη κάλυψης βασικών αναγκών
πολλοί κάτοικοι της περιοχής παρουσιάζουν διαταραχές στην υγεία τους
(νευρολογικά νοσήματα, κατάθλιψη). Παρατηρείται κυρίως στους άντρες
εξάρτηση στις ναρκωτικές ουσίες και το αλκοόλ. Σχεδόν όλοι καπνίζουν
καθώς και αρκετά παιδιά. Οι περισσότεροι που πάσχουν από ψυχολογικά
νοσήματα λαμβάνουν και επίδομα.
Είναι πιθανόν κάποιοι να υποκρίνονται ότι πάσχουν από ψυχικά νοσήματα
επειδή τους δίνεται το δικαίωμα διεκδίκησης προνοιακών επιδομάτων.
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2.1.6.2.

SWOT Ανάλυση Οικισμών Δήμου Αλεξανδρούπολης

Οικισμός Δήμου Αλεξανδρούπολης
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

• Οι
βασικές
υποδομές
στον
οικισμό είναι σε ικανοποιητική
κατάσταση.
• Προγράμματα
ένταξης
στην
εκπαίδευση παιδιών.
• Αστικοδημοτική τακτοποίηση της
πλειονότητας του πληθυσμού.
• Ευκολία
πρόσβασης
του
πληθυσμού στο Σύστημα Υγείας και
τις αντίστοιχες δομές.
• Μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού
διαθέτει υγειονομική περίθαλψη.

• Υψηλά ποσοστά ανεργίας.
• Το
μεγαλύτερο
τμήμα
του
πληθυσμού εισοδηματικά εξαρτάται
από τα επιδόματα.
• Περιοδική
εργασία
και
φαινόμενα παραεμπορίου.
• Φαινόμενα Παραβατικότητας
• Μεγάλο τμήμα του πληθυσμού
είναι
αναλφάβητο
και
έντονο
φαινόμενο μαθητικής διαρροής.
• Πρόβλημα στην πρόληψη και
φροντίδα σε θέματα υγιεινής και
προσωπικής φροντίδας.
• Πρόβλημα ψυχικών διαταραχών
αλκοολισμού και γενικά εξαρτήσεων
στους άντρες Ρομά.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΑΠΕΙΛΕΣ
• Αξιοποίηση
πόρων
από
τα
διαρθρωτικά
Ταμεία
της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Τα
αρνητικά
στοιχεία
που
• Η λειτουργία των ΙΑΚ ως
αφορούν στη φοίτηση και τη
συλλογικών τοπικών συντονιστών
μαθητική
διαρροή,
διαιωνίζουν
υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο.
φαινόμενα δυσκολίας κοινωνικής
• Η αυξανόμενη μεταστροφή του
ενσωμάτωσης των Ρομά αλλά και
τρόπου ζωής σημαντικού τμήματος
αρνητικών
στερεοτύπων
και
του
πληθυσμού,
καθώς
δεν
προκαταλήψεων εναντίον τους.
αποτελούν πλέον μετακινούμενη
ομάδα
πληθυσμού,
δημιουργεί
ευκαιρίες κοινωνικής ενσωμάτωσης.
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2.1.7.
Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασης Οικισμών ΙAK
Δήμου Διδυμοτείχου
Στον Δήμο Διδυμοτείχου υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος οικισμός Ρομά, ο
οποίος βρίσκεται πόλη του Διδυμοτείχου στην περιφερειακή οδό, στην
ανατολική περιοχή της πόλης, ένα χιλιόμετρο από το κέντρο της. Απέναντι
από τον οικισμό βρίσκονται οι εργατικές κατοικίες. Ο οικισμός αυτός
αποτελεί και την περιοχή εξυπηρέτησης του ΙΑΚ.
Εκτός αυτού του οικισμού, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, βρίσκονται
πέντε ακόμη οικισμοί-θύλακες, στους οποίους συγκεντρώνονται μικροί
πληθυσμοί Ρομά. Πρόκειται για τι περιοχές Σαύρα, Πολιά, Κυανή και
Δάφνη.

2.1.7.1.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά:
πληθυσμός ανέρχεται σε 800 άτομα.

Στην

συγκεκριμένη

περιοχή

ο

Οικογένειες : 162
Άνδρες :

219

Γυναίκες :237

Ενήλικες: 456

Ανήλικοι: 344

Κινητικότητα Πληθυσμού: Πρόκειται για μόνιμο μη μετακινούμενο
πληθυσμό
1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Οικονομική Κατάσταση νοικοκυριών: Τα περισσότερα νοικοκυριά
εντάσσονται στην κατηγορία των χαμηλών και κάτω του ορίου φτώχειας
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εισοδημάτων. Ο μισός πληθυσμός εργάζεται περιστασιακά με μεροκάματο,
ενώ ο συνολικός πληθυσμός παίρνει κάποιου είδους επίδομα. Το 83% του
πληθυσμού παίρνει προνοιακό επίδομα, το 8% επίδομα αναπηρίας, το 4%
επίδομα ΑΜΕΑ και μόλις το 5% σύνταξη.
Αστικοδημοτική Τακτοποίηση: Η πλειονότητα του πληθυσμού είναι
τακτοποιημένη αστικοδημοτικά και η κατάσταση στον τομέα αυτό, έχει
βελτιωθεί σταδιακά τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει άγνοια υποχρεώσεων
δήλωσης της γέννησης του παιδιού, του γάμου κλπ, δεδομένου ότι ο
βιοπορισμός τους εξαρτάται σε ένα βαθμό από τα επιδόματα που
λαμβάνουν.
Κοινωνικός αποκλεισμός – διακρίσεις: Ενώ τα στερεότυπα και οι
προκαταλήψεις στον ευρύτερο πληθυσμό της περιοχής δεν έχουν πλήρως
εκλείψει, οι Ρομά της περιοχής αντιμετωπίζονται ισότιμα με τον υπόλοιπο
πληθυσμό και εξυπηρετούνται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα από τις
δημόσιες υπηρεσίες.
Ενδοοικογενειακή
Βία:
Αποτελεί
πρόβλημα
στη
συγκεκριμένη
πληθυσμιακή ομάδα, το οποίο αναδεικνύεται μέσα από τις επαφές της
ομάδας με τους εξυπηρετούμενους. Η απροθυμία όμως των θυμάτων να
καταγγείλουν τα περιστατικά δεν επιτρέπει την καταγραφή και ποσοτική
αποτίμηση του φαινομένου.
Συμμετοχικότητα
–
Εκπροσώπηση
Άσκηση
πολιτικών
δικαιωμάτων: Οι Ρομά της περιοχής ασκούν τα εκλογικά τους δικαιώματα
με συνέπεια, ενώ στην περιοχή δραστηριοποιείται και σχετικός σύλλογος .
2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Χωροθέτηση οικισμού - Αστικό περιβάλλον :

Ο οικισμός Ρομά βρίσκεται στην περιφερειακή οδό Διδυμοτείχου, στην
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ανατολική περιοχή της πόλης, ένα χιλιόμετρο από το κέντρο της. Απέναντι
από τον οικισμό βρίσκονται οι εργατικές κατοικίες.
Ουσιαστικά ο οικισμός βρίσκεται μέσα στην πόλη και οι Ρομά
εξυπηρετούνται, μετακινούμενοι με τα πόδια όσον αφορά στην πρόσβαση
των υπηρεσίων που τους ενδιαφέρουν.
Το σύνολο των δρόμων του οικισμού είναι διαμορφωμένοι, υπάρχουν όμως
και χωματόδρομοι χωρίς πεζοδρόμηση. Η περιοχή διαθέτει κοινόχρηστους
διαμορφωμένους χώρους που λειτουργούν ως παιδικές χαρές.
Τύπος Κατοικιών: Το 90% των κατοικιών είναι ιδιόκτητες οικοδομές και
αρκετές έχουν οικοδομηθεί με τη συνδρομή τσιγγάνικων δανείων. Το
σύνολο των κατοικιών διαθέτει ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, θέρμανση και
αποχέτευση. Οι περισσότερες κατοικίες διαθέτουν εσωτερικό WC.
Το υπόλοιπο 10% των κατοικιών το αποτελούν λυόμενα σπίτια που
παραχωρήθηκαν από τον δήμο, από τα οποία όμως, λείπουν οι βασικές
ανέσεις (μπάνιο, κουζίνα, ηλεκτρικό, νερό). Τα στεγαστικά προβλήματα
εντείνονται επειδή σε αρκετές κατοικίες ενός ή δύο δωματίων, συμβιούν
δύο ή περισσότερες οικογένειες συνήθως συγγενικές. Η τήρηση των
κανόνων υγιεινής είναι προβληματική, γεγονός που έχει επίπτωση στην
ποιότητα διαβίωσης, η οποία επιτείνεται από την ύπαρξη τρωκτικών.
Δίκτυα υποδομών: Ο οικισμός καλύπτεται από δίκτυο ύδρευσης και
ηλεκτρισμού και αποχέτευσης. Υφίσταται φωτισμός των δημόσιων χώρων.
Αποκομιδή Απορριμμάτων: Στον οικισμό υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων
και η αποκομιδή τους γίνεται σε περιοδική βάση, από το Δήμο
Διδυμοτείχου.
3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Ανεργία: Η ανεργία είναι το κύριο χαρακτηριστικό της ομάδας και οι
πλειονότητα των οικογενειών δεν διαθέτουν σταθερό εισόδημα.
Οι άντρες, ως επί το πλείστον είναι άνεργοι (το ποσοστό ανεργίας πιθανόν
να ξεπερνάει το 80%). Το υψηλό ποσοστό ανεργίας οδηγεί συχνά σε
παραβατική συμπεριφορά (διακίνηση λαθρομεταναστών, ληστείες, απάτες,
πλαστογραφήσεις κλπ). Σταθερή απασχόληση καθ όλη τη διάρκεια του
έτους έχουν 6-7 άτομα στον οικισμό, δύο εξ αυτών γυναίκες.
Οικονομική Τακτοποίηση: Η πλειονότητα των Ρομά υποβάλλει
φορολογική δήλωση με την κατάσταση να βελτιώνεται κάθε χρόνο και όλοι
είναι ενήμεροι ως προς τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Τομείς Απασχόλησης- Εποχικότητα – Κινητικότητα: Η απασχόληση
των Ρομά του Οικισμού αφορά σε εποχιακές και αβέβαιες θέσεις στον
αγροτικό τομέα, όπως συγκομιδή φρούτων, συλλογή βαμβακιού κλπ, με
χαμηλές αποδοχές. Υπάρχει αστάθεια στο επάγγελμα (συχνές εναλλαγές
από εξαρτημένη εργασία σε αυτό-απασχόληση, όπως εκείνη του πλανόδιου
εμπόρου). Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από το σύνολο του
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πληθυσμού, 150 άτομα δουλεύουν εποχιακά μεροκάματο, 40
συνταξιούχοι, 20 είναι τεχνίτες και 9 ασχολούνται με το εμπόριο.

είναι

Γυναικεία Απασχόληση: Οι προοπτικές εισόδου των γυναικών στην
αγορά εργασίας και επαγγελματικής ανέλιξης είναι μικρές έως ανύπαρκτες.
Μεγάλος αριθμός γυναικών, δεν εισέρχεται καθόλου στην αγορά εργασίας,
αν και το επιθυμεί και το έχει ανάγκη.
Ευκαιρίες για Επαγγελματική Εξέλιξη – Επιχειρηματικότητα:
Οι προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης είναι μικρές έως ανύπαρκτες λόγω
απουσίας ικανών επαγγελματικών δεξιοτήτων. Ο αναλφαβητισμός και η
έλλειψη ολοκλήρωσης βασικής εκπαίδευσης δεν διευκολύνει την
επαγγελματική κινητικότητα, ενώ ταυτόχρονα για τις παραδοσιακές
ασχολίες των Ρομά δεν υπάρχει ζήτηση στην αγορά.
4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αναλφαβητισμός: Ο αναλφαβητισμός χαρακτηρίζει το μεγαλύτερο μέρος
του πληθυσμού, ιδιαίτερα τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Η γνώση της
ελληνικής γλώσσας είναι περιορισμένη, κυρίως λόγω του κοινωνικού
αποκλεισμού. Το 59% του πληθυσμού των Ρομά δεν γνωρίζουν καθόλου
ανάγνωση ή γραφή, το 26% λίγο, το 8% αρκετά και μόλις το 7% έχει πολύ
καλό επίπεδο ανάγνωσης και γραφής.
Μαθητική Διαρροή: Όπως προκύπτει και από τα στοιχεία του
αναλφαβητισμού, Η σχέση των Ρομά με το εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι
καλή. Τα τελευταία όμως χρόνια η σχέση αυτή αλλάζει. Η μαθητική
διαρροή πλέον, είναι ελάχιστη. Από τα 132 παιδιά που πηγαίνουν σχολείο
(από δημοτικό μέχρι Λύκειο) μόλις 5 είναι τα εγγεγραμμένα παιδιά που δεν
παρακολουθούν το σχολείο. Αναλυτικότερα:
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
Α' τάξη : 30 παιδιά
1η γυμνασίου: 2 παιδιά
1η λυκείου : 1 παιδί
Β' τάξη: 21 παιδιά
2η γυμνασίου: 1 παιδιά:
Γ΄ τάξη: 18 παιδιά
3η γυμνασίου: 2 παιδιά:
Δ΄ τάξη: 24 παιδιά
Ε΄ τάξη: 16 παιδιά
Στ΄ τάξη: 17παιδιά
Πρόσβαση στην Εκπαίδευση: Στην περιοχή υπάρχει Νηπιαγωγείο,
Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο και Λύκειο. Τα παιδιά των Ρομά φοιτούν στις
ίδιες αίθουσες και εντάσσονται στις ίδιες σχολικές τάξεις με τα παιδιά μη
Ρομά. Η μετακίνησή των παιδιών γίνεται με τα πόδια αφού οι αποστάσεις
των σχολείων και των οικισμών είναι πολύ μικρές.
Η αντιμετώπιση των παιδιών Ρομά από τους εκπαιδευτικούς είναι ισότιμη με
τα άλλα παιδιά, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούνται σεμινάρια ένταξης στα
σχολεία για τους δασκάλους.
Προγράμματα ένταξης στην εκπαίδευση: Τα παιδιά των Ρομά έχουν
δυσκολίες στην παρακολούθηση του σχολείου, δεδομένου ότι οι
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οικογένειές τους δεν μπορούν ούτε να υποστηρίξουν τα παιδιά τους με τις
εργασίες στο σπίτι, ούτε και να συνεργαστούν με τους εκπροσώπους του
εκπαιδευτικού συστήματος όσον αφορά στα ζητήματα των παιδιών τους.
Στο σχολείο δεν λειτουργούν ειδικά προγράμματα ένταξης, ενισχυτικής
διδασκαλίας, ή διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ο αναλφαβητισμός είναι χαρακτηριστικό των
περισσότερων ενηλίκων του πληθυσμού Ρομά. Από το σύνολο των
ενηλίκων το 63% δεν έχει πάει στο σχολείο, το 30 % έχει παρακολουθήσει
μερικές τάξεις δημοτικού, το 4% έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική
εκπαίδευση και μόλις το 3% έχει παρακολουθήσει το λύκειο. Δεν έχουν
διενεργηθεί στην περιοχή, προγράμματα προκατάρτισης για την εκμάθηση
της ελληνικής.
5. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Πρόσβαση στην Υγεία: Οι Ρομά της περιοχής δεν αντιμετωπίζουν θέματα
αποκλεισμού από τις Υπηρεσίες Υγείας. Σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από τον
οικισμό λειτουργεί το νοσοκομείο της πόλης, το οποίο εξυπηρετεί τους
Ρομά για θέματα υγείας. Επίσης, το ΙΑΚ είναι τοποθετημένο μέσα στον
οικισμό και παρέχει μεταξύ άλλων υπηρεσίας πρόληψης και προαγωγής
Υγείας.
Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας: Στα θέματα πρόληψης Υγείας οι Ρομά
χρειάζονται συνεχή στήριξη και παρότρυνση. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται
μάλλον δραματική, με εξαίρεση τον τομέα των παιδικών εμβολιασμών. Πιο
συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν εμβολιασμοί όλων των παιδιών από το
ΙΑΚ (242 παιδιά), στο ιατρείο του κέντρου σε συνεργασία με παιδίατρο από
το νοσοκομείο του Διδυμοτείχου.
Από άποψης Δημόσιας Υγείας, η κατάσταση είναι προβληματική. Έλλειψη
προσωπικής υγιεινής χαρακτηρίζει το μεγαλύτερο ποσοστό των Ρομά. Η
στοματική υγιεινή των Ρομά του οικισμού είναι κακή. Ειδικά τα παιδιά, δεν
φροντίζουν το στόμα τους και τα περισσότερα έχουν χαλασμένα δόντια.
Σε θέματα πρόληψης γυναικολογικής φύσεως υπάρχει αμέλεια. Ως επί το
πλείστον δεν κάνουν τεστ-ΠΑΠ, ούτε μαστογραφία, παρά μόνο εάν τους
παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα υγείας. Οι γυναίκες Ρομά, είναι
περισσότερο εκτεθειμένες σε κινδύνους υγείας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης και του τοκετού. Η εγκυμοσύνη σε ιδιαίτερα νεαρή ηλικία
είναι σύνηθες και επιδεινώνει την κατάσταση της υγείας των Τσιγγάνων.
Ιατρικές υπηρεσίες που αφορούν και τον οικογενειακό προγραμματισμό και
θέματα αντισύλληψης αντιμετωπίζονται με αδιαφορία από τα μέλη της
κοινότητας Ρομά.
Υγειονομική Ασφάλιση: Κύρια υγειονομική ασφάλιση για τους Ρομά
Διδυμοτείχου είναι η Πρόνοια σε ποσοστό 58%. Υπάρχει ένα ποσοστό 34%
που έχει ασφάλιση ΙΚΑ, ένα 5% είναι ασφαλισμένο στον ΟΓΑ και ένα 2%
είναι ασφαλισμένοι στο ΤΕΒΕ. Το 1% του πληθυσμού είναι ανασφάλιστο.
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Εξαρτήσεις – Ψυχική Υγεία: Πολλοί Ρομά (το 80% των ατόμων)
παρουσιάζουν συμπτώματα ψυχονευρωτικών διαταραχών στην υγεία τους
– κατάθλιψη, αγχώδη διαταραχή, νευρολογικά νοσήματα. Η κυριότερη
εξάρτηση είναι ο καπνός, από πολύ μικρή ηλικία και σε μικρότερο βαθμό
άλλες εξαρτησιογόνες ουσίες. Παρατηρείται επίσης το φαινόμενο της
φαρμακοεξάρτησης κύρια επειδή το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων
πάσχει από ψυχιατρικά προβλήματα.
2.1.7.2.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΥΡΑ

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: Στην συγκεκριμένη περιοχή είναι
εγκατεστημένες πενήντα (50) οικογένειες Ρομά. Ο οικισμός βρίσκεται 19
χλμ βορειοδυτικά του Διδυμοτείχου και περίπου 12 χλμ ανατολικά των
Μεταξάδων.

Κινητικότητα Πληθυσμού: Πρόκειται για μόνιμο μη μετακινούμενο
πληθυσμό
1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Οικονομική Κατάσταση νοικοκυριών: Τα περισσότερα νοικοκυριά
εντάσσονται στην κατηγορία των χαμηλών και κάτω του ορίου φτώχειας
εισοδημάτων. Το εισόδημα των περισσοτέρων οικογενειών δεν ξεπερνά τα
3.000 €, τα οποία προκύπτουν κυρίως από κρατικά επιδόματα. Σχεδόν όλοι
είναι άνεργοι, εξασφαλίζοντας μόνο κάποια περιστασιακή απασχόληση.
Αστικοδημοτική Τακτοποίηση: Η πλειονότητα του πληθυσμού είναι
τακτοποιημένη αστικοδημοτικά και η κατάσταση στον τομέα αυτό, έχει
βελτιωθεί σταδιακά τα τελευταία χρόνια.
Κοινωνικός αποκλεισμός – διακρίσεις: ενώ τα στερεότυπα και οι
προκαταλήψεις στον ευρύτερο πληθυσμό της περιοχής δεν έχουν πλήρως
εκλείψει, οι Ρομά της περιοχής αντιμετωπίζονται ισότιμα με τον υπόλοιπο
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πληθυσμό και εξυπηρετούνται
δημόσιες υπηρεσίες.

χωρίς

ιδιαίτερα

προβλήματα

από

τις

Συμμετοχικότητα
–
Εκπροσώπηση
Άσκηση
πολιτικών
δικαιωμάτων: Οι Ρομά της περιοχής ασκούν τα εκλογικά τους δικαιώματα
με συνέπεια, ενώ στην περιοχή δεν δραστηριοποιείται κάποιος σχετικός
σύλλογος.
2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Χωροθέτηση οικισμού - Αστικό περιβάλλον :
Ο οικισμός βρίσκεται στο χωριό Σαύρα 19 χιλιόμετρα δυτικά του
Διδυμοτείχου και περίπου 12 χλμ ανατολικά των Μεταξάδων.
Οι περισσότεροι δρόμοι του οικισμού είναι διαμορφωμένοι και
ασφαλτοστρωμένοι
υπάρχουν
όμως
και
κάποιοι
χωματόδρομοι.
Παρατηρείται απουσία πεζοδρόμησης στο σύνολο των δρόμων του οικισμού
Η περιοχή δεν διαθέτει κοινόχρηστους διαμορφωμένους χώρους, πλατείες,
ούτε παιδικές χαρές.
Στην περιοχή δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο. Υφίσταται φωτισμός των
δημόσιων χώρων.
Τύπος Κατοικιών: Το σύνολο των κατοικιών είναι ιδιόκτητες χτιστές.
Όλες διαθέτουν ύδρευση, και οι περισσότερες ηλεκτρικό ρεύμα και
θέρμανση.
Αποκομιδή Απορριμμάτων: Στον οικισμό υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων
και η αποκομιδή τους γίνεται σε περιοδική βάση, από τον Δήμο.
3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Ανεργία: Η ανεργία είναι το κύριο χαρακτηριστικό της ομάδας και οι
πλειονότητα των οικογενειών δεν διαθέτουν σταθερό εισόδημα. Οι άντρες,
ως επί το πλείστον είναι άνεργοι, εξασφαλίζοντας μόνο κάποια
περιστασιακή απασχόληση.
4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αναλφαβητισμός: Ο αναλφαβητισμός χαρακτηρίζει το μεγαλύτερο μέρος
του πληθυσμού, ιδιαίτερα τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Η γνώση της
ελληνικής γλώσσας είναι περιορισμένη.
Μαθητική Διαρροή: Παρατηρείται υψηλό ποσοστό μαθητικής διαρροής
στο δημοτικό. Η συμμετοχή στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο είναι μηδενική.
Πρόσβαση στην Εκπαίδευση: Στην περιοχή δεν υπάρχει μονάδα
προσχολικής αγωγής, ούτε Δημοτικό Σχολείο. Τα παιδιά των Ρομά πρέπει
να μετακινηθούν στους Μεταξάδες ή στο Διδυμότειχο για τη φοίτησή τους,
με τα λεωφορεία της γραμμής. Όσα συμμετέχουν στην εκπαίδευση,
φοιτούν στις ίδιες αίθουσες και εντάσσονται στις ίδιες σχολικές τάξεις με τα
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παιδιά μη Ρομά. Η αντιμετώπιση των παιδιών
εκπαιδευτικούς είναι ισότιμη με τα άλλα παιδιά.

Ρομά

από

τους

Η μαθητική διαρροή στο Γυμνάσιο και το Λύκειο είναι ολική
Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ο αναλφαβητισμός είναι χαρακτηριστικό των
περισσότερων ενηλίκων του πληθυσμού Ρομά. Δεν έχουν διενεργηθεί στην
περιοχή, προγράμματα προκατάρτισης για την εκμάθηση της ελληνικής.
5. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Πρόσβαση στην Υγεία: Οι Ρομά της περιοχής δεν αντιμετωπίζουν θέματα
αποκλεισμού από τις Υπηρεσίες Υγείας. Όπως και οι υπόλοιποι κάτοικοι της
περιοχής εξυπηρετούνται από το νοσοκομείο Διδυμοτείχου..
Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας: Στα θέματα πρόληψης Υγείας οι Ρομά
χρειάζονται συνεχή στήριξη και παρότρυνση. Η κατάσταση δεν είναι
ικανοποιητική, με εξαίρεση τον τομέα των παιδικών εμβολιασμών.
Υγειονομική Ασφάλιση: Κύρια υγειονομική ασφάλιση για τους Ρομά του
οικισμού στη Σαύρα είναι η Πρόνοια. Υπάρχουν και τέσσερις οικογένειες
που έχουν ασφάλιση ΟΓΑ.
2.1.7.3.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΑ

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: Ο οικισμός βρίσκεται περίπου 25 χλμ
δυτικά του Διδυμοτείχου, πολύ κοντά στους Μεταξάδες. Στην
συγκεκριμένη περιοχή είναι εγκατεστημένες εξήντα (60) οικογένειες Ρομά.

Κινητικότητα Πληθυσμού: Πρόκειται για μόνιμο μη μετακινούμενο
πληθυσμό.
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1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Οικονομική Κατάσταση νοικοκυριών: Τα περισσότερα νοικοκυριά
εντάσσονται στην κατηγορία των χαμηλών και κάτω του ορίου φτώχειας
εισοδημάτων. Το εισόδημα των περισσοτέρων οικογενειών δεν ξεπερνά τα
3.000 €, τα οποία προκύπτουν κυρίως από κρατικά επιδόματα. Σχεδόν όλοι
είναι άνεργοι, εξασφαλίζοντας μόνο κάποια περιστασιακή απασχόληση.
Αστικοδημοτική Τακτοποίηση: Η πλειονότητα του πληθυσμού είναι
τακτοποιημένη αστικοδημοτικά.
Κοινωνικός αποκλεισμός – διακρίσεις: Οι Ρομά της περιοχής
αντιμετωπίζονται ισότιμα με τον υπόλοιπο πληθυσμό και εξυπηρετούνται
χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα από τις δημόσιες υπηρεσίες.
Συμμετοχικότητα
–
Εκπροσώπηση
Άσκηση
πολιτικών
δικαιωμάτων: Οι Ρομά της περιοχής ασκούν τα εκλογικά τους δικαιώματα
με συνέπεια, ενώ στην περιοχή δεν δραστηριοποιείται κάποιος σχετικός
σύλλογος.
2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Χωροθέτηση οικισμού - Αστικό περιβάλλον :
Ο οικισμός βρίσκεται στο χωριό Πολιά 25 χιλιόμετρα δυτικά
Διδυμοτείχου, σε απόσταση περίπου 1 χλμ, από τους Μεταξάδες.

του

Οι δρόμοι του οικισμού είναι διαμορφωμένοι και ασφαλτοστρωμένοι,
παρατηρείται όμως απουσία πεζοδρόμησης. Η περιοχή διαθέτει πλατεία, η
οποία και αποτελεί τον τόπο συνάθροισης των Ρομά. Δεν υπάρχει παιδική
χαρά.
Στην περιοχή δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο. Υφίσταται φωτισμός των
δημόσιων χώρων.
Τύπος Κατοικιών: Το σύνολο των κατοικιών είναι ιδιόκτητες χτιστές.
Όλες διαθέτουν ύδρευση, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση.
Αποκομιδή Απορριμμάτων: Στον οικισμό υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων
και η αποκομιδή τους γίνεται σε περιοδική βάση, από τον Δήμο.
3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Ανεργία: Η ανεργία είναι το κύριο χαρακτηριστικό της ομάδας και οι
πλειονότητα των οικογενειών δεν διαθέτουν σταθερό εισόδημα. Οι άντρες,
ως επί το πλείστον είναι άνεργοι, εξασφαλίζοντας μόνο κάποια
περιστασιακή απασχόληση.
4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αναλφαβητισμός: Ο αναλφαβητισμός χαρακτηρίζει μεγάλο μέρος του
ενήλικου πληθυσμού, ιδιαίτερα τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Η γνώση
της ελληνικής γλώσσας είναι περιορισμένη.
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Μαθητική Διαρροή: Δεν παρατηρείται μαθητική διαρροή. Η συμμετοχή
στο Δημοτικό στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο είναι κανονική. Εντός του
οικισμού υπάρχει διθέσιο δημοτικό σχολείο. Η μεταφορά των μαθητών στο
γυμνάσιο και στο λύκειο, γίνεται με λεωφορείο της γραμμής στο κοντινό
χωριό των Μεταξάδων.
Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ο αναλφαβητισμός είναι χαρακτηριστικό των
περισσότερων ενηλίκων του πληθυσμού Ρομά. Δεν έχουν διενεργηθεί στην
περιοχή, προγράμματα προκατάρτισης για την εκμάθηση της ελληνικής.
5. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Πρόσβαση στην Υγεία: Οι Ρομά της περιοχής δεν αντιμετωπίζουν θέματα
αποκλεισμού από τις Υπηρεσίες Υγείας. Όπως και οι υπόλοιποι κάτοικοι της
περιοχής εξυπηρετούνται από το Περιφερειακό Ιατρείο Μεταξάδων και από
το νοσοκομείο Διδυμότειχου.
Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας: Στα θέματα πρόληψης Υγείας οι Ρομά
χρειάζονται συνεχή στήριξη και παρότρυνση. Η κατάσταση δεν είναι
ικανοποιητική, ενώ παρατηρείται ασυνέπεια ακόμα και στον τομέα των
παιδικών εμβολιασμών.
Υγειονομική Ασφάλιση: Κύρια υγειονομική ασφάλιση για τους Ρομά του
οικισμού δάφνης είναι η Πρόνοια.
2.1.7.4.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΥΑΝΗ

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: Στην συγκεκριμένη περιοχή είναι
εγκατεστημένες τριανταπέντε (35) οικογένειες Ρομά. Ο οικισμός βρίσκεται
στο χωριό Κυανή 15 χιλιόμετρα δυτικά του Διδυμοτείχου.

Κινητικότητα Πληθυσμού: Πρόκειται για μόνιμο μη μετακινούμενο
πληθυσμό
1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
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Οικονομική Κατάσταση νοικοκυριών: Τα περισσότερα νοικοκυριά
εντάσσονται στην κατηγορία των χαμηλών και κάτω του ορίου φτώχειας
εισοδημάτων. Το εισόδημα των περισσοτέρων οικογενειών δεν ξεπερνά τα
3.000 €, τα οποία προκύπτουν κυρίως από κρατικά επιδόματα. Σχεδόν όλοι
είναι άνεργοι, εξασφαλίζοντας μόνο κάποια περιστασιακή απασχόληση.
Αστικοδημοτική Τακτοποίηση: Η πλειονότητα του πληθυσμού είναι
τακτοποιημένη αστικοδημοτικά.
Κοινωνικός αποκλεισμός – διακρίσεις: Οι Ρομά της περιοχής
αντιμετωπίζονται ισότιμα με τον υπόλοιπο πληθυσμό και εξυπηρετούνται
χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα από τις δημόσιες υπηρεσίες.
Συμμετοχικότητα
–
Εκπροσώπηση
Άσκηση
πολιτικών
δικαιωμάτων: οι Ρομά της περιοχής ασκούν τα εκλογικά τους δικαιώματα
με συνέπεια, ενώ στην περιοχή δεν δραστηριοποιείται κάποιος σχετικός
σύλλογος.
2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Χωροθέτηση οικισμού - Αστικό περιβάλλον :
Ο οικισμός βρίσκεται στο χωριό Κυανή 15 χιλιόμετρα δυτικά του
Διδυμοτείχου. Οι δρόμοι του οικισμού είναι διαμορφωμένοι και
ασφαλτοστρωμένοι, παρατηρείται όμως απουσία πεζοδρόμησης. Η περιοχή
διαθέτει πλατεία, η οποία και αποτελεί τον τόπο συνάθροισης των Ρομά.
Υπάρχει παιδική χαρά.
Στην περιοχή δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο. Υφίσταται φωτισμός των
δημόσιων χώρων.
Τύπος Κατοικιών: Το σύνολο των κατοικιών είναι ιδιόκτητες χτιστές.
Όλες διαθέτουν ύδρευση, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση.
Αποκομιδή Απορριμμάτων: Στον οικισμό υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων
και η αποκομιδή τους γίνεται σε περιοδική βάση, από τον Δήμο.
3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Ανεργία: Η ανεργία είναι το κύριο χαρακτηριστικό της ομάδας και οι
πλειονότητα των οικογενειών δεν διαθέτουν σταθερό εισόδημα. Οι άντρες,
ως επί το πλείστον είναι άνεργοι, εξασφαλίζοντας μόνο κάποια
περιστασιακή απασχόληση.
4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αναλφαβητισμός: Ο αναλφαβητισμός χαρακτηρίζει μεγάλο μέρος του
ενήλικου πληθυσμού, ιδιαίτερα τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Η γνώση
της ελληνικής γλώσσας είναι περιορισμένη.
Μαθητική Διαρροή: Δεν παρατηρείται μαθητική διαρροή στο Δημοτικό.
Παρατηρείται μικρό ποσοστό μαθητικής διαρροής στο γυμνάσιο. Η
συμμετοχή στο Λύκειο είναι μηδενική.
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Η μεταφορά των μαθητών γίνεται με λεωφορείο της γραμμής στα σχολεία
του Διδυμότειχου.
Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ο αναλφαβητισμός είναι χαρακτηριστικό των
περισσότερων ενηλίκων του πληθυσμού Ρομά. Δεν έχουν διενεργηθεί στην
περιοχή, προγράμματα προκατάρτισης για την εκμάθηση της ελληνικής.
5. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Πρόσβαση στην Υγεία: Οι Ρομά της περιοχής δεν αντιμετωπίζουν θέματα
αποκλεισμού από τις Υπηρεσίες Υγείας. Όπως και οι υπόλοιποι κάτοικοι της
περιοχής εξυπηρετούνται από το Περιφερειακό Ιατρείο Κυανής και από το
νοσοκομείο Διδυμότειχου.
Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας: Στα θέματα πρόληψης Υγείας οι Ρομά
χρειάζονται συνεχή στήριξη και παρότρυνση. Η κατάσταση δεν είναι
ικανοποιητική, με εξαίρεση τον τομέα των παιδικών εμβολιασμών.
Υγειονομική Ασφάλιση: Κύρια υγειονομική ασφάλιση για τους Ρομά του
οικισμού δάφνης είναι η Πρόνοια.
2.1.7.5.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΑΦΝΗ

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: Ο οικισμός βρίσκεται στο χωριό Δάφνη
15 χιλιόμετρα δυτικά του Διδυμοτείχου, κοντά στο Ελαφοχώρι. Στην
συγκεκριμένη περιοχή είναι εγκατεστημένες δεκαπέντε (15) οικογένειες
Ρομά.

Κινητικότητα Πληθυσμού: Πρόκειται για μόνιμο μη μετακινούμενο
πληθυσμό
1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Οικονομική Κατάσταση νοικοκυριών: Τα περισσότερα νοικοκυριά
εντάσσονται στην κατηγορία των χαμηλών και κάτω του ορίου φτώχειας
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εισοδημάτων. Το εισόδημα των περισσοτέρων οικογενειών δεν ξεπερνά τα
3.000 €, τα οποία προκύπτουν κυρίως από κρατικά επιδόματα. Σχεδόν όλοι
είναι άνεργοι, εξασφαλίζοντας μόνο κάποια περιστασιακή απασχόληση.
Αστικοδημοτική Τακτοποίηση: Η πλειονότητα του πληθυσμού είναι
τακτοποιημένη αστικοδημοτικά.
Κοινωνικός αποκλεισμός – διακρίσεις: οι Ρομά της περιοχής
αντιμετωπίζονται ισότιμα με τον υπόλοιπο πληθυσμό και εξυπηρετούνται
χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα από τις δημόσιες υπηρεσίες.
Συμμετοχικότητα
–
Εκπροσώπηση
Άσκηση
πολιτικών
δικαιωμάτων: Οι Ρομά της περιοχής ασκούν τα εκλογικά τους δικαιώματα
με συνέπεια, ενώ στην περιοχή δεν δραστηριοποιείται κάποιος σχετικός
σύλλογος.
2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Χωροθέτηση οικισμού - Αστικό περιβάλλον :
Ο οικισμός βρίσκεται στο χωριό Δάφνη 15 χιλιόμετρα δυτικά του
Διδυμοτείχου, κοντά στο Ελαφοχώρι. Οι δρόμοι του οικισμού είναι
διαμορφωμένοι και ασφαλτοστρωμένοι, παρατηρείται όμως απουσία
πεζοδρόμησης. Η περιοχή διαθέτει πλατεία, η οποία και αποτελεί τον τόπο
συνάθροισης των Ρομά. Δεν υπάρχει παιδική χαρά.
Στην περιοχή δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο. Υφίσταται φωτισμός των
δημόσιων χώρων.
Τύπος Κατοικιών: Το σύνολο των κατοικιών είναι ιδιόκτητες χτιστές.
Όλες διαθέτουν ύδρευση, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση.
Αποκομιδή Απορριμμάτων: Στον οικισμό υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων
και η αποκομιδή τους γίνεται σε περιοδική βάση, από τον Δήμο.
3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Ανεργία: Η ανεργία είναι το κύριο χαρακτηριστικό της ομάδας και οι
πλειονότητα των οικογενειών δεν διαθέτουν σταθερό εισόδημα. Οι άντρες,
ως επί το πλείστον είναι άνεργοι, εξασφαλίζοντας μόνο κάποια
περιστασιακή απασχόληση.
4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αναλφαβητισμός: Ο αναλφαβητισμός χαρακτηρίζει μεγάλο μέρος του
ενήλικου πληθυσμού, ιδιαίτερα τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.
Μαθητική Διαρροή: Παρατηρείται μικρό ποσοστό μαθητικής διαρροής. Η
συμμετοχή στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο είναι σε υψηλά
ποσοστά. Η μεταφορά των μαθητών γίνεται με λεωφορείο της γραμμής στα
σχολεία του Διδυμοτείχου.
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Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ο αναλφαβητισμός είναι χαρακτηριστικό των
περισσότερων ενηλίκων του πληθυσμού Ρομά. Δεν έχουν διενεργηθεί στην
περιοχή, προγράμματα προκατάρτισης για την εκμάθηση της ελληνικής.
5. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Πρόσβαση στην Υγεία: Οι Ρομά της περιοχής δεν αντιμετωπίζουν θέματα
αποκλεισμού από τις Υπηρεσίες Υγείας. Όπως και οι υπόλοιποι κάτοικοι της
περιοχής εξυπηρετούνται από το Περιφερειακό Ιατρείο Ελαφοχωρίου και
από το νοσοκομείο Διδυμότειχου.
Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας: Στα θέματα πρόληψης Υγείας οι Ρομά
χρειάζονται συνεχή στήριξη και παρότρυνση. Η κατάσταση δεν είναι
ικανοποιητική, ενώ παρατηρείται ασυνέπεια ακόμα και στον τομέα των
παιδικών εμβολιασμών.
Υγειονομική Ασφάλιση: Κύρια υγειονομική ασφάλιση για τους Ρομά του
οικισμού δάφνης είναι η Πρόνοια.

93

2.1.7.6.

SWOT Ανάλυση Οικισμών Δήμου Διδυμοτείχου

Οικισμός Διδυμοτείχου
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

• Υγειονομική
Κάλυψη
του
Μεγαλύτερου
Μέρους
του
Πληθυσμού
• Κάλυψη του μεγάλου μέρους
του
παιδικού
πληθυσμού
σε
εμβολιασμό
• Εύκολη
πρόσβαση
στο
Νοσοκομείο
•
Αστικοδημοτική
τακτοποίηση
Πληθυσμού.
• Αποδεκτή
εικόνα
Δημόσιων
Χώρων, ύπαρξη διαμορφωμένων
Κοινόχρηστων
χώρων
(παιδικές
χαρές), επαρκές δίκτυο συλλογής
απορριμμάτων.
• Ύπαρξη ΑΦΜ από τους Ρομά
• Ύπαρξη
Δημοτικών
και
νηπιαγωγείων σε μικρή απόσταση
από τους οικισμούς
• Χαμηλή Μαθητική Διαρροή

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

• Χαμηλά εισοδήματα κατοίκων
συχνά κάτω από τα όρια της
φτώχειας
• Ύπαρξη
φαινομένων
ενδοοικογενειακής βίας
• Εξαιρετικά
Κακές
Συνθήκες
στέγασης - διαμονή
• Υψηλό ποσοστό ανεργίας που
οδηγεί
συχνά
σε
παραβατική
συμπεριφορά.
•
Μη ύπαρξη σταθερής εργασίας Εποχικότητα
• Μικρή
πρόσβαση
γυναικείου
πληθυσμού στην αγορά εργασίας
• Απουσία
προγραμμάτων
ενισχυτικής
διδασκαλίας,
ή
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
• Χαμηλό ενδιαφέρον, αμέλεια
γυναικείου πληθυσμού για θέματα
ατομικής υγείας
• Υψηλό Ποσοστό πληθυσμού με
προβλήματα Ψυχικής Υγείας και
προβλήματα Ψυχικών εξαρτήσεων
ΑΠΕΙΛΕΣ

• Ευκαιρίες
Χρηματοδότησης
Δράσεων από Διαρθρωτικά Ταμεία
• Λειτουργία των ΙΑΚ
• Χαμηλή
κινητικότητα
που
δημιουργεί
προϋποθέσεις
εδραιοποίησης
ένταξης
και
κοινωνικής ενσωμάτωσης.
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• Λίγες
ευκαιρίες
για
επαγγελματική
εξέλιξη
εγκλωβισμός
σε
περιορισμένες
επαγγελματικές
ενασχολήσεις,
λόγω
έλλειψης
ικανών
επαγγελματικών δεξιοτήτων
• Διαιώνιση του Αναλφαβητισμού

2.1.8.
Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασης Οικισμών ΙAK
Δήμου Ορεστιάδας
Στην περιοχή εξυπηρέτησης του ΙΑΚ του Δήμου Ορεστιάδας υπάρχουν
συνολικά τρείς οικισμοί-καταυλισμοί. Οι δυο στις περιοχές της Σαγήνης και
της Κλεισσούς, και ένας καταυλισμός Ρομά που έχει συσταθεί στο χωριό
Χειμώνιο. Το σύνολο των ατόμων που διαβιούν σε αυτούς είναι 802
άτομα.
2.1.8.1.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΣΣΟΥΣ

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: Πληθυσμός: Εγγεγραμμένοι στο ΙΑΚ
324 άτομα
Οικογένειες :87

Κατοικίες:82

Άνδρες :

158

Γυναίκες :166

Ενήλικες: 116

Ανήλικοι: 208

Κινητικότητα
Πληθυσμού:
Στον
συγκεκριμένο
καταυλισμό
11
οικογένειες αποτελούν μετακινούμενο πληθυσμό για αγροτικές εργασίες,
μόνο τους θερινούς μήνες.
1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Οικονομική Κατάσταση νοικοκυριών: Τα περισσότερα νοικοκυριά
εντάσσονται στην κατηγορία των χαμηλών και κάτω του ορίου φτώχειας
εισοδημάτων. Εξήντα οκτώ (68) οικογένειες εμφανίζουν εισοδήματα έως
6.900 €, και δεκαεννιά (19) έως 12.000 €. Οι περισσότερες οικογένειες
επιβιώνουν με επιδόματα Πρόνοιας, ή με τα επιδόματα Τριτέκνων και
Πολυτέκνων. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ότι τα ζευγάρια δεν
παντρεύονται μεταξύ τους και ο πατέρας δεν αναγνωρίζει το τέκνο
εσκεμμένα έτσι ώστε να μπορέσουν να διεκδικήσουν το επίδομα παιδικής
προστασίας.
Αστικοδημοτική Τακτοποίηση: Στον συγκεκριμένο πληθυσμό σχεδόν
στο σύνολο του πληθυσμού είναι τακτοποιημένο αστικοδημοτικά. Περίπου
15 είναι τα περιστατικά που δεν είναι τακτοποιημένα.
Κοινωνικός αποκλεισμός – διακρίσεις: Οι Ρομά της περιοχής
αντιμετωπίζονται ισότιμα με τον υπόλοιπο πληθυσμό και εξυπηρετούνται
χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα από τις δημόσιες υπηρεσίες.
Παιδική Εργασία: 7 στα δέκα παιδιά αντιμετωπίζουν προβλήματα παιδικής
εργασίας (αγροτικές εργασίες, κτηνοτροφία, επαιτεία κ.α).
Ενδοοικογενειακή Βία: 6-7 στις 10 οικογένειες
προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας, λεκτική, σεξουαλική
τα παιδιά, είτε προς τη σύζυγο.
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αντιμετωπίζει
κ.α είτε προς

Συμμετοχικότητα
–
Εκπροσώπηση
Άσκηση
πολιτικών
δικαιωμάτων: Υπάρχουν 2 σύλλογοι στην Ορεστιάδα αλλά δεν υπάρχει
ενεργή συμμετοχή των Ρομά της Περιοχής. Η άσκηση των εκλογικών
δικαιωμάτων γίνεται εφόσον διαθέτουν χρήματα για τη μετακίνηση προς
στα εκλογικά κέντρα, που στις περισσότερες περιπτώσεις βρίσκονται σε
απομακρυσμένους οικισμούς του Δήμου.
2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Χωροθέτηση οικισμού – Αστικό περιβάλλον: Η περιοχή βρίσκεται στη
δυτική πλευρά της πόλης, βόρεια του στρατοπέδου και νότια των
Κοιμητηρίων Κλεισσούς και καταλαμβάνει γύρω στα 40 στρέμματα. Στην
ανατολική πλευρά της πόλης και στην περιοχή Κλεισσούς υπάρχουν 20
στρέμματα διάσπαρτα. Ο οικισμός βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως.
Ανατολικά της πόλης βρίσκεται ο σιδηροδρομικός σταθμός.
Δυτικά της
πόλης και του οικισμού βρίσκεται ο κάθετος άξονας της Εγνατίας.

Η περιοχή επιλέχτηκε από τους ίδιους τους ΡΟΜ που βρίσκονται σε
καταπατημένα οικόπεδα. Αναφορικά με το οδικό δίκτυο το 60% έχει
διαμορφωμένους δρόμους με φθαρμένη ασφαλτόστρωση το υπόλοιπο 40%
των οδών καλύπτεται με χώμα, ενώ σε ένα 15% από αυτό το δίκτυο, δεν
έχει γίνει χάραξη. Στο σύνολο του οικισμού δεν υπάρχουν διαμορφωμένα
πεζοδρόμια με πλάκες αλλά με χώμα. Σε κάποια σημεία του οικισμού δεν
υπάρχουν ούτε χαραγμένα πεζοδρόμια.
Η πρόσβαση στον οικισμό γίνεται με ΚΤΕΛ από την κεντρική οδό Ζαρίφη
μόνο κατά την σχολική περίοδο. Στην εν λόγω περιοχή σύμφωνα με το
πολεοδομικό σχέδιο της πόλης υπάρχει χώρος χαρακτηρισμένος για
σχολείο και πάρκα αναψυχής αλλά όχι διαμορφωμένα.
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Τύπος κατοικιών: Στην περιοχή υπάρχουν 5 διαμερίσματα, 11 λυόμενα
και 66 άλλα κτίσματα εκ των οποίων τα 15 είναι παραπήγματα και τα 25
πρόχειρες κατασκευές με ευτελή υλικά, φύλλα αλουμινίου, ξύλινες τάβλες,
η τούβλα, τρύπιες στέγες, σπασμένα παράθυρα, κουφώματα από τα
σκουπίδια κλπ. Οι περισσότερες κατοικίες έχουν τουαλέτα όμως στα
λυόμενα και στα παραπήγματα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα διότι δε
διαθέτουν τουαλέτες. Η περιοχή βρίσκεται στην δυτική πλευρά της πόλης,
δυτικότερα στην συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει πολυκατοικία που
διαμένουν Ρομά και δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο. Ακόμη και όσοι είναι
κάτοχοι διαμερισμάτων σε νεόκτιστες οικοδομές (δάνεια Ρομά) δεν
χρησιμοποιούν την κεντρική θέρμανση αλλά θερμάστρες λόγω των
οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
Δίκτυα υποδομών: Όλες οι οικίες έχουν ηλεκτρικό και νερό αλλά από μια
παροχή μπορούν να εξυπηρετούνται μέχρι και 3 οικογένειες. Δεν υπάρχει
κάλυψη της περιοχής από αποχετευτικό δίκτυο.
Αποκομιδή Απορριμμάτων: Η Αποκομιδή Απορριμμάτων είναι συχνή.
3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Ανεργία: Η ανεργία είναι το κύριο χαρακτηριστικό της ομάδας στόχου και
το μεγαλύτερο ποσοστό δεν διαθέτει σταθερό εισόδημα. Το ποσοστό
ανεργίας στην περιοχή είναι μεγάλο διότι οι δυνατότητες είναι μηδαμινές
και μερικοί που δουλεύουν περιστασιακά είναι χωρίς ασφάλεια.
Οικονομική Τακτοποίηση: ΑΦΜ έχουν όλοι, όμως δεν είναι καθόλου
τυπικοί και συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην Εφορία.
Φορολογική δήλωση υποβάλει το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού .
Τομείς Απασχόλησης – Εποχικότητα – Κινητικότητα: Ο πληθυσμός
Ρομά στην Κλεισσώ ασχολείται με συλλογή σιδερικών, ως αχθοφόροι, σε
αγροτικές εργασίες, κυρίως τους θερινούς μήνες, ως εργάτες σε
οικοδομικές εργασίες και σε εργοστάσια.
Από τον Απρίλιο του 2012 ξεκίνησαν τα πρόγραμμα κοινωφελής εργασίας
και 16 άτομα δουλεύουν σε διάφορες Δημοτικές Επιχειρήσεις με 5 μηνες
συμβάσεις.
Γυναικεία απασχόληση: Οι γυναίκες στην Κλεισσώ ασχολούνται με
οικιακές και αγροτικές εργασίες. Έιναι δύσκολο να δοθούν ευκαιρίες στη
Ρομά
γυναίκα-μητέρα
να
ενταχθεί
στην
αγορά,
διότι
στους
βρεφονηπιακούς (λόγω έλλειψης), παιδικών σταθμών, προηγούνται οι
εργαζόμενες μητέρες που είναι ασφαλισμένες.
Ευκαιρίες για Επαγγελματική Εξέλιξη – Επιχειρηματικότητα: Στον
συγκεκριμένο οικισμό δεν υπάρχουν ιδιαίτερες ευκαιρίες για επαγγελματική
εξέλιξη, λόγω απουσίας ικανών επαγγελματικών δεξιοτήτων.
Επαγγελματική κατάρτιση: Έως και τον Νοέμβριο του 2010 έγιναν στο
ΙΑΚ με συνεργασία των ΝΕΛΕ Αλεξανδρούπολης σεμινάρια κοπτικής –
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ραπτικής, που είχαν την αποδοχή της τοπικής κοινωνίας. Το 2004-2006
έγιναν αρκετά σεμινάρια για τους κατοίκους της περιοχής, χωρίς ιδιαίτερο
όφελος πέρα από την ενίσχυση του εισοδήματος των καταρτιζομένων.
4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αναλφαβητισμός: Ο αναλφαβητισμός είναι το κύριο χαρακτηριστικό του
πληθυσμού και δυστυχώς αυτό μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Από τους
ενήλικες του οικισμού μόλις 1 στους 20 έχει τελειώσει δημοτικό.
Μαθητική Διαρροή: Πρόβλημα πρόσβασης στην εκπαίδευση υπάρχει
στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, τους παιδικούς σταθμούς, και στα μικρά
νήπια διότι η εκπαίδευση δεν είναι υποχρεωτική και προηγούνται τα παιδιά
στα μεγάλα νήπια, δεδομένου ότι οι αίθουσες στην πόλη δεν επαρκούν για
να καλύψουν και την περιοχή Κλεισσούς. Τα τελευταία χρόνια όλο και
μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών γράφεται στο Δημοτικό. Τα στελέχη του ΙΑΚ
σε συνεργασία με τους διευθυντές των σχολείων παρακολουθούν τις
απουσίες των μαθητών, επικοινωνώντας άμεσα με την οικογένεια, γεγονός
που έχει μειώσει σημαντικά τη σχολική διαρροή.
Άλλα αίτια που οδηγούν την ομάδα στόχου στην σχολική διαρροή είναι η
οικονομική ανέχεια, αλλά και το γεγονός ότι κάποιοι γονείς επιλέγουν να
μη στείλουν τα παιδιά καθημερινά στο σχολείο για να τους βοηθήσουν στις
δουλειές. (τα κορίτσια baby sitting προς τα μικρότερα αδέρφια, τα αγόρια
λοιπές εργασίες).
Ένα σημαντικό πρόβλημα για την σχολική διαρροή είναι όταν τα παιδιά για
2-3 χρόνια μένουν στην τάξη υποδοχής χωρίς να προβιβάζονται..
Πρόσβαση στην εκπαίδευση: Στην περιοχή της Κλεισσους σε απόσταση
700μ περίπου υπάρχει παιδικός σταθμός, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό σχολείο,
Γυμνάσιο. Τα παιδιά από τον καταυλισμό θα πρέπει να διασχίσουν τον
κεντρικό δρόμο της πόλης, όπου διέρχονται αυτοκίνητα φορτηγά κ.α. Στην
περιοχή υπάρχει μια πολυκατοικία που η πρόσβαση των παιδιών που
διαμένουν σε αυτή, ιδιαίτερα του χειμερινούς μήνες είναι δύσκολη λόγω
έλλειψης δρόμων (διέλευση των παιδιών μέσα από χωράφια).
Εφόσον οι γονείς δεν μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους στην μελέτη
του σχολείου, θα ήταν σκόπιμο τα παιδιά να εντάσσονται στο εκπαιδευτικό
σύστημα από τη βρεφική, προσχολική ηλικία, ώστε να είναι ομαλότερη η
ένταξή τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Προϋπόθεση αποτελεί η
ύπαρξη αιθουσών που σήμερα δεν υπάρχουν στην περιοχή. Σημαντικό
πρόβλημα είναι ότι το ΙΑΚ Ορεστιάδας είναι ένα από τα λίγα που δεν
διαθέτει παιδαγωγό προσχολικής σχολικής αγωγής.
Προγράμματα ένταξης στην εκπαίδευση:
Φέτος υπήρξε συνεργασία
με το Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αλλά τα μαθήματα
ενισχυτικής-φροντιστηριακής κάλυψης ξεκίνησαν αργά.
Εκπαίδευση Ενηλίκων: Τα τελευταία 2 χρόνια γίνονται προσπάθειες
εμψύχωσης και ένταξης των ενηλίκων στην εκπαίδευση, προβάλλοντας
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στους κατοίκους τη σημασία του απολυτηρίου γυμνασίου και τη
δυνατότητα ευκαιριών στον επαγγελματικό τομέα. (Σ.Δ.Ε, ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ, ΛΥΚΕΙΑ, ΟΑΕΔ, ΝΕΛΕ κ.α).
5. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Πρόσβαση στην Υγεία: Οι Ρομά εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες υγείας
που υπάρχουν στην περιοχή. Στην Ορεστιάδα λειτουργεί Κέντρο Υγείας και
απέχει από τον οικισμό 1,5χλ.. Επιπλέον υπάρχει και το Ιατροκοινωνικό
Κέντρο. Το Νοσοκομείο απέχει 20χλ. η πρόσβαση γίνεται είτε με το ΚΤΕΛ
είτε με Ι.Χ. Έως και τον Μάρτιο του 2012 επειδή πολλοί Ρομά είναι
ασφαλισμένοι στην πρόνοια και τα φάρμακα τα προμηθεύονται από το
φαρμακείο του νοσοκομείου που είναι στο Διδυμότειχο το προσωπικό του
ΙΑΚ 2 φορές τον μήνα μάζευε τα βιβλιάρια και εξυπηρετούσαμε την ομάδα
στόχου με Ιδιωτικής Χρήσης όχημα, λόγω μη ύπαρξης υπηρεσιακού
αυτοκινήτου. Η ευαισθητοποίηση του προσωπικού στα Νοσοκομεία και το
Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας είναι καλή.
Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας: Η συγκεκριμένη ομάδα στόχου
χρειάζεται συνεχή στήριξη και παρότρυνση σε θέματα πρόληψης και
προαγωγής υγείας. Τα παιδιά του οικισμού είναι σχεδόν πλήρως
εμβολιασμένα.
Στα θέματα στοματικής υγιεινής η κατάσταση και των παιδιών και των
ενηλίκων είναι κακή.
Στα θέματα πρόληψης γυναικολογικής φύσεως υπάρχει πλήρης άγνοια και
αμέλεια. Τα τελευταία χρόνια το ΙΑΚ κάνει προσπάθεια σε όλα αυτά τα
θέματα καλώντας κινητές μονάδες για τεστ - ΠΑΠ, μέτρηση οστικής μάζας,
μαστογραφία. Ωστόσο υπάρχει δυσκολία κάλυψης των εξόδων
διανυκτέρευσης του προσωπικού των κινητών μονάδων.
Σε θέματα αντισύλληψης έπειτα από ενημερώσεις που έγιναν από το ΙΑΚ,
σε ομάδες γυναικών, έγινε αντιληπτό ότι υπάρχει εκφοβισμός από την
πλευρά των ανδρών. Συχνά η γέννηση του παιδιού αντιμετωπίζεται ως
μέσο οικονομικής ενίσχυσης από το κράτος. Στο παρελθόν έχουν
καταγραφεί περιστατικά εγγραφής του παιδιού ως τεκνό της πεθεράς ή της
θείας για να χαρακτηρισθεί ως πολύτεκνη και να διεκδικηθεί το σχετικό
επίδομα.
Από άποψη δημόσιας υγείας υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Έλλειψη
προσωπικής φροντίδας και καθαριότητας σε ενήλικές και παιδιά. Η ίδια
κατάσταση επικρατεί και μέσα στα σπίτια τους. Φυσικά και οι συνθήκες
διαβίωσης όπως έλλειψη ζεστού νερού, και το οικονομικό χειροτερεύουν
την κατάσταση. Υπάρχουν φυσικά και οι εξαιρέσεις που έχουν σαφώς μια
πολλή καλή εικόνα. Στον καταυλισμό λόγω της κατάστασης που επικρατεί
υπάρχει και έντονο πρόβλημα με τα τρωκτικά.
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Υγειονομική Ασφάλιση: ΙΚΑ λόγω ανεργίας ποσοστό περίπου 36%,
Ασφάλιση πρόνοιας περίπου 49%, ΟΓΑ άνω των 65 (σύνταξη γήρατος)
ποσοστό περίπου 13% και ανασφάλιστοι 2%.
Εξαρτήσεις – Ψυχική Υγεία: Υπάρχει πλήθος περιστατικών με εξαρτήσεις
σε αλκοόλ, σε θέματα ψυχικής υγείας, καταθλίψεις, εξαρτήσεις. Να
σημειωθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις προβλήματα στην ψυχική υγεία,
αντιμετωπίζονται και ως ευκαιρία λήψης επιδομάτων.
2.1.8.2.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΓΗΝΗΣ

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: οι εγγεγραμμένοι είναι 411 άτομα.
Οικογένειες :94

Κατοικίες:93

Άνδρες :

215

Γυναίκες :196

Ενήλικες: 185

Ανήλικοι: 226

Κινητικότητα
Πληθυσμού:
Στον
συγκεκριμένο
καταυλισμό
11
οικογένειες αποτελούν μετακινούμενο πληθυσμό για αγροτικές εργασίες,
μόνο τους θερινούς μήνες, ενώ δύο οικογένειες μετανάστευσαν στη
Γερμανία.
1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Οικονομική Κατάσταση νοικοκυριών: Τα περισσότερα νοικοκυριά
εντάσσονται στην κατηγορία των χαμηλών και κάτω του ορίου φτώχειας
εισοδημάτων. Πενηνταμία (51) οικογένειες εμφανίζουν εισοδήματα έως
6.900 €, σαράντα (40) έως 12.000 € και μόλις τρεις εισοδήματα έως 16000
€. Οι περισσότερες οικογένειες επιβιώνουν με επιδόματα Πρόνοιας, ή με
τα επιδόματα Τριτέκνων και Πολυτέκνων. Στον οικισμό υπάρχουν
οικογένειες που πήραν επιδότηση από τον ΟΑΕΔ για ίδρυση επιχείρησης.
Πηγή εσόδων αποτελεί το εμπόριο στις Λαϊκές αγορές, και η αδήλωτη
εργασία.
Αστικοδημοτική Τακτοποίηση: Στον συγκεκριμένο πληθυσμό σχεδόν
στο σύνολο του πληθυσμού είναι τακτοποιημένο αστικοδημοτικά. Περίπου
16 είναι τα περιστατικά που δεν είναι τακτοποιημένα.
Κοινωνικός αποκλεισμός – διακρίσεις: Οι συνθήκες σε σχέση με τα
προηγούμενα χρόνια είναι σαφώς καλύτερες ωστόσο χρειάζονται ακόμα
πολλές προσπάθειες ευαισθητοποίησης σε όλους τους φορείς ( σχολεία,
δημοτικές, δημόσιες υπηρεσίες κ.α).
Παιδική Εργασία: 7 στα δέκα παιδιά αντιμετωπίζουν προβλήματα παιδικής
εργασίας, τα παιδιά ακολουθούν τους γονείς στις Λαικές Αγορές..
Ενδοοικογενειακή Βία: Πολλές οικογένειες αντιμετωπίζουν προβλήματα
ενδοοικογενειακής βίας.
Συμμετοχικότητα
–
Εκπροσώπηση
Άσκηση
πολιτικών
δικαιωμάτων: Υπάρχουν 2 σύλλογοι στην Ορεστιάδα αλλά δεν υπάρχει
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ενεργή συμμετοχή των Ρομα της Περιοχής. Η άσκηση των εκλογικών
δικαιωμάτων γίνεται εφόσον διαθέτουν χρήματα για τη μετακίνηση προς
στα εκλογικά κέντρα, που στις περισσότερες περιπτώσεις βρίσκονται σε
απομακρυσμένους οικισμούς του Δήμου.
2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Χωροθέτηση οικισμού Ενδεικτικά – Αστικό περιβάλλον: Η περιοχή
βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο του πολεοδομικού ιστού της πόλης,
απέναντι από το κλειστό Κολυμβητήριο , το 9ο Νηπιαγωγείο, το 8ο
Η περιοχή είναι περίπου 43
Δημοτικό Σχολείο και το 2ο Γυμνάσιο.
στρέμματα έκταση και περίπου άλλα 15 στρέμματα είναι διάσπαρτα στο
νοτιοανατολικό άκρο της πόλης. Ο οικισμός βρίσκεται εντος του σχεδίου
πόλεως. Ανατολικά της πόλης βρίσκεται ο σιδηροδρομικός σταθμός καθώς
και ο κάθετος άξονας της Εγνατίας οδού, είναι δυτικά της πόλης και του
οικισμού.

Η περιοχή επιλέχτηκε από τους ίδιους τους ΡΟΜ. Στον οικισμό υπάρχουν
καταπατημένα οικόπεδα. Μέσα στον οικισμό υπάρχουν διαμορφωμένοι
δρόμοι 100% με άσφαλτο αλλά υπάρχει κακής ποιότητας οδόστρωμα
(τρύπες, λακκούβες). Υπάρχουν πεζοδρόμια, περίπου το 80% είναι με
χώμα και το υπόλοιπο 20% με σκυρόδεμα (τσιμέντο) και φθαρμένες
πλάκες. Στον οικισμό δε υπάρχει πάρκο ή παιδική χαρά, αν και στο
πολεοδομικό σχέδιο υπάρχει χώρος χαρακτηρισμένος ως πάρκο. Για να
παίξουν τα παιδιά παραβιάζουν τα κάγκελα του νηπιαγωγείου και να
προκαλούν ζημιές .
Η πρόσβαση στον οικισμό γίνεται με ΚΤΕΛ μπροστά από το 2ο Γυμνάσιο
μόνο κατα την σχολική περίοδο.
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Τύπος κατοικιών: Στην περιοχή υπάρχουν, 20 Λυόμενα. Υπάρχουν επίσης
36 κατοικίες, εκ των οποίων 10 είναι παραπήγματα και 15 είναι πρόχειρες
κατασκευές με ευτελή υλικά, φύλλα αλουμινίου, ξύλινες τάβλες, η τούβλα,
τρύπιες στέγες, σπασμένα παράθυρα, κουφώματα από τα σκουπίδια κλπ.
Επίσης υπάρχουν 37 Διαμερίσματα που αποκτήθηκαν με τα στεγαστικά
δάνεια Ρομά.
Δίκτυα υποδομών:
Όλες οι οικίες έχουν ηλεκτρικό και νερό, αλλά
υπάρχει αδυναμία τήρησης των οικονομικών υποχρεώσεων προς τις
επιχειρήσεις Κοινής ωφέλειας, συχνά βέβαια υπάρχουν παράνομες
συνδέσεις των οικιών. Υπάρχει κάλυψη της περιοχής από αποχετευτικό
δίκτυο, αλλά δεν έχουν συνδεθεί οι λυόμενες οικίες, λόγω υψηλού
κόστους. Αποτέλεσμα είναι να υπάρχει δυσοσμία και κακές συνθήκες
υγιεινής στον οικισμό, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες . Ας σημειωθεί ότι τα
λυόμενα βρίσκονται απέναντι από το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, και το
γυμνάσιο της περιοχής. Επίσης δεν υπάρχει δίκτυο ομβρίων. Η Αποκομιδή
Απορριμμάτων είναι συχνή λόγω ύπαρξης των σχολείων.
3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Ανεργία: Η ανεργία είναι το κύριο χαρακτηριστικό της ομάδας στόχου και
το μεγαλύτερο ποσοστό δεν διαθέτει σταθερό εισόδημα.
Οικονομική Τακτοποίηση: Οι κάτοικοι της περιοχής δεν είναι τυπικοί στις
υποχρεώσεις τους.
Τομείς Απασχόλησης – Εποχικότητα – Κινητικότητα: Ο πληθυσμός
¨Ρομά¨ στην Κλεισσώ ασχολείται με συλλογή σιδερικών, ως αχθοφόροι,
σε αγροτικές εργασίες, κυρίως τους θερινούς μήνες, ως εργάτες σε
οικοδομικές εργασίες και σε εργοστάσια.
Από τον Απρίλιο του 2012 ξεκίνησαν τα πρόγραμμα κοινωφελής εργασίας
και 14 άτομα δουλεύουν σε διάφορες Δημοτικές Επιχειρήσεις με 5 μηνες
συμβάσεις.
Γυναικεία απασχόληση: Οι γυναίκες στην Κλεισσώ ασχολούνται με
οικιακές και αγροτικές εργασίες. Έιναι δύσκολο να δοθούν ευκαιρίες στη
Ρομά
γυναίκα-μητέρα
να
ενταχθεί
στην
αγορά,
διότι
στους
βρεφονηπιακούς(λόγω έλλειψης), παιδικών σταθμών, προηγούνται οι
εργαζόμενες μητέρες που είναι ασφαλισμένες.
Ευκαιρίες για Επαγγελματική Εξέλιξη – Επιχειρηματικότητα: Στον
συγκεκριμένο οικισμό δεν υπάρχουν ιδιαίτερες ευκαιρίες για επαγγελματική
εξέλιξη, λόγω απουσίας ικανών επαγγελματικών δεξιοτήτων.
Επαγγελματική κατάρτιση: Έως και τον Νοέμβριο του 2010 έγιναν στο
ΙΑΚ με συνεργασία των ΝΕΛΕ Αλεξανδρούπολης σεμινάρια κοπτικής –
ραπτικής, που είχαν την αποδοχή της τοπικής κοινωνίας. Το 2004-2006
έγιναν αρκετά σεμινάρια για τους κατοίκους της περιοχής, (ψυκτικοί,
μελισοκόμοι κλπ.) χωρίς ιδιαίτερο όφελος πέρα από την ενίσχυση του
εισοδήματος των καταρτιζομένων.
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4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αναλφαβητισμός : Ο αναλφαβητισμός είναι το κύριο χαρακτηριστικό του
πληθυσμού που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Οι ίδιοι οι γονείς δεν
ενθαρρύνουν-μεταδίδουν στα παιδιά τους τη σημασία της εκπαίδευσης.
Μαθητική Διαρροή: Πρόβλημα πρόσβασης στην εκπαίδευση υπάρχει
στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, τους παιδικούς σταθμούς, και στα μικρά
νήπια διότι η εκπαίδευση δεν είναι υποχρεωτική και προηγούνται τα παιδιά
στα μεγάλα νήπια. Τα τελευταία χρόνια όλο και μεγαλύτερο ποσοστό
παιδιών εγγράφεται στο Δημοτικό. Με τη συνδρομή των στελεχών των ΙΑΚ
έχει μειωθεί η μαθητική διαρροή σημαντικά. Πέρα όμως από τη διαρροή
χρειάζεται υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας που προϋποθέτει
επανασχεδιασμό των μηχανισμών και των εκπαιδευτικών διαδικασιών.
Άλλα αίτια που οδηγούν την ομάδα στόχου στην σχολική διαρροή είναι η
οικονομική ανέχεια, αλλά και το γεγονός ότι κάποιοι γονείς επιλέγουν να
μη στείλουν τα παιδιά καθημερινά στο σχολείο για να τους βοηθήσουν στις
εργασίες.Ένα σημαντικό πρόβλημα για την σχολική διαρροή είναι όταν τα
παιδιά για 2-3 χρόνια μένουν στην τάξη χωρίς να προβιβάζονται, το
πρόβλημα εμφανίζεται κυρίως στην Τετάρτη Δημοτικού.
Πρόσβαση στην εκπαίδευση: Υπάρχει πρόβλημα πρόσβασης στους
βρεφονηπιακούς σταθμούς διότι δεν υπάρχουν στην πόλη. Η πρόσβαση
στην εκπαίδευση κατά την προσχολική ηλικία είναι απαραίτητη για την
ομαλή ένταξη των παιδιών στη βασική εκπαίδευση, δεδομένου, ότι τα
παιδιά δεν έχουν υποστήριξη σε εκπαιδευτικά θέματα μέσα από την
οικογένεια. Πρόβλημα για την ένταξη των παιδιών στην εκπαίδευση
αποτελεί το γεγονός ότι όλοι οι μικροί Ρομά βρίσκονται στην ίδια τάξη,
ακόμη και αν φαίνονται ότι φοιτούν σε διαφορετικά τμήματα, με
αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται η ένταξη των παιδιών.
Προγράμματα ένταξης στην εκπαίδευση:
Φέτος υπήρξε συνεργασία
με το Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Χρήσιμο θα ήταν να
ενισχυθεί το ΙΑΚ με επιστημονικό προσωπικό που θα ασχολείται με την
υποστήριξη της εκπαίδευσης των μικρών Ρομά.
Εκπαίδευση Ενηλίκων: Τα τελευταία 2 χρόνια γίνονται προσπάθειες
εμψύχωσης και ένταξης των ενηλίκων στην εκπαίδευση, προβάλλοντας
στους κατοίκους τη σημασία του απολυτηρίου γυμνασίου και τη
δυνατότητα ευκαιριών στον επαγγελματικό τομέα. (Σ.Δ.Ε, ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ, ΛΥΚΕΙΑ, ΟΑΕΔ, ΝΕΛΕ κ.α).
5. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Πρόσβαση στην Υγεία: Στα Θέματα Υγείας ισχύει και για τον οικισμό της
Σαγήνης ότι και για την Κλεισσώ.
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Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας: Η συγκεκριμένη ομάδα στόχου
χρειάζεται συνεχή στήριξη και παρότρυνση σε θέματα πρόληψης και
προαγωγής υγείας. Τα παιδιά του οικισμού είναι σχεδόν πλήρως
εμβολιασμένα με τη συμβολή του ΙΑΚ. Σημαντική υποστήριξη σε θέματα
πρόληψης και προαγωγής της υγείας μπορεί να δοθεί κάνοντας χρήση των
κινητών μονάδων, αλλά χρειάζεται κάλυψη των εξόδων κίνησης και
διαμονής του προσωπικού των κινητών μονάδων, τα οφέλη όμως είναι
σημαντικά.
Υγειονομική Ασφάλιση: ΙΚΑ λόγω ανεργίας ποσοστό περίπου 30%,
Ασφάλιση πρόνοιας περίπου 45%, ΟΓΑ άνω των 65 (σύνταξη γήρατος)
ποσοστό περίπου 15% και ανασφάλιστοι 2%. Το υπόλοιπο ποσοστό είναι
ασφαλισμένο στο ΤΕΒΕ, αλλά αδυνατεί να ανταποκριθεί με συνέπεια στην
καταβολή των εισφορών.,
Εξαρτήσεις – Ψυχική Υγεία: Υπάρχει πλήθος περιστατικών με εξαρτήσεις
σε αλκοόλ, σε θέματα ψυχικής υγείας, καταθλίψεις, εξαρτήσεις. Να
σημειωθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις προβλήματα στην ψυχική υγεία,
αντιμετωπίζονται και ως ευκαιρία λήψης επιδομάτων, παρατηρείται το
φαινόμενο εμπορίας ψυχοφαρμάκων για εξασφάλιση εισοδήματος
2.1.8.3.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΩΝΙΟ

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: οι εγγεγραμμένοι στο ΙΑΚ είναι 67
άτομα
Οικογένειες :16
Άνδρες :

Κατοικίες:10

31

Γυναίκες :36

Ενήλικες: 34

Ανήλικοι: 33

Κινητικότητα Πληθυσμού: Δεν υπάρχει μετακινούμενος πληθυσμός.
1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Οικονομική Κατάσταση νοικοκυριών: Στο Χειμώνιο, ο πληθυσμός ζει κάτω
από τα όρια της φτώχειας. Είκοσι οικογένειες εμφανίζουν εισοδήματα έως
6.900 € και δεκατέσσερις εισοδήματα έως 12.000 €. Τα εισοδήματα των
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κατοίκων προέρχονται από επιδόματα, περιστασιακή εργασία και επαιτεία.

Αστικοδημοτική Τακτοποίηση: Όλοι οι κάτοικοι είναι τακτοποιημένοι
αστικοδημοτικά.
Κοινωνικός αποκλεισμός – διακρίσεις: Ενώ σημαντικό μέρος από τους
κατοίκους έχει γεννηθεί στο χωριό, υπάρχουν φαινόμενα κοινωνικού
αποκλεισμού και μη αποδοχής από την κοινότητα του χωριού.
Παιδική Εργασία: Από τις 16 οικογένειες που υπάρχουν στον οικισμό, το
ένα τρίτο περίπου (5 οικογένειες) παίρνουν τα παιδιά τους για εργασία, σε
χωράφια, ξύλα, ενώ παρατηρείται και το φαινόμενο της παιδικής επαιτείας.
Ενδοοικογενειακή Βία: Στο Χειμώνιο έχουν παρατηρηθεί προβλήματα
ενδοοικογενειακής βίας.
Συμμετοχικότητα
–
Εκπροσώπηση
Άσκηση
πολιτικών
δικαιωμάτων: Η άσκηση των εκλογικών δικαιωμάτων γίνεται εφόσον
διαθέτουν χρήματα για τη μετακίνηση προς στα εκλογικά κέντρα, που στις
περισσότερες περιπτώσεις βρίσκονται σε απομακρυσμένους οικισμούς του
Δήμου.
2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Χωροθετηση οικισμού Ενδεικτικά – Αστικό περιβάλλον: Βρίσκεται
στο Νότιο άκρο της πόλης και 5 χλ. από την είσοδο της πόλης επί της
Εγνατίας οδού Αλεξανδρούπολης- Ορεστιάδας. Η Έκταση του οικισμού
είναι 12 στρέμματα διότι είναι οικόπεδα διάσπαρτα μέσα στο χωριό
Χειμώνιο. Η περιοχή επιλέχτηκε από τους ίδιους Το οδικό δίκτυο είναι σε
πολύ κακή κατάσταση, παρά το γεγονός ότι στο 90% είναι στρωμένο με
άσφαλτο και τσιμέντο, το υπόλοιπο 10% αποτελείται από χωματόδρομους.
Τύπος κατοικιών: Ο οικισμός αποτελείται από 10 κτίσματα, εκ των
οποίων τα 6 είναι παραπήγματα φτιαγμένα με διάφορα υλικά, φύλλα
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αλουμινίου, ξύλινες τάβλες, τούβλα, τρύπιες στέγες, σπασμένα παράθυρα,
κουφώματα από τα σκουπίδια κλπ.
Δίκτυα υποδομών: Στην περιοχή υπάρχουν χωματόδρομοι και
ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι με οδόστρωμα κακής ποιότητας. Δεν υπάρχει
δίκτυο ύδρευσης σε ‘όλα τα σπίτια, αλλά και οι λίγοι που έχουν, αδυνατούν
να πληρώσουν τους λογαριασμούς της ΔΕΥΑ. Δεν υπάρχει επαρκή κάλυψη
της περιοχής από κάδους απορριμμάτων, ενώ υπάρχει πρόβλημα και με την
αποχέτευση του οικισμού.
3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Ανεργία: Η ανεργία είναι το κύριο χαρακτηριστικό της ομάδας στόχου και
το μεγαλύτερο ποσοστό δεν διαθέτει σταθερό εισόδημα.
Οικονομική Τακτοποίηση: Οι κάτοικοι διαθέτουν ΑΦΜ, αλλά δεν είναι
τυπικοί στις υποχρεώσεις τους.
Τομείς Απασχόλησης – Εποχικότητα – Κινητικότητα: Οι κάτοικοι του
οικισμού απασχολούνται ως μικροπωλητές, εργάτες σε χωράφια και με τη
συλλογή σιδερικών.
Γυναικεία απασχόληση: Οι γυναίκες ασχολούνται με οικιακές εργασίες.
4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αναλφαβητισμός: ότι ισχύει και για τους υπόλοιπους καταυλισμούς.
Φοίτηση – Μαθητική Διαρροή: Υπάρχει μικρό ποσοστό μαθητικής
διαρροής, λόγω της καλής συνεργασίας των εκπαιδευτικών του σχολείου
με τα στελέχη του ΙΑΚ, της παροχής κάποιων μικρογευμάτων στα παιδιά
από το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, και την παροχή επιδόματος για τα
παιδιά που παρακολουθούν. Πρόσβαση στην εκπαίδευση: Οι μαθητές του
Χειμωνίου αντιμετωπίζουν πρόβλημα μεταφοράς, διότι καθημερινά πρέπει
να μεταβούν στη Ορεστιάδα.
Προγράμματα ένταξης στην εκπαίδευση : Σε συνεργασία με το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ξεκίνησαν στις αρχές Μαΐου
ενισχυτικά μαθήματα στο δημοτικό, τα οποία έληξαν με το τέλος της
σχολικής χρονιάς. Οι μαθητές του γυμνασίου δε παρακολούθησαν
μαθήματα στο αντίστοιχο πρόγραμμα λόγο αδυναμίας μεταφοράς.
5. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Πρόσβαση στην Υγεία: Η πρόσβαση των ΡΟΜΑ του Χειμωνίου προς το
Κέντρο Υγείας (5.5 χ.λ.) και το Νοσοκομείο(15 χ.λ.) γίνεται με αυτοκίνητο
ή το ΚΤΕΛ, γεγονός που καθιστά δυσχερή τη μετακίνησή τους για θέματα
υγείας.
Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας: Οι εμβολιασμοί παρακολουθούνται από
το ΙΑΚ, υπάρχει συνεχώς ενημέρωση και παραπομπή για την κάλυψη των
εμβολίων.
Υπήρξε ανταπόκριση σε εξετάσεις που έγιναν με κινητές
μονάδες (τεστ - ΠΑΠ, μέτρηση οστικής μάζας ,κ.α.). Γενικά στα ζητήματα
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πρόληψης και προαγωγής υγείας χρειάζεται στήριξη του συγκεκριμένου
πληθυσμού.
Υγειονομική Ασφάλιση : Διαθέτουν όλοι ασφάλεια.
Εξαρτήσεις – Ψυχική Υγεία: Υπάρχει πλήθος περιστατικών με εξαρτήσεις
σε αλκοόλ, σε θέματα ψυχικής υγείας, καταθλίψεις, εξαρτήσεις. Να
σημειωθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις προβλήματα στην ψυχική υγεία,
αντιμετωπίζονται και ως ευκαιρία λήψης επιδομάτων.
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2.1.8.4.

SWOT Ανάλυση Οικισμών Δήμου Ορεστιάδας

Οικισμοί Σαγήνης, Κλεισσούς, Χειμώνιου
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

• Υγειονομική
Κάλυψη
του
Μεγαλύτερου
Μέρους
του
Πληθυσμού
• Κάλυψη παιδικού πληθυσμού σε
εμβολιασμούς
• Μικρή απόσταση από το Κέντρο
Υγείας
• Αστικοδημοτική
τακτοποίηση
του
μεγαλύτερου
μέρους
του
πληθυσμού.
•
Απασχόληση στα προγράμματα
Κοινωφελούς εργασίας (Κλεισσώ
Σαγήνη).
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• Χαμηλά εισοδήματα κατοίκων
συχνά κάτω από τα όρια της
φτώχειας
• Μετανάστευση
για
εξεύρεση
απασχόλησης (Σαγήνη)
• Ύπαρξη φαινομένων παιδικής
εργασίας, επαιτεία
• Ύπαρξη
φαινομένων
ενδοοικογενειακής βίας
• Περιστασιακή άσκηση εκλογικών
δικαιωμάτων.
• Έλλειψη
ελέγχου
επέκτασης
του οικισμού, υψηλό ποσοστό
καταπατημένων εκτάσεων
• Κακές
Συνθήκες
Στέγασηςύπαρξη
παραπηγμάτων
και
λυομένων
• Έλλειψη
διαμορφωμένων
Κοινόχρηστων Χώρων - Κακής
ποιότητας οδικό Δίκτυο
• Έλλειψη
διασφαλισμένης
διαδρομής για την μετακίνηση
μαθητών από και προς το σχολείοκίνδυνος ατυχημάτων (Κλεισσώ)
• Περιστασιακή σύνδεσης οικισμού
με ΚΤΕΛ (Κλεισσώ, Σαγήνη)
• Ανυπαρξία
αποχετευτικού
δικτύου (Κλεισσώ-Χειμώνιο).
• Ανεπαρκής κάλυψη οικισμού με
κάδους απορριμμάτων)
• Υψηλά ποσοστά ανεργίας
• Μικρή
πρόσβαση
γυναικείου
πληθυσμού στην αγορά εργασίας
• Μαθητική Διαρροή (ΚλεισσώΣαγήνη)
• Μετακίνηση
Μαθητών
από
Χειμώνιο στην Ορεστιάδα
• Δυσχερής μετακίνηση κάτοικων

στο
Κέντρο
Υγείας
και
το
Νοσοκομείο (Χειμώνιο)
• Ανεπάρκεια
αιθουσών
στους
βρεφονηπιακούς
και
παιδικούς
σταθμούς (Κλεισσώ Σαγήνη)
• Χαμηλό ενδιαφέρον, αμέλεια
γυναικείου πληθυσμού για θέματα
ατομικής υγείας
• Υψηλό Ποσοστό πληθυσμού με
προβλήματα Ψυχικής Υγείας και
προβλήματα Ψυχικών εξαρτήσεων
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΑΠΕΙΛΕΣ

• Ευκαιρίες
Χρηματοδότησης
Δράσεων από Διαρθρωτικά Ταμεία
• Λειτουργία των ΙΑΚ
• Χαμηλή
κινητικότητα
που
δημιουργεί
προϋποθέσεις
εδραιοποίησης
ένταξης
και
κοινωνικής ενσωμάτωσης.
• Έφεση τοπικού πληθυσμού στην
άσκηση
αυτοαπασχολούμενης
εργασίας.

• Φαινόμενα
κοινωνικού
αποκλεισμού (Χειμώνιο)
• Λίγες
ευκαιρίες
για
επαγγελματική
εξέλιξη
εγκλωβισμός
σε
περιορισμένες
επαγγελματικές
ενασχολήσεις,
λόγω
έλλειψης
ικανών
επαγγελματικών δεξιοτήτων
• Αναλφαβητισμός
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2.1.9.
Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασης Οικισμών Δήμου
Tοπείρου

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΕΝΤΗΤΗΣ – ΜΙΚΡΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ
Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: οι εγγεγραμμένοι είναι 550 άτομα
Τα ποσοστά των μικρών ηλικιών είναι ιδιαίτερα υψηλά, σε σχέση με αυτά
των άλλων οικισμών του Δήμου.
Κινητικότητα Πληθυσμού: Δεν υπάρχει μετακινούμενος πληθυσμός.

6. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Οικονομική Κατάσταση νοικοκυριών: Στη Κεντητή και στο Μ.Ορφανό , το
σύνολο του πληθυσμού ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας. Τα εισοδήματα
των κατοίκων προέρχονται από πολύ μικρούς αγροτικούς κλήρους και τα
προνοιακά επιδόματα.
Αστικοδημοτική Τακτοποίηση: Όλοι οι κάτοικοι είναι τακτοποιημένοι
αστικοδημοτικά.
Ενδοοικογενειακή
Βία:
ενδοοικογενειακής βίας.

Έχουν

παρατηρηθεί

προβλήματα

Συμμετοχικότητα
–
Εκπροσώπηση
Άσκηση
πολιτικών
δικαιωμάτων: Η άσκηση των εκλογικών δικαιωμάτων γίνεται κανονικά.
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ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Χωροθετηση οικισμού Ενδεικτικά – Αστικό περιβάλλον: Βρίσκονται
πολύ κοντά στην πρωτεύουσα του Δήμου (Εύλαλο).Το οδικό δίκτυο είναι
σε μέτρια κατάσταση, παρά το γεγονός ότι στο 90% είναι στρωμένο με
άσφαλτο και τσιμέντο, το υπόλοιπο 10% αποτελείται από χωματόδρομους.
Τύπος κατοικιών:
πλινθόκτιστα.

Οι οικισμοί αποτελούνται από

κτίσματα, παλαιά

Δίκτυα υποδομών: Στην περιοχή υπάρχουν χωματόδρομοι και
ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι με οδόστρωμα κακής ποιότητας. Δεν υπάρχει
δίκτυο αποχέτευσης αλλά το πρόβλημα εντοπίζεται στο δύκτιο ομβρίων.
Υπάρχει επαρκής αποκομιδή απορριμάτων.
Υπάρχει σύνδεση των οικισμών από το ΚΤΕΛ.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Ανεργία: Η ανεργία είναι πολύ υψηλή στις νεότερες ηλικίες.
Οικονομική Τακτοποίηση: Οι κάτοικοι διαθέτουν ΑΦΜ, αλλά δεν είναι
πάντα τυπικοί στις υποχρεώσεις τους.
Τομείς Απασχόλησης – Εποχικότητα – Κινητικότητα: Οι κάτοικοι των
οικισμών απασχολούνται ως μικρογεωργοί και εργάτες σε χωράφια.
Γυναικεία απασχόληση: Οι γυναίκες ασχολούνται σε αγροτικές εργασίες.
7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αναλφαβητισμός: Πολύ υψηλός στις μεγαλύτερες ηλικίες.
Φοίτηση – Μαθητική Διαρροή: Υπάρχει μικρό ποσοστό μαθητικής
διαρροής. Πρόσβαση στην εκπαίδευση: Ελάχιστοι μαθητές συνεχίζουν
μετά το Δημοτικό.
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Πρόσβαση στην Υγεία: Η πρόσβαση των κατοίκων στα Αγροτικά Ιατρεία
και Κέντρα Υγείας είναι σχετικά εύκολη.
Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας: Γίνονται δράσεις ενημέρωσης από τον
Δήμο, καθώς και από εθελοντές
Υγειονομική Ασφάλιση : Διαθέτουν όλοι ασφάλεια (ΟΓΑ, Πρόνοια).
Εξαρτήσεις – Ψυχική Υγεία: Υπάρχει πλήθος περιστατικών με
εξαρτήσεις, σε θέματα ψυχικής υγείας, παρουσιάζονται καταθλίψεις, και
μεγάλη κατανάλωση ψυχοφαρμάκων.
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2.1.9.1.

SWOT Ανάλυση Οικισμών Δήμου Τοπείρου

Οικισμοί Κεντητής, Ορφανού.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

• Υγειονομική
Κάλυψη
του
μεγαλύτερου
μέρους
του
Πληθυσμού
• Κάλυψη παιδικού πληθυσμού σε
εμβολιασμούς
• Μικρή απόσταση από το Κέντρο
Υγείας
• Αστικοδημοτική
τακτοποίηση
του πληθυσμού.
•
Απασχόληση
στη
μικρή
αγροτική εκμετάλευση.
• Άσκηση εκλογικών δικαιωμάτων.

• Χαμηλά εισοδήματα κατοίκων
κάτω από τα όρια της φτώχειας
• Ύπαρξη
φαινομένων
ενδοοικογενειακής βίας
• Έλλειψη
διαμορφωμένων
Κοινόχρηστων Χώρων - Κακής
ποιότητας οδικό Δίκτυο
• Ανυπαρξία
αποχετευτικού
δικτύου - ομβρίων
• Υψηλά ποσοστά ανεργίας
• Μικρή
πρόσβαση
γυναικείου
πληθυσμού στην αγορά εργασίας
• Χαμηλό ενδιαφέρον, αμέλεια
γυναικείου πληθυσμού για θέματα
ατομικής υγείας
• Υψηλό Ποσοστό πληθυσμού με
προβλήματα Ψυχικής Υγείας και
προβλήματα Ψυχικών εξαρτήσεων

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΑΠΕΙΛΕΣ

• Ευκαιρίες
Χρηματοδότησης
Δράσεων από Διαρθρωτικά Ταμεία
• Έφεση τοπικού πληθυσμού στην
άσκηση
αυτοαπασχολούμενης
εργασίας και ιδιαίτερα τη γεωργία.

• Φαινόμενα
κοινωνικού
αποκλεισμού λόγω φτώχειας.
• Λίγες
ευκαιρίες
για
επαγγελματική εξέλιξη
•
Αναλφαβητισμός
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2.2.

Επιτελική Σύνοψη

• Ο πληθυσμός των Ρομά της περιφέρειας, σε υψηλό ποσοστό, ζει κάτω
από τα όρια της φτώχειας.
• Τα ποσοστά ανεργίας στην κοινωνία των Ρομά είναι πολύ υψηλά, ενώ
σε κάποιους οικισμούς η ανεργία είναι καθολική.
• Μία από τις βασικές πηγές εισοδήματος είναι οι προνοιακές παροχές, οι
οποίες όμως μειώνονται δραματικά λόγω της οικονομικής κρίσης, γεγονός
που απειλεί, περαιτέρω το βιοτικό τους επίπεδο.
• Το υψηλό ποσοστό αστικοδημοτικής τακτοποίησης και η εγγραφή στα
Φορολογικά Μητρώα, αποτελεί ασπίδα απέναντι στον κοινωνικό
αποκλεισμό και τις διακρίσεις, τουλάχιστον όσον αφορά τις σχέσεις των
Ρομά με τις Υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης και την άσκηση των
πολιτικών τους δικαιωμάτων.
• Η παιδική εργασία, καθώς και η ενδοοικογενειακή βία, υφίστανται σε
μεγάλο βαθμό, αλλά συναρτώνται κυρίως με την οικονομική κατάσταση
των οικογενειών.
• Οι οικισμοί, συνήθως βρίσκονται στις παρυφές των πόλεων, σε
αμφισβητούμενες, ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς εκτάσεις. Συχνά
υπάρχει πρόβλημα με την ανεξέλεγκτη επέκτασή τους και την περιστασιακή
ή και ανύπαρκτη εξυπηρέτηση τους από αστικές συγκοινωνίες. Ωστόσο ο
πληθυσμός των οικισμών είναι μόνιμα εγκατεστημένος εκεί με δική του
επιλογή, για πολλά χρόνια. Ο μετακινούμενος πληθυσμός είναι πολύ μικρός
σε σύγκριση με άλλες περιοχές της χώρας.
• Οι οικισμοί που βρίσκονται εντός, ή στις παρυφές των πόλεων
διακρίνονται από έλλειψη βασικών υποδομών. Θετικό στοιχείο αποτελεί η
κάλυψη των περισσότερων οικισμών από δίκτυα υδροδότησης και
ηλεκτροδότησης, με τα οποία εξυπηρετούνται οι οικίες των κατοίκων.
• Οι συνθήκες στέγασης σε αρκετούς οικισμούς είναι κακές, υπάρχει
στενότητα χώρου και σε κατοικίες λίγων τετραγωνικών, φιλοξενούνται δύο
ή και τρεις οικογένειες.
• Οι κύριοι τομείς απασχόλησης, είναι οι εποχικές αγροτικές εργασίες και
το πλανόδιο εμπόριο. Η είσοδος εργατικού δυναμικού από γειτονικές
χώρες, καθώς και η γενικότερη οικονομική κρίση, επηρέασε αρνητικά την
απασχόλησή τους και το εισοδηματικό τους επίπεδο. Λιγότερο φαίνεται να
πλήττονται οι αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι είναι πολύ περισσότερο
ευέλικτοι.
• Ο αναλφαβητισμός βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα αποτελώντας
εμπόδιο στην ομαλή ένταξη των Ρομά στις τοπικές κοινωνίες μειώνοντας
παράλληλα τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης και κινητικότητας.
Αντίθετα, τα ποσοστά μαθητικής διαρροής, διαφοροποιούνται ανάλογα με
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οικισμό, ωστόσο εμφανίζει τάσεις μείωσης με τη βοήθεια σχετικών
υποστηρικτικών προγραμμάτων.
• Σε αρκετούς οικισμούς παρατηρείται έλλειψη σχολικών αιθουσών, ενώ
σε μερικούς άλλους η πρόσβαση είναι δύσκολη λόγω της μεγάλης
απόστασης του οικισμού από το σχολείο.
• Η γενικότερη κατάσταση της υγείας τους είναι κακή, για λόγους που
οφείλονται στην έλλειψη πρόληψης, τις κακές συνθήκες διαβίωσης, την
ανέχεια και την έλλειψη πληροφόρησης.
• Υψηλό ποσοστό του πληθυσμού παρουσιάζει προβλήματα Ψυχικής
Υγείας και εξαρτήσεων από ουσίες.
Γενικά υπάρχει πρόσβαση στα
Νοσοκομεία και τα Κέντρα υγείας της περιοχής, δυσκολία αντιμετωπίζουν
μόνο κάποιοι απομακρυσμένοι οικισμοί.
•

Υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη, κυρίως από την Πρόνοια.

• Οι εμβολιασμοί είναι τακτικοί, ειδικά στους οικισμούς που λειτουργούν
ΙΑΚ.
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Κεφάλαιο 3ο : Αρχές και στόχοι του Σχεδίου Δράσης
Ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι μια ευρύτερη έννοια από την φτώχεια, που
δεν αφορά μόνο στις κακές συνθήκες διαβίωσης και την απουσία υλικών
μέσων, αλλά γενικότερα στην ποιότητα ζωής και την ανικανότητα του
ατόμου να συμμετέχει αποτελεσματικά στην οικονομική, κοινωνική,
πολιτική και πολιτιστική ζωή.
Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο των Ευρωπαϊκών Επιτροπών για τις
Εθνικές Πολιτικές, ο κοινωνικός αποκλεισμός συνδέεται με τα κοινωνικά
δικαιώματα των πολιτών, με ένα συγκεκριμένο βασικό βιοτικό επίπεδο και
με τη συμμετοχή σε σημαντικές κοινωνικές και επαγγελματικές ευκαιρίες. Ο
αποκλεισμός πληθυσμιακών ομάδων δημιουργεί προβλήματα συνοχής στο
πλαίσιο λειτουργίας της κοινωνίας.
Ο κοινωνικός αποκλεισμός υφίσταται όταν οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν
έναν συνδυασμό προβλημάτων, όπως ανεργία, έλλειψη δεξιοτήτων,
χαμηλά εισοδήματα, διαβίωση σε περιβάλλον με υψηλή εγκληματικότητα,
κακή υγεία και οικογενειακή αποξένωση (Social Exclusion Unit, 1997,
Economic and Social Research Council, 2004).
Από την καταγραφή των χαρακτηριστικών των οικισμών Ρομά της
περιφέρειας, φαίνεται ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις, αλλά και κοινά
στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις συνθήκες διαβίωσης της ομάδας στόχου.
Ως γενικό συμπέρασμα μπορεί να αναφερθεί ότι οι Ρομά έχουν χαμηλό
μορφωτικό επίπεδο, οι περισσότεροι πλήττονται ή απειλούνται από τη
φτώχεια, αναπτύσσουν παραβατικές συμπεριφορές και εμφανίζουν
δυσκολία προσαρμογής στις κοινωνικές δομές.
Στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου δράσης, η κατάσταση αυτή δεν
εκλαμβάνεται ως επιλογή των ίδιων των Ρομά, ούτε θεωρείται ότι
συνδέεται με πολιτισμικές στάσεις και συμπεριφορές. Οι συνθήκες που
καταγράφονται είναι το αποτέλεσμα του κοινωνικού αποκλεισμού ο οποίος
ορίζεται ως μια διαδικασία γεγονότων και αιτίων. Κατά συνέπεια κάθε
προσπάθεια καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού θα πρέπει να
στοχεύει στην προσπάθεια άρσης των αιτίων του και όχι απλά στην
ενίσχυση των αποκλεισμένων κοινωνικών ομάδων.
Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις συνθήκες διαβίωσης των Ρομά έχουν
επίδραση στο βαθμό κοινωνικής ένταξης των Ρομά, άλλοτε με άμεσο και
άλλοτε με έμμεσο τρόπο. Κάθε μία από τις επιμέρους παραμέτρους που
συνθέτουν το επίπεδο διαβίωσης, συντηρούν και τροφοδοτούν το
φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού, με την έννοια της πρόσβασης σε
μία σειρά από ανελαστικά κοινωνικά δικαιώματα και αγαθά. Τα ανελαστικά
κοινωνικά δικαιώματα και αγαθά, τα οποία πρέπει να υποστηρίξουν και να
διευκολύνουν την ένταξη των Ρομά, μπορούν να εντοπιστούν συνοπτικά
στα παρακάτω:
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•

Εξασφάλιση και Εγγύηση του «Κατοικείν»

• Εξασφάλιση της ιδιότητας του πολίτη μέσω υποστηρικτικού μηχανισμού
αστικοδημοτικής καταγραφής
•

Πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας

•

Πρόσβαση στο Εκπαιδευτικό Σύστημα

• Πρόσβαση στην Αγορά Εργασίας και τους φορείς παροχής κοινωνικής
ασφάλισης
• Υποστήριξη της διαδικασίας της πλήρους κοινωνικής ένταξης των Ρομά
Η εμπειρία έχει δείξει ότι ανεξάρτητα από την ένταση με την οποία βιώνει
μία συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα την αδυναμία πρόσβασης, σε έστω και
ένα από τα παραπάνω κοινωνικά αγαθά, δημιουργείται η συνθήκη για την
ανάπτυξη ενός φαύλου κύκλου που ανατροφοδοτεί τον κοινωνικό
αποκλεισμό. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού,
προϋποθέτει μια σειρά από συντονισμένες ενέργειες σε όλο το εύρος των
παραπάνω παραμέτρων.
9

Η έως σήμερα άσκηση πολιτικών για τους Ρομά είχε συνήθως, τομεακό
χαρακτήρα και παρεμβάσεις σε θεματικό επίπεδο, στοχεύοντας σε έναν από
τους παραπάνω τομείς χωριστά, ανάλογα κυρίως με τη διαθεσιμότητα
πόρων από τον εκάστοτε φορέα χρηματοδότησης. Αποτέλεσμα ήταν να
έχουν υπάρξει αρκετές σοβαρές δράσεις σε τομεακό επίπεδο, που όμως δεν
κατάφερναν να αντιμετωπίσουν τα θέματα του αποκλεισμού των Ρομά
σφαιρικά.
Επομένως οι παρεμβάσεις που θα επιχειρηθούν για την βελτίωση του
επιπέδου διαβίωσης των Ρομά σε επίπεδο Περιφέρειας θα πρέπει να
διέπονται από μία ολιστική πολυτομεακή προσέγγιση σε χωρικό επίπεδο,
που θα στοχεύει στην ανακοπή των μηχανισμών τροφοδότησης του
φαύλου κύκλου διατήρησης του κοινωνικού αποκλεισμού.
Ταυτόχρονα λαμβάνεται υπόψη ο συντονισμός των ενεργειών σε τοπικό,
περιφερειακό, εθνικό επίπεδο. Σκοπός είναι η διατύπωση προτάσεων που
διέπονται όχι από το πρίσμα μίας στενά τοπικής οπτικής, αλλά υπό την
θεώρηση της εναρμόνισης των τοπικών και περιφερειακών πολιτικών με τις
Εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές. Επιδιώκεται έτσι η μέγιστη δυνατή
αξιοποίηση και αποτελεσματικότητα τους και η υιοθέτηση καλών πρακτικών
οι οποίες έχουν εφαρμοσθεί σε Εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

9 λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της αποτίμησης και των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων,
όπως αυτά περιλαμβάνονται στη συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
μελέτης: ‘Καταγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης των ΡΟΜΑ στην Ελλάδα. Απολογισμός Δράσεων και
Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την 4η Προγραμματική Περίοδο.
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Ειδικότερα, η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, επιβάλλει την
υιοθέτηση συγκεκριμένων βασικών αρχών, οι οποίες συνοψίζονται
παρακάτω:
•

Συμμετοχικότητα και Ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών–
Συναίνεση και εμπλοκή της ομάδας στόχου στο σχεδιασμό, έτσι ώστε
να ικανοποιεί τις πραγματικές ανάγκες των Ρομά και να διασφαλίσει τη
μέγιστη δυνατή αποδοχή των παρεμβάσεων και την ανταπόκριση των
μελών της ομάδας στόχου των κατοίκων της περιοχής, Ρομά και μη
Ρομά και των φορέων άσκησης πολιτικής, μέσα από διαδικασίες
διαβούλευσης,
ανίχνευσης
και
ανάδειξης
των
υφιστάμενων
προβλημάτων.

Με αυτό τον τρόπο τόσο οι κάτοικοι Ρομά και μη Ρομά, όσο και οι φορείς
σχεδιασμού, έρχονται αντιμέτωποι με τα προβλήματα, τις διαφορετικές
προσεγγίσεις, αλλά και τις εγγενείς δυσκολίες που υπάρχουν για την
επίλυση των προβλημάτων. Καλλιεργείται έτσι και διαμορφώνεται ενιαία
κουλτούρα για τις δυνατότητες αντιμετώπισής τους, ώστε οι λύσεις και
μέτρα που θα προκριθούν να είναι προϊόν συναινετικών διαδικασιών που
θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους. Περαιτέρω η συμμετοχικότητα σε
διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης υποστηρίζει την διαδικασία της
πλήρους κοινωνικής ένταξης και εδραιώνει τον ρόλο των Ρομά ως ενεργών
πολιτών.
•

Ολιστική Προσέγγιση – Κοινό Όφελος - Κοινό Βίωμα μέσα από
δράσεις συνύπαρξης. Ανάπτυξη δράσεων σε όλο το φάσμα των
παραμέτρων που επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης των Ρομά και
συνθέτουν τα φαινόμενα του Κοινωνικού Αποκλεισμού. Η οικονομική
ανάπτυξη να αφορά γενικότερα την τοπική οικονομία και η κοινωνική
ένταξη να επιτυγχάνεται σε όλους τους τομείς μέσω της αρχής του
«κοινού βιώματος» και την αποφυγή της γκετοποίησης.

Μέσα από αυτή την προσέγγιση, είναι δυνατή η ουσιαστική και
συντονισμένη αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων που πλήττουν
τους Ρομά της Περιφέρειας Με αποτέλεσμα την κατά το δυνατόν εξάλειψη
φαινομένων ανάπτυξης αποσπασματικών παρεμβάσεων που αναπαράγουν
την καχυποψία της ομάδας στόχου, αλλά και τη δυσφορία της υπόλοιπης
κοινωνίας για αναποτελεσματική διάθεση πόρων σε περιόδους οικονομικής
ύφεσης. Επιπλέον, στόχος είναι από τις στοχευμένες δράσεις προς Ρομά
λόγω των συσσωρεμένων και χρόνιων προβλημάτων. η προώθηση στην
απασχόληση να επιτυγχάνεται μέσω της ανάπτυξης τομέων της τοπικής
οικονομίας στις οποίες θα συμμετέχουν και Ρομά, ενώ η εκπαίδευση και
γενικότερα η κοινωνική ένταξη μέσω μεικτών δράσεων συνύπαρξης
•

Σεβασμός στις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και αποδοχή του
δικαιώματος αυτοπροσδιορισμού της ομάδας στόχου και του τρόπου
που η ίδια επιλέγει τον τρόπο ζωής της
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Οι σχεδιαζόμενες δράσεις θα πρέπει να αποβλέπουν στην αμοιβαία αποδοχή
και κατανόηση των πολιτών σε επίπεδο γειτονιάς και Τοπικής Κοινωνίας με
την συμμετοχή των ίδιων των Ρομά στις εκδηλώσεις της Τοπικής
κοινωνίας, σε όλα τα επίπεδά της.
•

Χρονικός προγραμματισμός των δράσεων και ιεράρχηση με βάση
την αμεσότητα της ανάγκης εφαρμογής. Η ιεράρχηση και η διαδοχή
των ενεργειών, ώστε να διασφαλιστεί η αλληλουχία των παρεμβάσεων
και η αποτελεσματικότητας τους παρεμβάσεων, αποτελεί στόχο του
επιχειρησιακού που διακρίνει τις σχεδιαζόμενες δράσεις
σε
βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες.

Σε αντιστοιχία με το Πλαίσιο Εθνικής Στρατηγικής Για Τους Ρομά ως
στρατηγικός στόχος του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης τίθεται: Η άρση
των όρων του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά καθώς και όσων
διαβιούν σε ιδιαίτερα υποβαθμισμένους οικισμούς, οι οποίοι
υφίστανται τον ίδιο αποκλεισμό και η δημιουργία των
προϋποθέσεων της κοινωνικής ένταξης τους , Ελλήνων και
αλλοδαπών που διαβιούν νόμιμα στην χώρα.
Ο παραπάνω στρατηγικός στόχος εξυπηρετείται από πέντε επιμέρους
γενικούς στόχους οι οποίοι περιλαμβάνουν αντίστοιχο πλέγμα δράσεων:
1. Εξασφάλιση και εγγύηση του «κατοικείν» μέσω παρεμβάσεων για
την κάλυψη των αναγκών για αποδεκτές συνθήκες διαβίωσης.
2. Πρόσβαση στη γνώση,με στόχο την αντιμετώπιση της μαθητικής
διαρροής την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την
καταπολέμηση του αναλφαβητισμού
3. Αντιμετώπιση του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και
καταπολέμηση της φτώχειας, μέσω της αύξησης της Απασχόλησης
δράσεων Επαγγελματικής Κατάρτισης για τον αναπροσανατολισμό και
την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, της αξιοποίησης των δεξιοτήτων
του ανθρώπινου δυναμικού των Ρομά για την τόνωση του επιχειρείν.
4. Άρση
των
ανισοτήτων
στις
παρεχόμενες
υπηρεσίες
νοσοκομειακής και κοινωνικής φροντίδας, εξασφάλιση πρόσβασης
στις πρωτοβάθμιες Υπηρεσίες Υγείας και υποστήριξη της διαδικασίας της
πλήρους ένταξής των Ρομά.
5. Αντιμετώπιση
των
φαινομένων
παθογένειας
μέσα
στις
κοινότητες των Ρομά
μέσω της
ανάπτυξης ευρύτερου
Κοινωνικού διαλόγου. Φαινόμενα όπως η ενδοοικογενειακή βία, η
παιδική εργασία, ζητήματα γυναικείας χειραφέτησης, η παραβατικότητα,
η απουσία συλλογικότητας, έλλειψη συμμετοχής στη λήψη συλλογικών
αποφάσεων, αποτελούν εμπόδια στην προσπάθεια για κοινωνικοποίηση
και
ένταξη,
τα
οποία
πρέπει
να
αντιμετωπιστούν.
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Κεφάλαιο 4ο : Στρατηγική Υλοποίησης Παρεμβάσεων – Άξονες και
Μέτρα του Σχεδίου Δράσης
4.1. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ»

1:

«ΣΤΕΓΑΣΗ

ΚΑΙ

ΒΑΣΙΚΕΣ

Η αποτύπωση των χαρακτηριστικών των Ρομά που διαμένει στους
οικισμούς της Περιφέρειας, φανερώνει ότι πρόκειται για μόνιμα
εγκατεστημένο πληθυσμό με χαμηλή κινητικότητα. Η παράμετρος αυτή
καταδεικνύει αμέσως τη σημασία της στέγασης ως κύριου άξονα για την
άσκηση πολιτικής κοινωνικής ένταξης στην Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη. Η εικόνα που καταγράφηκε με τη συνδρομή των στελεχών των
ΙΑΚ, καταρρίπτει όποια πιθανή θεωρία περί αυξημένης κινητικότητας των
Ρομά και δυσκολίας υπαγωγής σε ένα μοντέλο κατοίκισης που να
προσομοιάζει στις συνθήκες στέγασης του υπόλοιπου πληθυσμού. Η
εξασφάλιση σταθερής στέγης με αποδεκτές συνθήκες διαβίωσης για τα
μέλη του νοικοκυριού, αποτελεί βασικό παράγοντα στην υιοθέτηση ενός
τρόπου ζωής που θα προσομοιάζει τις συνήθειες του υπόλοιπου
πληθυσμού. Η διασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών στέγασης σε ένα
αξιοπρεπές οικιστικό περιβάλλον, συνεισφέρει στη διαδικασία διεκδίκησης
από τους ίδιους τους Ρομά ενός ποιοτικότερου βιοτικού επιπέδου που
συμβάλλει περαιτέρω στην πρόσβαση σε κοινωνικά αγαθά όπως η
εκπαίδευση, η δημόσια υγεία, η εργασία κλπ.
Η καταγραφή των συνθηκών στέγασης ανά οικισμό έδειξε τα εξής
χαρακτηριστικά για την περιφέρεια:
•

Οικισμοί μου αποτελούνται αποκλειστικά από παραπήγματα και οικίες
κατασκευασμένες από πολύ φθηνά οικοδομικά υλικά, σε καταπατημένες
εκτάσεις με έλλειψη πρόσβασης σε βασικές υποδομές (π.χ. οικισμός
Αλάν Κογιού)

•

Οικισμοί που το οικιστικό απόθεμα έχει μικτά χαρακτηριστικά,
αποτελείται δηλαδή τόσο από παραπήγματα που βρίσκονται σε
καταπατημένες εκτάσεις, αλλά και από κανονικές κατοικίες δομημένες
σε ιδιόκτητα ή καταπατημένα οικόπεδα. Στους οικισμούς αυτούς
υφίστανται δίκτυα υποδομών τα οποία ενδεχόμενα να χρειάζονται
συμπληρώσεις και συντήρηση, στις οποίες όμως δεν έχουν πρόσβαση
όλα τα νοικοκυριά. (π.χ. οικισμός Χρυσοχώρι)

•

Οικισμοί με ικανοποιητικές συνθήκες στέγασης για τους κατοίκους, με
πρόσβαση στα δίκτυα υποδομών και ικανοποιητικές οικίες σε ιδιόκτητα
οικόπεδα. (π.χ. οικισμός Δάφνη Διδυμοτείχου)

Ο τομέας της στέγασης έχει επιμερισθεί σε τέσσερεις 4 ειδικούς στόχους
που είναι:
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1.
Εξασφάλιση βασικών συνθηκών στέγασης που αφορά αρχικά σε
υποστηρικτικές δράσεις και ενέργειες που απαιτούνται για παροχή στέγης,
όπως σύνταξη υποστηρικτικών μελετών, διενέργεια εργασιών ωρίμανσης
έργων, κατάρτιση μητρώου ακίνητης περιουσίας κλπ.
Ακολούθως
προβλέπεται μία σειρά δράσεων για την άμεση αντιμετώπιση του
στεγαστικού ζητήματος των Ρομά, όπως είναι η χορήγηση δανείων, η
επιδότηση ενοικίου, η χορήγηση επισκευαστικών δανείων και η διασφάλιση
πόρων για την υλοποίηση προγραμμάτων οργανωμένης δόμησης για την
μετεγκατάσταση τμημάτων πληθυσμού που διαμένει σε ακατάλληλες
συνθήκες.
2.
Ολοκλήρωση
δικτύου
υποδομών,
αφορά
τις
εργασίες
εγκατάστασης, επέκτασης και συντήρησης δικτύων υποδομής για την
κάλυψη των οικισμών σε ηλεκτροδότηση, ύδρευση και αποχέτευση
ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων.
3.
Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, αφορά τις εργασίες για τη
διάνοιξη οδών, εργασίες οδοποιίας, συντήρηση υφιστάμενου οδικού
δικτύου, πεζοδρομήσεις και διαμόρφωση πεζοδρομίων, διαμόρφωση
κοινόχρηστων χώρων, πάρκων, πλατειών, δενδροφυτεύσεις και εξοπλισμό
αστικού εξοπλισμού.
4.
Λοιπές
υποστηρικτικές
ενέργειες,
αφορά
μία
σειρά
υποστηρικτικών δράσεων για την αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης
των κατοίκων των οικισμών Ρομά, που μπορεί να είναι προαπαιτούμενες
μελέτες για την υλοποίηση των προγραμματιζόμενων δράσεων του
επιχειρησιακού, ενέργειες για την εξασφάλιση προσπελασιμότητας στον
οικισμό π.χ. επέκταση και πύκνωση δρομολογίων αστικών συγκοινωνιών,
αλλά και δράσεις για την καθαριότητα των οικισμών προμήθειας
εξοπλισμού - αγορά κάδων απορριμμάτων και πύκνωση δρομολογίων
απορριμματοφόρων.

Ειδικότερα στον πρώτο ειδικό στόχο η δράση που αφορά το «μητρώο
ακίνητης περιουσίας» στοχεύει στην ανάπτυξη ενός Γεωγραφικού
συστήματος πληροφοριών για τη διαχείριση της πληροφορίας που αφορά
τις στεγαστικές συνθήκες των Ρομά της Περιφέρειας και για τη
διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής στέγασης.
Η αξιοποίηση της βάσης δεδομένων του Γεωγραφικού συστήματος
πληροφοριών θα κατευθύνει τις τοπικές αρχές στην επιλογή των βέλτιστων
μέτρων που θα τεκμηριώνουν τις δράσεις επιδότησης ενοικίου, χορήγησης
στεγαστικών ή επισκευαστικών δανείων και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων
προγραμμάτων μετεγκατάστασης των Ρομά.
Παράλληλα μέσα από το Γεωγραφικό Σύστημα πληροφοριών θα δίδεται
τεκμηριωμένα και ποσοτικοποιημένα η εικόνα για τις ενέργειες επέκτασης
και συντήρησης των αναγκαίων δικτύων υποδομής.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1.1
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΑΞΟΝΑ 1: «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ»
ΜΕΤΡΟ

Π/Υ
2012-2015

Π/Υ
2015-2020

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
(εκ. ευρώ)

1

578.000

60.496.500

61.074.500

2

6.170.000

3.856.000

10.026.000

3

2.340.000

6.550.000

8.890.000

4

426.750

1.695.900

2.122.650

9.514.750

72.598.400

82.113.150

ΣΥΝΟΛΟ
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4.2.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Ο στόχος είναι η αύξηση έως το 2020 της ένταξης των παιδιών στην
εκπαιδευτική διαδικασία, η μείωση της σχολικής διαρροής και αποτυχίας, η
διάχυση της εκπαίδευσης τους σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με την
εξασφάλιση ότι όλα τα παιδιά των Ρομά θα ολοκληρώνουν τουλάχιστον τη
φοίτησή τους στο δημοτικό σχολείο και θα έχουν πρόσβαση σε ποιοτική
εκπαίδευση.
Η καταγραφή των στοιχείων για τον τομέα της Εκπαίδευσης ανά οικισμό,
ανέδειξε τα εξής χαρακτηριστικά για την περιφέρεια:
Τα στοιχεία που αφορούν στη καθυστερημένη ένταξη στο εκπαιδευτικό
σύστημα, στη μη ολοκλήρωση της φοίτησης και στο έντονο φαινόμενο της
μαθητικής διαρροής, διαιωνίζουν φαινόμενα δυσκολίας κοινωνικής
ενσωμάτωσης των Ρομά αλλά και αρνητικών στερεοτύπων και
προκαταλήψεων εναντίον τους. Σημαντικό τμήμα του πληθυσμού είναι
αναλφάβητο και δυστυχώς σε πολλούς οικισμούς διαφαίνεται διαιώνιση του
αναλφαβητισμού. Ανεπάρκεια αιθουσών στους βρεφονηπιακούς και
παιδικούς σταθμούς υπάρχει σε πολλούς οικισμούς ενώ η δυσκολία
πρόσβασης στις σχολικές μονάδες είναι υπαρκτή αλλά αλλά όχι ιδιαίτερα
έντονη.
Ο τομέας της εκπαίδευσης έχει επιμερισθεί σε
είναι:

5 ειδικούς στόχους που

1.
Προσχολική εκπαίδευση –προένταξη, που αφορά στη λειτουργία
πρότυπου παιδικού σταθμού υπό την αιγίδα του Δήμου με προγράμματα
ένταξης και προετοιμασίας των παιδιών για την επιτυχή ένταξή τους στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Η ελλιπής γνώση της ελληνικής γλώσσας
αποτελεί βασικό ανασταλτικό παράγοντα για την εγγραφή των παιδιών
στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.
Οι δράσεις και ενέργειες που απαιτούνται για τα νήπια, είναι προγράμματα
εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και προσχολική αγωγή αλλά και
προγράμματα ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων.
2.
Μείωση της μαθητικής διαρροής, αφορά 2 κατηγορίες
παρεμβάσεων: Τις σχολικές υποδομές και προγράμματα για τη μαθητική
διαρροή. Οι σχολικές υποδομές αφορούν την κατασκευή σχολικών κτιρίων
για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και τον εξοπλισμό τους. Η
καταπολέμησης της μαθητικής διαρροής αφορά τη λειτουργία Κέντρου
Ενισχυτικής Διδασκαλίας και Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΕΔΔΑΠ),
προγράμματα ενημέρωσης για θέματα υγιεινής και καθαριότητας με στόχο
την καλύτερη ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, προγράμματα
για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας, των στερεότυπων της μαθητικής
κοινότητας και ανάπτυξη δεξιοτήτων με δραστηριότητες εκτός σχολείου.
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Τέλος, σημαντικό είναι να εξασφαλιστεί και η εύκολη πρόσβαση στις
σχολικές μονάδες σε κάθε στάδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
3.
Βελτίωση σχολικής επίδοσης, αφορά στην κατηγορία παρέμβασης
για την καταπολέμηση της αποχής και τη βελτίωση της επίδοσης στη
δευτεροβάθμια
εκπαίδευση
μέσω
επιδόματος
αποφοίτησης
και
προγραμμάτων σε θερινά/εσπερινά τμήματα.
4.
Αναλφαβητισμός, αφορά στην κατηγορία παρέμβασης για την
εκπαίδευση των ενηλίκων μέσω στοχευμένων προγραμμάτων σε ειδικές
ομάδες του πληθυσμού για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού,
σχολείων δεύτερης ευκαιρίας με απόκτηση τίτλου σπουδών αλλά και
προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Οι παρεμβάσεις είναι
σημαντικές και για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των
παιδιών, διότι οι ενήλικες δεν ενθαρρύνουν και δεν παρακινούν τα παιδιά
τους να ενταχθούν και να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση.
5.
Λοιπές υποστηρικτικές ενέργειες, οι οποίες θα εξειδικευτούν
μετά από διαβούλευση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της ομάδας
στόχου σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2.1
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΑΞΟΝΑ 2 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
ΜΕΤΡΟ

Π/Υ
2012-2015

Π/Υ
2015-2020

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
(εκ. ευρώ)

1

590.000 €

1.720.000 €

2.310.000 €

2

1.663.000 €

5.085.000 €

6.748.000 €

3

0,00 €

320.000 €

320.000 €

4

2.366.000 €

2.282.000 €

4.648.000 €

5

0,00 €

0,00 €

0,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

4.619.000 €

9.407.000 €

14.026.000 €
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4.3. ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

3:

«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

-

Η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των Ρομά της περιφέρειας,
επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα παρέμβασης για την υποστήριξη τους και
την ένταξη τους στην αγορά εργασίας. Τα ποσοστά ανεργίας στην κοινωνία
των Ρομά είναι πολύ υψηλά, οι κύριοι τομείς απασχόλησης, είναι οι
εποχικές αγροτικές εργασίες, το πλανόδιο εμπόριο και η περιστασιακή
απασχόληση σε τεχνικές και οικοδομικές εργασίες, ενώ βασική πηγή
εισοδήματος είναι οι προνοιακές παροχές.
Σε συμφωνία με το πλαίσιο που τίθεται από την εθνική στρατηγική για τους
Ρομά, ο γενικός στόχος του Άξονα είναι η «Αντιμετώπιση του
αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και την καταπολέμηση της
φτώχειας», με σκοπό την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της
απασχόλησης των ΡΟΜΑ.
Οι προτεραιότητες που τίθενται είναι, η καταπολέμηση της αδήλωτης
εργασίας, η εξοικείωση με την μισθωτή εργασία, η ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας, η ανάπτυξη και πιστοποίηση νέων επαγγελματικών
δεξιοτήτων και τέλος η αύξηση της απασχόλησης.
Για την εξυπηρέτηση των επιδιώξεων και την επίτευξη του Γενικού του
Στόχου, ο Άξονας εξειδικεύεται σε τρεις Ειδικούς στόχους. Για την
ικανοποίηση κάθε στόχου προβλέπεται ανάλογη δέσμη παρεμβάσεων, με
δράσεις που συμβάλλουν στην άρση του αποκλεισμού των Ρομά από την
αγορά εργασίας και την βελτίωση της απασχόλησης τους.
Αναλυτικότερα:
1.
Καταπολέμηση ανεργίας/Αύξηση απασχόλησης, στο πλαίσιο
του στόχου προβλέπονται δράσεις για την προώθηση στην απασχόληση
των Ρομά. Ενδεικτικές δράσεις που θα εξυπηρετήσουν την εκπλήρωση του
συγκεκριμένου στόχου είναι, η επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για
θέσεις εργασίας Ρομά, δράσεις επιδότησης θέσεων για την εξοικείωση με
την
μισθωτή
εργασία,
επιδοτήσεις
για
την
ανάπτυξη
της
επιχειρηματικότητας, διευκολύνσεις πρόσβασης σε μικροπιστώσεις για την
ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας και νομιμοποίηση
υφιστάμενων επαγγελματικών ενασχολήσεων.
2.
Πιστοποίηση - Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων, στο
πλαίσιο του στόχου προβλέπονται δράσεις για την βελτίωση των
δεξιοτήτων των Ρομά, καθώς και δράσεις εξοικείωσης τόσο των Ρομά με
την μισθωτή εργασία ως εργαζόμενοι, αλλά και του γενικού πληθυσμού ως
εργοδότη. Ενδεικτικές δράσεις είναι τα προγράμματα με αυξημένη διάρκεια
πρακτικής άσκησης (on the job training) με σκοπό την εξοικείωση με την
μισθωτή εργασία, προγράμματα επιμόρφωσης σε αγροτικές και τεχνικές
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εργασίες, προγράμματα απόκτησης νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και
εξειδίκευση και ανάπτυξη υφιστάμενων επαγγελματικών δεξιοτήτων
3.
Ανάπτυξη τοπικής οικονομίας, στο πλαίσιο του στόχου
προβλέπονται δράσεις για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και των
συνεταιρισμών γενικότερα, με στόχο την προσφορά υπηρεσιών για την
κάλυψη αναγκών της κοινότητας (πχ. κοινωνικό παντοπωλείο, υπηρεσία
μεταφοράς και διακίνησης ατόμων, υπηρεσίες καθαρισμού, πλυντηρίων,
catering, λουτρά κλπ), την οργάνωση και διαχείριση των προϊόντων που
παράγονται από τις ασχολίες των Ρομά,
αξιοποίηση δραστηριότητας
συλλογής
μετάλλου
σε
ανταποδοτικές
δράσεις
ανακύκλωσης
(συνεταιρισμός συλλογής και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών), δράσεις
εκμίσθωσης-διάθεσης δημοτικών γαιών για αγροτική εκμετάλλευση,
δημιουργία και διαχείριση τοπικής τσιγγάνικης αγοράς – παζάρι (έκδοση
άδειων μικροπωλητών, προώθηση, οργάνωση, έλεγχος της συγκεκριμένης
αγοράς) και γενικότερες δράσεις δικτύωσης και προώθησης τοπικών
προϊόντων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.1
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΑΞΟΝΑ3«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»
ΜΕΤΡΟ

Π/Υ
2012-2015

Π/Υ
2015-2020

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
(εκ. ευρώ)

1

0,00 €

7.705.000 €

7.705.000 €

2

0,00 €

2.246.000 €

2.246.000 €

3

0,00 €

10.392.500 €

10.392.500 €

0,00 €

20.343.500 €

20.343.500 €

ΣΥΝΟΛΟ
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4.4. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

4:

«ΥΓΕΙΑ

–

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Ο στόχος είναι έως το 2020 να να μειωθεί το χάσμα μεταξύ των Ρομά και
του υπόλοιπου πληθυσμού όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη, και
την υποστήριξη της διαδικασίας της πλήρους ένταξής των Ρομά. Αυτό θα
επιτευχθεί εξασφαλίζοντας τη πρόσβαση στις πρωτοβάθμιες Υπηρεσίες
Υγείας, με παρεμβάσεις προληπτικής ιατρικής, αγωγής υγείας αλλά και
παρεμβάσεις στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών.
Η καταγραφή των στοιχείων για τον τομέα της Υγείας – Κοινωνικής
Φροντίδας ανά οικισμό, ανέδειξε τα εξής χαρακτηριστικά για την
περιφέρεια:
Τα αρνητικά στοιχεία που αφορούν στην πρόληψη και φροντίδα σε θέματα
υγείας υπάρχουν σχεδόν σε όλους τους οικισμούς της περιφέρειας. Η
δυσκολία πρόσβασης του πληθυσμού στο Σύστημα Υγείας και τις
αντίστοιχες δομές δεν είναι ιδιαίτερα έντονη αλλά είναι απαραίτητο να
επιλυθεί στις περιοχές στις οποίες υφίσταται. Επίσης η καταπολέμηση των
αρνητικών αντιλήψεων του ίδιου του πληθυσμού αναφορικά με την
αντιμετώπιση του από τις υπηρεσίες είναι άμεση ανάγκη. Το υψηλό
ποσοστό του πληθυσμού με προβλήματα Ψυχικής Υγείας και προβλήματα
Ψυχικών εξαρτήσεων είναι πρόβλημα σχεδόν σε όλους τους οικισμούς.

Ο τομέας της Υγείας - Κοινωνική Φροντίδας έχει επιμερισθεί σε 4 ειδικούς
στόχους που είναι:
1.
Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που αφορά προγράμματα
πρόληψης και προαγωγής υγείας. Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η
πρόσβαση στις νοσοκομειακές μονάδες για εξετάσεις ή νοσηλεία αλλά και
για τις ανάγκες των ασφαλισμένων στην πρόνοια. Επίσης, δράσεις
ενημέρωσης του πληθυσμού σε θέματα ατομικής και στοματικής υγιεινής.
2.
Ψυχική υγεία-εξαρτήσεις, αφορά στην κατηγορία παρέμβασης για
την καταπολέμηση ψυχικών νοσημάτων-εξαρτήσεων. Προγράμματα
ενημέρωσης του πληθυσμού, πρόληψης, διάγνωσης και αντιμετώπισης
ψυχικών παθήσεων.
3.
Κοινωνική φροντίδα – πρόνοια, αφορά στην κατηγορία
παρέμβασης για τον οικογενειακό προγραμματισμό. Ενημερωτικά
προγράμματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και αντισύλληψης. Σημαντικό
είναι τα προγράμματα να στοχεύσουν στην αντιμετώπιση στερεότυπων και
αντιλήψεων που αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στον οικογενειακό
προγραμματισμό.
4.
Λοιπές υποστηρικτικές ενέργειες, οι οποίες θα εξειδικευτούν
μετά από διαβούλευση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της ομάδας
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στόχου σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ενδεικτική δράση αποτελεί ο
«Οικογενειακός γιατρός» ανά οικισμό ή ανά δήμο, ο οποίος θα συμβάλει
στην πρόληψη αλλά και στη φροντίδα του πληθυσμού.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4.1
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 «ΥΓΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
ΜΕΤΡΟ

Π/Υ
2012-2015

Π/Υ
2015-2020

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
(εκ. ευρώ)

1

790.000 €

785.000 €

1.575.000 €

2

120.000 €

145.000 €

265.000 €

3

120.000 €

145.000 €

265.000 €

4

0,00 €

600.000 €

600.000 €

1.030.000 €

1.675.000 €

2.705.000 €

ΣΥΝΟΛΟ
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4.5.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ»

Η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των Ρομά της περιφέρειας,
επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα παρέμβασης για την άμβλυνση φαινομένων
κοινωνικής παθογένειας μέσα στις κοινότητες των Ρομά. Περιστατικά
ενδοοικογενειακής βίας, η παιδική εργασία, ζητήματα γυναικείας
χειραφέτησης, παραβατικότητα, απουσία συλλογικότητας, αποτελούν
εμπόδια στην προσπάθεια για την κοινωνική ένταξη των Ρομά. Παράλληλα,
για την αρτιότερη επίτευξη της υλοποίησης των αξόνων του
προγράμματος, απαιτούνται οριζόντιες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα
συμβάλουν στον ολοκληρωμένο χαρακτήρα των παρεμβάσεων.
Σε συμφωνία με το πλαίσιο που τίθεται από την εθνική στρατηγική για τους
Ρομά, ο γενικός στόχος του Άξονα είναι η «Αντιμετώπιση των
φαινομένων παθογένειας μέσα στις κοινότητες των Ρομά μέσω της
ανάπτυξης ευρύτερου Κοινωνικού διαλόγου», με σκοπό την άρση των
εμπόδιων στην προσπάθεια για κοινωνικοποίηση και ένταξη.
Οι προτεραιότητες που τίθενται είναι η καταπολέμηση των προκαταλήψεων
και των στερεοτύπων, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τόσο του γενικού
πληθυσμού, όσο και των Ρομά, η αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικής
παθογένειας, η ενίσχυση και ανάδειξη του πολιτισμού των Ρομά και τέλος η
τακτοποίηση της αστικοδημοτικής κατάστασης για το κομμάτι του
πληθυσμού όπου υπάρχει εκκρεμότητα.
Για την εξυπηρέτηση των επιδιώξεων και την επίτευξη του Γενικού Στόχου,
ο Άξονας εξειδικεύεται σε τρεις Ειδικούς στόχους. Για την ικανοποίηση κάθε
στόχου προβλέπεται ανάλογη δέσμη παρεμβάσεων, με σχετικές δράσεις.
Αναλυτικότερα:
1.
Ανάπτυξη Κοινωνικού Διαλόγου, στο πλαίσιο του στόχου
ενδεικτικά περιλαμβάνονται δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για
θέματα παιδικής εργασίας, ενδοοικογενειακής βίας, πολιτικά δικαιώματα και
υποχρεώσεις, δικαιώματα του παιδιού, ισότητα των φύλων, προγράμματα
οικογενειακού προγραμματισμού και δράσεις μείωσης της παραβατικότητας
και η διοργάνωση Εργαστήριων Γονέων και Βιωματικά Σεμινάρια.
2.
Πολιτιστικές Δράσεις, στο πλαίσιο του στόχου προβλέπονται
δράσεις για την ανάδειξη του πολιτισμού των Ρομά, ως μέσο αντιμετώπισης
των προκαταλήψεων και στερεότυπων, με παράλληλο στόχο την
ενδυνάμωση του πληθυσμού στην προσπάθειά διεκδίκησης της κοινωνικής
του ένταξης. Ενδεικτικές δράσεις που θα εξυπηρετήσουν την εκπλήρωση
του συγκεκριμένου στόχου είναι, οι παρεμβάσεις στα σχολεία για την
Τσιγγάνικη πολιτιστική ταυτότητα, οι ενέργειες καταγραφής, ανάδειξης,
ενίσχυσης, υποστήριξης του πολιτισμού των Ρομά (rom pride), ενέργειες
αντιμετώπισης προκαταλήψεων και στερεότυπων, και η προβολή θετικών
προτύπων.
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3.
Κοινωνική Ένταξη, στο πλαίσιο του στόχου προβλέπονται δράσεις
για την αντιμετώπιση της περιθωριοποίησης μέσω προγραμμάτων
ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και δράσεων υποστήριξης των Ρομά για
τις συναλλαγές τους με δημοσίους φορείς. Περιλαμβάνονται ενδεικτικά
δράσεις, βελτίωσης δεξιοτήτων σε πεδία όπως αποτελεσματική επικοινωνία,
ομαδική εργασία – συνεργασία,
χειρισμός
διαφωνιών, ευελιξία και
προσαρμοστικότητα, υπευθυνότητα, επίλυση προβλημάτων καθώς και
πρόγραμμα για την σύνταξη Προδιαγραφών και υλοποίηση προγράμματος
mentoring/life-coaching με στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.
Τέλος, για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση
παρεμβάσεων, έχει προγραμματιστεί σχετική κατηγορία

των

παραπάνω

4.
Οριζόντιων δράσεων, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των
υποστηρικτικών ενεργειών και των απαιτούμενων θεσμικών παρεμβάσεων.
Ενδεικτικά, οι δράσεις που προβλέπονται αφορούν στην υποστήριξη της
λειτουργίας των ΙΑΚ με ενέργειες για την δικτύωση, συστηματοποίηση και
προτυποποίηση τους, την κωδικοποίηση του εύρους των εργασιών του, την
δημιουργία εργαλείων, την αξιολόγηση, υποστήριξη, συντονισμό και
καθοδήγηση των ΙΑΚ. Παράλληλα, προβλέπεται πρόγραμμα ενεργοποίησης
εφήβων στην υλοποίηση του προγράμματος και δράσεις Ανάπτυξης
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5.1
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΑΞΟΝΑ 5 «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ»
ΜΕΤΡΟ

Π/Υ
2012-2015

Π/Υ
2015-2020

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
(εκ. ευρώ)

1

540.000 €

470.000 €

1.010.000 €

2

1.160.000 €

575.000 €

1.735.000 €

3

210.000 €

1.000.000 €

1.210.000 €

4

1.105.000 €

6.400.000 €

7.505.000 €

3.015.000 €

8.445.000 €

11.460.000 €

ΣΥΝΟΛΟ
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ΔΡΑΜΑ
ΝΕΣΤΟΣ
ΞΑΝΘΗ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΣΑΠΕΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΤΟΠΕΙΡΟΣ
ΣΥΝΟΛΑ

2012‐2015
2015‐2020
2012‐2015
2015‐2020
2012‐2015
2015‐2020
2012‐2015
2015‐2020
2012‐2015
2015‐2020
2012‐2015
2015‐2020
2012‐2015
2015‐2020
2012‐2015
2015‐2020
2012‐2015
2015‐2020
2012‐2015
2015‐2020

ΣΤΕΓΑΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΥΓΕΙΑ

113.500 €
2.901.500 €
871.250 €
10.388.150 €
1.236.000 €
12.126.000 €
1.520.500 €
32.224.400 €
0€
901.750 €
1.073.500 €
1.524.000 €
763.500 €
4.202.000 €
936.500 €
8.330.600 €
3.000.000 €
0€
9.514.750 €
72.598.400 €

79.000 €
182.000 €
620.000 €
915.000 €
1.090.000 €
4.070.000 €
1.138.000 €
2.072.500 €
95.000 €
150.000 €
320.000 €
590.000 €
505.000 €
817.500 €
772.000 €
610.000 €
0€
0€
4.619.000 €
9.407.000 €

0€
1.750.000 €
0€
3.248.500 €
0€
3.640.000 €
0€
2.657.500 €
0€
1.745.000 €
0€
3.335.000 €
0€
2.618.000 €
0€
1.349.500 €
0€
0€
0€
20.343.500 €

50.000 €
40.000 €
150.000 €
230.000 €
230.000 €
540.000 €
190.000 €
235.000 €
20.000 €
60.000 €
110.000 €
170.000 €
160.000 €
220.000 €
120.000 €
180.000 €
0€
0€
1.030.000 €
1.675.000 €

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
ΘΕΜΑΤΑ
330.000 €
840.000 €
410.000 €
1.500.000 €
670.000 €
1.435.000 €
790.000 €
1.255.000 €
120.000 €
655.000 €
275.000 €
955.000 €
200.000 €
965.000 €
220.000 €
840.000 €
0€
0€
3.015.000 €
8.445.000 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Εξειδίκευση δράσεων ανά οικισμό

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ (Η περιοχή ανήκει στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου και έχει γίνει κατάληψη από τους Ρομά με αυθαίρετα κτίσματα εδώ και δεκαετίες)
ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

2015-2020

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

2015

2020

50.000 €

ΜΕΛΕΤΗ

1

1

10.000 €

ΔΟΜΗ

1

189.000 €

ΣΠΙΤΙΑ

15

1.800.000 €

ΣΠΙΤΙΑ

30

Βελτίωση και αναβάθμιση
δικτυου

60.000 €

ΜΕΤΡΑ

1.500

Βελτίωση και αναβάθμιση
δικτυου

60.000 €

ΜΕΤΡΑ

1.500

2012-2015

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΒΑΣΙΚΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΤΕΓΑΣΗ

ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ

Οριζόντια δράση για όλους
τους οικισμούς της
Περιφέρειας-επιμερισμένο
κόστος για το συγκεκριμένο
οικισμό

Στον οικισμό Φιλίππου
υπάρχουν 73 οικογένειες που
στεγάζονται σε 31κατοικίες
Χορήγηση δανείων και
από αυτές 5% Παραπήγματα
ανάληψη πρωτοβουλίας
από ευτελή υλικά δίχως
διαχείρησης των κονδυλίων
από το Δήμο για εφαρμογή
βασικές ανέσεις, 30%
προγράμματος
Αυτοσχέδιες Κατασκευές,
οργανωμένης δόμησης σε
65% κτιστά σπίτια και πολλά
έκταση που θα
από τα υπόλοιπα σπίτια
παραχωρηθεί για το σκοπό
χρήζουν επισκευών
αυτό.
Ηλεκτροδότηση της
περιοχής στην οποία θα
επιλεγεί για την ανέγερση
των οικιών των Ρομά
Υδροδότηση της περιοχής
στην οποία θα
χωροθετηθούν οι νέες
οικίες των Ρομά

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Διαμόρφωση αποχετευτικού
δικτύου της περιοχής στην
οποία θα χωροθετηθούν οι
νέες οικίες των Ρομά

Κατασκευή δικτύου

150.000 €

ΜΕΤΡΑ

1.500

ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΙ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

Βελτίωση και αναβάθμιση
οδικού δικτύου,
ασφαλτοστρώσεις

Βελτίωση και αναβάθμιση
οδικού δικτυου

150.000 €

ΜΕΤΡΑ

1.000

Διαμόρφωση πεζοδρομίων

Διαμόρφωση πεζοδρόμων και
πεζοδρομίων

312.500 €

ΜΕΤΡΑ

2.500

60.000 €

Τ.Μ.

300

60.000 €

ΜΕΛΕΤΕΣ

1

1

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑ ΩΡΑ

2

3

ΤΕΜΑΧΙΑ

30

15

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΑΡΚΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Θα απαιτηθούν πόροι για
εκπόνηση μελετών για την
ένταξη του οικισμού στο
Επέκταση Σχεδίου Πόλεως
Σχέδιο πόλης και την τη
και Μελέτη Πράξης
μελέτη της πράξης
Εφαρμογής για την
εφαρμογής του σχεδίου
οργάνωση του οικισμού και πόλεως μετά την μεταβίβαση
την εφαρμογή
του χώρου στο Δήμο Δράμας
θεσμοθετημένου
από την Κτηματική Εταιρεία
ρυμμοτομικού σχεδίου
του Δημοσίου και τον
αποχαρακτηρισμό της από
χώροι σχολείου σε
οικοδομικά τετράγωνα
GIS-«κτηματολόγιο-ρομά»
Η δράση αφορά στην
αναλυτική καταγραφή του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος,
των συνθηκών ενοίκησης
των νοικοκυριών για τη
διαμόρφωση πολιτικής
στέγασης
Επιδότηση ενοικίου για
μετεγκατάσταση
νοικοκυριών

ΔΕΙΚΤΗΣ

Π/Υ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ,
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΑ

Διαμόρφωση χώρων
πλατείας
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ
ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Επέκταση λεωφοριακής
γραμμής για κάλυψη
αναγκών Νεοσύστατου
οικισμού
Ανάπτυξη δικτύου
συλλογής απορριμάτων

100.000 €

Προμήθεια κάδων
απορριμμάτων

13.500 €
113.500 €

2.901.500 €

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΠΥΛΩΝΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

2012-2015 2016-2020

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠΡΟΕΝΤΑΞΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ

Π/Υ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Λειτουργία πρότυπου παιδικού σταθμού υπό την αιγίδα του Δήμου. Στις
δραστηριότητες θα περιλαμβάνονται η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και
προγράμματα ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων με στόχο την καλύτερη
σχολική ένταξη. Η ελλιπής γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί βασικό
ανασταλτικό παράγοντα για την εγγραφή των παιδιών στην εκπαιδευτική
διαδικασία αλλά και την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

ΑΤΟΜΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Απαραίτητη είναι η κατασκευή σχολικών κτιριών ανάλογα με τις ανάγκες των
οικισμών του δήμου (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο).

ΚΤΙΡΙΟ

2015

2020

ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Τα προβλήματα των σχολικών μονάδων επικεντρώνονται στην έλλειψη
αιθουσών διδασκαλίας και στην έλλειψη εργαστηρίων και αιθουσών
υπολογιστών.

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΑΠΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΗ
2ΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ

3.000 €

70.000 €

150.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

ΑΤΟΜΑ

30

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
Παρέμβαση στους μαθητές και στους γονείς / Συλλόγους γονέων που
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ
ασκούν συχνά αρνητική επιρροή στην σχολική κοινότητα
(αντιμετώπιση
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
στερεοτύπων και αντιλήψεων)
ΒΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προγράμματα για τη μεταφορά των παιδιών σε κάθε στάδιο της εκπαιδευτικής
ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ
διαδικασίας (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο). Συνεργασία
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ
με ιδιωτικά σχολεία για παραχώρηση σχολικού οχήματος, εκμισθωση
ΜΑΘΗΤΩΝ
σχολικού οχήματος κ.α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΕ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Προγράμματα παρέμβασης στις οικογένειες για την ανάδειξη της
αναγκαιότητας και χρησιμότητας της εκπαίδευσης.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Λειτουργία Μονάδων ενισχυτικής διδασκαλίας και δημουργικής απασχόλησης
Η μαθητική διαρροή στον
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
για παιδιά από 6-14 ετών, υπό την αιγίδα του Δήμου.
οικισμό του Φιλίππου εκτιμάται
(ΚΕΔΔΑΠ)
ότι είναι μικρή.

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

Επιδομα σε συνάρτηση με την ολοκλήρωση της φοίτησης. Προγράμματα
διδασκαλίας σε θερινά τμήματα και σε εσπερινά τμήματα για μαθητές άνω
των 14 ετών.

Επίδομα με την ολοκλήρωση
της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης για τους μαθητές
του οικισμού με στόχο τη
βελτίωσης των επιδόσεων και
του επιπέδου γνώσεως μετά
την αποφοίτηση.

Ο αναλφαβητισμός είναι βασικό χαρακτηριστικό του πληθυσμού Ρομά, και
δυστυχώς οι ενήλικες δεν ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να φοιτήσουν
τουλάχιστον στο δημοτικό. Επίσης οι ενήλικες δεν μπορούν να βοηθήσουν
τα παιδιά τους στη μελέτη των μαθημάτων λόγω αναλφαβητισμού αλλά και
λόγω της ελλιπούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Απαιτούνται
στοχευμένα προγράμματα σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού αλλά και
σχολεία δεύτερης ευκαιρίας για τους ενήλικες.

Απαιτούνται στοχευμένα
προγράμματα γιατί ο
αναλφαβητισμός είναι και σε
αυτόν τον οικισμό το κύριο
χαρακτηριστικό του
πληθυσμού. Το μεγαλύτερο
ποσοστό των ενηλίκων είναι
αναλφάβητοι.

6.000 €

20.000 €

ΑΤΟΜΑ

12.000 €

ΑΤΟΜΑ

ΑΤΟΜΑ

ΑΤΟΜΑ

ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΟΥΝ

ΣΥΝΟΛΑ

79.000 €

182.000 €

30

40

20

40

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

2012-2015 2015-2020

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΠΡΟΝΟΙΑ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Πολλοί οικισμοί βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τις μονάδες υγείας και
κυρίως από τα νοσοκομεία. Η μετάβαση στα νοσοκομεία δεν είναι απαραίτητη
μόνο σε περιπτώσεις εξετάσεων ή νοσηλείας αλλά και για να προμηθευτούν
φάρμακα οι ασφαλισμένοι στην πρόνοια, από το φαρμακείο του νοσοκομείου.
Για τους παραπάνω λόγους είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί εύκολη πρόσβαση
στις νοσοκομειακές μονάδες σε συνεργασία με τον Δήμο και το ΙΑΚ.

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

2015 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

20.000 €

10.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΨΥΧΙΚΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ/
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

Χαρακτηριστικό των Ρομά σε θέματα ψυχικής υγείας είναι η εμφάνιση
ψυχικών διαταραχών, κατάθλιψης, άγχους, αγχώδη διαταραχή, νευρολογικά
νοσήματα και η εύκολη προσφυγή σε φαρμακευτικές αγωγές. Επίσης,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Προγράμματα ενημέρωσης του
ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ, ενώ η εξάρτηση από το τσιγάρο αφορά όλο
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ,
πληθυσμού αλλά και έγκαιρης
τον πληθυσμό, γυναίκες-άντρες-παιδιά. Προγράμματα ενημέρωσης του
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
διάγνωσης.
πληθυσμού αλλά και διάγνωσης είναι απαραίτητα. Δημιουργία κινητής
ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
μονάδας η οποία σε συνεργασία με νοσοκομείο, φορείς ψυχικής υγείας και το
ΙΑΚ θα παρέχει καθημερινή κάλυψη σε όλους τους οικισμούς του Δήμου.

10.000 €

10.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την προαγωγή και προάσπιση της
Δημόσιας Υγείας μέσω παρεμβάσεων με προγράμματα ενημέρωσης στον
Παρεμβάσεις για την
πληθυσμό των Ρομά, ενδεικτικά στους παρακάτω τομείς: HIV/AIDS
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ενημέρωση του πληθυσμού
Αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ
στον οικισμό Φιλίππου είναι
Προγεννητική, Περιγεννητική και Επιλόχεια Φροντίδα
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ,
απαραίτητες και για την
Αντισύλληψη, Οικογενειακός προγραμματισμός, Εμβολιασμός κατά HPV
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ενημέρωση των Ρομά αλλά και
Σεξουαλική βία (βιασμός, σεξουαλική εκμετάλλευση, παιδική σεξουαλική
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
για την αντιμετώπιση
εκμετάλλευση). Επίσης, σημαντικό είναι τα προγράμματα να στοχεύσουν στην
ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ
στερεοτύπων - αντιλήψεων
αντιμετώπιση στερεότυπων και αντιλήψεων που αποτελούν ανασταλτικό
παράγοντα στον οικογενειακό προγραμματισμό.

10.000 €

10.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

Σχολική αγωγή σε θέματα ατομικής και στοματικής υγιεινής. Παρέμβαση με
προγράμματα ενημέρωσης στον πληθυσμό των Ρομά μέσω του ΙΑΚ και
Για τον οικισμό του Φιλίππου
δημιουργία μόνιμου μηχανισμού ενημέρωσης/καταγραφής και δημιουργίας
είναι απαραίτητα προγράμματα
ιατρικού φακέλου-ιστορικού . Δημιουργία κινητής μονάδας η οποία σε
σχολικής αγωγής για ατομική
συνεργασία με νοσοκομείο και το ΙΑΚ θα παρέχει καθημερινή πλήρη κάλυψη
και στοματική υγιεινή. Επίσης
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
σε όλους τους οικισμούς του Δήμου. Πρόγραμμα εμβολιασμών κατά του του
προγράμματα ενημέρωσης για
τραχήλου της μήτρας.
Ενδεικτικοί τομείς εξετάσεων:
θέματα υγείας για τον
καρκίνος μαστού, τραχήλου μήτρας, παχέος εντέρου,καρδιαγγειακά
πληθυσμό των Ρομά.
Νοσήματα, Υπέρταση, Χοληστερίνη, Διαβήτης, δερματοπάθειες, ηπατίτιδα,
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ
φυματίωση, στοματική υγεία, μέτρηση οστικής μάζας. Εμβολιασμοί.
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Οικογενειακός γιατρός» ανά οικισμό.

ΣΥΝΟΛΑ

50.000 €

40.000 €

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΠΥΛΩ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΝΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ
2012-2015

π.χ. Επισκευή Οχημάτων και Γεωργικών Μηχανημάτων,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Μεταλλικές Κατασκευές, Απόδοση Γεωργικών Εκτάσεων
ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Για Καλλιέργεια Και Εκμετάλλευση

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ/ΑΥΞΗΣΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ /
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ

2015-2020

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

175.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

50

175.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

50

105.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

30

2015 2020

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ROMA

1. Επιδότηση θέσεων εργασίας
2. Εξοικείωση με την μισθωτή εργασία
3. Καταπολέμηση αδήλωτης εργασίας

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ROMA

Αντιμετώπιση της ανεργίας

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Νομιμοποίηση υφιστάμενων επαγγελματικών
ενασχολήσεων
2. Διευκόλυνση της πρόσβασης σε μικροπιστώσεις
3. Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας

100.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

20

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ON THE JOB
TRAINING

Προγράμματα με αυξημένη διάρκεια πρακτικής άσκησης
με σκοπό την εξοικείωση με την μισθωτή εργασία

150.000 €

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

75

90.000 €

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

75

700.000 €

ΚΟΙΝΣΕΠ/
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

2

175.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

50

80.000 €

ΔΙΚΤΥΑ

1

1. Προγράμματα απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων
2. Εξειδίκευση των υφιστάμενων επαγγελματικών
δεξιοτήτων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
3. Πρόγραμμα εκπαίδευσης δημιουργίας και συντήρησης
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
λαχανόκηπου για κάλυψη αναγκών οικογένειας,
KAI ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
(εκπαιδευτική διάσταση: δεν είναι επιδοματικού
χαρακτήρα παρέμβαση, ο ωφελούμενος ανταμείβεται
από την εργασία του)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΠΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ROMA
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΜΕΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Π/Υ

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΑ

Κοινωνική οικονομία – συνεταιρισμοί με στόχο:
1. προσφορά υπηρεσιών για κάλυψη αναγκών της
κοινότητας (πχ. κοινωνικό παντοπωλείο, υπηρεσία
μεταφοράς και διακίνησης ατόμων, υπηρεσίες
καθαρισμού, πλυντηρίων, catering, λουτρά κλπ)
2. οργάνωση και διαχείριση των προϊόντων από τις
ασχολίες των ρομά
3. αξιοποίηση συλλεκτών μετάλλου σε ανταποδοτικές
δράσεις ανακύκλωσης
4. Εκμίσθωση-διάθεση δημοτικών γαιών για αγροτική
εκμετάλευση
5. Δημιουργία τοπικής τσιγγάνικης αγοράς – παζάρι
(άδειες μικροπωλητών-προώθηση – οργάνωση –
διαχείριση / για το συγκεκριμένο παζάρι)
6. Συνεταιρισμός συλλογής και διαχείρισης
ανακυκλώσιμωνν υλικών
Επιδότηση θέσεων εργασίας σε οικονομικές
δραστηριότητες, όπου σε τοπικό επίπεδο παρατηρείται
υψηλό ποσοστό αδήλωτης εργασίας, με παράλληλο
στόχο την ένταξη των Ρομά στην αγορά εργασίας

Έντονο πρόβλημα ανεργίας
στον οικισμό, περίπου 90%.
Κάποιες οικογένειες
ασχολούνται με την συλλογή
παλαιών σιδήρων.

Έλλειψη δεξιοτήτων,
περιορισμένη εξειδίκευση,
απουσία επαγγελματικής
εξέλιξης

Ευάλωτη κοινωνική ομάδα,
αποκλιεισμένη από την αγορά
εργασίας.
Η τοπικη οικονομία δεν αρκεί
για την πλήρη απασχόληση
του εργατικού δυναμικού της
ομάδας

Τα μέλη της ομάδας μπορούν
να αντικαταστήσουν το
αδήλωτο εργατικό δυναμικό.

Η δικτύωση θα συνδράμει την
κοινωνική συνοχή και θα
1. Δράσεις Δικτύωσης & Προώθησης τοπικών προιόντων ενδυναμώσει τον κοινωνικό
2. Ανάπτυξη Δικτύων
ιστό σε τοπικό επίπεδο
(κινητικότητα
&επιχειρηματικότητα)
0€

1.750.000 €

Δ Η Μ Ο Σ Δ Ρ Α Μ Α Σ - Ο ΙΚ ΙΣ Μ Ο Σ Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Υ
ΠΥΛΩ
ΝΑΣ

Ε ΙΔ ΙΚ Ο Σ
ΣΤ Ο ΧΟ Σ

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ ΙΕ Σ
ΠΑΡΕΜ ΒΑΣΕΩ Ν

Π Ρ Ο Τ Ε ΙΝ Ο Μ Ε Ν Ε Σ
Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε ΙΣ

Σ Υ Ν Ο Π Τ ΙΚ Η Π Ε Ρ ΙΓ Ρ Α Φ Η Τ Η Σ
ΠΑΡΕΜ ΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε ΙΣ Γ ΙΑ
Τ Ο Ν Ο ΙΚ ΙΣ Μ Ο

Π/Υ
2 0 1 2 -2 0 1 5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ο Υ
Δ ΙΑ Λ Ο Γ Ο Υ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Ε Σ
Δ Ρ Α Σ Ε ΙΣ

Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η
ΕΝΤΑΞΗ

Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΕ Σ
Δ Ρ Α Σ Ε ΙΣ

Δ Ρ Α Σ Ε ΙΣ
ΕΝ Η Μ ΕΡΩ ΣΗ Σ
Ε Υ Α ΙΣ Θ Η Τ Ο Π Ο ΙΗ Σ Η Σ
ΠΛΗΘ ΥΣΜ Ο Υ ΡΟ Μ Α

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ ΙΑ Γ Ο Ν Ε Ω Ν Β ΙΩ Μ Α Τ ΙΚ Α Σ Ε Μ ΙΝ Α Ρ ΙΑ

Δ Ρ Α Σ Ε ΙΣ
ΕΝ Η Μ ΕΡΩ ΣΗ Σ
Ε Υ Α ΙΣ Θ Η Τ Ο Π Ο ΙΗ Σ Η Σ
R O M A Κ Α Ι Γ Ε Ν ΙΚ Ο Υ
ΠΛΥΘ ΥΣΜ Ο Υ

Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Λ Η Ψ Ε ΙΣ Κ Α Ι
ΣΤΕΡΕΟ ΤΥΠ Α

Π Ε Ρ ΙΘ Ω Ρ ΙΟ Π Ο ΙΗ Σ Η

ΠΡΟ ΓΡΑΜ Μ Α
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ω Ν
Δ Ε Ξ ΙΟ Τ Η Τ Ω Ν

Ε Τ Α ΙΡ ΙΚ Η Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η
ΕΥΘ ΥΝ Η

Δ Ρ Α Σ Ε ΙΣ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ
Ε Τ Α ΙΡ ΙΚ Η Σ Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η Σ
ΕΥΘ ΥΝ Η Σ

Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ ΙΞ Η
Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ ΙΑ Σ
ΣΥΣΤΗΜ ΑΤΟ Σ
Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΩ Ν
Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ ΙΞ Η Σ Ρ Ο Μ Α

Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ ΙΞ Η
Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ ΙΑ Σ ΙΑ Κ

Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ ΙΚ Τ ΙΚ Ε Σ
Ε Ν Ε Ρ Γ Ε ΙΕ Σ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σ Υ Λ Λ Ο Γ ΙΚ Ο Τ Η Τ Α Σ Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ ΙΚ Ο Τ Η Τ Α Σ

Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ ΙΑ
Μ Η Χ Α Ν ΙΣ Μ Ο Υ
Σ Υ Ν Τ Ο Ν ΙΣ Μ Ο Υ &
Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ ΙΞ Η Σ
Υ Λ Ο Π Ο ΙΗ Σ Η Σ Τ Ο Υ
ΠΡΟ ΓΡΑΜ Μ ΑΤΟ Σ
Κ Α Μ Π Α Ν ΙΕ Σ
Ε Υ Α ΙΣ Θ Η Τ Ο Π Ο Ί Η Σ Η Κ Ο ΙΝ Α Δ Ρ Ω Μ Ε Ν Α
ΣΥΝΟ Λ Α

Π ρ ο γ ρ ά μμα τα ε ν η μέ ρ ω σ ης ,
ε υ α ισ θ η τ ο π ο ίη σ η ς γ ια θ έ μ α τ α
π α ιδ ικ ή ς ε ρ γ α σ ία ς ,
ε ν δ ο ο ικ ο γ ε ν ε ια κ ή ς β ία ς ,
π ο λ ιτ ικ ά δ ικ α ιώ μ α τ α κ α ι υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ις ,
δ ικ α ιώ μ α τ α τ ο υ π α ιδ ιο ύ ,
ισ ό τ η τ α τ ω ν φ ύ λ ω ν , γ υ ν α ικ ε ία
χ ε ιρ α φ έ τ η σ η , π α ρ α β α τ ικ ή σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ,
γ ά μ ο ι α ν η λ ίκ ω ν

Έ ν τ ο ν α κ ο ιν ω ν ικ ά
πρ ο β λ ή μα τα

1 . Π α ρ ε μ β ά σ ε ις σ τ ο σ χ ο λ ε ίο γ ια τ η ν
Τ σ ιγ γ ά ν ικ η π ο λ ιτ ισ τ ικ ή τ α υ τ ό τ η τ α , σ τ η ν
Α ν α γ κ α ιό τ η τ α
λ ο γ ικ ή τ ο υ α ν ο ιχ τ ο ύ σ χ ο λ ε ίο υ
κ α τα π ο λ έ μ η σ η ς τω ν
2 . Ε ν έ ρ γ ε ιε ς κ α τ α γ ρ α φ ή ς , α ν ά δ ε ιξ η ς ,
π ρ ο κ α τα λ ή ψ ε ω ν κ α ι
ε ν ίσ χ υ σ η ς , υ π ο σ τ ή ρ ιξ η ς τ ο υ
ε ν ίσ χ υ σ η ς τ ο υ π ο λ ιτ ισ μ ο ύ
π ο λ ιτ ισ μ ο ύ τ ω ν ρ ο μ ά ( r o m p r id e )
τω ν Ρ ο μά
/ δ ιο ρ γ ά ν ω σ η π ο λ ιτ ισ τ ικ ώ ν
( σ τ η ν π ε ρ ίο δ ο 2 0 1 2 - 2 0 1 5
εκδηλώ σ εω ν
π ρ ο β λ έ π ε τ α ι η δ ιο ρ γ ά ν ω σ η
3 . Ε ν έ ρ γ ε ιε ς κ α τ α π ο λ έ μ η σ η ς σ τ ίγ μ α τ ο ς π ο λ ιτ ισ τ ικ ή ς ε κ δ ή λ ω σ η ς α ν τ ιμ ε τ ώ π ισ η σ τ ε ρ ε ό τ υ π ω ν ,
r o m p r id e )
π ρ ο κ α τ α λ ή ψ ε ω ν , π ρ ο β ο λ ή θ ε τ ικ ώ ν
π ρ ο τύ πω ν
1 . Ε κ π α ίδ ε υ σ η γ ια β ε λ τ ίω σ η τ η ς
ικ α ν ό τ η τ α ς σ ε π ε δ ία ό π ω ς :
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ικ ή ε π ικ ο ιν ω ν ία , ο μ α δ ικ ή
Ε ίν α ι α π α ρ α ίτ η τ η η
ε ρ γ α σ ία – σ υ ν ε ρ γ α σ ία , χ ε ιρ ισ μ ό ς
ε κ π α ίδ ε υ σ η κ α ι υ π ο σ τ ή ρ ιξ η
δ ια φ ω ν ιώ ν , ε υ ε λ ιξ ία κ α ι
τω ν με λ ώ ν τη ς ο μά δ α ς σ τη
π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ικ ό τ η τ α , υ π ε υ θ υ ν ό τ η τ α ,
σ υν α ν α σ τρ ο φ ή κ α ι
ε π ίλ υ σ η π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν
σ υ ν α λ λ α γ ή μ ε τ ο ν γ ε ν ικ ό
2 . Π ρ ο δ ια γ ρ α φ έ ς κ α ι Υ λ ο π ο ίη σ η
πληθυσ μό .
Π ρ ό γ ρ α μ μ α τ ο ς m e n t o r in g / lif e - c o a c h in g
μ ε σ τ ό χ ο τ η ν α ν ά π τ υ ξ η κ ο ιν ω ν ικ ώ ν
δ ε ξ ιο τ ή τ ω ν
υ π ο σ τ ή ρ ιξ η , π ρ ο ώ θ η σ η κ α ι ε ν η μ έ ρ ω σ η
Σ τ η ν ε υ ρ ύ τ ε ρ η π ε ρ ιο χ ή δ ε ν
ε τ α ιρ ιώ ν γ ια τ η ν Ε Κ Ε π ρ ο ς ό φ ε λ ο ς τ ο υ
π α ρ ο υ σ ιά ζ ε τ α ι α ν ά π τ υ ξ η Ε Κ Ε
πληθυσ μο ύ Ρο μά
Δ ικ τ ύ ω σ η , Σ υ σ τ η μ α τ ο π ο ίη σ η ,
Π ρ ο τ υ π ο π ο ίη σ η , κ ω δ ικ ο π ο ίη σ η ε ύ ρ ο υ ς
ε ρ γ α σ ιώ ν , α ξ ιο λ ό γ η σ η σ υ μ β ο λ ή ς ΙΑ Κ ,
Αναθεώ ρ ησ η, έλεγχο ς και
δ η μ ιο υ ρ γ ία ε ρ γ α λ ε ίω ν , υ π ο σ τ ή ρ ιξ η ,
σ υ ν έ χ ισ η τ η ς λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς
σ υ ν τ ο ν ισ μ ό ς κ α θ ο δ ή γ η σ η τ ω ν ΙΑ Κ ,
τ ο υ θ ε σ μ ο ύ τ ω ν ΙΑ Κ
α π ο τ ύ π ω σ η δ ικ τ ύ ο υ π α ρ ο χ ή ς
υ π η ρ ε σ ιώ ν π ρ ο ς Ρ ο μ ά , α σ τ ικ ο δ η μ ο τ ικ ή
κάλυψη

6 0 .0 0 0 €

2 0 0 .0 0 0 €

Λ ε ιτ ο υ ρ γ ία μ η χ α ν ισ μ ο ύ
ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η ς δ ια χ ε ίρ ισ η ς τ ο υ
π ρ ο γ ρ ά μ μα το ς

Α ν τ ιμ ε τ ώ π ισ η ο ρ γ α ν ω τ ικ ώ ν
α δ υ ν α μ ιώ ν υ π ο σ τ ή ρ ιξ η
φ ο ρ έ ω ν σ τ η ν υ λ ο π ο ίη σ η

5 0 .0 0 0 €

1 . Ε μ π λ ο κ ή ε φ ή β ω ν σ τ η δ ια δ ικ α σ ία
υ λ ο π ο ίη σ η ς τ η ε ε θ ν ικ η ς σ τ ρ α τ η γ ικ ή ς
γ ια τ ο υ ς Ρ ο μ ά

έ λ λ ε ιμ α σ υ λ λ ο γ ικ ό τ η τ α ς κ α ι
μ ικ ρ ή σ υ μ μ ε τ ο χ ή τ ο υ
π λ η θ υ σ μ ο ύ σ τ α κ ο ιν ά

2 0 .0 0 0 €
3 3 0 .0 0 0 €

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΗΓΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ
2012-2015

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΤΕΓΑΣΗ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

GIS-«κτηματολόγιο-ρομά» Η
δράση αφορά στην αναλυτική
καταγραφή του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος, των συνθηκών
ενοίκησης των νοικοκυριών για
τη διαμόρφωση πολιτικής
στέγασης
Επιδότηση ενοικίου για
μετεγκατάσταση νοικοκυριών
Χορήγηση δανείων και ανάληψη
πρωτοβουλίας διαχείρησης των
κονδυλίων από το Δήμο για
εφαρμογή προγράμματος
οργανωμένης δόμησης σε
έκταση που θα παραχωρηθεί για
το σκοπό αυτό.

Στον οικισμό Χρυσοχωρίου
25 περίπου οικογένειες
διαμένουν σε λυόμενα και
παραπήγματα. Στις 95 οικίες
διαμένουν 117 οικογένειες,
άρα παρατηρείται το
φαινόμενο των
συστεγαζόμενων
διευρυμένων νοικοκυριών
Η δράση προτείνεται για τη
και αρκετά από τα υπόλοιπα
βελτίωση των συνθηκών
διαβιώσης των νοικοκυριών που σπίτια χρήζουν επισκευών
διαμένουν σε νόμιμες ιδιόκτητες
κατοικίες που χρήζουν
βελτιώσεων και επισκευών

ΔΕΙΚΤΗΣ

2015-2020

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

15.000 €

ΔΟΜΗ

1

189.000 €

ΣΠΙΤΙΑ

15

1.500.000 €

ΣΠΙΤΙΑ

25

375.000 €

ΣΠΙΤΙΑ

25

2015

2020

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Βελτίωση και αναβάθμιση
υφιστάμενου δικτύου
ηλεκτροδότησης

Βελτίωση και αναβάθμιση
δικτυου

60.000 €

ΜΕΤΡΑ

1.500

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Βελτίωση και αναβάθμιση δικτύου
ύδρευσης

Βελτίωση και αναβάθμιση
δικτυου

60.000 €

ΜΕΤΡΑ

1.500

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Αναπτυξη αποχετευτικού δικτυου

Δημιουργία νέου δικτύου

180.000 €

ΜΕΤΡΑ

1.800

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

Βελτίωση και αναβάθμιση οδικού
δικτύου, ασφαλτοστρώσεις

Ασφαλτόστρωση οδών
μέσου πλάτους 6 μέτρων

240.000 €

ΜΕΤΡΑ

1.600

ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΙ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

Διαμόρφωση πεζοδρομίων

ΠΑΡΚΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Διαμόρφωση χώρων πλατείας

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ
ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Πύκνωση του δικτύου των
κάδων απορριμάτων και της
συχνότητας αποκομιδής

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Οριζόντια δράση για όλους
τους οικισμούς της
Περιφέρειας-επιμερισμένο
κόστος για το συγκεκριμένο
οικισμό

Π/Υ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ,
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΑ

Διαμόρφωση πεζοδρόμων
και πεζοδρομίων (Κάλυψη
παρόδιων τάφρων με
σχάρες)
Η δράση αφορά τη
διαμόρφωση κοινόχρηστων
χώρων στον οικισμό
(πλατείες παιδικές χαρές)
και αφορά τις εργασίες
διαμόρφωσης των χώρων,
αλλά και την προμήθεια του
αστικού εξοπλισμού
(πάγκάκια, φωτιστικά,
παιχνίδια κλπ)
Η δράση αφορά την
εκπόνηση των απαραίτητων
μελετών για την επέκταση
των δικτύων υποδομής του
οικισμού και για τη
διαμόρφωση των
κοινόχρηστων χώρων

150.000 €

ΜΕΤΡΑ

1100

Τ.Μ.

Προμήθεια κάδων
απορριμμάτων
150.000 €

60.000 €

ΜΕΛΕΤΕΣ

1

6.750 €

ΤΕΜΑΧΙΑ

15

2.685.750 €

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ
2012-2015

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠΡΟΕΝΤΑΞΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ

Π/Υ
2015-2020

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Λειτουργία πρότυπου παιδικού σταθμού υπό την αιγίδα του Δήμου.
Στις δραστηριότητες θα περιλαμβάνονται η εκμάθηση της ελληνικής
γλώσσας και προγράμματα ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων με
στόχο την καλύτερη σχολική ένταξη. Η ελλιπής γνώση της ελληνικής
γλώσσας αποτελεί βασικό ανασταλτικό παράγοντα για την εγγραφή
των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και την ολοκλήρωση
της εκπαίδευσης.

ΑΤΟΜΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Απαραίτητη είναι η κατασκευή σχολικών κτιριών ανάλογα με τις
ανάγκες των οικισμών του δήμου (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο,
δημοτικό σχολείο).

ΚΤΙΡΙΟ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Τα προβλήματα των σχολικών μονάδων επικεντρώνονται στην
έλλειψη αιθουσών διδασκαλίας και στην έλλειψη εργαστηρίων και
αιθουσών υπολογιστών.

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Προγράμματα παρέμβασης στις οικογένειες για την ανάδειξη της
αναγκαιότητας και χρησιμότητας της εκπαίδευσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2015

2020

50

50

1

1

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Λειτουργία Μονάδων ενισχυτικής διδασκαλίας και δημουργικής
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
απασχόλησης για παιδιά από 6-14 ετών, υπό την αιγίδα του Δήμου.
(ΚΕΔΔΑΠ)
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΡΡΟΗΣ
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
Παρέμβαση στους μαθητές και στους γονείς / Συλλόγους γονέων που
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ
ασκούν συχνά αρνητική επιρροή στην σχολική κοινότητα
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
(αντιμετώπιση στερεοτύπων και αντιλήψεων)
ΒΙΑΣ
ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΠΟΧΗΣ
ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΣΤΗ 2ΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΕ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Η μαθητική διαρροή στον
οικισμό του Χρυσοχωρίου
είναι σημαντική

250.000 €

15.000 €

Επίδομα με την ολοκλήρωση
της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης για τους μαθητές
του οικισμού με στόχο τη
μείωση της μαθητικής
διαρροής αλλά και της
βελτίωσης των επιδόσεων και
του επιπέδου γνώσεως μετά
την αποφοίτηση.

Ο αναλφαβητισμός είναι βασικό χαρακτηριστικό του πληθυσμού Ρομά,
και δυστυχώς οι ενήλικες δεν ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να
Απαιτούνται στοχευμένα
φοιτήσουν τουλάχιστον στο δημοτικό. Επίσης οι ενήλικες δεν
προγράμματα γιατί ο
μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους στη μελέτη των μαθημάτων
αναλφαβητισμός είναι και σε
λόγω αναλφαβητισμού αλλά και λόγω της ελλιπούς γνώσης της
αυτόν τον οικισμό το κύριο
ελληνικής γλώσσας. Απαιτούνται στοχευμένα προγράμματα σε ειδικές
χαρακτηριστικό του
ομάδες του πληθυσμού αλλά και σχολεία δεύτερης ευκαιρίας για τους
πληθυσμού.
ενήλικες.

80.000 €

20.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

25.000 €

ΑΤΟΜΑ

80.000 €

ΑΤΟΜΑ

ΑΤΟΜΑ
ΑΤΟΜΑ

ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΟΥΝ

ΣΥΝΟΛΑ

ΑΤΟΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προγράμματα για τη μεταφορά των παιδιών σε κάθε στάδιο της
εκπαιδευτικής διαδικασίας (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό
σχολείο). Συνεργασία με ιδιωτικά σχολεία για παραχώρηση σχολικού
οχήματος, εκμισθωση σχολικού οχήματος κ.α.

Επιδομα σε συνάρτηση με την ολοκλήρωση της φοίτησης.
Προγράμματα διδασκαλίας σε θερινά τμήματα και σε εσπερινά
τμήματα για μαθητές άνω των 14 ετών.

100.000 €

195.000 €

375.000 €

50

50

50

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΥΛΩΝΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

2012-2015 2015-2020

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

10.000 €

10.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΨΥΧΙΚΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ/
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

Χαρακτηριστικό των Ρομά σε θέματα ψυχικής υγείας είναι η εμφάνιση
ψυχικών διαταραχών, κατάθλιψης, άγχους, αγχώδη διαταραχή, νευρολογικά
νοσήματα και η εύκολη προσφυγή σε φαρμακευτικές αγωγές. Επίσης,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Προγράμματα ενημέρωσης του
ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ, ενώ η εξάρτηση από το τσιγάρο αφορά όλο
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ,
πληθυσμού αλλά και έγκαιρης
τον πληθυσμό, γυναίκες-άντρες-παιδιά. Προγράμματα ενημέρωσης του
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
διάγνωσης.
πληθυσμού αλλά και διάγνωσης είναι απαραίτητα. Δημιουργία κινητής
ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
μονάδας η οποία σε συνεργασία με νοσοκομείο, φορείς ψυχικής υγείας και το
ΙΑΚ θα παρέχει καθημερινή κάλυψη σε όλους τους οικισμούς του Δήμου.

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την προαγωγή και προάσπιση της
Δημόσιας Υγείας μέσω παρεμβάσεων με προγράμματα ενημέρωσης στον
Παρεμβάσεις για την
πληθυσμό των Ρομά, ενδεικτικά στους παρακάτω τομείς: HIV/AIDS
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ενημέρωση του πληθυσμού
Αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ
στον οικισμό Χρυσοχωρίου
Προγεννητική, Περιγεννητική και Επιλόχεια Φροντίδα
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ,
είναι απαραίτητες και για την
Αντισύλληψη, Οικογενειακός προγραμματισμός, Εμβολιασμός κατά HPV
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ενημέρωση των Ρομά αλλά και
Σεξουαλική βία (βιασμός, σεξουαλική εκμετάλλευση, παιδική σεξουαλική
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
για την αντιμετώπιση
εκμετάλλευση). Επίσης, σημαντικό είναι τα προγράμματα να στοχεύσουν στην
ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ
στερεοτύπων - αντιλήψεων
αντιμετώπιση στερεότυπων και αντιλήψεων που αποτελούν ανασταλτικό
παράγοντα στον οικογενειακό προγραμματισμό.

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ

Σχολική αγωγή σε θέματα ατομικής και στοματικής υγιεινής. Παρέμβαση με
προγράμματα ενημέρωσης στον πληθυσμό των Ρομά μέσω του ΙΑΚ και
Για τον οικισμό του
δημιουργία μόνιμου μηχανισμού ενημέρωσης/καταγραφής και δημιουργίας
Χρυσοχωρίου είναι απαραίτητα
ιατρικού φακέλου-ιστορικού . Δημιουργία κινητής μονάδας η οποία σε
προγράμματα σχολικής αγωγής
συνεργασία με νοσοκομείο και το ΙΑΚ θα παρέχει καθημερινή πλήρη κάλυψη
για ατομική και στοματική
σε όλους τους οικισμούς του Δήμου. Πρόγραμμα εμβολιασμών κατά του του
υγιεινή. Επίσης προγράμματα
τραχήλου της μήτρας.
Ενδεικτικοί τομείς εξετάσεων:
ενημέρωσης για θέματα υγείας
καρκίνος μαστού, τραχήλου μήτρας, παχέος εντέρου,καρδιαγγειακά
για τον πληθυσμό των Ρομά.
Νοσήματα, Υπέρταση, Χοληστερίνη, Διαβήτης, δερματοπάθειες, ηπατίτιδα,
φυματίωση, στοματική υγεία, μέτρηση οστικής μάζας. Εμβολιασμοί.

2015 2020

5.000 €

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

Πολλοί οικισμοί βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τις μονάδες υγείας και
κυρίως από τα νοσοκομεία. Η μετάβαση στα νοσοκομεία δεν είναι απαραίτητη
μόνο σε περιπτώσεις εξετάσεων ή νοσηλείας αλλά και για να προμηθευτούν
φάρμακα οι ασφαλισμένοι στην πρόνοια, από το φαρμακείο του νοσοκομείου.
Για τους παραπάνω λόγους είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί εύκολη πρόσβαση
στις νοσοκομειακές μονάδες σε συνεργασία με τον Δήμο και το ΙΑΚ.

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Οικογενειακός γιατρός» ανά οικισμό.

ΣΥΝΟΛΑ

30.000 €

30.000 €

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΥΛΩ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΝΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ
2012-2015

π.χ. Επισκευή Οχημάτων και Γεωργικών Μηχανημάτων,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Μεταλλικές Κατασκευές, Απόδοση Γεωργικών Εκτάσεων
ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Για Καλλιέργεια Και Εκμετάλλευση

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ/ΑΥΞΗΣΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ROMA
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ROMA

1. Επιδότηση θέσεων εργασίας
2. Εξοικείωση με την μισθωτή εργασία
3. Καταπολέμηση αδήλωτης εργασίας
Αντιμετώπιση της ανεργίας

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

2015-2020
70.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

20

105.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

30

105.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

30

2015 2020

1. Νομιμοποίηση υφιστάμενων επαγγελματικών
ενασχολήσεων
2. Διευκόλυνση της πρόσβασης σε μικροπιστώσεις
3. Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας

150.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ON THE JOB
TRAINING

Προγράμματα με αυξημένη διάρκεια πρακτικής άσκησης
με σκοπό την εξοικείωση με την μισθωτή εργασία

100.000 €

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

50

60.000 €

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

50

700.000 €

ΚΟΙΝΣΕΠ/
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

2

105.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

30

80.000 €

ΔΙΚΤΥΑ

1

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΠΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ROMA
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΜΕΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Προγράμματα απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων
2. Εξειδίκευση των υφιστάμενων επαγγελματικών
δεξιοτήτων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
3. Πρόγραμμα εκπαίδευσης δημιουργίας και συντήρησης
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
λαχανόκηπου για κάλυψη αναγκών οικογένειας,
KAI ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
(εκπαιδευτική διάσταση: δεν είναι επιδοματικού
χαρακτήρα παρέμβαση, ο ωφελούμενος ανταμείβεται
από την εργασία του)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ /
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Έντονο πρόβλημα ανεργίας
στον οικισμό, περίπου 80%.
Το μεγαλύτερο μέρος του
εισοδήματος προέρχεται από
περιστασιακή απασχόληση.

Π/Υ

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΑ

Κοινωνική οικονομία – συνεταιρισμοί με στόχο:
1. προσφορά υπηρεσιών για κάλυψη αναγκών της
κοινότητας (πχ. κοινωνικό παντοπωλείο, υπηρεσία
μεταφοράς και διακίνησης ατόμων, υπηρεσίες
καθαρισμού, πλυντηρίων, catering, λουτρά κλπ)
2. οργάνωση και διαχείριση των προϊόντων από τις
ασχολίες των ρομά
3. αξιοποίηση συλλεκτών μετάλλου σε ανταποδοτικές
δράσεις ανακύκλωσης
4. Εκμίσθωση-διάθεση δημοτικών γαιών για αγροτική
εκμετάλευση
5. Δημιουργία τοπικής τσιγγάνικης αγοράς – παζάρι
(άδειες μικροπωλητών-προώθηση – οργάνωση –
διαχείριση / για το συγκεκριμένο παζάρι)
6. Συνεταιρισμός συλλογής και διαχείρισης
ανακυκλώσιμωνν υλικών
Επιδότηση θέσεων εργασίας σε οικονομικές
δραστηριότητες, όπου σε τοπικό επίπεδο παρατηρείται
υψηλό ποσοστό αδήλωτης εργασίας, με παράλληλο
στόχο την ένταξη των Ρομά στην αγορά εργασίας

Έλλειψη δεξιοτήτων,
περιορισμένη εξειδίκευση,
απουσία επαγγελματικής
εξέλιξης

Ευάλωτη κοινωνική ομάδα,
αποκλεισμένη από την αγορά
εργασίας.
Η τοπικη οικονομία δεν αρκεί
για την πλήρη απασχόληση
του εργατικού δυναμικού της
ομάδας

Τα μέλη της ομάδας μπορούν
να αντικαταστήσουν το
αδήλωτο εργατικό δυναμικό.

Η δικτύωση θα συνδράμει την
κοινωνική συνοχή και θα
1. Δράσεις Δικτύωσης & Προώθησης τοπικών προιόντων ενδυναμώσει τον κοινωνικό
2. Ανάπτυξη Δικτύων
ιστό σε τοπικό επίπεδο
(κινητικότητα &
επιχειρηματικότητα)
0€

1.475.000 €

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΥΛΩ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΝΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΛΟΓΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΡΟΜΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ROMA ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΠΛΥΘΥΣΜΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΚ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΚΟΙΝΑ ΔΡΩΜΕΝΑ
ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

Προγράμματα ενημέρωσης,
ευαισθητοποίησης για θέματα
παιδικής εργασίας,
Έντονα κοινωνικά
ενδοοικογενειακής βίας,
προβλήματα
πολιτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις,
(η δράση αφορά το
δικαιώματα του παιδιού,
σύνολο των οικισμών στο
ισότητα των φύλων, γυναικεία
Δήμου Νέστου)
χειραφέτηση, παραβατική συμπεριφορά,
γάμοι ανηλίκων
1. παρεμβάσεις στο σχολείο για την
Τσιγγάνικη πολιτιστική ταυτότητα, στην
λογική του ανοιχτού σχολείου
2.Ενέργειες καταγραφής, ανάδειξης,
ενίσχυσης, υποστήριξης του πολιτισμού
των ρομά (rom pride) /διοργάνωση
πολιτιστικών εκδηλώσεων
3.Ενέργειες καταπολέμησης στίγματοςαντιμετώπιση στερεότυπων,
προκαταλήψεων, προβολή θετικών
προτύπων

Αναγκαιότητα
καταπολέμησης των
προκαταλήψεων και
ενίσχυσης του πολιτισμού
των Ρομά

Π/Υ

Π/Υ

ΔΕΙΚΤΗΣ

20122015

2015-2020

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

160.000 €

160.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

4

4

20.000 €

20.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

1

30.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

30.000 €

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ

1

600.000 €

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ/
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ

8

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

1. Εκπαίδευση για βελτίωση της
ικανότητας σε πεδία όπως:
αποτελεσματική επικοινωνία, ομαδική
Είναι απαραίτητη η
εργασία – συνεργασία, χειρισμός
εκπαίδευση και υποστήριξη
διαφωνιών, ευελιξία και
των μελών της ομάδας
προσαρμοστικότητα, υπευθυνότητα,
στη συναναστροφή και
επίλυση προβλημάτων
συναλλαγή με τον γενικό
2. Προδιαγραφές και Υλοποίηση
πληθυσμό.
Πρόγραμματος mentoring/life-coaching
με στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών
δεξιοτήτων
υποστήριξη, προώθηση και ενημέρωση Στην ευρύτεςρη περιοχή
δεν παρουσιάζεται
εταιριών για την ΕΚΕ προς όφελος του
ανάπτυξη ΕΚΕ
πληθυσμού Ρομά
Δικτύωση, Συστηματοποίηση,
Προτυποποίηση, κωδικοποίηση εύρους
Αναθεώρηση, έλεγχος και
εργασιών, αξιολόγηση συμβολής ΙΑΚ,
συνέχιση της λειτουργίας
δημιουργία εργαλείων, υποστήριξη,
του θεσμού των ΙΑΚ (για
συντονισμός καθοδήγηση των ΙΑΚ,
το σύνολο του Δήμου
αποτύπωση δικτύου παροχής
Νέστου)
υπηρεσιών προς Ρομά, αστικοδημοτική
κάλυψη

Λειτουργία μηχανισμού ολκληρωμένης
διαχείρισης του προγράμματος

Αντιμετώπιση
οργανωτικών αδυναμιών
υποστήριξη φορέων στην
υλοποίηση

50.000 €

1. Εμπλοκή εφήβων στη διαδικασία
υλοποίησης τηε εθνικης στρατηγικής
για τους Ρομά

έλλειμα συλλογικότητας
και μικρή συμμετοχή του
πληθυσμού στα κοινά

20.000 €

100.000 €

250.000 €

940.000 €

2015 2020

ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ
2012-2015

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

ΣΤΕΓΑΣΗ

10.000 €

ΔΟΜΗ

1

2015

2020

ΜΗΤΡΩΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

Επιδότηση ενοικίου για
μετεγκατάσταση νοικοκυριών

100.000 €

ΣΠΙΤΙΑ

10

ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Χορήγηση δανείων και ανάληψη
πρωτοβουλίας διαχείρησης των
κονδυλίων από το Δήμο για
εφαρμογή προγράμματος
οργανωμένης δόμησης σε έκταση
που θα παραχωρηθεί για το σκοπό
αυτό.

2.500.000 €

ΣΠΙΤΙΑ

25

150.000 €

ΣΠΙΤΙΑ

10

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Οριζόντια δράση για όλους τους
οικισμούς της Περιφέρειαςεπιμερισμένο κόστος για το
συγκεκριμένο οικισμό

Στον οικισμό Πηγές ζούν 53
οικογένειες, πάνω από το 50%
των κατοικιών είναι ακατάλληλες
για τη στέγαση των κατοίκων, ενώ
παρατηρείται και εδώ το φαινόμενο
της διαβίωσης περισσότερων από
μία οικογένειες σε μία οικία (Γονείς
Η δράση προτείνεται για τη
και νέο ζευγάρι)
βελτίωση των συνθηκών διαβιώσης
των νοικοκυριών που διαμένουν σε
νόμιμες ιδιόκτητες κατοικίες που
χρήζουν βελτιώσεων και επισκευών

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Επέκταση δικτύου ηλεκτροδότησης
δημόσιων χώρων και συντήρηση

ΜΕΤΡΑ

1.000

300

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Βελτίωση και αναβάθμιση δικτύου
ύδρευσης

ΜΕΤΡΑ

250

250

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Ανάπτυξη αποχετευτικού δικτύου
ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων

ΜΕΤΡΑ

1.000

1.000

ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΙ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

Βελτίωση και αναβάθμηση δικτύου,
ασφαλτοστρώσεις

Ασφαλτόστρωση οδών μέσου
πλάτους 6 μέτρων

ΜΕΤΡΑ

1.000

500

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

Διαμόρφωση πεζοδρομίων

Διαμόρφωση πεζοδρόμων και
πεζοδρομίων

ΜΕΤΡΑ

2.000

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Διαμόρφωση χώρων πλατείας

Η δράση αφορά τη διαμόρφωση
κοινόχρηστων χώρων στον
οικισμό Πηγές (πλατείες παιδικές
χαρές) και αφορά τις εργασίες
διαμόρφωσης των χώρων, αλλά
και την προμήθεια του αστικού
εξοπλισμού (πάγκάκια, φωτιστικά,
παιχνίδια κλπ)

100.000 €

Τ.Μ.

500

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η δράση αφορά την εκπόνηση των
απαραίτητων μελετών για την
επέκταση των δικτύων υποδομής
του οικισμού και για τη
διαμόρφωση των κοινόχρηστων
χώρων

60.000 €

ΜΕΛΕΤΕΣ

1

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επέκταση λεωφοριακής γραμμής
για κάλυψη αναγκών του οικισμού

Πύκνωση των δρομολογίων της
Αστικής συγκοινωνίας

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Πύκνωση του δικτύου των κάδων
απορριμάτων και της συχνότητας
αποκομιδής

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΠΑΡΚΟ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

2015-2020

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

GIS-«κτηματολόγιο-ρομά» Η
δράση αφορά στην αναλυτική
καταγραφή του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος, των συνθηκών
ενοίκησης των νοικοκυριών για τη
διαμόρφωση πολιτικής στέγασης

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ

Π/Υ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ,
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΑ

710.000 €

11.250 €

5.400 €

721.250 €

2.925.400 €

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑ ΩΡΑ

1

2

ΤΕΜΑΧΙΑ

15

12

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΗΓΩΝ
ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

2012-2015 2015-2020

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠΡΟΕΝΤΑΞΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Λειτουργία πρότυπου παιδικού σταθμού υπό την αιγίδα του Δήμου. Στις
δραστηριότητες θα περιλαμβάνονται η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και
προγράμματα ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων με στόχο την καλύτερη
σχολική ένταξη. Η ελλιπής γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί βασικό
ανασταλτικό παράγοντα για την εγγραφή των παιδιών στην εκπαιδευτική
διαδικασία αλλά και την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Απαραίτητη είναι η κατασκευή σχολικών κτιριών ανάλογα με τις ανάγκες των
οικισμών του δήμου (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο).

Απαραίτητα μαθήματα
εκμάθησησης ελληνικής
γλώσσας και προγράμματα
ενίσχυσης κοινωνικών
δεξιοτήτων

100.000 €

250.000 €

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΑΤΟΜΑ

2015 2020

15

15

1

1

ΚΤΙΡΙΟ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Τα προβλήματα των σχολικών μονάδων επικεντρώνονται στην έλλειψη
αιθουσών διδασκαλίας και στην έλλειψη εργαστηρίων και αιθουσών
υπολογιστών.

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
Προγράμματα παρέμβασης στις οικογένειες για την ανάδειξη της αναγκαιότητας
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και ΠΡΟΒΟΛΗ
και χρησιμότητας της εκπαίδευσης.
ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Λειτουργία Μονάδων ενισχυτικής διδασκαλίας και δημουργικής απασχόλησης για
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
παιδιά από 6-14 ετών, υπό την αιγίδα του Δήμου.
(ΚΕΔΔΑΠ)
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΒΙΑΣ

Παρέμβαση στους μαθητές και στους γονείς / Συλλόγους γονέων που ασκούν
συχνά αρνητική επιρροή στην σχολική κοινότητα
(αντιμετώπιση
στερεοτύπων και αντιλήψεων)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΤΟΜΑ
Η μαθητική διαρροή στον
οικισμό των Πηγών είναι
σημαντική
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προγράμματα για τη μεταφορά των παιδιών σε κάθε στάδιο της εκπαιδευτικής
ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ
διαδικασίας (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο). Συνεργασία με
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ιδιωτικά σχολεία για παραχώρηση σχολικού οχήματος, εκμισθωση σχολικού
ΜΑΘΗΤΩΝ
οχήματος κ.α.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΑΠΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΗ
2ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΕ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Επιδομα σε συνάρτηση με την ολοκλήρωση της φοίτησης. Προγράμματα
διδασκαλίας σε θερινά τμήματα και σε εσπερινά τμήματα για μαθητές άνω των
14 ετών.

15.000 €

Επίδομα με την ολοκλήρωση
της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης για τους μαθητές
του οικισμού με στόχο τη
μείωση της μαθητικής
διαρροής αλλά και της
βελτίωσης των επιδόσεων και
του επιπέδου γνώσεως μετά
την αποφοίτηση.

Ο αναλφαβητισμός είναι βασικό χαρακτηριστικό του πληθυσμού Ρομά, και
δυστυχώς οι ενήλικες δεν ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να φοιτήσουν
Ο αναλφαβητισμός είναι και
τουλάχιστον στο δημοτικό. Επίσης οι ενήλικες δεν μπορούν να βοηθήσουν τα σε αυτόν τον οικισμό το κύριο
παιδιά τους στη μελέτη των μαθημάτων λόγω αναλφαβητισμού αλλά και λόγω
χαρακτηριστικό του
της ελλιπούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Τα σεμινάρια εκμάθησης της
πληθυσμού. Το μεγαλύτερο
ελληνικής γλώσσας έχουν αποτύχει και απαιτούνται στοχευμένα προγράμματα
ποσοστό των ενηλίκων είναι
σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού αλλά και σχολεία δεύτερης ευκαιρίας για τους
αναλφάβητοι.
ενήλικες.

50.000 €

20.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

12.500 €

ΑΤΟΜΑ

150.000 €

ΑΤΟΜΑ

ΑΤΟΜΑ

ΑΤΟΜΑ

ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΟΥΝ

ΣΥΝΟΛΑ

165.000 €

432.500 €

25

25

25

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΗΓΩΝ
ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΨΥΧΙΚΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ/
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

20122015

20152020

Πολλοί οικισμοί βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τις μονάδες υγείας και κυρίως
από τα νοσοκομεία. Η μετάβαση στα νοσοκομεία δεν είναι απαραίτητη μόνο σε
περιπτώσεις εξετάσεων ή νοσηλείας αλλά και για να προμηθευτούν φάρμακα οι
ασφαλισμένοι στην πρόνοια, από το φαρμακείο του νοσοκομείου. Για τους
παραπάνω λόγους είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί εύκολη πρόσβαση στις
νοσοκομειακές μονάδες σε συνεργασία με τον Δήμο και το ΙΑΚ.

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

2015

2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σχολική αγωγή σε θέματα ατομικής και στοματικής υγιεινής. Παρέμβαση με
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ προγράμματα ενημέρωσης στον πληθυσμό των Ρομά μέσω του ΙΑΚ και δημιουργία
Για τον οικισμό των Πηγών
μόνιμου μηχανισμού ενημέρωσης/καταγραφής και δημιουργίας ιατρικού φακέλουείναι απαραίτητα προγράμματα
ιστορικού . Δημιουργία κινητής μονάδας η οποία σε συνεργασία με νοσοκομείο και
σχολικής αγωγής για ατομική
το ΙΑΚ θα παρέχει καθημερινή πλήρη κάλυψη σε όλους τους οικισμούς του Δήμου.
και στοματική υγιεινή. Επίσης
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
Πρόγραμμα εμβολιασμών κατά του του τραχήλου της μήτρας. Ενδεικτικοί τομείς
προγράμματα ενημέρωσης για
εξετάσεων:
θέματα υγείας για τον
καρκίνος μαστού, τραχήλου μήτρας, παχέος εντέρου,καρδιαγγειακά Νοσήματα,
πληθυσμό των Ρομά.
Υπέρταση, Χοληστερίνη, Διαβήτης, δερματοπάθειες, ηπατίτιδα, φυματίωση,
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ
στοματική υγεία, μέτρηση οστικής μάζας. Εμβολιασμοί.
ΕΛΕΓΧΟΣ

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

20.000 €

20.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

Χαρακτηριστικό των Ρομά σε θέματα ψυχικής υγείας είναι η εμφάνιση ψυχικών
διαταραχών, κατάθλιψης, άγχους, αγχώδη διαταραχή, νευρολογικά νοσήματα και η
εύκολη προσφυγή σε φαρμακευτικές αγωγές. Επίσης, ναρκωτικές ουσίες και
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Προγράμματα ενημέρωσης του
αλκοόλ, ενώ η εξάρτηση από το τσιγάρο αφορά όλο τον πληθυσμό, γυναίκεςΠΡΟΛΗΨΗΣ ,
πληθυσμού αλλά και έγκαιρης 10.000 €
άντρες-παιδιά. Προγράμματα ενημέρωσης του πληθυσμού αλλά και διάγνωσης
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
διάγνωσης.
είναι απαραίτητα. Δημιουργία κινητής μονάδας η οποία σε συνεργασία με
ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
νοσοκομείο, φορείς ψυχικής υγείας και το ΙΑΚ θα παρέχει καθημερινή κάλυψη σε
όλους τους οικισμούς του Δήμου.

10.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ,
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ

Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την προαγωγή και προάσπιση της Δημόσιας
Υγείας μέσω παρεμβάσεων με προγράμματα ενημέρωσης στον πληθυσμό των
Ρομά, ενδεικτικά στους παρακάτω τομείς: HIV/AIDS
Αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία
Προγεννητική, Περιγεννητική και Επιλόχεια Φροντίδα
Αντισύλληψη, Οικογενειακός προγραμματισμός, Εμβολιασμός κατά HPV
Σεξουαλική βία (βιασμός, σεξουαλική εκμετάλλευση, παιδική σεξουαλική
εκμετάλλευση). Επίσης, σημαντικό είναι τα προγράμματα να στοχεύσουν στην
αντιμετώπιση στερεότυπων και αντιλήψεων που αποτελούν ανασταλτικό
παράγοντα στον οικογενειακό προγραμματισμό.

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Παρεμβάσεις για την
ενημέρωση του πληθυσμού
στον οικισμό Πηγών είναι
απαραίτητες και για την
ενημέρωση των Ρομά αλλά και
για την αντιμετώπιση
στερεοτύπων - αντιλήψεων

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Οικογενειακός γιατρός» ανά οικισμό.

ΣΥΝΟΛΑ

45.000 € 45.000 €

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΗΓΕΣ
ΠΥΛΩ
ΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

2012-2015 2015-2020
π.χ. Επισκευή Οχημάτων και Γεωργικών Μηχανημάτων,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Μεταλλικές Κατασκευές, Απόδοση Γεωργικών Εκτάσεων
ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Για Καλλιέργεια Και Εκμετάλλευση

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ/ΑΥΞΗΣΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ROMA
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ROMA

1. Επιδότηση θέσεων εργασίας
2. Εξοικείωση με την μισθωτή εργασία
3. Καταπολέμηση αδήλωτης εργασίας
Αντιμετώπιση της ανεργίας

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Νομιμοποίηση υφιστάμενων επαγγελματικών
ενασχολήσεων
2. Διευκόλυνση της πρόσβασης σε μικροπιστώσεις
3. Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ON THE JOB
TRAINING

Προγράμματα με αυξημένη διάρκεια πρακτικής άσκησης
με σκοπό την εξοικείωση με την μισθωτή εργασία

1. Προγράμματα απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων
2. Εξειδίκευση των υφιστάμενων επαγγελματικών
δεξιοτήτων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
3. Πρόγραμμα εκπαίδευσης δημιουργίας και συντήρησης
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
λαχανόκηπου για κάλυψη αναγκών οικογένειας,
KAI ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
(εκπαιδευτική διάσταση: δεν είναι επιδοματικού
χαρακτήρα παρέμβαση, ο ωφελούμενος ανταμείβεται
από την εργασία του)

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ /
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΠΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ROMA
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Κοινωνική οικονομία – συνεταιρισμοί με στόχο:
1. προσφορά υπηρεσιών για κάλυψη αναγκών της
κοινότητας (πχ. κοινωνικό παντοπωλείο, υπηρεσία
μεταφοράς και διακίνησης ατόμων, υπηρεσίες
καθαρισμού, πλυντηρίων, catering, λουτρά κλπ)
2. οργάνωση και διαχείριση των προϊόντων από τις
ασχολίες των ρομά
3. αξιοποίηση συλλεκτών μετάλλου σε ανταποδοτικές
δράσεις ανακύκλωσης
4. Εκμίσθωση-διάθεση δημοτικών γαιών για αγροτική
εκμετάλευση
5. Δημιουργία τοπικής τσιγγάνικης αγοράς – παζάρι
(άδειες μικροπωλητών-προώθηση – οργάνωση –
διαχείριση / για το συγκεκριμένο παζάρι)
6. Συνεταιρισμός συλλογής και διαχείρισης
ανακυκλώσιμωνν υλικών
Επιδότηση θέσεων εργασίας σε οικονομικές
δραστηριότητες, όπου σε τοπικό επίπεδο παρατηρείται
υψηλό ποσοστό αδήλωτης εργασίας, με παράλληλο
στόχο την ένταξη των Ρομά στην αγορά εργασίας

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΜΕΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΑ

Έντονο πρόβλημα ανεργίας
στον οικισμό, ενώ αρκετές
οικογένειες βρίσκονται στα
όρια της εξαθλίωσης.
Το μεγαλύτερο μέρος του
εισοδήματος προέρχεται από
εποχιακές αγροτικές ασχολίες

Έλλειψη δεξιοτήτων,
περιορισμένη εξειδίκευση,
απουσία επαγγελματικής
εξέλιξης

Ευάλωτη κοινωνική ομάδα,
αποκλεισμένη από την αγορά
εργασίας.
Η τοπικη οικονομία δεν αρκεί
για την πλήρη απασχόληση
του εργατικού δυναμικού της
ομάδας (η σχετική ωφέλεια θα
προκύψει από ανάλογες
δράσεις στο σύνολο των
οικισμών του Δήμου Νέστου)

Τα μέλη της ομάδας μπορούν
να αντικαταστήσουν το
αδήλωτο εργατικό δυναμικό.

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

52.500 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

15

35.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

10

35.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

10

75.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

15

50.000 €

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

25

30.000 €

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

25

*

ΚΟΙΝΣΕΠ/
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

0

52.500 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

15

Η δικτύωση θα συνδράμει την
κοινωνική συνοχή και θα
ενδυναμώσει τον κοινωνικό
1. Δράσεις Δικτύωσης & Προώθησης τοπικών προιόντων
ιστό σε τοπικό επίπεδο (η
2. Ανάπτυξη Δικτύων
δικτύωση μπορεί να προκύψει
από ανάλογες δράσεις στο
σύνολο των οικισμών του
Δήμου Νέστου)

ΔΙΚΤΥΑ

0€

2015 2020

330.000 €

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΗΓΕΣ
ΠΥΛΩ
ΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΛΟΓΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΝΤΑΞΗ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΡΟΜΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ROMA ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΠΛΥΘΥΣΜΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

ΔΕΙΚΤΗΣ

Π/Υ

Π/Υ

20122015

2015-2020

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Προγράμματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης
Έντονα κοινωνικά
για θέματα
προβλήματα
παιδικής εργασίας,
(η σχετική ωφέλεια θα
ενδοοικογενειακής βίας,
προκύψει από ανάλογες
πολιτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις,
δράσεις στο σύνολο των
δικαιώματα του παιδιού,
ισότητα των φύλων, γυναικεία χειραφέτηση, οικισμών του Δήμου Νέστου)
παραβατική συμπεριφορά, γάμοι ανηλίκων

*

*

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ

1. παρεμβάσεις στο σχολείο για την
Τσιγγάνικη πολιτιστική ταυτότητα, στην λογική
του ανοιχτού σχολείου
2.Ενέργειες καταγραφής, ανάδειξης,
Αναγκαιότητα καταπολέμησης
ενίσχυσης, υποστήριξης του πολιτισμού των
των προκαταλήψεων και
ρομά (rom pride) /διοργάνωση πολιτιστικών
ενίσχυσης του πολιτισμού
εκδηλώσεων
των Ρομά
3.Ενέργειες καταπολέμησης στίγματοςαντιμετώπιση στερεότυπων, προκαταλήψεων,
προβολή θετικών προτύπων

20.000 €

20.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

30.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

*

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ

*

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ/
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

1. Εκπαίδευση για βελτίωση της ικανότητας σε
πεδία όπως: αποτελεσματική επικοινωνία,
ομαδική εργασία – συνεργασία, χειρισμός
διαφωνιών, ευελιξία και προσαρμοστικότητα,
υπευθυνότητα, επίλυση προβλημάτων
2. Προδιαγραφές και Υλοποίηση
Πρόγραμματος mentoring/life-coaching με
στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

Είναι απαραίτητη η
εκπαίδευση και υποστήριξη
των μελών της ομάδας στη
συναναστροφή και
συναλλαγή με τον γενικό
πληθυσμό.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ

υποστήριξη, προώθηση και ενημέρωση
εταιριών για την ΕΚΕ προς όφελος του
πληθυσμού Ρομά

Στην ευρύτερη περιοχή δεν
παρουσιάζεται ανάπτυξη ΕΚΕ
(η σχετική ωφέλεια θα
προκύψει από ανάλογες
δράσεις στο σύνολο των
οικισμών του Δήμου Νέστου)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΚ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΚΟΙΝΑ ΔΡΩΜΕΝΑ
ΣΥΝΟΛΑ

*

Δικτύωση, Συστηματοποίηση,
Προτυποποίηση, κωδικοποίηση εύρους
Αναθεώρηση, έλεγχος και
εργασιών, αξιολόγηση συμβολής ΙΑΚ,
συνέχιση της λειτουργίας του
δημιουργία εργαλείων, υποστήριξη,
θεσμού των ΙΑΚ (η περιοχή
συντονισμός καθοδήγηση των ΙΑΚ,
καλύπτεται από το ΙΑΚ
αποτύπωση δικτύου παροχής υπηρεσιών προς
Χρυσοχωρίου)
Ρομά, αστικοδημοτική κάλυψη

Λειτουργία μηχανισμού ολκληρωμένης
διαχείρισης του προγράμματος

Αντιμετώπιση οργανωτικών
αδυναμιών υποστήριξη
φορέων στην υλοποίηση (η
σχετική ωφέλεια θα προκύψει
από ανάλογες δράσεις στο
σύνολο των οικισμών του
Δήμου Νέστου)

*

1. Εμπλοκή εφήβων στη διαδικασία
υλοποίησης τηε εθνικης στρατηγικής για τους
Ρομά

έλλειμα συλλογικότητας και
μικρή συμμετοχή του
πληθυσμού στα κοινά

20.000 €

100.000 €

40.000 €

150.000 €

2015 2020

1

1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

1

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ (ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ - ΠΡΟΑΣΤΙΟ)
ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΒΑΣΙΚΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ

ΣΤΕΓΑΣΗ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

GIS-«κτηματολόγιο-ρομά» Η δράση
αφορά στην αναλυτική καταγραφή του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος, των συνθηκών
ενοίκησης των νοικοκυριών για τη
διαμόρφωση πολιτικής στέγασης

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

Επιδότηση ενοικίου για μετεγκατάσταση
νοικοκυριών

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΙ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ,
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

ΔΕΙΚΤΗΣ

2012-2015

2015-2020

ΜΟΝΑΔΑ
2015 2020
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Οριζόντια δράση για όλους τους
οικισμούς της Περιφέρειαςεπιμερισμένο κόστος για το
συγκεκριμένο οικισμό

Στον οικισμό "Δεκαπέντε" οι
κατοικίες είναι μικρά ιδιόκτητα
κτίσματα, σε σχετικά καλή
Χορήγηση δανείων και ανάληψη
κατάσταση. Στον οικισμό
πρωτοβουλίας διαχείρησης των κονδυλίων
"Προάστιο" διαμένουν 24
ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
από το Δήμο για εφαρμογή προγράμματος
οικογένειες. Οι κατοικίες στην
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
οργανωμένης δόμησης σε έκταση που θα
πλειονότητα τους είναι κτίσματα
παραχωρηθεί για το σκοπό αυτό.
ακατάλληλα για διαμονή με σκεπές
από ελενίτ, παραπήγματα, ή
κατασκευές ενός δωματίου με
βασικές ελλείψεις. Κάποιοι
κατοικούν σε ημιτελή κτίσματα μη
ιδιόκτητα (τα οποία ανεγέρθηκαν
Η δράση προτείνεται για τη βελτίωση των
με τσιγγάνικα δάνεια από Ρομά
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ
συνθηκών διαβιώσης των νοικοκυριών
άλλων περιοχών, τα οποία στη
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
που διαμένουν σε νόμιμες ιδιόκτητες
συνέχεια εγκαταλείφθηκαν). Μόνο
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κατοικίες που χρήζουν βελτιώσεων και
τρεις κατοικίες χαρακτηρίζονται
επισκευών
ικανοποιητικές.

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΚΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Βελτίωση και αναβάθμιση υφιστάμενου
δικτύου ηλεκτροδότησης
Βελτίωση και αναβάθμισηυφιστάμενου
δικτύου ύδρευσης
Αναπτυξη αποχετευτικού δικτυου
Βελτίωση και αναβάθμιση οδικού δικτύου,
ασφαλτοστρώσεις

Βελτίωση και αναβάθμιση δικτύου
ηλεκτροδότησης
Βελτίωση και αναβάθμιση δικτύου
ύδρευσης
Δημιουργία νέου δικτύου
Ασφαλτόστρωση οδών μέσου
πλάτους 6 μέτρων

Διαμόρφωση πεζοδρομίων

Διαμόρφωση πεζοδρόμων και
πεζοδρομίων

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Διαμόρφωση χώρων πλατείας

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επέκταση λεωφοριακής γραμμής για
κάλυψη αναγκών οικισμού

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Πύκνωση του δικτύου των κάδων
απορριμάτων και της συχνότητας
αποκομιδής

ΣΥΝΟΛΑ

15.000 €

ΔΟΜΗ

1

189.000 €

ΣΠΙΤΙΑ

10

ΣΠΙΤΙΑ

21

ΣΠΙΤΙΑ

3

80.000 €

ΜΕΤΡΑ

2.000
2.000

1.000.000 €

Η δράση αφορά τη διαμόρφωση
κοινόχρηστων χώρων στον
οικισμό (πλατείες παιδικές χαρές)
και αφορά τις εργασίες
διαμόρφωσης των χώρων, αλλά
και την προμήθεια του αστικού
εξοπλισμού (πάγκάκια, φωτιστικά,
παιχνίδια κλπ)
Η δράση αφορά την εκπόνηση των
απαραίτητων μελετών για την
επέκταση των δικτύων υποδομής
του οικισμού και για τη
διαμόρφωση των κοινόχρηστων
χώρων
Πύκνωση των δρομολογίων της
Αστικής συγκοινωνίας για τον
οικισμό Προάστιο

80.000 €

ΜΕΤΡΑ

200.000 €

ΜΕΤΡΑ

2.000

300.000 €

ΜΕΤΡΑ

2.000

250.000 €

ΜΕΤΡΑ

2.000

100.000 €

Τ.Μ.

500

60.000 €

ΜΕΛΕΤΕΣ

1

ΔΡΟΜΟΛΟΓ
ΙΑ ΑΝΑ ΩΡΑ

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

6.750 €
0 €

2.280.750 €

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

2

15

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠΡΟΕΝΤΑΞΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

20122015

20152020

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Λειτουργία πρότυπου παιδικού σταθμού υπό την αιγίδα του Δήμου. Στις
δραστηριότητες θα περιλαμβάνονται η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και
προγράμματα ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων με στόχο την καλύτερη
σχολική ένταξη. Η ελλιπής γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί βασικό
ανασταλτικό παράγοντα για την εγγραφή των παιδιών στην εκπαιδευτική
διαδικασία αλλά και την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

ΑΤΟΜΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Απαραίτητη είναι η κατασκευή σχολικών κτιριών ανάλογα με τις ανάγκες των
οικισμών του δήμου (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο).

ΚΤΙΡΙΟ

2015

2020

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Τα προβλήματα των σχολικών μονάδων επικεντρώνονται στην έλλειψη
αιθουσών διδασκαλίας και στην έλλειψη εργαστηρίων και αιθουσών
υπολογιστών.

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΗ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
2ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και ΠΡΟΒΟΛΗ
ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Προγράμματα παρέμβασης στις οικογένειες για την ανάδειξη της
αναγκαιότητας και χρησιμότητας της εκπαίδευσης.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(ΚΕΔΔΑΠ)

Λειτουργία Μονάδων ενισχυτικής διδασκαλίας και δημουργικής απασχόλησης
για παιδιά από 6-14 ετών, υπό την αιγίδα του Δήμου.

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΒΙΑΣ

Παρέμβαση στους μαθητές και στους γονείς / Συλλόγους γονέων που
ασκούν συχνά αρνητική επιρροή στην σχολική κοινότητα
(αντιμετώπιση
στερεοτύπων και αντιλήψεων)

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

Πρόγραμμα για τη μεταφορά των παιδιών σε κάθε στάδιο της εκπαιδευτικής
διαδικασίας (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο). Συνεργασία
με ιδιωτικά σχολεία για παραχώρηση σχολικού οχήματος, εκμισθωση
σχολικού οχήματος κ.α. Το πρόγραμμα θα καλύπτει τις ανάγκες όλων των
οικισμών του Δήμου Νέστου

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΕ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Επιδομα σε συνάρτηση με την ολοκλήρωση της φοίτησης. Προγράμματα
διδασκαλίας σε θερινά τμήματα και σε εσπερινά τμήματα για μαθητές άνω
των 14 ετών.

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΤΟΜΑ

Η μαθητική διαρροή είναι
έντονη και στον οικισμό στον
οικισμό της Χρυσούπολης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

180.000 €

Επίδομα με την ολοκλήρωση
της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης για τους μαθητές
του οικισμού με στόχο τη
μείωση της μαθητικής
διαρροής αλλά και της
βελτίωσης των επιδόσεων και
του επιπέδου γνώσεως μετά
την αποφοίτηση.

Ο αναλφαβητισμός είναι βασικό χαρακτηριστικό του πληθυσμού Ρομά, και
δυστυχώς οι ενήλικες δεν ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να φοιτήσουν
τουλάχιστον στο δημοτικό. Επίσης οι ενήλικες δεν μπορούν να βοηθήσουν τα Ο αναλφαβητισμός είναι και
παιδιά τους στη μελέτη των μαθημάτων λόγω αναλφαβητισμού αλλά και λόγω σε αυτόν τον οικισμό το κύριο
χαρακτηριστικό του
της ελλιπούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Τα σεμινάρια εκμάθησης της
πληθυσμού.
ελληνικής γλώσσας έχουν αποτύχει και απαιτούνται στοχευμένα προγράμματα
σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού αλλά και σχολεία δεύτερης ευκαιρίας για
τους ενήλικες.

50.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

12.500 €

ΑΤΟΜΑ

50.000 €

ΑΤΟΜΑ

ΑΤΟΜΑ

ΑΤΟΜΑ

ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΟΥΝ

ΣΥΝΟΛΑ

230.000 €

62.500 €

1

25

25

25

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΥΛΩΝΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

2012-2015 2015-2020

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

10.000 €

10.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΨΥΧΙΚΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ/
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

Χαρακτηριστικό των Ρομά σε θέματα ψυχικής υγείας είναι η εμφάνιση
ψυχικών διαταραχών, κατάθλιψης, άγχους, αγχώδη διαταραχή, νευρολογικά
νοσήματα και η εύκολη προσφυγή σε φαρμακευτικές αγωγές. Επίσης,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Προγράμματα ενημέρωσης του
ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ, ενώ η εξάρτηση από το τσιγάρο αφορά όλο
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ,
πληθυσμού αλλά και έγκαιρης
τον πληθυσμό, γυναίκες-άντρες-παιδιά. Προγράμματα ενημέρωσης του
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
διάγνωσης.
ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ πληθυσμού αλλά και διάγνωσης είναι απαραίτητα. Δημιουργία κινητής μονάδας
η οποία σε συνεργασία με νοσοκομείο, φορείς ψυχικής υγείας και το ΙΑΚ θα
παρέχει καθημερινή κάλυψη σε όλους τους οικισμούς του Δήμου.

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την προαγωγή και προάσπιση της
Δημόσιας Υγείας μέσω παρεμβάσεων με προγράμματα ενημέρωσης στον
Παρεμβάσεις για την
πληθυσμό των Ρομά, ενδεικτικά στους παρακάτω τομείς: HIV/AIDS
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ενημέρωση του πληθυσμού
Αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ
στον οικισμό Πηγών είναι
Προγεννητική, Περιγεννητική και Επιλόχεια Φροντίδα
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ,
απαραίτητες και για την
Αντισύλληψη, Οικογενειακός προγραμματισμός, Εμβολιασμός κατά HPV
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ενημέρωση των Ρομά αλλά και
Σεξουαλική βία (βιασμός, σεξουαλική εκμετάλλευση, παιδική σεξουαλική
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
για την αντιμετώπιση
εκμετάλλευση). Επίσης, σημαντικό είναι τα προγράμματα να στοχεύσουν στην
ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ
στερεοτύπων - αντιλήψεων
αντιμετώπιση στερεότυπων και αντιλήψεων που αποτελούν ανασταλτικό
παράγοντα στον οικογενειακό προγραμματισμό.

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

80.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ

Σχολική αγωγή σε θέματα ατομικής και στοματικής υγιεινής. Παρέμβαση με
προγράμματα ενημέρωσης στον πληθυσμό των Ρομά μέσω του ΙΑΚ και
Για τον οικισμό της
δημιουργία μόνιμου μηχανισμού ενημέρωσης/καταγραφής και δημιουργίας
Χρυσούπολης είναι απαραίτητα
ιατρικού φακέλου-ιστορικού . Δημιουργία κινητής μονάδας η οποία σε
προγράμματα σχολικής αγωγής
συνεργασία με νοσοκομείο και το ΙΑΚ θα παρέχει καθημερινή πλήρη κάλυψη
για ατομική και στοματική
σε όλους τους οικισμούς του Δήμου. Πρόγραμμα εμβολιασμών κατά του του
υγιεινή. Επίσης προγράμματα
τραχήλου της μήτρας. Ενδεικτικοί τομείς εξετάσεων:
ενημέρωσης για θέματα υγείας
καρκίνος μαστού, τραχήλου μήτρας, παχέος εντέρου,καρδιαγγειακά
για τον πληθυσμό των Ρομά.
Νοσήματα, Υπέρταση, Χοληστερίνη, Διαβήτης, δερματοπάθειες, ηπατίτιδα,
φυματίωση, στοματική υγεία, μέτρηση οστικής μάζας. Εμβολιασμοί.

2015 2020

5.000 €

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

Πολλοί οικισμοί βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τις μονάδες υγείας και
κυρίως από τα νοσοκομεία. Η μετάβαση στα νοσοκομεία δεν είναι απαραίτητη
μόνο σε περιπτώσεις εξετάσεων ή νοσηλείας αλλά και για να προμηθευτούν
φάρμακα οι ασφαλισμένοι στην πρόνοια, από το φαρμακείο του νοσοκομείου.
Για τους παραπάνω λόγους είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί εύκολη πρόσβαση
στις νοσοκομειακές μονάδες σε συνεργασία με τον Δήμο και το ΙΑΚ.

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

«Οικογενειακός γιατρός» για το σύνολο του Δήμου

ΣΥΝΟΛΑ

30.000 €

110.000 €

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΥΛΩ
ΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

2012-2015 2015-2020

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ/ΑΥΞΗΣΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ /
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΜΕΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

π.χ. Επισκευή Οχημάτων και Γεωργικών
Μηχανημάτων, Μεταλλικές Κατασκευές,
Απόδοση Γεωργικών Εκτάσεων Για Καλλιέργεια
Και Εκμετάλλευση

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ROMA

1. Επιδότηση θέσεων εργασίας
2. Εξοικείωση με την μισθωτή εργασία
3. Καταπολέμηση αδήλωτης εργασίας

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ROMA

Αντιμετώπιση της ανεργίας

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Νομιμοποίηση υφιστάμενων επαγγελματικών
ενασχολήσεων
2. Διευκόλυνση της πρόσβασης σε
μικροπιστώσεις
3. Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μικρής
κλίμακας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ON THE JOB
TRAINING

Προγράμματα με αυξημένη διάρκεια πρακτικής
άσκησης με σκοπό την εξοικείωση με την
μισθωτή εργασία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
KAI ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Προγράμματα απόκτησης επαγγελματικών
δεξιοτήτων
2. Εξειδίκευση των υφιστάμενων
επαγγελματικών δεξιοτήτων
3. Πρόγραμμα εκπαίδευσης δημιουργίας και
συντήρησης λαχανόκηπου για κάλυψη αναγκών
οικογένειας, (εκπαιδευτική διάσταση: δεν είναι
επιδοματικού χαρακτήρα παρέμβαση, ο
ωφελούμενος ανταμείβεται από την εργασία
του)

Έντονο πρόβλημα ανεργίας
στον οικισμό, περίπου 80%,
ενώ αρκετές οικογένειες
βρίσκονται στα όρια της
εξαθλίωσης.
Το μεγαλύτερο μέρος του
εισοδήματος προέρχεται από
περιστασιακή απασχόληση.

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

2015 2020

35.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

10

35.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

10

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

50.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

10

50.000 €

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

25

12.000 €

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

10

Κοινωνική οικονομία – συνεταιρισμοί με στόχο:
1. προσφορά υπηρεσιών για κάλυψη αναγκών
της κοινότητας (πχ. κοινωνικό παντοπωλείο,
υπηρεσία μεταφοράς και διακίνησης ατόμων,
Ευάλωτη κοινωνική ομάδα,
υπηρεσίες καθαρισμού, πλυντηρίων, catering,
αποκλεισμένη από την αγορά
λουτρά κλπ)
εργασίας.
2. οργάνωση και διαχείριση των προϊόντων από
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΠΕ ΓΙΑ
Η τοπικη οικονομία δεν αρκεί
τις ασχολίες των ρομά
ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ROMA
για την πλήρη απασχόληση
3. αξιοποίηση συλλεκτών μετάλλου σε
του εργατικού δυναμικού της
ανταποδοτικές δράσεις ανακύκλωσης
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
ομάδας (η σχετική ωφέλεια θα
4. Εκμίσθωση-διάθεση δημοτικών γαιών για
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
προκύψει από ανάλογες
αγροτική εκμετάλευση
δράσεις στο σύνολο των
5. Δημιουργία τοπικής τσιγγάνικης αγοράς –
οικισμών του Δήμου Νέστου)
παζάρι (άδειες μικροπωλητών-προώθηση –
οργάνωση – διαχείριση / για το συγκεκριμένο
παζάρι)
6. Συνεταιρισμός συλλογής και διαχείρισης
ανακυκλώσιμων υλικών

*

ΚΟΙΝΣΕΠ/
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Επιδότηση θέσεων εργασίας σε οικονομικές
δραστηριότητες, όπου σε τοπικό επίπεδο
παρατηρείται υψηλό ποσοστό αδήλωτης
εργασίας, με παράλληλο στόχο την ένταξη των
Ρομά στην αγορά εργασίας

52.500 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

1. Δράσεις Δικτύωσης & Προώθησης τοπικών
προιόντων
2. Ανάπτυξη Δικτύων

ΣΥΝΟΛΑ

Έλλειψη δεξιοτήτων,
περιορισμένη εξειδίκευση,
απουσία επαγγελματικής
εξέλιξης

Τα μέλη της ομάδας μπορούν
να αντικαταστήσουν το
αδήλωτο εργατικό δυναμικό.

Η δικτύωση θα συνδράμει την
κοινωνική συνοχή και θα
ενδυναμώσει τον κοινωνικό
ιστό σε τοπικό επίπεδο (η
δικτύωση μπορεί να προκύψει
από ανάλογες δράσεις στο
σύνολο των οικισμών του
Δήμου Νέστου)

ΔΙΚΤΥΑ

0 €

234.500 €

15

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΥΛΩ
ΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΛΟΓΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΝΤΑΞΗ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΡΟΜΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ROMA ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΠΛΥΘΥΣΜΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

ΔΕΙΚΤΗΣ

20122015

2015-2020

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Προγράμματα ενημέρωσης,
ευαισθητοποίησης για θέματα
Ήπιας έντασης κοινωνικά
παιδικής εργασίας,
προβλήματα
ενδοοικογενειακής βίας,
(η σχετική ωφέλεια θα
πολιτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις,
προκύψει από ανάλογες
δικαιώματα του παιδιού,
δράσεις στο σύνολο των
ισότητα των φύλων, γυναικεία
οικισμών του Δήμου Νέστου)
χειραφέτηση, παραβατική συμπεριφορά,
γάμοι ανηλίκων

*

*

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ

1. παρεμβάσεις στο σχολείο για την
Τσιγγάνικη πολιτιστική ταυτότητα, στην
λογική του ανοιχτού σχολείου
2.Ενέργειες καταγραφής, ανάδειξης,
Αναγκαιότητα καταπολέμησης
ενίσχυσης, υποστήριξης του πολιτισμού
των προκαταλήψεων και
των ρομά (rom pride) /διοργάνωση
ενίσχυσης του πολιτισμού των
πολιτιστικών εκδηλώσεων
Ρομά
3.Ενέργειες καταπολέμησης στίγματοςαντιμετώπιση στερεότυπων,
προκαταλήψεων, προβολή θετικών
προτύπων

20.000 €

20.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

30.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

*

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ

*

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ/
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΚ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΚΟΙΝΑ ΔΡΩΜΕΝΑ
ΣΥΝΟΛΑ

1. Εκπαίδευση για βελτίωση της
ικανότητας σε πεδία όπως:
αποτελεσματική επικοινωνία, ομαδική
Είναι απαραίτητη η εκπαίδευση
εργασία – συνεργασία, χειρισμός
και υποστήριξη των μελών της
διαφωνιών, ευελιξία και
προσαρμοστικότητα, υπευθυνότητα,
ομάδας στη συναναστροφή
επίλυση προβλημάτων
και συναλλαγή με τον γενικό
2. Προδιαγραφές και Υλοποίηση
πληθυσμό.
Πρόγραμματος mentoring/life-coaching
με στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών
δεξιοτήτων
Στην ευρύτερη περιοχή δεν
παρουσιάζεται ανάπτυξη ΕΚΕ
υποστήριξη, προώθηση και ενημέρωση
(η σχετική ωφέλεια θα
εταιριών για την ΕΚΕ προς όφελος του
προκύψει από ανάλογες
πληθυσμού Ρομά
δράσεις στο σύνολο των
οικισμών του Δήμου Νέστου)
Δικτύωση, Συστηματοποίηση,
Προτυποποίηση, κωδικοποίηση εύρους
Αναθεώρηση, έλεγχος και
εργασιών, αξιολόγηση συμβολής ΙΑΚ,
συνέχιση της λειτουργίας του
δημιουργία εργαλείων, υποστήριξη,
θεσμού των ΙΑΚ (η περιοχή
συντονισμός καθοδήγηση των ΙΑΚ,
καλύπτεται από το ΙΑΚ
αποτύπωση δικτύου παροχής
Χρυσοχωρίου)
υπηρεσιών προς Ρομά, αστικοδημοτική
κάλυψη
Αντιμετώπιση οργανωτικών
αδυναμιών υποστήριξη
φορέων στην υλοποίηση (η
Λειτουργία μηχανισμού ολκληρωμένης
σχετική ωφέλεια θα προκύψει
διαχείρισης του προγράμματος
από ανάλογες δράσεις στο
σύνολο των οικισμών του
Δήμου Νέστου)
έλλειμα συλλογικότητας και
1. Εμπλοκή εφήβων στη διαδικασία
μικρή συμμετοχή του
υλοποίησης τηε εθνικης στρατηγικής
πληθυσμού στα κοινά
για τους Ρομά

*

*

2015 2020

1

1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

20.000 €

100.000 €

40.000 €

150.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

1

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΡΑΤΕΙΝΟ
ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

GIS-«κτηματολόγιο-ρομά» Η δράση
αφορά στην αναλυτική καταγραφή
του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, των
συνθηκών ενοίκησης των
νοικοκυριών για τη διαμόρφωση
πολιτικής στέγασης

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Π/Υ

2012-2015

2015-2020

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

10.000 €

ΔΟΜΗ

1

Η δράση προτείνεται για τη
βελτίωση των συνθηκών διαβιώσης
των νοικοκυριών που διαμένουν σε
νόμιμες ιδιόκτητες κατοικίες που
χρήζουν βελτιώσεων και επισκευών

300.000 €

ΣΠΙΤΙΑ

20

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Βελτίωση και αναβάθμιση δικτύου
ηλεκτροδότησης

20.000 €

ΜΕΤΡΑ

500

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Βελτίωση και αναβάθμιση
υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης

Βελτίωση και αναβάθμιση
υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης

20.000 €

ΜΕΤΡΑ

500

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Ανάπτυξη αποχετευτικού δικτύου
ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων

Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου

80.000 €

ΜΕΤΡΑ

800

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

Βελτίωση και αναβάθμιση οδικού
δικτύου, ασφαλτοστρώσεις

Ασφαλτόστρωση οδών μέσου
πλάτους 6 μέτρων

120.000 €

ΜΕΤΡΑ

800

Διαμόρφωση πεζοδρομίων

Διαμόρφωση πεζοδρόμων και
πεζοδρομίων

150.000 €

ΜΕΤΡΑ

1.200

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Διαμόρφωση χώρων πλατείας

Η δράση αφορά τη διαμόρφωση
κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό
(πλατείες παιδικές χαρές) και αφορά
τις εργασίες διαμόρφωσης των
χώρων, αλλά και την προμήθεια του
αστικού εξοπλισμού (πάγκάκια,
φωτιστικά, παιχνίδια κλπ)

80.000 €

Τ.Μ.

400

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η δράση αφορά την εκπόνηση των
απαραίτητων μελετών για την
επέκταση των δικτύων υποδομής
του οικισμού και για τη διαμόρφωση
των κοινόχρηστων χώρων

60.000 €

ΜΕΛΕΤΕΣ

2

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επέκταση λεωφοριακής γραμμής για
κάλυψη αναγκών του οικισμού

Πύκνωση των δρομολογίων της
Αστικής συγκοινωνίας

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Πύκνωση του δικτύου των κάδων
απορριμάτων και της συχνότητας
αποκομιδής

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

ΣΤΕΓΑΣΗ

ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΙ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΠΑΡΚΟ

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ

Π/Υ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ,
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΑ

Οριζόντια δράση για όλους τους
οικισμούς της Περιφέρειαςεπιμερισμένο κόστος για το
συγκεκριμένο οικισμό

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ
ΩΡΑ

5.400 €
0€

845.400 €

ΤΕΜΑΧΙΑ

2015

1

2020

2

12

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ
ΠΥΛΩΝΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠΡΟΕΝΤΑΞΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

20122015

20152020

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Λειτουργία πρότυπου παιδικού σταθμού υπό την αιγίδα του Δήμου. Στις
δραστηριότητες θα περιλαμβάνονται η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και
προγράμματα ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων με στόχο την καλύτερη
σχολική ένταξη. Η ελλιπής γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί βασικό
ανασταλτικό παράγοντα για την εγγραφή των παιδιών στην εκπαιδευτική
διαδικασία αλλά και την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

ΑΤΟΜΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Απαραίτητη είναι η κατασκευή σχολικών κτιριών ανάλογα με τις ανάγκες των
οικισμών του δήμου (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο).

ΚΤΙΡΙΟ

2015

2020

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και ΠΡΟΒΟΛΗ
ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΡΡΟΗΣ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΗ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
2ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Προγράμματα παρέμβασης στις οικογένειες για την ανάδειξη της
αναγκαιότητας και χρησιμότητας της εκπαίδευσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΤΟΜΑ

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΒΙΑΣ

Παρέμβαση στους μαθητές και στους γονείς / Συλλόγους γονέων που
ασκούν συχνά αρνητική επιρροή στην σχολική κοινότητα
(αντιμετώπιση
στερεοτύπων και αντιλήψεων)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

Προγράμματα για τη μεταφορά των παιδιών σε κάθε στάδιο της
εκπαιδευτικής διαδικασίας (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό
σχολείο). Συνεργασία με ιδιωτικά σχολεία για παραχώρηση σχολικού
οχήματος, εκμισθωση σχολικού οχήματος κ.α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΕ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Λειτουργία Μονάδων ενισχυτικής διδασκαλίας και δημουργικής απασχόλησης
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
για παιδιά από 6-14 ετών, υπό την αιγίδα του Δήμου.
(ΚΕΔΔΑΠ)

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ

Τα προβλήματα των σχολικών μονάδων επικεντρώνονται στην έλλειψη
αιθουσών διδασκαλίας και στην έλλειψη εργαστηρίων και αιθουσών
υπολογιστών.

Επιδομα σε συνάρτηση με την ολοκλήρωση της φοίτησης. Προγράμματα
διδασκαλίας σε θερινά τμήματα και σε εσπερινά τμήματα για μαθητές άνω
των 14 ετών.

Επίδομα με την ολοκλήρωση
της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης για τους μαθητές
του οικισμού με στόχο τη
μείωση της μαθητικής
διαρροής αλλά και της
βελτίωσης των επιδόσεων και
του επιπέδου γνώσεως μετά
την αποφοίτηση.

Ο αναλφαβητισμός είναι βασικό χαρακτηριστικό του πληθυσμού Ρομά, και
δυστυχώς οι ενήλικες δεν ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να φοιτήσουν
τουλάχιστον στο δημοτικό. Επίσης οι ενήλικες δεν μπορούν να βοηθήσουν
τα παιδιά τους στη μελέτη των μαθημάτων λόγω αναλφαβητισμού αλλά και
λόγω της ελλιπούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Τα σεμινάρια
εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας έχουν αποτύχει και απαιτούνται
στοχευμένα προγράμματα σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού αλλά και
σχολεία δεύτερης ευκαιρίας για τους ενήλικες.

Ο αναλφαβητισμός είναι και
σε αυτόν τον οικισμό το κύριο
χαρακτηριστικό του
πληθυσμού.

30.000 €

5.000 €

ΑΤΟΜΑ

30.000 €

ΑΤΟΜΑ

ΑΤΟΜΑ

ΑΤΟΜΑ

ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΟΥΝ

ΣΥΝΟΛΑ

30.000 €

35.000 €

10

10

10

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ
ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΥΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΨΥΧΙΚΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ/
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Π/Υ

Π/Υ

20122015

20152020

Χαρακτηριστικό των Ρομά σε θέματα ψυχικής υγείας είναι η εμφάνιση
ψυχικών διαταραχών, κατάθλιψης, άγχους, αγχώδη διαταραχή, νευρολογικά
νοσήματα και η εύκολη προσφυγή σε φαρμακευτικές αγωγές. Επίσης,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Προγράμματα ενημέρωσης του
ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ, ενώ η εξάρτηση από το τσιγάρο αφορά όλο
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ,
πληθυσμού αλλά και έγκαιρης
τον πληθυσμό, γυναίκες-άντρες-παιδιά. Προγράμματα ενημέρωσης του
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
διάγνωσης.
πληθυσμού αλλά και διάγνωσης είναι απαραίτητα. Δημιουργία κινητής
ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
μονάδας η οποία σε συνεργασία με νοσοκομείο, φορείς ψυχικής υγείας και
το ΙΑΚ θα παρέχει καθημερινή κάλυψη σε όλους τους οικισμούς του Δήμου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ,
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ

Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την προαγωγή και προάσπιση της
Δημόσιας Υγείας μέσω παρεμβάσεων με προγράμματα ενημέρωσης στον
πληθυσμό των Ρομά, ενδεικτικά στους παρακάτω τομείς: HIV/AIDS
Αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία
Προγεννητική, Περιγεννητική και Επιλόχεια Φροντίδα
Αντισύλληψη, Οικογενειακός προγραμματισμός, Εμβολιασμός κατά HPV
Σεξουαλική βία (βιασμός, σεξουαλική εκμετάλλευση, παιδική σεξουαλική
εκμετάλλευση). Επίσης, σημαντικό είναι τα προγράμματα να στοχεύσουν
στην αντιμετώπιση στερεότυπων και αντιλήψεων που αποτελούν
ανασταλτικό παράγοντα στον οικογενειακό προγραμματισμό.

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

2015

2020

Παρεμβάσεις για την
ενημέρωση του πληθυσμού
στον οικισμό Πηγών είναι
απαραίτητες και για την
ενημέρωση των Ρομά αλλά και
για την αντιμετώπιση
στερεοτύπων - αντιλήψεων

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

10.000 €

10.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Οικογενειακός γιατρός» ανά οικισμό.

ΣΥΝΟΛΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σχολική αγωγή σε θέματα ατομικής και στοματικής υγιεινής. Παρέμβαση με
προγράμματα ενημέρωσης στον πληθυσμό των Ρομά μέσω του ΙΑΚ και
Για τον οικισμό του Ερατεινού
δημιουργία μόνιμου μηχανισμού ενημέρωσης/καταγραφής και δημιουργίας
είναι απαραίτητα προγράμματα
ιατρικού φακέλου-ιστορικού . Δημιουργία κινητής μονάδας η οποία σε
σχολικής αγωγής για ατομική
συνεργασία με νοσοκομείο και το ΙΑΚ θα παρέχει καθημερινή πλήρη κάλυψη
και στοματική υγιεινή. Επίσης
σε όλους τους οικισμούς του Δήμου. Πρόγραμμα εμβολιασμών κατά του του
προγράμματα ενημέρωσης για
τραχήλου της μήτρας. Ενδεικτικοί τομείς εξετάσεων:
θέματα υγείας για τον
καρκίνος μαστού, τραχήλου μήτρας, παχέος εντέρου,καρδιαγγειακά
πληθυσμό των Ρομά.
Νοσήματα, Υπέρταση, Χοληστερίνη, Διαβήτης, δερματοπάθειες, ηπατίτιδα,
φυματίωση, στοματική υγεία, μέτρηση οστικής μάζας. Εμβολιασμοί.

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Πολλοί οικισμοί βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τις μονάδες υγείας και
κυρίως από τα νοσοκομεία. Η μετάβαση στα νοσοκομεία δεν είναι
απαραίτητη μόνο σε περιπτώσεις εξετάσεων ή νοσηλείας αλλά και για να
προμηθευτούν φάρμακα οι ασφαλισμένοι στην πρόνοια, από το φαρμακείο
του νοσοκομείου. Για τους παραπάνω λόγους είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί
εύκολη πρόσβαση στις νοσοκομειακές μονάδες σε συνεργασία με τον Δήμο
και το ΙΑΚ.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

30.000 € 30.000 €

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ
ΠΥΛΩ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΝΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

2012-2015 2015-2020
π.χ. Επισκευή Οχημάτων και Γεωργικών Μηχανημάτων,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Μεταλλικές Κατασκευές, Απόδοση Γεωργικών Εκτάσεων
ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Για Καλλιέργεια Και Εκμετάλλευση

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ/ΑΥΞΗΣΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ROMA
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ROMA

1. Επιδότηση θέσεων εργασίας
2. Εξοικείωση με την μισθωτή εργασία
3. Καταπολέμηση αδήλωτης εργασίας
Αντιμετώπιση της ανεργίας

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έντονο πρόβλημα ανεργίας
στον οικισμό.
Το μεγαλύτερο μέρος του
εισοδήματος προέρχεται από
περιστασιακή ή εποχιακή
απασχόληση.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Νομιμοποίηση υφιστάμενων επαγγελματικών
ενασχολήσεων
2. Διευκόλυνση της πρόσβασης σε μικροπιστώσεις
3. Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας

50.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ON THE JOB
TRAINING

Προγράμματα με αυξημένη διάρκεια πρακτικής άσκησης
με σκοπό την εξοικείωση με την μισθωτή εργασία

30.000 €

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

15

15

12.000 €

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

10

10

*

ΚΟΙΝΣΕΠ/
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

52.500 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΠΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ROMA
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Κοινωνική οικονομία – συνεταιρισμοί με στόχο:
1. προσφορά υπηρεσιών για κάλυψη αναγκών της
κοινότητας (πχ. κοινωνικό παντοπωλείο, υπηρεσία
μεταφοράς και διακίνησης ατόμων, υπηρεσίες
καθαρισμού, πλυντηρίων, catering, λουτρά κλπ)
2. οργάνωση και διαχείριση των προϊόντων από τις
ασχολίες των ρομά
3. αξιοποίηση συλλεκτών μετάλλου σε ανταποδοτικές
δράσεις ανακύκλωσης
4. Εκμίσθωση-διάθεση δημοτικών γαιών για αγροτική
εκμετάλευση
5. Δημιουργία τοπικής τσιγγάνικης αγοράς – παζάρι
(άδειες μικροπωλητών-προώθηση – οργάνωση –
διαχείριση / για το συγκεκριμένο παζάρι)
6. Συνεταιρισμός συλλογής και διαχείρισης
ανακυκλώσιμωνν υλικών
Επιδότηση θέσεων εργασίας σε οικονομικές
δραστηριότητες, όπου σε τοπικό επίπεδο παρατηρείται
υψηλό ποσοστό αδήλωτης εργασίας, με παράλληλο
στόχο την ένταξη των Ρομά στην αγορά εργασίας

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΜΕΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

2015 2020

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Προγράμματα απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων
2. Εξειδίκευση των υφιστάμενων επαγγελματικών
δεξιοτήτων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
3. Πρόγραμμα εκπαίδευσης δημιουργίας και συντήρησης
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
λαχανόκηπου για κάλυψη αναγκών οικογένειας,
KAI ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
(εκπαιδευτική διάσταση: δεν είναι επιδοματικού
χαρακτήρα παρέμβαση, ο ωφελούμενος ανταμείβεται
από την εργασία του)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ /
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΑ

Έλλειψη δεξιοτήτων,
περιορισμένη εξειδίκευση,
απουσία επαγγελματικής
εξέλιξης

Ευάλωτη κοινωνική ομάδα,
αποκλεισμένη από την αγορά
εργασίας.
Η τοπικη οικονομία δεν αρκεί
για την πλήρη απασχόληση
του εργατικού δυναμικού της
ομάδας (η σχετική ωφέλεια θα
προκύψει από ανάλογες
δράσεις στο σύνολο των
οικισμών του Δήμου Νέστου)

Τα μέλη της ομάδας μπορούν
να αντικαταστήσουν το
αδήλωτο εργατικό δυναμικό.

Η δικτύωση θα συνδράμει την
κοινωνική συνοχή και θα
ενδυναμώσει τον κοινωνικό
1. Δράσεις Δικτύωσης & Προώθησης τοπικών προιόντων
ιστό σε τοπικό επίπεδο (η
2. Ανάπτυξη Δικτύων
δικτύωση μπορεί να προκύψει
από ανάλογες δράσεις στο
σύνολο των οικισμών του
Δήμου Νέστου)

ΔΙΚΤΥΑ

0€

144.500 €

10

15

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ
ΠΥΛΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΛΟΓΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΡΟΜΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ROMA ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΠΛΥΘΥΣΜΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΚ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΚΟΙΝΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

Προγράμματα ενημέρωσης,
Έντονα κοινωνικά
ευαισθητοποίησης για θέματα
προβλήματα σε μέρος του
παιδικής εργασίας,
οικισμού
ενδοοικογενειακής βίας,
(η σχετική ωφέλεια θα
πολιτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις,
προκύψει από ανάλογες
δικαιώματα του παιδιού,
δράσεις στο σύνολο των
ισότητα των φύλων, γυναικεία
οικισμών του Δήμου
χειραφέτηση, παραβατική συμπεριφορά,
Νέστου)
γάμοι ανηλίκων
1. παρεμβάσεις στο σχολείο για την
Τσιγγάνικη πολιτιστική ταυτότητα, στην
λογική του ανοιχτού σχολείου
2.Ενέργειες καταγραφής, ανάδειξης,
ενίσχυσης, υποστήριξης του πολιτισμού
των ρομά (rom pride) /διοργάνωση
πολιτιστικών εκδηλώσεων
3.Ενέργειες καταπολέμησης στίγματοςαντιμετώπιση στερεότυπων,
προκαταλήψεων, προβολή θετικών
προτύπων

Αναγκαιότητα
καταπολέμησης των
προκαταλήψεων και
ενίσχυσης του πολιτισμού
των Ρομά

1. Εκπαίδευση για βελτίωση της
ικανότητας σε πεδία όπως:
αποτελεσματική επικοινωνία, ομαδική
Είναι απαραίτητη η
εργασία – συνεργασία, χειρισμός
εκπαίδευση και υποστήριξη
διαφωνιών, ευελιξία και
των μελών της ομάδας
προσαρμοστικότητα, υπευθυνότητα,
στη συναναστροφή και
επίλυση προβλημάτων
συναλλαγή με τον γενικό
2. Προδιαγραφές και Υλοποίηση
πληθυσμό.
Πρόγραμματος mentoring/life-coaching
με στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών
δεξιοτήτων
υποστήριξη, προώθηση και ενημέρωση Στην ευρύτεςρη περιοχή
εταιριών για την ΕΚΕ προς όφελος του
δεν παρουσιάζεται
πληθυσμού Ρομά
ανάπτυξη ΕΚΕ
Δικτύωση, Συστηματοποίηση,
Προτυποποίηση, κωδικοποίηση εύρους
Αναθεώρηση, έλεγχος και
εργασιών, αξιολόγηση συμβολής ΙΑΚ,
συνέχιση της λειτουργίας
δημιουργία εργαλείων, υποστήριξη,
του θεσμού των ΙΑΚ (η
συντονισμός καθοδήγηση των ΙΑΚ,
περιοχή καλύπτεται από το
αποτύπωση δικτύου παροχής
ΙΑΚ Χρυσοχωρίου)
υπηρεσιών προς Ρομά, αστικοδημοτική
κάλυψη
Αντιμετώπιση
οργανωτικών αδυναμιών
υποστήριξη φορέων στην
Λειτουργία μηχανισμού ολκληρωμένης
υλοποίηση (η σχετική
ωφέλεια θα προκύψει από
διαχείρισης του προγράμματος
ανάλογες δράσεις στο
σύνολο των οικισμών του
Δήμου Νέστου)
1. Εμπλοκή εφήβων στη διαδικασία
έλλειμα συλλογικότητας
υλοποίησης τηε εθνικης στρατηγικής
και μικρή συμμετοχή του
για τους Ρομά
πληθυσμού στα κοινά

Π/Υ

Π/Υ

ΔΕΙΚΤΗΣ

20122015

2015-2020

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

*

*

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

20.000 €

*

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2015 2020

1

30.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

*

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ

1

*

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ/
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ

*

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

20.000 €

100.000 €

40.000 €

130.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΕΣ ΚΑΡΥΕΣ (Α' ΚΑΙ Β' ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ)
ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

2012-2015

2015-2020

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

15.000 €

ΔΟΜΗ

1

2015

2020

ΔΑΝΕΙΑ
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Χορήγηση δανείων και
ανάληψη πρωτοβουλίας
διαχείρησης των κονδυλίων
από το Δήμο για εφαρμογή
προγράμματος
οργανωμένης δόμησης σε
έκταση που θα
παραχωρηθεί για το σκοπό
αυτό.

540.000 €

ΣΠΙΤΙΑ

9

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Η δράση προτείνεται για τη
βελτίωση των συνθηκών
διαβιώσης των νοικοκυριών
που διαμένουν σε νόμιμες
ιδιόκτητες κατοικίες που
χρήζουν βελτιώσεων και
επισκευών

225.000 €

ΣΠΙΤΙΑ

15

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙ
ΩΣΗ

Επέκταση δικτύου
ηλεκτροδότησης δημόσιων
χώρων

50.000 €

ΜΕΤΡΑ

500

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙ
ΩΣΗ

50.000 €

ΜΕΤΡΑ

500

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙ
ΩΣΗ

50.000 €

ΜΕΤΡΑ

500

ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΙ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙ
Σ

Ασφαλτόστρωση οδών
μέσου πλάτους 6 μέτρων

75.000 €

ΜΕΤΡΑ

500

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

Διαμόρφωση πεζοδρομίων

Διαμόρφωση πεζοδρόμων
και πεζοδρομίων

500.000 €

ΜΕΤΡΑ

4.000

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Διαμόρφωση χώρων
πλατείας

Η δράση αφορά τη
διαμόρφωση κοινόχρηστων
χώρων στον οικισμό
(πλατείες παιδικές χαρές) και
αφορά τις εργασίες
διαμόρφωσης των χώρων,
αλλά και την προμήθεια του
αστικού εξοπλισμού
(πάγκάκια, φωτιστικά,
παιχνίδια κλπ)

80.000 €

Τ.Μ.

400

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ
ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η δράση αφορά την
εκπόνηση των απαραίτητων
μελετών για την επέκταση
των δικτύων υποδομής του
οικισμού και για τη
διαμόρφωση των
κοινόχρηστων χώρων

60.000 €

ΜΕΛΕΤΕΣ

1

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επέκταση λεωφοριακής
γραμμής για κάλυψη
αναγκών του οικισμού

Πύκνωση των δρομολογίων
της Αστικής συγκοινωνίας και
κατά τους θερινούς μήνες

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Πύκνωση του δικτύου των
κάδων απορριμάτων και της
συχνότητας αποκομιδής

Προμήθεια κάδων
απορριμμάτων

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΤΕΓΑΣΗ

Π/Υ

ΜΗΤΡΩΟ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΒΑΣΙΚΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΠΑΡΚΟ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ

Π/Υ

GIS-«κτηματολόγιο-ρομά»
Η δράση αφορά στην
αναλυτική καταγραφή του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος,
των συνθηκών ενοίκησης
των νοικοκυριών για τη
διαμόρφωση πολιτικής
στέγασης

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ,
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΑ

Επέκταση δικτύου
ύδρευσης
Ανάπτυξη αποχετευτικού
δικτύου ομβρίων και
ακαθάρτων υδάτων
Βελτίωση και αναβάθμιση
οδικού δικτύου,
ασφαλτοστρώσεις

Οριζόντια δράση για όλους
τους οικισμούς της
Περιφέρειας-επιμερισμένο
κόστος για το συγκεκριμένο
οικισμό

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑ ΩΡΑ

6.750 €
0 €

1.651.750 €

ΤΕΜΑΧΙΑ

2

2

15

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΥΑΣ
ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠΡΟΕΝΤΑΞΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

20122015

20152020

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Λειτουργία πρότυπου παιδικού σταθμού υπό την αιγίδα του Δήμου. Στις
δραστηριότητες θα περιλαμβάνονται η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και
προγράμματα ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων με στόχο την καλύτερη
σχολική ένταξη. Η ελλιπής γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί βασικό
ανασταλτικό παράγοντα για την εγγραφή των παιδιών στην εκπαιδευτική
διαδικασία αλλά και την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

ΑΤΟΜΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Απαραίτητη είναι η κατασκευή σχολικών κτιριών ανάλογα με τις ανάγκες των
οικισμών του δήμου (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο).

ΚΤΙΡΙΟ

2015

2020

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΗ
2ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Προγράμματα παρέμβασης στις οικογένειες για την ανάδειξη της
αναγκαιότητας και χρησιμότητας της εκπαίδευσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(ΚΕΔΔΑΠ)

Λειτουργία Μονάδων ενισχυτικής διδασκαλίας και δημουργικής
απασχόλησης για παιδιά από 6-14 ετών, υπό την αιγίδα του Δήμου.

ΑΤΟΜΑ

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΒΙΑΣ

Παρέμβαση στους μαθητές και στους γονείς / Συλλόγους γονέων που
ασκούν συχνά αρνητική επιρροή στην σχολική κοινότητα
(αντιμετώπιση
στερεοτύπων και αντιλήψεων)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

Προγράμματα για τη μεταφορά των παιδιών σε κάθε στάδιο της
εκπαιδευτικής διαδικασίας (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό
σχολείο). Συνεργασία με ιδιωτικά σχολεία για παραχώρηση σχολικού
οχήματος, εκμισθωση σχολικού οχήματος κ.α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΕ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και ΠΡΟΒΟΛΗ
ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ

Τα προβλήματα των σχολικών μονάδων επικεντρώνονται στην έλλειψη
αιθουσών διδασκαλίας και στην έλλειψη εργαστηρίων και αιθουσών
υπολογιστών.

Επιδομα σε συνάρτηση με την ολοκλήρωση της φοίτησης. Προγράμματα
διδασκαλίας σε θερινά τμήματα και σε εσπερινά τμήματα για μαθητές άνω
των 14 ετών.

Επίδομα με την ολοκλήρωση
της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης για τους μαθητές
του οικισμού με στόχο τη
μείωση της μαθητικής
διαρροής αλλά και της
βελτίωσης των επιδόσεων και
του επιπέδου γνώσεως μετά
την αποφοίτηση.

10.000 €

Ο αναλφαβητισμός είναι βασικό χαρακτηριστικό του πληθυσμού Ρομά, και
δυστυχώς οι ενήλικες δεν ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να φοιτήσουν
τουλάχιστον στο δημοτικό. Επίσης οι ενήλικες δεν μπορούν να βοηθήσουν
τα παιδιά τους στη μελέτη των μαθημάτων λόγω αναλφαβητισμού αλλά και
λόγω της ελλιπούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Τα σεμινάρια
εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας έχουν αποτύχει και απαιτούνται
στοχευμένα προγράμματα σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού αλλά και
σχολεία δεύτερης ευκαιρίας για τους ενήλικες.

ΑΤΟΜΑ

ΑΤΟΜΑ

ΑΤΟΜΑ

ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΟΥΝ

ΣΥΝΟΛΑ

ΑΤΟΜΑ

0€

10.000 €

20

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΥΑ
ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

20122015

20152020

Πολλοί οικισμοί βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τις μονάδες υγείας και
κυρίως από τα νοσοκομεία. Η μετάβαση στα νοσοκομεία δεν είναι απαραίτητη
μόνο σε περιπτώσεις εξετάσεων ή νοσηλείας αλλά και για να προμηθευτούν
φάρμακα οι ασφαλισμένοι στην πρόνοια, από το φαρμακείο του νοσοκομείου.
Για τους παραπάνω λόγους είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί εύκολη πρόσβαση
στις νοσοκομειακές μονάδες σε συνεργασία με τον Δήμο και το ΙΑΚ.

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

2015

2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σχολική αγωγή σε θέματα ατομικής και στοματικής υγιεινής. Παρέμβαση με
προγράμματα ενημέρωσης στον πληθυσμό των Ρομά μέσω του ΙΑΚ και
δημιουργία μόνιμου μηχανισμού ενημέρωσης/καταγραφής και δημιουργίας
ιατρικού φακέλου-ιστορικού . Δημιουργία κινητής μονάδας η οποία σε
συνεργασία με νοσοκομείο και το ΙΑΚ θα παρέχει καθημερινή πλήρη κάλυψη
σε όλους τους οικισμούς του Δήμου. Πρόγραμμα εμβολιασμών κατά του του
τραχήλου της μήτρας. Ενδεικτικοί τομείς εξετάσεων:
καρκίνος μαστού, τραχήλου μήτρας, παχέος εντέρου,καρδιαγγειακά
Νοσήματα, Υπέρταση, Χοληστερίνη, Διαβήτης, δερματοπάθειες, ηπατίτιδα,
φυματίωση, στοματική υγεία, μέτρηση οστικής μάζας. Εμβολιασμοί.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΨΥΧΙΚΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ/
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

Χαρακτηριστικό των Ρομά σε θέματα ψυχικής υγείας είναι η εμφάνιση
ψυχικών διαταραχών, κατάθλιψης, άγχους, αγχώδη διαταραχή, νευρολογικά
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
νοσήματα και η εύκολη προσφυγή σε φαρμακευτικές αγωγές. Επίσης,
Προγράμματα ενημέρωσης του
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ,
ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ, ενώ η εξάρτηση από το τσιγάρο αφορά όλο
πληθυσμού αλλά και έγκαιρης
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
τον πληθυσμό, γυναίκες-άντρες-παιδιά. Προγράμματα ενημέρωσης του
διάγνωσης.
ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ πληθυσμού αλλά και διάγνωσης είναι απαραίτητα. Δημιουργία κινητής μονάδας
η οποία σε συνεργασία με νοσοκομείο, φορείς ψυχικής υγείας και το ΙΑΚ θα
παρέχει καθημερινή κάλυψη σε όλους τους οικισμούς του Δήμου.

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την προαγωγή και προάσπιση της
Δημόσιας Υγείας μέσω παρεμβάσεων με προγράμματα ενημέρωσης στον
Παρεμβάσεις για την
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
πληθυσμό των Ρομά, ενδεικτικά στους παρακάτω τομείς: HIV/AIDS
ενημέρωση του πληθυσμού
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ
Αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία
στον οικισμό Καρυάς είναι
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ,
Προγεννητική, Περιγεννητική και Επιλόχεια Φροντίδα
απαραίτητες και για την
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
Αντισύλληψη, Οικογενειακός προγραμματισμός, Εμβολιασμός κατά HPV
ενημέρωση των Ρομά αλλά και
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
Σεξουαλική βία (βιασμός, σεξουαλική εκμετάλλευση, παιδική σεξουαλική
για την αντιμετώπιση
ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ
εκμετάλλευση). Επίσης, σημαντικό είναι τα προγράμματα να στοχεύσουν στην
στερεοτύπων - αντιλήψεων
αντιμετώπιση στερεότυπων και αντιλήψεων που αποτελούν ανασταλτικό
παράγοντα στον οικογενειακό προγραμματισμό.

10.000 €

10.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Οικογενειακός γιατρός» ανά οικισμό.

ΣΥΝΟΛΑ

15.000 € 15.000 €

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ
ΠΥΛΩ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΝΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ
2015-2020

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

35.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

10

35.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

10

π.χ. Επισκευή Οχημάτων και Γεωργικών Μηχανημάτων,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Μεταλλικές Κατασκευές, Απόδοση Γεωργικών Εκτάσεων
ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Για Καλλιέργεια Και Εκμετάλλευση

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ/ΑΥΞΗΣΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ /
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ROMA
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ROMA

1. Επιδότηση θέσεων εργασίας
2. Εξοικείωση με την μισθωτή εργασία
3. Καταπολέμηση αδήλωτης εργασίας
Αντιμετώπιση της ανεργίας

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Νομιμοποίηση υφιστάμενων επαγγελματικών
ενασχολήσεων
2. Διευκόλυνση της πρόσβασης σε μικροπιστώσεις
3. Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας

100.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

20

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ON THE JOB
TRAINING

Προγράμματα με αυξημένη διάρκεια πρακτικής άσκησης
με σκοπό την εξοικείωση με την μισθωτή εργασία

50.000 €

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

25

12.000 €

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

10

700.000 €

ΚΟΙΝΣΕΠ/
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

2

52.500 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

15

80.000 €

ΔΙΚΤΥΑ

1

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΠΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ROMA
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Κοινωνική οικονομία – συνεταιρισμοί με στόχο:
1. προσφορά υπηρεσιών για κάλυψη αναγκών της
κοινότητας (πχ. κοινωνικό παντοπωλείο, υπηρεσία
μεταφοράς και διακίνησης ατόμων, υπηρεσίες
καθαρισμού, πλυντηρίων, catering, λουτρά κλπ)
2. οργάνωση και διαχείριση των προϊόντων από τις
ασχολίες των ρομά
3. αξιοποίηση συλλεκτών μετάλλου σε ανταποδοτικές
δράσεις ανακύκλωσης
4. Εκμίσθωση-διάθεση δημοτικών γαιών για αγροτική
εκμετάλευση
5. Δημιουργία τοπικής τσιγγάνικης αγοράς – παζάρι
(άδειες μικροπωλητών-προώθηση – οργάνωση –
διαχείριση / για το συγκεκριμένο παζάρι)
6. Συνεταιρισμός συλλογής και διαχείρισης
ανακυκλώσιμωνν υλικών
Επιδότηση θέσεων εργασίας σε οικονομικές
δραστηριότητες, όπου σε τοπικό επίπεδο παρατηρείται
υψηλό ποσοστό αδήλωτης εργασίας, με παράλληλο
στόχο την ένταξη των Ρομά στην αγορά εργασίας

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΜΕΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Πρόβλημα ανεργίας στον
οικισμό, περίπου 40%.
Τα εισοδήματα προέρχονται
από αγροτικές εργασίες και το
λιανικό εμπόριο.

2015 2020

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Προγράμματα απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων
2. Εξειδίκευση των υφιστάμενων επαγγελματικών
δεξιοτήτων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
3. Πρόγραμμα εκπαίδευσης δημιουργίας και συντήρησης
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
λαχανόκηπου για κάλυψη αναγκών οικογένειας,
KAI ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
(εκπαιδευτική διάσταση: δεν είναι επιδοματικού
χαρακτήρα παρέμβαση, ο ωφελούμενος ανταμείβεται
από την εργασία του)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ

Π/Υ
2012-2015

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΑ

Έλλειψη δεξιοτήτων,
περιορισμένη εξειδίκευση,
απουσία επαγγελματικής
εξέλιξης

Ευάλωτη κοινωνική ομάδα,
αποκλεισμένη από την αγορά
εργασίας.
Η τοπικη οικονομία δεν αρκεί
για την πλήρη απασχόληση
του εργατικού δυναμικού της
ομάδας

Τα μέλη της ομάδας μπορούν
να αντικαταστήσουν το
αδήλωτο εργατικό δυναμικό.

Η δικτύωση θα συνδράμει την
κοινωνική συνοχή και θα
ενδυναμώσει τον κοινωνικό
1. Δράσεις Δικτύωσης & Προώθησης τοπικών προιόντων
ιστό σε τοπικό επίπεδο (η
2. Ανάπτυξη Δικτύων
δικτύωση μπορεί να προκύψει
από ανάλογες δράσεις στο
σύνολο των οικισμών του
Δήμου Νέστου)
0€

1.064.500 €

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ
ΠΥΛΩ
ΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΛΟΓΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΝΤΑΞΗ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΡΟΜΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ROMA ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΠΛΥΘΥΣΜΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΚ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΚΟΙΝΑ ΔΡΩΜΕΝΑ
ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

Προγράμματα ενημέρωσης,
Έντονα κοινωνικά
ευαισθητοποίησης για θέματα
προβλήματα σε μέρος του
παιδικής εργασίας,
οικισμού
ενδοοικογενειακής βίας,
(η σχετική ωφέλεια θα
πολιτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις,
προκύψει από ανάλογες
δικαιώματα του παιδιού,
δράσεις στο σύνολο των
ισότητα των φύλων, γυναικεία
οικισμών του Δήμου
χειραφέτηση, παραβατική συμπεριφορά,
Νέστου)
γάμοι ανηλίκων
1. παρεμβάσεις στο σχολείο για την
Τσιγγάνικη πολιτιστική ταυτότητα, στην
λογική του ανοιχτού σχολείου
2.Ενέργειες καταγραφής, ανάδειξης,
ενίσχυσης, υποστήριξης του πολιτισμού
των ρομά (rom pride) /διοργάνωση
πολιτιστικών εκδηλώσεων
3.Ενέργειες καταπολέμησης στίγματοςαντιμετώπιση στερεότυπων,
προκαταλήψεων, προβολή θετικών
προτύπων

Αναγκαιότητα
καταπολέμησης των
προκαταλήψεων και
ενίσχυσης του πολιτισμού
των Ρομά

1. Εκπαίδευση για βελτίωση της
ικανότητας σε πεδία όπως:
αποτελεσματική επικοινωνία, ομαδική
Είναι απαραίτητη η
εργασία – συνεργασία, χειρισμός
εκπαίδευση και υποστήριξη
διαφωνιών, ευελιξία και
των μελών της ομάδας
προσαρμοστικότητα, υπευθυνότητα,
στη συναναστροφή και
επίλυση προβλημάτων
συναλλαγή με τον γενικό
2. Προδιαγραφές και Υλοποίηση
πληθυσμό.
Πρόγραμματος mentoring/life-coaching
με στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών
δεξιοτήτων
Στην ευρύτεςρη περιοχή
δεν παρουσιάζεται
ανάπτυξη ΕΚΕ
υποστήριξη, προώθηση και ενημέρωση
(η σχετική ωφέλεια θα
εταιριών για την ΕΚΕ προς όφελος του
προκύψει από ανάλογες
πληθυσμού Ρομά
δράσεις στο σύνολο των
οικισμών του Δήμου
Νέστου)
Δικτύωση, Συστηματοποίηση,
Προτυποποίηση, κωδικοποίηση εύρους
Αναθεώρηση, έλεγχος και
εργασιών, αξιολόγηση συμβολής ΙΑΚ,
συνέχιση της λειτουργίας
δημιουργία εργαλείων, υποστήριξη,
του θεσμού των ΙΑΚ (η
συντονισμός καθοδήγηση των ΙΑΚ,
περιοχή καλύπτεται από το
αποτύπωση δικτύου παροχής
ΙΑΚ Χρυσοχωρίου)
υπηρεσιών προς Ρομά, αστικοδημοτική
κάλυψη
Αντιμετώπιση
οργανωτικών αδυναμιών
υποστήριξη φορέων στην
υλοποίηση (η σχετική
Λειτουργία μηχανισμού ολκληρωμένης
διαχείρισης του προγράμματος
ωφέλεια θα προκύψει από
ανάλογες δράσεις στο
σύνολο των οικισμών του
Δήμου Νέστου)
1. Εμπλοκή εφήβων στη διαδικασία
έλλειμα συλλογικότητας
υλοποίησης τηε εθνικης στρατηγικής
και μικρή συμμετοχή του
για τους Ρομά
πληθυσμού στα κοινά

ΔΕΙΚΤΗΣ

Π/Υ

Π/Υ

20122015

2015-2020

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

*

*

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

20.000 €

*

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

30.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

*

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ

*

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ/
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ

*

2015 2020

1

1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

20.000 €

100.000 €

40.000 €

130.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

1

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ
ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ
2012-2015

ΜΕΛΕΤΕΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
Σ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΒΑΣΙΚΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

GIS-«κτηματολόγιο-ρομά» Η
δράση αφορά στην αναλυτική
καταγραφή του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος, των συνθηκών
ενοίκησης των νοικοκυριών για τη
διαμόρφωση πολιτικής στέγασης

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

Επιδότηση ενοικίου για
μετεγκατάσταση νοικοκυριών

ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΤΕΓΑΣΗ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Επέκταση Σχεδίου Πόλεως και
Θα απαιτηθούν πόροι για
Μελέτη Πράξης Εφαρμογής για την εκπόνηση μελετών για την ένταξη
οργάνωση του οικισμού και την
του οικισμού στο Σχέδιο πόλης και
εφαρμογή θεσμοθετημένου
την τη μελέτη της πράξης
ρυμμοτομικού σχεδίου
εφαρμογής του σχεδίου πόλεως
Οριζόντια δράση για όλους τους
οικισμούς της Περιφέρειαςεπιμερισμένο κόστος για το
συγκεκριμένο οικισμό

Χορήγηση δανείων και ανάληψη
πρωτοβουλίας διαχείρησης των
κονδυλίων από το Δήμο για
Στον οικισμό του Δροσερού
εφαρμογή προγράμματος
υπάρχουν 180 τρωγλες περίπου,
οργανωμένης δόμησης σε έκταση
(15% των νοικοκυριών στεγάζεται
που θα παραχωρηθεί για το σκοπό
σε αυτές) και πολλά από τα
αυτό.
υπόλοιπα σπίτια χρήζουν
επισκευών
Η δράση προτείνεται για τη
βελτίωση των συνθηκών
διαβιώσης των νοικοκυριών που
διαμένουν σε νόμιμες ιδιόκτητες
κατοικίες που χρήζουν
βελτιώσεων και επισκευών

ΔΕΙΚΤΗΣ

Π/Υ
2015-2020

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

150.000 €

ΜΕΛΕΤΗ

1

50.000 €

ΔΟΜΗ

1

378.000 €

ΣΠΙΤΙΑ

30

7.200.000 €

ΣΠΙΤΙΑ

120

2.700.000 €

ΣΠΙΤΙΑ

180

2015

2020

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

καλύπτεται το 95% του οικισμού
(προϋπόθεση η εφαρμογή του
σχεδίου πόλεως)

150.000 €

ΜΕΤΡΑ

1.200

1.500

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

καλύπτεται το 95% του οικισμού
(προϋπόθεση η εφαρμογή του
σχεδίου πόλεως)

150.000 €

ΜΕΤΡΑ

1.200

1.500

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

καλύπτεται το 70%, Επέκταση
δικτύου ομβρίων υδάτων
(προϋπόθεση η εφαρμογή του
σχεδίου πόλεως)

150.000 €

ΜΕΤΡΑ

1.200

1.500

ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΙ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

Βελτίωση και αναβάθμιση οδικού
δικτύου, ασφαλτοστρώσεις

Ασφαλτόστρωση οδών μέσου
πλάτους 6 μέτρων

225.000 €

ΜΕΤΡΑ

1200

1.500

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

Διαμόρφωση πεζοδρομίων

Διαμόρφωση πεζοδρόμων και
πεζοδρομίων

375.000 €

ΜΕΤΡΑ

2000

3.000

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Διαμόρφωση χώρων πλατείας

Η δράση αφορά τη διαμόρφωση
κοινόχρηστων χώρων στον
οικισμό Δροσερού (πλατείες
παιδικές χαρές) και αφορά τις
εργασίες διαμόρφωσης των
χώρων, αλλά και την προμήθεια
του αστικού εξοπλισμού
(πάγκάκια, φωτιστικά, παιχνίδια
κλπ)

400.000 €

Τ.Μ.

250

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η δράση αφορά την εκπόνηση των
απαραίτητων μελετών για την
επέκταση των δικτύων υποδομής
του οικισμού και για τη
διαμόρφωση των κοινόχρηστων
χώρων

180.000 €

ΜΕΛΕΤΕΣ

3

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επέκταση λεωφοριακής γραμμής
για κάλυψη αναγκών οικισμού
Δροσερού

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Πύκνωση του δικτύου των κάδων
απορριμάτων και της συχνότητας
αποκομιδής

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΠΑΡΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ,
ΛΟΙΠΕΣ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΑ

1.200.000 €

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

36.000 €

18.000 €

1.236.000 €

12.126.000 €

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑ ΩΡΑ

2

3

ΤΕΜΑΧΙΑ

80

40

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ
ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠΡΟΕΝΤΑΞΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Π/Υ
2012-2015

2015-2020

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

100.000 €

500.000 €

ΑΤΟΜΑ

100

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

2.000.000 €

ΚΤΙΡΙΟ

1

Εκτιμάται ως αναγκαίο για τον
οικισμό προγραμμα για την
προμήθεια υπολογιστών.

10.000 €

ΤΕΜΑΧΙΑ

30

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

480.000 €

1.000.000 €

ΑΤΟΜΑ

100

100

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

Τα προβλήματα των σχολικών μονάδων επικεντρώνονται στην έλλειψη
αιθουσών διδασκαλίας και στην έλλειψη εργαστηρίων και αιθουσών
υπολογιστών. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το ΕΤΠΑ

Προγράμματα παρέμβασης στις οικογένειες για την ανάδειξη της
αναγκαιότητας και χρησιμότητας της εκπαίδευσης.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Λειτουργία Μονάδων ενισχυτικής διδασκαλίας και δημουργικής απασχόλησης
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
για παιδιά από 6-14 ετών, υπό την αιγίδα του Δήμου.
(ΚΕΔΔΑΠ)

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΕ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

50

Απαραίτητη η κατασκευή
πρότυπου σχολείου
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
για την ικανοποίηση των
αναγκών των παιδιών Ρομά
αλλά και του ευρύτερου
πληθυσμού της περιοχής.

Η μαθητική διαρροή στον
οικισμό του Δροσερού
υπολογίζεται στο 40%

Παρέμβαση στους μαθητές και στους γονείς / Συλλόγους γονέων που
ασκούν συχνά αρνητική επιρροή στην σχολική κοινότητα
(αντιμετώπιση
στερεοτύπων και αντιλήψεων)

Προγράμματα για τη μεταφορά των παιδιών σε κάθε στάδιο της εκπαιδευτικής
ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ
διαδικασίας (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο). Συνεργασία
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ
με ιδιωτικά σχολεία για παραχώρηση σχολικού οχήματος, εκμισθωση
ΜΑΘΗΤΩΝ
σχολικού οχήματος κ.α.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

2020

Απαραίτητη είναι η κατασκευή σχολικών κτιριών ανάλογα με τις ανάγκες των
οικισμών του δήμου (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο). Η
χρηματοδότηση του έργου της κατασκευής του σχολείου θα γίνει από το
ΕΤΠΑ

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΒΙΑΣ

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ

2015

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και ΠΡΟΒΟΛΗ
ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΗ
2ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΕΙΚΤΗΣ

Π/Υ

Απαραίτητα μαθήματα
εκμάθησησης ελληνικής
γλώσσας και προγράμματα
ενίσχυσης κοινωνικών
δεξιοτήτων

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Λειτουργία πρότυπου παιδικού σταθμού υπό την αιγίδα του Δήμου. Στις
δραστηριότητες θα περιλαμβάνονται η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και
προγράμματα ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων με στόχο την καλύτερη
σχολική ένταξη. Η ελλιπής γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί βασικό
ανασταλτικό παράγοντα για την εγγραφή των παιδιών στην εκπαιδευτική
διαδικασία αλλά και την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Επιδομα σε συνάρτηση με την ολοκλήρωση της φοίτησης. Προγράμματα
διδασκαλίας σε θερινά τμήματα και σε εσπερινά τμήματα για μαθητές άνω
των 14 ετών.

Επίδομα με την ολοκλήρωση
της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης για τους μαθητές
του οικισμού με στόχο τη
μείωση της μαθητικής
διαρροής αλλά και της
βελτίωσης των επιδόσεων και
του επιπέδου γνώσεως μετά
την αποφοίτηση.

Ο αναλφαβητισμός είναι βασικό χαρακτηριστικό του πληθυσμού Ρομά, και
δυστυχώς οι ενήλικες δεν ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να φοιτήσουν
τουλάχιστον στο δημοτικό. Επίσης οι ενήλικες δεν μπορούν να βοηθήσουν
τα παιδιά τους στη μελέτη των μαθημάτων λόγω αναλφαβητισμού αλλά και
λόγω της ελλιπούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Τα σεμινάρια
εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας έχουν αποτύχει και απαιτούνται
στοχευμένα προγράμματα σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού αλλά και
σχολεία δεύτερης ευκαιρίας για τους ενήλικες.

Ο αναλφαβητισμός είναι και
σε αυτόν τον οικισμό το κύριο
χαρακτηριστικό του
πληθυσμού. Το μεγαλύτερο
ποσοστό των ενηλίκων είναι
αναλφάβητοι.

50.000 €

100

ΑΤΟΜΑ

500.000 €

500.000 €

ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΟΥΝ

ΣΥΝΟΛΑ

ΑΤΟΜΑ

1.090.000 € 4.070.000 €

ΑΤΟΜΑ

ΑΤΟΜΑ

100

100

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ
ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ
2012-2015 2015-2020
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΨΥΧΙΚΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ/
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Πολλοί οικισμοί βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τις μονάδες υγείας και
κυρίως από τα νοσοκομεία. Η μετάβαση στα νοσοκομεία δεν είναι απαραίτητη
μόνο σε περιπτώσεις εξετάσεων ή νοσηλείας αλλά και για να προμηθευτούν
φάρμακα οι ασφαλισμένοι στην πρόνοια, από το φαρμακείο του νοσοκομείου.
Για τους παραπάνω λόγους είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί εύκολη πρόσβαση στις
νοσοκομειακές μονάδες σε συνεργασία με τον Δήμο και το ΙΑΚ.

Σχολική αγωγή σε θέματα ατομικής και στοματικής υγιεινής. Παρέμβαση με
Για τον οικισμό του Δροσερού
προγράμματα ενημέρωσης στον πληθυσμό των Ρομά μέσω του ΙΑΚ και
είναι απαραίτητα προγράμματα
δημιουργία μόνιμου μηχανισμού ενημέρωσης/καταγραφής και δημιουργίας
σχολικής αγωγής για ατομική
ιατρικού φακέλου-ιστορικού . Δημιουργία κινητής μονάδας η οποία σε
και στοματική υγιεινή. Επίσης
συνεργασία με νοσοκομείο και το ΙΑΚ θα παρέχει καθημερινή πλήρη κάλυψη σε
προγράμματα ενημέρωσης για
όλους τους οικισμούς του Δήμου. Πρόγραμμα εμβολιασμών κατά του του
θέματα υγείας για τον
τραχήλου της μήτρας. Ενδεικτικοί τομείς εξετάσεων:
καρκίνος μαστού, τραχήλου μήτρας, παχέος εντέρου,καρδιαγγειακά Νοσήματα, πληθυσμό αλλά και λειτουργία
κινητής μονάδας.
Υπέρταση, Χοληστερίνη, Διαβήτης, δερματοπάθειες, ηπατίτιδα, φυματίωση,
στοματική υγεία, μέτρηση οστικής μάζας. Εμβολιασμοί.

Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την προαγωγή και προάσπιση της Δημόσιας
Υγείας μέσω παρεμβάσεων με προγράμματα ενημέρωσης στον πληθυσμό των
Ρομά, ενδεικτικά στους παρακάτω τομείς: HIV/AIDS
Αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία
Προγεννητική, Περιγεννητική και Επιλόχεια Φροντίδα
Αντισύλληψη, Οικογενειακός προγραμματισμός, Εμβολιασμός κατά HPV
Σεξουαλική βία (βιασμός, σεξουαλική εκμετάλλευση, παιδική σεξουαλική
εκμετάλλευση). Επίσης, σημαντικό είναι τα προγράμματα να στοχεύσουν στην
αντιμετώπιση στερεότυπων και αντιλήψεων που αποτελούν ανασταλτικό
παράγοντα στον οικογενειακό προγραμματισμό.

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

«Οικογενειακός γιατρός» ανά οικισμό.

ΣΥΝΟΛΑ

2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Χαρακτηριστικό των Ρομά σε θέματα ψυχικής υγείας είναι η εμφάνιση ψυχικών
διαταραχών, κατάθλιψης, άγχους, αγχώδη διαταραχή, νευρολογικά νοσήματα
και η εύκολη προσφυγή σε φαρμακευτικές αγωγές. Επίσης, ναρκωτικές ουσίες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Προγράμματα ενημέρωσης του
και αλκοόλ, ενώ η εξάρτηση από το τσιγάρο αφορά όλο τον πληθυσμό,
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ,
πληθυσμού αλλά και έγκαιρης
γυναίκες-άντρες-παιδιά. Προγράμματα ενημέρωσης του πληθυσμού αλλά και
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
διάγνωσης.
ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ διάγνωσης είναι απαραίτητα. Δημιουργία κινητής μονάδας η οποία σε συνεργασία
με νοσοκομείο, φορείς ψυχικής υγείας και το ΙΑΚ θα παρέχει καθημερινή κάλυψη
σε όλους τους οικισμούς του Δήμου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ,
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ

2015

Παρεμβάσεις για την
ενημέρωση του πληθυσμού στο
Δροσερό είναι απαραίτητες και
για την ενημέρωση των Ρομά
αλλά και για την αντιμετώπιση
στερεοτύπων - αντιλήψεων

20.000 €

20.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

20.000 €

20.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

150.000 €

300.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

20.000 €

40.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

20.000 €

40.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

120.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

Εκτιμάται ότι ο οικογενειακός
ιατρός θα συμβάλει στην
πρόληψη αλλά και στη
φροντίδα του πληθυσμού των
Ρομά.
230.000 €

540.000 €

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ
ΠΥΛΩ
ΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ/ΑΥΞΗΣ
Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ROMA
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ROMA
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ON THE JOB
TRAINING

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ /
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
KAI ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΜΕΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

2015-2020
350.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

100

350.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

100

210.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

60

500.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

100

200.000 €

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

100

120.000 €

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

100

1.400.000 €

ΚΟΙΝΣΕΠ/
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

4

Επιδότηση θέσεων εργασίας σε οικονομικές
Τα μέλη της ομάδας μπορούν
δραστηριότητες, όπου σε τοπικό επίπεδο παρατηρείται
να αντικαταστήσουν το
υψηλό ποσοστό αδήλωτης εργασίας, με παράλληλο
αδήλωτο εργατικό δυναμικό.
στόχο την ένταξη των Ρομά στην αγορά εργασίας

350.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

100

Η δικτύωση θα συνδράμει την
κοινωνική συνοχή και θα
ενδυναμώσει τον κοινωνικό
ιστό σε τοπικό επίπεδο
(κινητικότητα
&επιχειρηματικότητα)

160.000 €

ΔΙΚΤΥΑ

2

π.χ. Επισκευή Οχημάτων και Γεωργικών
Μηχανημάτων, Μεταλλικές Κατασκευές, Απόδοση
Γεωργικών Εκτάσεων Για Καλλιέργεια Και
Εκμετάλλευση
1. Επιδότηση θέσεων εργασίας
2. Εξοικείωση με την μισθωτή εργασία
3. Καταπολέμηση αδήλωτης εργασίας
Αντιμετώπιση της ανεργίας
1. Νομιμοποίηση υφιστάμενων επαγγελματικών
ενασχολήσεων
2. Διευκόλυνση της πρόσβασης σε μικροπιστώσεις
3. Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας
Προγράμματα με αυξημένη διάρκεια πρακτικής
άσκησης με σκοπό την εξοικείωση με την μισθωτή
εργασία
1. Προγράμματα απόκτησης επαγγελματικών
δεξιοτήτων
2. Εξειδίκευση των υφιστάμενων επαγγελματικών
δεξιοτήτων
3. Πρόγραμμα εκπαίδευσης δημιουργίας και
συντήρησης λαχανόκηπου για κάλυψη αναγκών
οικογένειας, (εκπαιδευτική διάσταση: δεν είναι
επιδοματικού χαρακτήρα παρέμβαση, ο ωφελούμενος
ανταμείβεται από την εργασία του)

Έντονο πρόβλημα ανεργίας
στον οικισμό, περίπου 70%,
ενώ αρκετές οικογένειες
βρίσκονται στα όρια της
εξαθλίωσης.
Το μεγαλύτερο μέρος του
εισοδήματος προέρχεται από
περιστασιακή απασχόληση.

Έλλειψη δεξιοτήτων,
περιορισμένη εξειδίκευση,
απουσία επαγγελματικής
εξέλιξης

Κοινωνική οικονομία – συνεταιρισμοί με στόχο:
1. προσφορά υπηρεσιών για κάλυψη αναγκών της
κοινότητας (πχ. κοινωνικό παντοπωλείο, υπηρεσία
μεταφοράς και διακίνησης ατόμων, υπηρεσίες
καθαρισμού, πλυντηρίων, catering, λουτρά κλπ)
Ευάλωτη κοινωνική ομάδα,
2. οργάνωση και διαχείριση των προϊόντων από τις
αποκλιεισμένη από την αγορά
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΠΕ ΓΙΑ
ασχολίες των ρομά
εργασίας.
ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ROMA
3. αξιοποίηση συλλεκτών μετάλλου σε ανταποδοτικές
Η τοπικη οικονομία δεν αρκεί
δράσεις ανακύκλωσης
για την πλήρη απασχόληση
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
4. Εκμίσθωση-διάθεση δημοτικών γαιών για αγροτική
του εργατικού δυναμικού της
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
εκμετάλευση
ομάδας
5. Δημιουργία τοπικής τσιγγάνικης αγοράς – παζάρι
(άδειες μικροπωλητών-προώθηση – οργάνωση –
διαχείριση / για το συγκεκριμένο παζάρι)
6. Συνεταιρισμός συλλογής και διαχείρισης
ανακυκλώσιμωνν υλικών

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

2012-2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Π/Υ

1. Δράσεις Δικτύωσης & Προώθησης τοπικών
προιόντων
2. Ανάπτυξη Δικτύων

0€

3.640.000 €

2015 2020

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ
ΠΥΛΩ
ΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

2012-2015 2015-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΛΟΓΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΝΤΑΞΗ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΡΟΜΑ

Προγράμματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης
για θέματα
παιδικής εργασίας,
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝενδοοικογενειακής βίας,
ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ
πολιτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις,
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
δικαιώματα του παιδιού,
ισότητα των φύλων, γυναικεία χειραφέτηση,
παραβατική συμπεριφορά, γάμοι ανηλίκων

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ROMA ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΠΛΥΘΥΣΜΟΥ

1. παρεμβάσεις στο σχολείο για την
Αναγκαιότητα
Τσιγγάνικη πολιτιστική ταυτότητα, στην λογική
καταπολέμησης των
του ανοιχτού σχολείου
προκαταλήψεων και
2.Ενέργειες καταγραφής, ανάδειξης,
ενίσχυσης του πολιτισμού
ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ενίσχυσης, υποστήριξης του πολιτισμού
των Ρομά
των ρομά (rom pride) /διοργάνωση
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ
(στην περίοδο 2012-2015
πολιτιστικών εκδηλώσεων
προβλέπεται η διοργάνωση
3.Ενέργειες καταπολέμησης στίγματοςπολιτιστικής εκδήλωσηςαντιμετώπιση στερεότυπων, προκαταλήψεων,
rom pride)
προβολή θετικών προτύπων

Έντονα κοινωνικά
προβλήματα

1. Εκπαίδευση για βελτίωση της ικανότητας σε
πεδία όπως: αποτελεσματική επικοινωνία,
Είναι απαραίτητη η
ομαδική εργασία – συνεργασία, χειρισμός
εκπαίδευση και υποστήριξη
διαφωνιών, ευελιξία και προσαρμοστικότητα, των μελών της ομάδας στη
υπευθυνότητα, επίλυση προβλημάτων
συναναστροφή και
2. Προδιαγραφές και Υλοποίηση
συναλλαγή με τον γενικό
Πρόγραμματος mentoring/life-coaching με
πληθυσμό.
στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ

υποστήριξη, προώθηση και ενημέρωση
εταιριών για την ΕΚΕ προς όφελος του
πληθυσμού Ρομά

Στην ευρύτεςρη περιοχή
δεν παρουσιάζεται ανάπτυξη
ΕΚΕ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΚ

Δικτύωση, Συστηματοποίηση,
Προτυποποίηση, κωδικοποίηση εύρους
εργασιών, αξιολόγηση συμβολής ΙΑΚ,
δημιουργία εργαλείων, υποστήριξη,
συντονισμός καθοδήγηση των ΙΑΚ,
αποτύπωση δικτύου παροχής υπηρεσιών
προς Ρομά, αστικοδημοτική κάλυψη

Αναθεώρηση, έλεγχος και
συνέχιση της λειτουργίας
του θεσμού των ΙΑΚ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

2015 2020

120.000 €

120.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

1

350.000 €

100.000 €

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

4

30.000 €

240.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

8

75.000 €

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ

700.000 €

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ/
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ

100.000 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
Αντιμετώπιση οργανωτικών
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
Λειτουργία μηχανισμού ολκληρωμένης
αδυναμιών υποστήριξη
50.000 €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
διαχείρισης του προγράμματος
φορέων στην υλοποίηση
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ
1. Εμπλοκή εφήβων στη διαδικασία
έλλειμα συλλογικότητας και
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ - υλοποίησης τηε εθνικης στρατηγικής για τους
μικρή συμμετοχή του
20.000 €
200.000 €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΟΙΝΑ ΔΡΩΜΕΝΑ
Ρομά
πληθυσμού στα κοινά
ΣΥΝΟΛΑ
670.000 € 1.435.000 €

5

8

1

1

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΛΑΝ ΚΟΓΙΟΥ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ
ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ
2012-2015

ΔΟΜΗ

1

300.000 €

ΣΠΙΤΙΑ

20

2020

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Η δράση προτείνεται για τη
βελτίωση των συνθηκών
διαβιώσης των νοικοκυριών
που διαμένουν σε νόμιμες
ιδιόκτητες κατοικίες που
χρήζουν βελτιώσεων και
επισκευών

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Βελτίωση και αναβάθμιση
δικτύου ηλεκτροδότησης
δημόσιων χώρων

ΜΕΤΡΑ

1.000

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Βελτίωση και αναβάθμιση
δικτύου ύδρευσης

ΜΕΤΡΑ

1.000

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Ανάπτυξη αποχετευτικού
δικτύου ομβρίων και
ακαθάρτων υδάτων

ΜΕΤΡΑ

1.500

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
ΕΡΓΑ

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ

Εργασίες αντιπλυμμηρικής
προστασίας

Ενδεικτικά (εκβάθυνση διαπλάτυνση ποταμού ανέγερση προστατευτικών
δικτύων - υπερχειλισεις)

ΜΕΤΡΑ

1.500

ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΙ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

Βελτίωση και αναβάθμιση
οδικού δικτύου,
ασφαλτοστρώσεις

Ασφαλτόστρωση οδών
μέσου πλάτους 6 μέτρων

ΜΕΤΡΑ

1.000

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

Διαμόρφωση πεζοδρομίων

Διαμόρφωση πεζοδρόμων
και πεζοδρομίων

ΜΕΤΡΑ

2.500

Διαμόρφωση χώρων πλατείας

Η δράση αφορά τη
διαμόρφωση
κοινόχρηστων χώρων
στον οικισμό (πλατείες
παιδικές χαρές) και αφορά
τις εργασίες διαμόρφωσης
των χώρων, αλλά και την
προμήθεια του αστικού
εξοπλισμού (πάγκάκια,
φωτιστικά, παιχνίδια κλπ)

50.000 €

Τ.Μ.

250

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ
ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η δράση αφορά την
εκπόνηση των απαραίτητων
μελετών για την επέκταση
των δικτύων υποδομής του
οικισμού και για τη
διαμόρφωση των
κοινόχρηστων χώρων

60.000 €

ΜΕΛΕΤΕΣ

1

1

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επέκταση λεωφοριακής
γραμμής για κάλυψη αναγκών
του οικισμού

Πύκνωση των
δρομολογίων της Αστικής
συγκοινωνίας

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑ ΩΡΑ

1

2

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Πύκνωση του δικτύου των
κάδων απορριμάτων και της
συχνότητας αποκομιδής

Προμήθεια κάδων
απορριμμάτων

ΤΕΜΑΧΙΑ

20

10

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΤΕΓΑΣΗ

25.000 €

2015

ΜΗΤΡΩΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΒΑΣΙΚΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤ
ΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΠΑΡΚΟ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ
ΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

2015-2020

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

GIS-«κτηματολόγιο-ρομά» Η
δράση αφορά στην αναλυτική
καταγραφή του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος, των συνθηκών
ενοίκησης των νοικοκυριών
για τη διαμόρφωση πολιτικής
στέγασης

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ

Π/Υ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ,
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΣΥΝΟΛΑ

Οριζόντια δράση για όλους
τους οικισμούς της
Περιφέρειας-επιμερισμένο
κόστος για το
συγκεκριμένο οικισμό

500.000 €

0 €

0 €

4.500 €

0 €

939.500 €

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠΡΟΕΝΤΑΞΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

20122015

20152020

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Λειτουργία πρότυπου παιδικού σταθμού υπό την αιγίδα του Δήμου. Στις
δραστηριότητες θα περιλαμβάνονται η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και
προγράμματα ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων με στόχο την καλύτερη
σχολική ένταξη. Η ελλιπής γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί βασικό
ανασταλτικό παράγοντα για την εγγραφή των παιδιών στην εκπαιδευτική
διαδικασία αλλά και την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

ΑΤΟΜΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Απαραίτητη είναι η κατασκευή σχολικών κτιριών ανάλογα με τις ανάγκες
των οικισμών του δήμου (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό
σχολείο).

ΚΤΙΡΙΟ

2015

2020

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

Τα προβλήματα των σχολικών μονάδων επικεντρώνονται στην έλλειψη
αιθουσών διδασκαλίας και στην έλλειψη εργαστηρίων και αιθουσών
υπολογιστών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και ΠΡΟΒΟΛΗ
ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Προγράμματα παρέμβασης στις οικογένειες για την ανάδειξη της
αναγκαιότητας και χρησιμότητας της εκπαίδευσης.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(ΚΕΔΔΑΠ)

Λειτουργία Μονάδων ενισχυτικής διδασκαλίας και δημουργικής
απασχόλησης για παιδιά από 6-14 ετών, υπό την αιγίδα του Δήμου.

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
Παρέμβαση στους μαθητές και στους γονείς / Συλλόγους γονέων που
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ
ασκούν συχνά αρνητική επιρροή στην σχολική κοινότητα
(αντιμετώπιση
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
στερεοτύπων και αντιλήψεων)
ΒΙΑΣ
ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΗ
2ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΕ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

3.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η μαθητική διαρροή στη
Μελέτη είναι σε υψηλό
ποσοστό των μαθητών

ΑΤΟΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προγράμματα για τη μεταφορά των παιδιών σε κάθε στάδιο της
εκπαιδευτικής διαδικασίας (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό
σχολείο). Συνεργασία με ιδιωτικά σχολεία για παραχώρηση σχολικού
οχήματος, εκμισθωση σχολικού οχήματος κ.α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Επιδομα σε συνάρτηση με την ολοκλήρωση της φοίτησης. Προγράμματα
διδασκαλίας σε θερινά τμήματα και σε εσπερινά τμήματα για μαθητές άνω
των 14 ετών.

Επίδομα με την ολοκλήρωση
της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης για τους μαθητές
του οικισμού με στόχο τη
μείωση της μαθητικής
διαρροής αλλά και της
βελτίωσης των επιδόσεων και
του επιπέδου γνώσεως μετά
την αποφοίτηση.

Ο αναλφαβητισμός είναι βασικό χαρακτηριστικό του πληθυσμού Ρομά, και
δυστυχώς οι ενήλικες δεν ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να φοιτήσουν
τουλάχιστον στο δημοτικό. Επίσης οι ενήλικες δεν μπορούν να βοηθήσουν
τα παιδιά τους στη μελέτη των μαθημάτων λόγω αναλφαβητισμού αλλά και
λόγω της ελλιπούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Τα σεμινάρια
εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας έχουν αποτύχει και απαιτούνται
στοχευμένα προγράμματα σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού αλλά και
σχολεία δεύτερης ευκαιρίας για τους ενήλικες.

Απαιτούνται στοχευμένα
προγράμματα γιατί ο
αναλφαβητισμός είναι και σε
αυτόν τον οικισμό το κύριο
χαρακτηριστικό του
πληθυσμού.

15.000 €

12.500 €

ΑΤΟΜΑ

15.000 €

ΑΤΟΜΑ

25

50

50

50

50

ΑΤΟΜΑ

15.000 €

15.000 €

33.000 €

42.500 €

ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΟΥΝ

ΣΥΝΟΛΑ

1

ΑΤΟΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΥΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΨΥΧΙΚΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ/
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

20122015

20152020

Πολλοί οικισμοί βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τις μονάδες υγείας και
κυρίως από τα νοσοκομεία. Η μετάβαση στα νοσοκομεία δεν είναι
απαραίτητη μόνο σε περιπτώσεις εξετάσεων ή νοσηλείας αλλά και για να
προμηθευτούν φάρμακα οι ασφαλισμένοι στην πρόνοια, από το φαρμακείο
του νοσοκομείου. Για τους παραπάνω λόγους είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί
εύκολη πρόσβαση στις νοσοκομειακές μονάδες σε συνεργασία με τον
Δήμο και το ΙΑΚ.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Σχολική αγωγή σε θέματα ατομικής και στοματικής υγιεινής. Παρέμβαση με
προγράμματα ενημέρωσης στον πληθυσμό των Ρομά μέσω του ΙΑΚ και
δημιουργία μόνιμου μηχανισμού ενημέρωσης/καταγραφής και δημιουργίας
ιατρικού φακέλου-ιστορικού . Δημιουργία κινητής μονάδας η οποία σε
συνεργασία με νοσοκομείο και το ΙΑΚ θα παρέχει καθημερινή πλήρη
κάλυψη σε όλους τους οικισμούς του Δήμου. Πρόγραμμα εμβολιασμών
κατά του του τραχήλου της μήτρας. Ενδεικτικοί τομείς εξετάσεων:
καρκίνος μαστού, τραχήλου μήτρας, παχέος εντέρου,καρδιαγγειακά
Νοσήματα, Υπέρταση, Χοληστερίνη, Διαβήτης, δερματοπάθειες, ηπατίτιδα,
φυματίωση, στοματική υγεία, μέτρηση οστικής μάζας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ,
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

2020

Για τον οικισμό της Μελέτης
είναι απαραίτητα προγράμματα
σχολικής αγωγής για ατομική
και στοματική υγιεινή. Επίσης
προγράμματα ενημέρωσης για
θέματα υγείας για τον
πληθυσμό των Ρομά.

Παρεμβάσεις για την
ενημέρωση του πληθυσμού
στον οικισμό Μελέτη είναι
απαραίτητες και για την
ενημέρωση των Ρομά αλλά και
για την αντιμετώπιση
στερεοτύπων - αντιλήψεων

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

50.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Οικογενειακός γιατρός» ανά οικισμό.

ΣΥΝΟΛΑ

2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Χαρακτηριστικό των Ρομά σε θέματα ψυχικής υγείας είναι η εμφάνιση
ψυχικών διαταραχών, κατάθλιψης, άγχους, αγχώδη διαταραχή,
νευρολογικά νοσήματα και η εύκολη προσφυγή σε φαρμακευτικές αγωγές.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Επίσης, ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ, ενώ η εξάρτηση από το τσιγάρο
Προγράμματα ενημέρωσης του
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ,
αφορά όλο τον πληθυσμό, γυναίκες-άντρες-παιδιά. Προγράμματα
πληθυσμού αλλά και έγκαιρης
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ενημέρωσης του πληθυσμού αλλά και διάγνωσης είναι απαραίτητα.
διάγνωσης.
ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Δημιουργία κινητής μονάδας η οποία σε συνεργασία με νοσοκομείο, φορείς
ψυχικής υγείας και το ΙΑΚ θα παρέχει καθημερινή κάλυψη σε όλους τους
οικισμούς του Δήμου.
Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την προαγωγή και προάσπιση της
Δημόσιας Υγείας μέσω παρεμβάσεων με προγράμματα ενημέρωσης στον
πληθυσμό των Ρομά, ενδεικτικά στους παρακάτω τομείς: HIV/AIDS
Αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία
Προγεννητική, Περιγεννητική και Επιλόχεια Φροντίδα
Αντισύλληψη, Οικογενειακός προγραμματισμός, Εμβολιασμός κατά HPV
Σεξουαλική βία (βιασμός, σεξουαλική εκμετάλλευση, παιδική σεξουαλική
εκμετάλλευση). Επίσης, σημαντικό είναι τα προγράμματα να στοχεύσουν
στην αντιμετώπιση στερεότυπων και αντιλήψεων που αποτελούν
ανασταλτικό παράγοντα στον οικογενειακό προγραμματισμό.

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

70.000 € 25.000 €

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΥΛΩ
ΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

2012-2015 2015-2020
π.χ. Επισκευή Οχημάτων και Γεωργικών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μηχανημάτων, Μεταλλικές Κατασκευές, Απόδοση
ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Γεωργικών Εκτάσεων Για Καλλιέργεια Και
Εκμετάλλευση

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ/ ΑΥΞΗΣΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ROMA
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ROMA

1. Επιδότηση θέσεων εργασίας
2. Εξοικείωση με την μισθωτή εργασία
3. Καταπολέμηση αδήλωτης εργασίας
Αντιμετώπιση της ανεργίας

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΜΕΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

105.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

30

175.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

50

Έντονο πρόβλημα ανεργίας
στον οικισμό, περίπου 55%,
ενώ 4-5 οικογένειες
βρίσκονται στα όρια της
εξαθλίωσης

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Νομιμοποίηση υφιστάμενων επαγγελματικών
ενασχολήσεων
2. Διευκόλυνση της πρόσβασης σε
μικροπιστώσεις
3. Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας

150.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ON THE JOB
TRAINING

Προγράμματα με αυξημένη διάρκεια πρακτικής
άσκησης με σκοπό την εξοικείωση με την μισθωτή
εργασία

60.000 €

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

30

30.000 €

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

25

*

ΚΟΙΝΣΕΠ/
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

87.500 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

25

80.000 €

ΔΙΚΤΥΑ

1

1. Προγράμματα απόκτησης επαγγελματικών
δεξιοτήτων
2. Εξειδίκευση των υφιστάμενων επαγγελματικών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
δεξιοτήτων
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
3. Πρόγραμμα εκπαίδευσης δημιουργίας και
KAI ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
συντήρησης λαχανόκηπου για κάλυψη αναγκών
οικογένειας, (εκπαιδευτική διάσταση: δεν είναι
επιδοματικού χαρακτήρα παρέμβαση, ο
ωφελούμενος ανταμείβεται από την εργασία του)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ /
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 2015 2020

Έλλειψη δεξιοτήτων,
περιορισμένη εξειδίκευση,
απουσία επαγγελματικής
εξέλιξης

Κοινωνική οικονομία – συνεταιρισμοί με στόχο:
1. προσφορά υπηρεσιών για κάλυψη αναγκών της
κοινότητας (πχ. κοινωνικό παντοπωλείο,
υπηρεσία μεταφοράς και διακίνησης ατόμων,
Ευάλωτη κοινωνική ομάδα,
υπηρεσίες καθαρισμού, πλυντηρίων, catering,
αποκλιεισμένη από την αγορά
λουτρά κλπ)
εργασίας.
2. οργάνωση και διαχείριση των προϊόντων από
Η τοπικη οικονομία δεν αρκεί
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΠΕ ΓΙΑ
τις ασχολίες των ρομά
για την πλήρη απασχόληση
ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ROMA
3. αξιοποίηση συλλεκτών μετάλλου σε
του εργατικού δυναμικού της
ανταποδοτικές δράσεις ανακύκλωσης
ομάδας (η σχετική ωφέλεια
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
4. Εκμίσθωση-διάθεση δημοτικών γαιών για
θα προκύψει από ανάλογες
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
αγροτική εκμετάλευση
δράσεις στο σύνολο των
5. Δημιουργία τοπικής τσιγγάνικης αγοράς –
οικισμών του Δήμου
παζάρι (άδειες μικροπωλητών-προώθηση –
Κομοτηνής)
οργάνωση – διαχείριση / για το συγκεκριμένο
παζάρι)
6. Συνεταιρισμός συλλογής και διαχείρισης
ανακυκλώσιμων υλικών
Επιδότηση θέσεων εργασίας σε οικονομικές
Τα μέλη της ομάδας μπορούν
δραστηριότητες, όπου σε τοπικό επίπεδο
να αντικαταστήσουν το
παρατηρείται υψηλό ποσοστό αδήλωτης εργασίας,
αδήλωτο εργατικό δυναμικό.
με παράλληλο στόχο την ένταξη των Ρομά στην
ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
αγορά εργασίας
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
Η δικτύωση θα συνδράμει την
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
κοινωνική συνοχή και θα
1. Δράσεις Δικτύωσης & Προώθησης τοπικών
ενδυναμώσει τον κοινωνικό
προιόντων
ιστό σε τοπικό επίπεδο
2. Ανάπτυξη Δικτύων
(κινητικότητα &
επιχειρηματικότητα)
ΣΥΝΟΛΑ

0€

687.500 €

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΥΛΩ
ΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

2012-2015 2015-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΛΟΓΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΝΤΑΞΗ

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΡΟΜΑ

Προγράμματα ενημέρωσης,
ευαισθητοποίησης για θέματα
παιδικής εργασίας,
ενδοοικογενειακής βίας,
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝπολιτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις,
ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
δικαιώματα του παιδιού,
ισότητα των φύλων, γυναικεία
χειραφέτηση, παραβατική συμπεριφορά,
γάμοι ανηλίκων

Σχετικά έντονα κοινωνικά
προβλήματα

30.000 €

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ROMA ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΠΛΥΘΥΣΜΟΥ

1. παρεμβάσεις στο σχολείο για την
Τσιγγάνικη πολιτιστική ταυτότητα, στην
λογική του ανοιχτού σχολείου
2.Ενέργειες καταγραφής, ανάδειξης,
ενίσχυσης, υποστήριξης του πολιτισμού
ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ
των ρομά (rom pride) /διοργάνωση
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ
πολιτιστικών εκδηλώσεων
3.Ενέργειες καταπολέμησης στίγματοςαντιμετώπιση στερεότυπων,
προκαταλήψεων, προβολή θετικών
προτύπων

Αναγκαιότητα
καταπολέμησης των
προκαταλήψεων και
ενίσχυσης του πολιτισμού
των Ρομά

20.000 €

30.000 €

1. Εκπαίδευση για βελτίωση της
ικανότητας σε πεδία όπως:
αποτελεσματική επικοινωνία, ομαδική
Είναι απαραίτητη η
εργασία – συνεργασία, χειρισμός
εκπαίδευση και υποστήριξη
διαφωνιών, ευελιξία και
των μελών της ομάδας στη
προσαρμοστικότητα, υπευθυνότητα,
συναναστροφή και
επίλυση προβλημάτων
συναλλαγή με τον γενικό
2. Προδιαγραφές και Υλοποίηση
πληθυσμό.
Πρόγραμματος mentoring/life-coaching
με στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών
δεξιοτήτων

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ

Υποστήριξη, προώθηση και ενημέρωση
εταιριών για την ΕΚΕ προς όφελος του
πληθυσμού Ρομά

Στην ευρύτεςρη περιοχή
δεν παρουσιάζεται
ανάπτυξη ΕΚΕ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΚ

Δικτύωση, Συστηματοποίηση,
Προτυποποίηση, κωδικοποίηση εύρους
εργασιών, αξιολόγηση συμβολής ΙΑΚ,
δημιουργία εργαλείων, υποστήριξη,
συντονισμός καθοδήγηση των ΙΑΚ,
αποτύπωση δικτύου παροχής
υπηρεσιών προς Ρομά, αστικοδημοτική
κάλυψη

Αναθεώρηση, έλεγχος και
συνέχιση της λειτουργίας
του θεσμού των ΙΑΚ (για
το σύνολο του Δήμου
Κομοτηνής)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΚΟΙΝΑ ΔΡΩΜΕΝΑ
ΣΥΝΟΛΑ

Λειτουργία μηχανισμού ολκληρωμένης
διαχείρισης του προγράμματος

1. Εμπλοκή εφήβων στη διαδικασία
υλοποίησης τηε εθνικης στρατηγικής
για τους Ρομά

Αντιμετώπιση οργανωτικών
αδυναμιών υποστήριξη
φορέων στην υλοποίηση
(η σχετική ωφέλεια θα
προκύψει από ανάλογες
δράσεις στο σύνολο των
οικισμών του Δήμου
Κομοτηνής)
έλλειμα συλλογικότητας και
μικρή συμμετοχή του
πληθυσμού στα κοινά

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

2015 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

60.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

3

60.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

2

15.000 €

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ/
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ

*

1

8

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

20.000 €

50.000 €

100.000 €

185.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ-ΑΛΑΝ ΚΟΓΙΟΥ
ΠΥΛΩΝΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Σ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΒΑΣΙΚΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

GIS-«κτηματολόγιο-ρομά» Η δράση
αφορά στην αναλυτική καταγραφή του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος, των συνθηκών
ενοίκησης των νοικοκυριών για τη
διαμόρφωση πολιτικής στέγασης

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

Επιδότηση ενοικίου για μετεγκατάσταση
νοικοκυριών

ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Χορήγηση δανείων και ανάληψη
πρωτοβουλίας διαχείρησης των κονδυλίων
από το Δήμο για εφαρμογή προγράμματος
οργανωμένης δόμησης σε έκταση που θα
παραχωρηθεί για το σκοπό αυτό.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΣΤΕΓΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η δράση προτείνεται για τη βελτίωση των
συνθηκών διαβιώσης των νοικοκυριών
που διαμένουν σε νόμιμες ιδιόκτητες
κατοικίες που χρήζουν βελτιώσεων και
επισκευών
Ανάπτυξη συστήματος οργανωμένης
δόμησης για στέγαση - μετεγκατάσταση
νοικοκυριών που διαβιούν σε παραπήγματα
σε έκταση που θα παραχωρηθεί για το
σκοπό αυτό. (Στη δαπάνη περιλαμβάνεται
και μέρος του κόστους διαμόρφωσης των
δικτύων και των Κ.Χ. του νεοσύστατου
οικισμού)

Π/Υ
2012-2015

2015-2020

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

200.000 €

100.000 €

ΜΕΛΕΤΗ

100.000 €

ΔΟΜΗ

302.400 €

ΣΠΙΤΙΑ

Οριζόντια δράση για όλους τους
οικισμούς της Περιφέρειαςεπιμερισμένο κόστος για το
συγκεκριμένο οικισμό
78.000 €

Για την περιοχή του Αλάν Κογιού
προβλέπεται μετεγκατάσταση του
οικισμού στην επόμενη
προγραμματική περίοδο

Βελτίωση και αναβάθμιση υφιστάμενων δικτύων και Επέκταση και εγκατάσταση
νέου δικτύου στον νεοιδρυόμενο οικισμό που θα προκύψει από την
μετεγκατάσταση

ΔΕΙΚΤΗΣ

Π/Υ

2015

2020

1

1

1

6

24

ΣΠΙΤΙΑ

60

ΣΠΙΤΙΑ

20

ΣΠΙΤΙΑ

160

30.000.000 €

0 €

ΜΕΤΡΑ

1.200

10.000
10.000

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

0 €

ΜΕΤΡΑ

1.200

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Αφορά δίκτυο Ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων

0 €

ΜΕΤΡΑ

1.200

10.000

ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΙ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

Συντήρηση οδικού δικτύου, ασφαλτοστρώσεις, Ασφαλτόστρωση οδών μέσου
πλάτους 6 μέτρων

0 €

ΜΕΤΡΑ

1200

10.000

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

0 €

ΜΕΤΡΑ

2800

20.000

ΠΑΡΚΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Διαμόρφωση χώρων πλατείας

400.000 €

Τ.Μ.

300

2.000

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

360.000 €

ΜΕΛΕΤΕΣ

1

6

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επέκταση λεωφοριακής γραμμής για
κάλυψη αναγκών οικισμού Δροσερού

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Πύκνωση του δικτύου των κάδων
απορριμάτων και της συχνότητας
αποκομιδής

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ,
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΑ

Διαμόρφωση πεζοδρομίων

Διαμόρφωση πεζοδρόμων και
πεζοδρομίων
Η δράση αφορά τη διαμόρφωση
κοινόχρηστων χώρων στον
οικισμό (πλατείες παιδικές χαρές)
και αφορά τις εργασίες
διαμόρφωσης των χώρων, αλλά
και την προμήθεια του αστικού
εξοπλισμού (πάγκάκια, φωτιστικά,
παιχνίδια κλπ)
Η δράση αφορά την εκπόνηση των
απαραίτητων μελετών για την
επέκταση των δικτύων υποδομής
του οικισμού και για τη
διαμόρφωση των κοινόχρηστων
χώρων

0 €

0 €

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Θα απαιτηθούν πόροι για
Επέκταση Σχεδίου Πόλεως και Μελέτη
εκπόνηση μελετών για την ένταξη
Πράξης Εφαρμογής για την οργάνωση του
του οικισμού στο Σχέδιο πόλης και
οικισμού και την εφαρμογή
την τη μελέτη της πράξης
θεσμοθετημένου ρυμμοτομικού σχεδίου
εφαρμογής του σχεδίου πόλεως

ΜΗΤΡΩΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

1.100.000 €

120.000 €

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑ ΩΡΑ
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

22.500 €

22.500 €

1.520.500 €

31.284.900 €

ΤΕΜΑΧΙΑ

3

30

50

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΛΑΝ ΚΟΓΙΟΥ
ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠΡΟΕΝΤΑΞΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Λειτουργία πρότυπου παιδικού σταθμού υπό την αιγίδα του Δήμου. Στις
δραστηριότητες θα περιλαμβάνονται η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και
προγράμματα ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων με στόχο την καλύτερη
σχολική ένταξη. Η ελλιπής γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί βασικό
ανασταλτικό παράγοντα για την εγγραφή των παιδιών στην εκπαιδευτική
διαδικασία αλλά και την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Απαραίτητη είναι η κατασκευή σχολικών κτιριών ανάλογα με τις ανάγκες των
οικισμών του δήμου (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Απαραίτητα μαθήματα
εκμάθησης ελληνικής
γλώσσας και προγράμματα
ενίσχυσης κοινωνικών
δεξιοτήτων

Π/Υ

ΔΕΙΚΤΗΣ

Π/Υ

2012-2015

2015-2020

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

100.000 €

500.000 €

ΑΤΟΜΑ

2015

2020

50

100

ΚΤΙΡΙΟ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

Τα προβλήματα των σχολικών μονάδων επικεντρώνονται στην έλλειψη
αιθουσών διδασκαλίας και στην έλλειψη εργαστηρίων και αιθουσών
υπολογιστών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και ΠΡΟΒΟΛΗ
ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Προγράμματα παρέμβασης στις οικογένειες για την ανάδειξη της
αναγκαιότητας και χρησιμότητας της εκπαίδευσης.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(ΚΕΔΔΑΠ)

Λειτουργία Μονάδων ενισχυτικής διδασκαλίας και δημουργικής
απασχόλησης για παιδιά από 6-14 ετών, υπό την αιγίδα του Δήμου.

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
Παρέμβαση στους μαθητές και στους γονείς / Συλλόγους γονέων που
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ
ασκούν συχνά αρνητική επιρροή στην σχολική κοινότητα
(αντιμετώπιση
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
στερεοτύπων και αντιλήψεων)
ΒΙΑΣ
ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΗ
2ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΕ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

Η μαθητική διαρροή είναι
ιδιαίτερα έντονη στον Αλαν
Κογιου

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

500.000 €

1.000.000 €

ΑΤΟΜΑ

50

50

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προγράμματα για τη μεταφορά των παιδιών σε κάθε στάδιο της
εκπαιδευτικής διαδικασίας (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό
σχολείο). Συνεργασία με ιδιωτικά σχολεία για παραχώρηση σχολικού
οχήματος, εκμισθωση σχολικού οχήματος κ.α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Επιδομα σε συνάρτηση με την ολοκλήρωση της φοίτησης. Προγράμματα
διδασκαλίας σε θερινά τμήματα και σε εσπερινά τμήματα για μαθητές άνω
των 14 ετών.

Επίδομα με την ολοκλήρωση
της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης για τους μαθητές
του οικισμού με στόχο τη
μείωση της μαθητικής
διαρροής αλλά και της
βελτίωσης των επιδόσεων και
του επιπέδου γνώσεως μετά
την αποφοίτηση.

Ο αναλφαβητισμός είναι βασικό χαρακτηριστικό του πληθυσμού Ρομά, και
δυστυχώς οι ενήλικες δεν ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να φοιτήσουν
τουλάχιστον στο δημοτικό. Επίσης οι ενήλικες δεν μπορούν να βοηθήσουν
τα παιδιά τους στη μελέτη των μαθημάτων λόγω αναλφαβητισμού αλλά και
λόγω της ελλιπούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Τα σεμινάρια
εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας έχουν αποτύχει και απαιτούνται
στοχευμένα προγράμματα σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού αλλά και
σχολεία δεύτερης ευκαιρίας για τους ενήλικες.

Ο αναλφαβητισμός είναι και
σε αυτόν τον οικισμό το κύριο
χαρακτηριστικό του
πληθυσμού.

25.000 €

50

ΑΤΟΜΑ

500.000 €
500.000 €

ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΟΥΝ

ΣΥΝΟΛΑ

ΑΤΟΜΑ

1.105.000 € 2.030.000 €

ΑΤΟΜΑ
ΑΤΟΜΑ

50
50

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΛΑΝ ΚΟΓΙΟΥ
ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ
2012-2015 2015-2020
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΨΥΧΙΚΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ/
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Πολλοί οικισμοί βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τις μονάδες υγείας και
κυρίως από τα νοσοκομεία. Η μετάβαση στα νοσοκομεία δεν είναι απαραίτητη
μόνο σε περιπτώσεις εξετάσεων ή νοσηλείας αλλά και για να προμηθευτούν
φάρμακα οι ασφαλισμένοι στην πρόνοια, από το φαρμακείο του νοσοκομείου. Για
τους παραπάνω λόγους είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί εύκολη πρόσβαση στις
νοσοκομειακές μονάδες σε συνεργασία με τον Δήμο και το ΙΑΚ.

Σχολική αγωγή σε θέματα ατομικής και στοματικής υγιεινής. Παρέμβαση με
προγράμματα ενημέρωσης στον πληθυσμό των Ρομά μέσω του ΙΑΚ και
Για τον οικισμό του Αλαν
δημιουργία μόνιμου μηχανισμού ενημέρωσης/καταγραφής και δημιουργίας
Κογιου είναι απαραίτητα
ιατρικού φακέλου-ιστορικού . Δημιουργία κινητής μονάδας η οποία σε
προγράμματα σχολικής αγωγής
συνεργασία με νοσοκομείο και το ΙΑΚ θα παρέχει καθημερινή πλήρη κάλυψη σε
για ατομική και στοματική
όλους τους οικισμούς του Δήμου. Πρόγραμμα εμβολιασμών κατά του τραχήλου
υγιεινή. Επίσης προγράμματα
της μήτρας. Ενδεικτικοί τομείς εξετάσεων:
ενημέρωσης για θέματα υγείας
καρκίνος μαστού, τραχήλου μήτρας, παχέος εντέρου,καρδιαγγειακά Νοσήματα,
για τον πληθυσμό αλλά και
Υπέρταση, Χοληστερίνη, Διαβήτης, δερματοπάθειες, ηπατίτιδα, φυματίωση,
λειτουργία κινητής μονάδας.
στοματική υγεία, μέτρηση οστικής μάζας. Εμβολιασμοί.

Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την προαγωγή και προάσπιση της Δημόσιας
Υγείας μέσω παρεμβάσεων με προγράμματα ενημέρωσης στον πληθυσμό των
Ρομά, ενδεικτικά στους παρακάτω τομείς: HIV/AIDS
Αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία
Προγεννητική, Περιγεννητική και Επιλόχεια Φροντίδα
Αντισύλληψη, Οικογενειακός προγραμματισμός, Εμβολιασμός κατά HPV
Σεξουαλική βία (βιασμός, σεξουαλική εκμετάλλευση, παιδική σεξουαλική
εκμετάλλευση). Επίσης, σημαντικό είναι τα προγράμματα να στοχεύσουν στην
αντιμετώπιση στερεότυπων και αντιλήψεων που αποτελούν ανασταλτικό
παράγοντα στον οικογενειακό προγραμματισμό.

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

«Οικογενειακός γιατρός» ανά οικισμό.

ΣΥΝΟΛΑ

2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Χαρακτηριστικό των Ρομά σε θέματα ψυχικής υγείας είναι η εμφάνιση ψυχικών
διαταραχών, κατάθλιψης, άγχους, αγχώδη διαταραχή, νευρολογικά νοσήματα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
και η εύκολη προσφυγή σε φαρμακευτικές αγωγές. Επίσης, ναρκωτικές ουσίες
Προγράμματα ενημέρωσης του
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ,
και αλκοόλ, ενώ η εξάρτηση από το τσιγάρο αφορά όλο τον πληθυσμό, γυναίκεςπληθυσμού αλλά και έγκαιρης
άντρες-παιδιά. Προγράμματα ενημέρωσης του πληθυσμού αλλά και διάγνωσης
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
διάγνωσης.
είναι απαραίτητα. Δημιουργία κινητής μονάδας η οποία σε συνεργασία με
ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
νοσοκομείο, φορείς ψυχικής υγείας και το ΙΑΚ θα παρέχει καθημερινή κάλυψη σε
όλους τους οικισμούς του Δήμου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ,
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ

2015

Παρεμβάσεις για την
ενημέρωση του πληθυσμού στο
Αλαν Κογιου είναι απαραίτητες
και για την ενημέρωση των
Ρομά αλλά και για την
αντιμετώπιση στερεοτύπων αντιλήψεων

10.000 €

10.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

10.000 €

10.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

80.000 €

50.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

10.000 €

10.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

10.000 €

10.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

120.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

Εκτιμάται ότι ο οικογενειακός
ιατρός θα συμβάλει στην
πρόληψη αλλά και στη
φροντίδα του πληθυσμού των
Ρομά.
120.000 €

210.000 €

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΛΑΝ ΚΟΓΙΟΥ
ΠΥΛΩ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΝΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ/ΑΥΞΗΣΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ /
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΜΕΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ROMA
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ROMA

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ
2015-2020

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

105.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

30

280.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

80

140.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

40

π.χ. Επισκευή Οχημάτων και Γεωργικών
Μηχανημάτων, Μεταλλικές Κατασκευές, Απόδοση
Γεωργικών Εκτάσεων Για Καλλιέργεια Και
Εκμετάλλευση
1. Επιδότηση θέσεων εργασίας
2. Εξοικείωση με την μισθωτή εργασία
3. Καταπολέμηση αδήλωτης εργασίας
Αντιμετώπιση της ανεργίας

ΔΕΙΚΤΗΣ

Π/Υ
2012-2015

Έντονο πρόβλημα ανεργίας
στον οικισμό, περίπου 75%
Κύριος τομέας απασχόλησης
το μικρεμπόριο.

2015 2020

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Νομιμοποίηση υφιστάμενων επαγγελματικών
ενασχολήσεων
2. Διευκόλυνση της πρόσβασης σε μικροπιστώσεις
3. Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας

250.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

50

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ON THE JOB
TRAINING

Προγράμματα με αυξημένη διάρκεια πρακτικής
άσκησης με σκοπό την εξοικείωση με την μισθωτή
εργασία

100.000 €

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

50

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
KAI ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Προγράμματα απόκτησης επαγγελματικών
δεξιοτήτων
2. Εξειδίκευση των υφιστάμενων επαγγελματικών
δεξιοτήτων
3. Πρόγραμμα εκπαίδευσης δημιουργίας και
συντήρησης λαχανόκηπου για κάλυψη αναγκών
οικογένειας, (εκπαιδευτική διάσταση: δεν είναι
επιδοματικού χαρακτήρα παρέμβαση, ο
ωφελούμενος ανταμείβεται από την εργασία του)

60.000 €

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

50

700.000 €

ΚΟΙΝΣΕΠ

2

175.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

50

160.000 €

ΔΙΚΤΥΑ

2

Έλλειψη δεξιοτήτων,
περιορισμένη εξειδίκευση,
απουσία επαγγελματικής
εξέλιξης

Κοινωνική οικονομία – συνεταιρισμοί με στόχο:
1. προσφορά υπηρεσιών για κάλυψη αναγκών της
κοινότητας (πχ. κοινωνικό παντοπωλείο, υπηρεσία
μεταφοράς και διακίνησης ατόμων, υπηρεσίες
καθαρισμού, πλυντηρίων, catering, λουτρά κλπ)
Ευάλωτη κοινωνική ομάδα,
2. οργάνωση και διαχείριση των προϊόντων από τις
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΠΕ ΓΙΑ
αποκλιεισμένη από την αγορά
ασχολίες των ρομά
ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ROMA
εργασίας.
3. αξιοποίηση συλλεκτών μετάλλου σε
Η τοπικη οικονομία δεν αρκεί
ανταποδοτικές δράσεις ανακύκλωσης
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
για την πλήρη απασχόληση
4. Εκμίσθωση-διάθεση δημοτικών γαιών για
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
του εργατικού δυναμικού της
αγροτική εκμετάλευση
ομάδας
5. Δημιουργία τοπικής τσιγγάνικης αγοράς – παζάρι
(άδειες μικροπωλητών-προώθηση – οργάνωση –
διαχείριση / για το συγκεκριμένο παζάρι)
6. Συνεταιρισμός συλλογής και διαχείρισης
ανακυκλώσιμωνν υλικών

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Επιδότηση θέσεων εργασίας σε οικονομικές
δραστηριότητες, όπου σε τοπικό επίπεδο
παρατηρείται υψηλό ποσοστό αδήλωτης εργασίας,
με παράλληλο στόχο την ένταξη των Ρομά στην
αγορά εργασίας

1. Δράσεις Δικτύωσης & Προώθησης τοπικών
προιόντων
2. Ανάπτυξη Δικτύων
ΣΥΝΟΛΑ

Τα μέλη της ομάδας μπορούν
να αντικαταστήσουν το
αδήλωτο εργατικό δυναμικό.

Η δικτύωση θα συνδράμει την
κοινωνική συνοχή και θα
ενδυναμώσει τον κοινωνικό
ιστό σε τοπικό επίπεδο
(κινητικότητα &
επιχειρηματικότητα)
0€

1.970.000 €

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΛΑΝ ΚΟΓΙΟΥ
ΠΥΛΩ
ΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΛΟΓΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΝΤΑΞΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΡΟΜΑ

ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Προγράμματα ενημέρωσης,
ευαισθητοποίησης για θέματα
παιδικής εργασίας,
ενδοοικογενειακής βίας,
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝπολιτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις,
ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
δικαιώματα του παιδιού,
ισότητα των φύλων, γυναικεία
χειραφέτηση, παραβατική συμπεριφορά,
γάμοι ανηλίκων

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ROMA ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΠΛΥΘΥΣΜΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

Έντονα κοινωνικά
προβλήματα

1. Παρεμβάσεις στο σχολείο για την
Τσιγγάνικη πολιτιστική ταυτότητα, στην
Αναγκαιότητα
λογική του ανοιχτού σχολείου
καταπολέμησης των
2.Ενέργειες καταγραφής, ανάδειξης,
προκαταλήψεων και
ενίσχυσης, υποστήριξης του
ενίσχυσης του πολιτισμού
πολιτισμού των ρομά (rom pride)
των Ρομά
/διοργάνωση πολιτιστικών
(στην περίοδο 2012-2015
εκδηλώσεων
προβλέπεται η διοργάνωση
3.Ενέργειες καταπολέμησης στίγματοςπολιτιστικής εκδήλωσηςαντιμετώπιση στερεότυπων,
rom pride)
προκαταλήψεων, προβολή θετικών
προτύπων
1. Εκπαίδευση για βελτίωση της
ικανότητας σε πεδία όπως:
αποτελεσματική επικοινωνία, ομαδική
Είναι απαραίτητη η
εργασία – συνεργασία, χειρισμός
εκπαίδευση και υποστήριξη
διαφωνιών, ευελιξία και
των μελών της ομάδας στη
προσαρμοστικότητα, υπευθυνότητα,
συναναστροφή και
επίλυση προβλημάτων
συναλλαγή με τον γενικό
2. Προδιαγραφές και Υλοποίηση
πληθυσμό.
Πρόγραμματος mentoring/life-coaching
με στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών
δεξιοτήτων

Π/Υ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΚΟΙΝΑ ΔΡΩΜΕΝΑ
ΣΥΝΟΛΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ

2012-2015

2015-2020

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

40.000 €

40.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

1

450.000 €

120.000 €

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

6

30.000 €

180.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

6

30.000 €

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ

600.000 €

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ/
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ

8

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υποστήριξη, προώθηση και ενημέρωση
Στην ευρύτεςρη περιοχή δεν
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
εταιριών για την ΕΚΕ προς όφελος του
παρουσιάζεται ανάπτυξη ΕΚΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
πληθυσμού Ρομά

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΚ

Π/Υ

Δικτύωση, Συστηματοποίηση,
Προτυποποίηση, κωδικοποίηση εύρους
εργασιών, αξιολόγηση συμβολής ΙΑΚ,
δημιουργία εργαλείων, υποστήριξη,
συντονισμός καθοδήγηση των ΙΑΚ,
αποτύπωση δικτύου παροχής
υπηρεσιών προς Ρομά, αστικοδημοτική
κάλυψη

Αναθεώρηση, έλεγχος και
συνέχιση της λειτουργίας
του θεσμού των ΙΑΚ

100.000 €

Λειτουργία μηχανισμού ολκληρωμένης
διαχείρισης του προγράμματος

Αντιμετώπιση οργανωτικών
αδυναμιών υποστήριξη
φορέων στην υλοποίηση

50.000 €

1. Εμπλοκή εφήβων στη διαδικασία
υλοποίησης τηε εθνικης στρατηγικής
για τους Ρομά

έλλειμα συλλογικότητας και
μικρή συμμετοχή του
πληθυσμού στα κοινά

20.000 €

100.000 €

690.000 €

1.070.000 €

2015 2020

2

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ–ΣΑΠΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΠΩΝ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΠΩΝ
ΠΥΛΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

2012-2015 2015-2020

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΒΑΣΙΚΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ

ΣΤΕΓΑΣΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

2015

2020

15.000 €

ΔΟΜΗ

1

450.000 €

ΣΠΙΤΙΑ

30

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Βελτίωση και αναβάθμιση δικτύου
ηλεκτροδότησης

40.000 €

ΜΕΤΡΑ

1.000

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Βελτίωση και αναβάθμιση δικτύου
ύδρευσης

40.000 €

ΜΕΤΡΑ

1.000

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Ανάπτυξη αποχετευτικού δικτύου
ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων

100.000 €

ΜΕΤΡΑ

1.000

ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΙ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

Βελτίωση και αναβάθμιση οδικού
δικτύου, ασφαλτοστρώσεις

60.000 €

ΜΕΤΡΑ

400

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

Διαμόρφωση πεζοδρομίων

50.000 €

ΜΕΤΡΑ

400

ΠΑΡΚΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Διαμόρφωση χώρων πλατείας

80.000 €

Τ.Μ.

400

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η δράση αφορά την εκπόνηση των
απαραίτητων μελετών για την
επέκταση των δικτύων υποδομής
του οικισμού και για τη
διαμόρφωση των κοινόχρηστων
χώρων

60.000 €

ΜΕΛΕΤΕΣ

1

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Πύκνωση του δικτύου των κάδων
απορριμάτων και της συχνότητας
αποκομιδής

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

6.750 €

ΤΕΜΑΧΙΑ

15

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Οριζόντια δράση για όλους τους
οικισμούς της Περιφέρειαςεπιμερισμένο κόστος για το
συγκεκριμένο οικισμό

Η δράση προτείνεται για τη
βελτίωση των συνθηκών διαβιώσης
των νοικοκυριών που διαμένουν
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ σε νόμιμες ιδιόκτητες κατοικίες που
χρήζουν βελτιώσεων και
επισκευών

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

GIS-«κτηματολόγιο-ρομά» Η
δράση αφορά στην αναλυτική
καταγραφή του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος, των συνθηκών
ενοίκησης των νοικοκυριών για τη
διαμόρφωση πολιτικής στέγασης

ΔΕΙΚΤΗΣ

Π/Υ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ,
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΑ

Εργασίες συντήρησης
Διαμόρφωση πεζοδρόμων και
πεζοδρομίων
Η δράση αφορά τη διαμόρφωση
κοινόχρηστων χώρων στον
οικισμό (πλατείες παιδικές χαρές)
και αφορά τις εργασίες
διαμόρφωσης των χώρων, αλλά
και την προμήθεια του αστικού
εξοπλισμού (πάγκάκια, φωτιστικά,
παιχνίδια κλπ)

0€

901.750 €

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΠΩΝ
ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠΡΟΕΝΤΑΞΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Λειτουργία πρότυπου παιδικού σταθμού υπό την αιγίδα του Δήμου. Στις
δραστηριότητες θα περιλαμβάνονται η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και
προγράμματα ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων με στόχο την καλύτερη
σχολική ένταξη. Η ελλιπής γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί βασικό
ανασταλτικό παράγοντα για την εγγραφή των παιδιών στην εκπαιδευτική
διαδικασία αλλά και την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Απαραίτητη είναι η κατασκευή σχολικών κτιριών ανάλογα με τις ανάγκες των
οικισμών του δήμου (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Απαραίτητα μαθήματα
εκμάθησησης ελληνικής
γλώσσας και προγράμματα
ενίσχυσης κοινωνικών
δεξιοτήτων

ΔΕΙΚΤΗΣ

Π/Υ

Π/Υ

20122015

20152020

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

2015

2020

50.000 €

50.000 €

ΑΤΟΜΑ

20

20

1

1

ΚΤΙΡΙΟ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και ΠΡΟΒΟΛΗ
ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΗ
2ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΤΟΜΑ

Η μαθητική διαρροή είναι
ιδιαίτερα έντονη στις Σάππες

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΒΙΑΣ

Παρέμβαση στους μαθητές και στους γονείς / Συλλόγους γονέων που
ασκούν συχνά αρνητική επιρροή στην σχολική κοινότητα
(αντιμετώπιση
στερεοτύπων και αντιλήψεων)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

Προγράμματα για τη μεταφορά των παιδιών σε κάθε στάδιο της εκπαιδευτικής
διαδικασίας (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο). Συνεργασία
με ιδιωτικά σχολεία για παραχώρηση σχολικού οχήματος, εκμισθωση
σχολικού οχήματος κ.α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΕ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

Προγράμματα παρέμβασης στις οικογένειες για την ανάδειξη της
αναγκαιότητας και χρησιμότητας της εκπαίδευσης.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Λειτουργία Μονάδων ενισχυτικής διδασκαλίας και δημουργικής απασχόλησης
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
για παιδιά από 6-14 ετών, υπό την αιγίδα του Δήμου.
(ΚΕΔΔΑΠ)

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ

Τα προβλήματα των σχολικών μονάδων επικεντρώνονται στην έλλειψη
αιθουσών διδασκαλίας και στην έλλειψη εργαστηρίων και αιθουσών
υπολογιστών.

Επιδομα σε συνάρτηση με την ολοκλήρωση της φοίτησης. Προγράμματα
διδασκαλίας σε θερινά τμήματα και σε εσπερινά τμήματα για μαθητές άνω
των 14 ετών.

Επίδομα με την ολοκλήρωση
της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης για τους μαθητές
του οικισμού με στόχο τη
μείωση της μαθητικής
διαρροής αλλά και της
βελτίωσης των επιδόσεων και
του επιπέδου γνώσεως μετά
την αποφοίτηση.

Ο αναλφαβητισμός είναι βασικό χαρακτηριστικό του πληθυσμού Ρομά, και
δυστυχώς οι ενήλικες δεν ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να φοιτήσουν
τουλάχιστον στο δημοτικό. Επίσης οι ενήλικες δεν μπορούν να βοηθήσουν τα Ο αναλφαβητισμός είναι και
παιδιά τους στη μελέτη των μαθημάτων λόγω αναλφαβητισμού αλλά και λόγω σε αυτόν τον οικισμό το κύριο
της ελλιπούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Τα σεμινάρια εκμάθησης της
χαρακτηριστικό του
ελληνικής γλώσσας έχουν αποτύχει και απαιτούνται στοχευμένα
πληθυσμού.
προγράμματα σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού αλλά και σχολεία δεύτερης
ευκαιρίας για τους ενήλικες.

15.000 €

30

ΑΤΟΜΑ

ΑΤΟΜΑ

40.000 €

80.000 €

95.000 €

150.000 €

ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΟΥΝ

ΣΥΝΟΛΑ

ΑΤΟΜΑ

ΑΤΟΜΑ

20

20

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΠΩΝ
ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΨΥΧΙΚΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ/
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

20122015

20152020

Πολλοί οικισμοί βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τις μονάδες υγείας και κυρίως
από τα νοσοκομεία. Η μετάβαση στα νοσοκομεία δεν είναι απαραίτητη μόνο σε
περιπτώσεις εξετάσεων ή νοσηλείας αλλά και για να προμηθευτούν φάρμακα οι
ασφαλισμένοι στην πρόνοια, από το φαρμακείο του νοσοκομείου. Για τους
παραπάνω λόγους είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί εύκολη πρόσβαση στις
νοσοκομειακές μονάδες σε συνεργασία με τον Δήμο και το ΙΑΚ.

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Χαρακτηριστικό των Ρομά σε θέματα ψυχικής υγείας είναι η εμφάνιση ψυχικών
διαταραχών, κατάθλιψης, άγχους, αγχώδη διαταραχή, νευρολογικά νοσήματα και η
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
εύκολη προσφυγή σε φαρμακευτικές αγωγές. Επίσης, ναρκωτικές ουσίες και
Προγράμματα ενημέρωσης του
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ,
αλκοόλ, ενώ η εξάρτηση από το τσιγάρο αφορά όλο τον πληθυσμό, γυναίκεςπληθυσμού αλλά και έγκαιρης
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
άντρες-παιδιά. Προγράμματα ενημέρωσης του πληθυσμού αλλά και διάγνωσης είναι
διάγνωσης.
ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ απαραίτητα. Δημιουργία κινητής μονάδας η οποία σε συνεργασία με νοσοκομείο,
φορείς ψυχικής υγείας και το ΙΑΚ θα παρέχει καθημερινή κάλυψη σε όλους τους
οικισμούς του Δήμου.

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την προαγωγή και προάσπιση της Δημόσιας
Υγείας μέσω παρεμβάσεων με προγράμματα ενημέρωσης στον πληθυσμό των
Παρεμβάσεις για την
Ρομά, ενδεικτικά στους παρακάτω τομείς: HIV/AIDS
ενημέρωση του πληθυσμού στο
Αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία
Αλαν Κογιου είναι απαραίτητες
Προγεννητική, Περιγεννητική και Επιλόχεια Φροντίδα
και για την ενημέρωση των
Αντισύλληψη, Οικογενειακός προγραμματισμός, Εμβολιασμός κατά HPV
Ρομά αλλά και για την
Σεξουαλική βία (βιασμός, σεξουαλική εκμετάλλευση, παιδική σεξουαλική
αντιμετώπιση στερεοτύπων εκμετάλλευση). Επίσης, σημαντικό είναι τα προγράμματα να στοχεύσουν στην
αντιλήψεων
αντιμετώπιση στερεότυπων και αντιλήψεων που αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα
στον οικογενειακό προγραμματισμό.

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

35.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ,
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ

Σχολική αγωγή σε θέματα ατομικής και στοματικής υγιεινής. Παρέμβαση με
προγράμματα ενημέρωσης στον πληθυσμό των Ρομά μέσω του ΙΑΚ και δημιουργία
μόνιμου μηχανισμού ενημέρωσης/καταγραφής και δημιουργίας ιατρικού φακέλου- Για τον οικισμό των Σαπών είναι
ιστορικού . Δημιουργία κινητής μονάδας η οποία σε συνεργασία με νοσοκομείο και
απαραίτητα προγράμματα
το ΙΑΚ θα παρέχει καθημερινή πλήρη κάλυψη σε όλους τους οικισμούς του Δήμου.
σχολικής αγωγής για ατομική
Πρόγραμμα εμβολιασμών κατά του του τραχήλου της μήτρας. Ενδεικτικοί τομείς
και στοματική υγιεινή. Επίσης
εξετάσεων:
προγράμματα ενημέρωσης για 20.000 €
καρκίνος μαστού, τραχήλου μήτρας, παχέος εντέρου,καρδιαγγειακά Νοσήματα,
θέματα υγείας.
Υπέρταση, Χοληστερίνη, Διαβήτης, δερματοπάθειες, ηπατίτιδα, φυματίωση,
στοματική υγεία, μέτρηση οστικής μάζας. Εμβολιασμοί.

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

«Οικογενειακός γιατρός» ανά οικισμό.

ΣΥΝΟΛΑ

2015

2020

1

1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

5.000 €

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Εκτιμάται ότι ο οικογενειακός
ιατρός θα συμβάλει στην
πρόληψη αλλά και στη
φροντίδα του πληθυσμού των
Ρομά.
20.000 €

60.000 €

1

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΠΩΝ
ΠΥΛΩ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΝΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ
2012-2015

π.χ. Επισκευή Οχημάτων και Γεωργικών Μηχανημάτων,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Μεταλλικές Κατασκευές, Απόδοση Γεωργικών Εκτάσεων
ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Για Καλλιέργεια Και Εκμετάλλευση

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ/ΑΥΞΗΣΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ROMA
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ROMA

1. Επιδότηση θέσεων εργασίας
2. Εξοικείωση με την μισθωτή εργασία
3. Καταπολέμηση αδήλωτης εργασίας
Αντιμετώπιση της ανεργίας

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

2015-2020
105.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

30

280.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

80

175.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

50

2015 2020

1. Νομιμοποίηση υφιστάμενων επαγγελματικών
ενασχολήσεων
2. Διευκόλυνση της πρόσβασης σε μικροπιστώσεις
3. Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας

150.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ON THE JOB
TRAINING

Προγράμματα με αυξημένη διάρκεια πρακτικής άσκησης
με σκοπό την εξοικείωση με την μισθωτή εργασία

120.000 €

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

60

30.000 €

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

25

700.000 €

ΚΟΙΝΣΕΠ/
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

2

105.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

30

80.000 €

ΔΙΚΤΥΑ

1

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΠΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ROMA
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΜΕΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Προγράμματα απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων
2. Εξειδίκευση των υφιστάμενων επαγγελματικών
δεξιοτήτων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
3. Πρόγραμμα εκπαίδευσης δημιουργίας και συντήρησης
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
λαχανόκηπου για κάλυψη αναγκών οικογένειας,
KAI ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
(εκπαιδευτική διάσταση: δεν είναι επιδοματικού
χαρακτήρα παρέμβαση, ο ωφελούμενος ανταμείβεται
από την εργασία του)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ /
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Έντονο πρόβλημα ανεργίας
στον οικισμό.
Το μεγαλύτερο μέρος του
εισοδήματος προέρχεται από
περιστασιακή απασχόληση.

Π/Υ

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΑ

Κοινωνική οικονομία – συνεταιρισμοί με στόχο:
1. προσφορά υπηρεσιών για κάλυψη αναγκών της
κοινότητας (πχ. κοινωνικό παντοπωλείο, υπηρεσία
μεταφοράς και διακίνησης ατόμων, υπηρεσίες
καθαρισμού, πλυντηρίων, catering, λουτρά κλπ)
2. οργάνωση και διαχείριση των προϊόντων από τις
ασχολίες των ρομά
3. αξιοποίηση συλλεκτών μετάλλου σε ανταποδοτικές
δράσεις ανακύκλωσης
4. Εκμίσθωση-διάθεση δημοτικών γαιών για αγροτική
εκμετάλευση
5. Δημιουργία τοπικής τσιγγάνικης αγοράς – παζάρι
(άδειες μικροπωλητών-προώθηση – οργάνωση –
διαχείριση / για το συγκεκριμένο παζάρι)
6. Συνεταιρισμός συλλογής και διαχείρισης
ανακυκλώσιμωνν υλικών
Επιδότηση θέσεων εργασίας σε οικονομικές
δραστηριότητες, όπου σε τοπικό επίπεδο παρατηρείται
υψηλό ποσοστό αδήλωτης εργασίας, με παράλληλο
στόχο την ένταξη των Ρομά στην αγορά εργασίας

Έλλειψη δεξιοτήτων,
περιορισμένη εξειδίκευση,
απουσία επαγγελματικής
εξέλιξης

Ευάλωτη κοινωνική ομάδα,
αποκλιεισμένη από την αγορά
εργασίας.
Η τοπικη οικονομία δεν αρκεί
για την πλήρη απασχόληση
του εργατικού δυναμικού της
ομάδας

Τα μέλη της ομάδας μπορούν
να αντικαταστήσουν το
αδήλωτο εργατικό δυναμικό.

Η δικτύωση θα συνδράμει την
κοινωνική συνοχή και θα
1. Δράσεις Δικτύωσης & Προώθησης τοπικών προιόντων ενδυναμώσει τον κοινωνικό
2. Ανάπτυξη Δικτύων
ιστό σε τοπικό επίπεδο
(κινητικότητα &
επιχειρηματικότητα)
0€

1.745.000 €

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΠΩΝ
ΠΥΛΩ
ΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

2012-2015 2015-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΛΟΓΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΝΤΑΞΗ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΡΟΜΑ

Προγράμματα ενημέρωσης,
ευαισθητοποίησης για θέματα
παιδικής εργασίας,
ενδοοικογενειακής βίας,
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝπολιτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις,
ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
δικαιώματα του παιδιού,
ισότητα των φύλων, γυναικεία
χειραφέτηση, παραβατική συμπεριφορά,
γάμοι ανηλίκων

Ήπιας έντασης κοινωνικά
προβλήματα

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ROMA ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΠΛΥΘΥΣΜΟΥ

1. παρεμβάσεις στο σχολείο για την
Τσιγγάνικη πολιτιστική ταυτότητα, στην
λογική του ανοιχτού σχολείου
2.Ενέργειες καταγραφής, ανάδειξης,
ενίσχυσης, υποστήριξης του πολιτισμού
των ρομά (rom pride) /διοργάνωση
πολιτιστικών εκδηλώσεων
3.Ενέργειες καταπολέμησης στίγματοςαντιμετώπιση στερεότυπων,
προκαταλήψεων, προβολή θετικών
προτύπων

Αναγκαιότητα
καταπολέμησης των
προκαταλήψεων και
ενίσχυσης του πολιτισμού
των Ρομά

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

1. Εκπαίδευση για βελτίωση της
ικανότητας σε πεδία όπως:
αποτελεσματική επικοινωνία, ομαδική
Είναι απαραίτητη η
εργασία – συνεργασία, χειρισμός
εκπαίδευση και υποστήριξη
διαφωνιών, ευελιξία και
των μελών της ομάδας στη
προσαρμοστικότητα, υπευθυνότητα,
συναναστροφή και
επίλυση προβλημάτων
συναλλαγή με τον γενικό
2. Προδιαγραφές και Υλοποίηση
πληθυσμό.
Πρόγραμματος mentoring/life-coaching
με στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών
δεξιοτήτων

20.000 €

40.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

2

30.000 €

30.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

1

15.000 €

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ

500.000 €

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ/
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ

8

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ

Δικτύωση, Συστηματοποίηση,
Προτυποποίηση, κωδικοποίηση εύρους
εργασιών, αξιολόγηση συμβολής ΙΑΚ,
δημιουργία εργαλείων, υποστήριξη,
συντονισμός καθοδήγηση των ΙΑΚ,
αποτύπωση δικτύου παροχής
υπηρεσιών προς Ρομά, αστικοδημοτική
κάλυψη

Αναθεώρηση, έλεγχος και
συνέχιση της λειτουργίας
του θεσμού των ΙΑΚ

Λειτουργία μηχανισμού ολκληρωμένης
διαχείρισης του προγράμματος

Αντιμετώπιση οργανωτικών
αδυναμιών υποστήριξη
φορέων στην υλοποίηση

50.000 €

1. Εμπλοκή εφήβων στη διαδικασία
υλοποίησης τηε εθνικης στρατηγικής
για τους Ρομά

έλλειμα συλλογικότητας και
μικρή συμμετοχή του
πληθυσμού στα κοινά

20.000 €

50.000 €

120.000 €

655.000 €

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ

2015 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υποστήριξη, προώθηση και ενημέρωση
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
εταιριών για την ΕΚΕ προς όφελος του
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
πληθυσμού Ρομά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΚΟΙΝΑ ΔΡΩΜΕΝΑ
ΣΥΝΟΛΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

20.000 €

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΚ

ΔΕΙΚΤΗΣ

Στην ευρύτεςρη περιοχή
δεν παρουσιάζεται
ανάπτυξη ΕΚΕ

1

1

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΕΡΜΑ ΑΒΑΝΤΟΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΕΡΜΑ ΑΒΑΝΤΟΣ
ΠΥΛΩΝΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Σ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΒΑΣΙΚΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ

ΣΤΕΓΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

GIS-«κτηματολόγιο-ρομά» Η δράση
Οριζόντια δράση για όλους τους
αφορά στην αναλυτική καταγραφή του
οικισμούς της ΠεριφέρειαςΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ιδιοκτησιακού καθεστώτος, των συνθηκών
επιμερισμένο κόστος για το
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ενοίκησης των νοικοκυριών για τη
συγκεκριμένο οικισμό
διαμόρφωση πολιτικής στέγασης
Οι κατοικίες είναι ιδιόκτητες σε
Επιδότηση ενοικίου για μετεγκατάσταση
ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
ποσοστό 80%. Πρόκειται κυρίως
νοικοκυριών
για κτίσματα οικοδομημένα με
Η δράση προτείνεται για τη βελτίωση των
τούβλα, πολλά εξ αυτών όμως
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ
συνθηκών διαβιώσης των νοικοκυριών
κρίνονται ακατάλληλα για
ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
που διαμένουν σε νόμιμες ιδιόκτητες
διαβίωση. Ηλεκτρικό-νερό υπάρχει
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κατοικίες που χρήζουν βελτιώσεων και
σχεδόν σε όλα τα σπίτια εκτός από
επισκευών
Βελτίωση και αναβάθμιση δικτύου
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ηλεκτροδότησης
Συντήρηση και επέκταση δικτύου
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ύδρευσης
Βελτίωση και αναβάθμιση αποχετευτικού
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ
δικτύου ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων
Βελτίωση και αναβάθμιση οδικού δικτύου,
Εργασίες συντήρησης
ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΙ
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
ασφαλτοστρώσεις
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Διαμόρφωση πεζοδρόμων και
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ
Διαμόρφωση πεζοδρομίων
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
πεζοδρομίων

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΠΑΡΚΟ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ,
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Π/Υ

Π/Υ

ΔΕΙΚΤΗΣ

2012-2015

2015-2020

ΜΟΝΑΔΑ
2015 2020
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1.000.000 €

50.000 €

ΔΟΜΗ

1

1

150.000 €

ΣΠΙΤΙΑ

10

750.000 €

ΣΠΙΤΙΑ

50

40.000 €

ΜΕΤΡΑ

520

1.000

40.000 €

ΜΕΤΡΑ

520

1.000

40.000 €

ΜΕΤΡΑ

520

1.000

60.000 €

ΜΕΤΡΑ

520

400

125.000 €

ΜΕΤΡΑ

200.000 €

Τ.Μ.

1.100 1.000

Διαμόρφωση χώρων πλατείας

Η δράση αφορά τη διαμόρφωση
κοινόχρηστων χώρων στον
οικισμό (πλατείες παιδικές χαρές)
και αφορά τις εργασίες
διαμόρφωσης των χώρων, αλλά
και την προμήθεια του αστικού
εξοπλισμού (πάγκάκια, φωτιστικά,
παιχνίδια κλπ)

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η δράση αφορά την εκπόνηση των
απαραίτητων μελετών για την
επέκταση των δικτύων υποδομής
του οικισμού και για τη
διαμόρφωση των κοινόχρηστων
χώρων

60.000 €

60.000 €

ΜΕΛΕΤΕΣ

1

1

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Πύκνωση του δικτύου των κάδων
απορριμάτων και της συχνότητας
αποκομιδής

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

13.500 €

9.000 €

ΤΕΜΑΧΙΑ

30

20

1.073.500 €

1.524.000 €

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΣΥΝΟΛΑ

1.000

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΒΑΝΤΟΣ
ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠΡΟΕΝΤΑΞΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Λειτουργία πρότυπου παιδικού σταθμού υπό την αιγίδα του Δήμου. Στις
δραστηριότητες θα περιλαμβάνονται η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και
προγράμματα ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων με στόχο την καλύτερη
σχολική ένταξη. Η ελλιπής γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί βασικό
ανασταλτικό παράγοντα για την εγγραφή των παιδιών στην εκπαιδευτική
διαδικασία αλλά και την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Απαραίτητη είναι η κατασκευή σχολικών κτιριών ανάλογα με τις ανάγκες των
οικισμών του δήμου (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Απαραίτητα μαθήματα
εκμάθησησης ελληνικής
γλώσσας και προγράμματα
ενίσχυσης κοινωνικών
δεξιοτήτων

ΔΕΙΚΤΗΣ

Π/Υ

Π/Υ

20122015

20152020

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

2015

2020

100.000 €

200.000 €

ΑΤΟΜΑ

50

100

ΚΤΙΡΙΟ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Τα προβλήματα των σχολικών μονάδων επικεντρώνονται στην έλλειψη
αιθουσών διδασκαλίας και στην έλλειψη εργαστηρίων και αιθουσών
υπολογιστών.

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΗ
2ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και ΠΡΟΒΟΛΗ
ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Προγράμματα παρέμβασης στις οικογένειες για την ανάδειξη της
αναγκαιότητας και χρησιμότητας της εκπαίδευσης.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(ΚΕΔΔΑΠ)

Λειτουργία Μονάδων ενισχυτικής διδασκαλίας και δημουργικής απασχόλησης
για παιδιά από 6-14 ετών, υπό την αιγίδα του Δήμου.

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΒΙΑΣ

Παρέμβαση στους μαθητές και στους γονείς / Συλλόγους γονέων που
ασκούν συχνά αρνητική επιρροή στην σχολική κοινότητα
(αντιμετώπιση
στερεοτύπων και αντιλήψεων)

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

Προγράμματα για τη μεταφορά των παιδιών σε κάθε στάδιο της εκπαιδευτικής
διαδικασίας (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο). Συνεργασία
με ιδιωτικά σχολεία για παραχώρηση σχολικού οχήματος, εκμισθωση
σχολικού οχήματος κ.α.

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΕ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Επιδομα σε συνάρτηση με την ολοκλήρωση της φοίτησης. Προγράμματα
διδασκαλίας σε θερινά τμήματα και σε εσπερινά τμήματα για μαθητές άνω
των 14 ετών.

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΑ

Η μαθητική διαρροή στον
οικισμό είναι μεγάλη κυρίως
στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

150.000 €

150.000 €

ΑΤΟΜΑ

100

100

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Επίδομα με την ολοκλήρωση
της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης για τους μαθητές
του οικισμού με στόχο τη
μείωση της μαθητικής
διαρροής αλλά και της
βελτίωσης των επιδόσεων και
του επιπέδου γνώσεως μετά
την αποφοίτηση.

Ο αναλφαβητισμός είναι βασικό χαρακτηριστικό του πληθυσμού Ρομά, και
δυστυχώς οι ενήλικες δεν ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να φοιτήσουν
τουλάχιστον στο δημοτικό. Επίσης οι ενήλικες δεν μπορούν να βοηθήσουν τα Ο αναλφαβητισμός είναι και
παιδιά τους στη μελέτη των μαθημάτων λόγω αναλφαβητισμού αλλά και λόγω σε αυτόν τον οικισμό το κύριο
της ελλιπούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Τα σεμινάρια εκμάθησης της
χαρακτηριστικό του
ελληνικής γλώσσας έχουν αποτύχει και απαιτούνται στοχευμένα προγράμματα
πληθυσμού.
σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού αλλά και σχολεία δεύτερης ευκαιρίας για
τους ενήλικες.

30.000 €

30.000 €

50.000 €

ΑΤΟΜΑ

90.000 €

ΑΤΟΜΑ

30.000 €

ΑΤΟΜΑ

60.000 €

ΑΤΟΜΑ

ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΟΥΝ

ΣΥΝΟΛΑ

320.000 € 590.000 €

100

100

300

100
100

200

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΒΑΝΤΟΣ
ΠΥΛΩΝΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ

ΥΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

20122015

2015-2020

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

2015

2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

20.000 €

20.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

20.000 €

20.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

60.000 €

60.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΨΥΧΙΚΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ/
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

Χαρακτηριστικό των Ρομά σε θέματα ψυχικής υγείας είναι η εμφάνιση
ψυχικών διαταραχών, κατάθλιψης, άγχους, αγχώδη διαταραχή, νευρολογικά
νοσήματα και η εύκολη προσφυγή σε φαρμακευτικές αγωγές. Επίσης,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Προγράμματα ενημέρωσης του
ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ, ενώ η εξάρτηση από το τσιγάρο αφορά όλο
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ,
πληθυσμού αλλά και έγκαιρης
τον πληθυσμό, γυναίκες-άντρες-παιδιά. Προγράμματα ενημέρωσης του
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
διάγνωσης.
πληθυσμού αλλά και διάγνωσης είναι απαραίτητα. Δημιουργία κινητής
ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
μονάδας η οποία σε συνεργασία με νοσοκομείο, φορείς ψυχικής υγείας και το
ΙΑΚ θα παρέχει καθημερινή κάλυψη σε όλους τους οικισμούς του Δήμου.

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την προαγωγή και προάσπιση της
Δημόσιας Υγείας μέσω παρεμβάσεων με προγράμματα ενημέρωσης στον
Παρεμβάσεις για την
πληθυσμό των Ρομά, ενδεικτικά στους παρακάτω τομείς: HIV/AIDS
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ενημέρωση του πληθυσμού στο
Αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ
Δροσερό είναι απαραίτητες και
Προγεννητική, Περιγεννητική και Επιλόχεια Φροντίδα
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ,
για την ενημέρωση των Ρομά
Αντισύλληψη, Οικογενειακός προγραμματισμός, Εμβολιασμός κατά HPV
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
αλλά και για την αντιμετώπιση
Σεξουαλική βία (βιασμός, σεξουαλική εκμετάλλευση, παιδική σεξουαλική
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
στερεοτύπων - αντιλήψεων
εκμετάλλευση). Επίσης, σημαντικό είναι τα προγράμματα να στοχεύσουν στην
ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ
αντιμετώπιση στερεότυπων και αντιλήψεων που αποτελούν ανασταλτικό
παράγοντα στον οικογενειακό προγραμματισμό.

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

60.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

Π/Υ

Πολλοί οικισμοί βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τις μονάδες υγείας και
κυρίως από τα νοσοκομεία. Η μετάβαση στα νοσοκομεία δεν είναι απαραίτητη
μόνο σε περιπτώσεις εξετάσεων ή νοσηλείας αλλά και για να προμηθευτούν
φάρμακα οι ασφαλισμένοι στην πρόνοια, από το φαρμακείο του νοσοκομείου.
Για τους παραπάνω λόγους είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί εύκολη πρόσβαση
στις νοσοκομειακές μονάδες σε συνεργασία με τον Δήμο και το ΙΑΚ.

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

Π/Υ

Σχολική αγωγή σε θέματα ατομικής και στοματικής υγιεινής. Παρέμβαση με
προγράμματα ενημέρωσης στον πληθυσμό των Ρομά μέσω του ΙΑΚ και
δημιουργία μόνιμου μηχανισμού ενημέρωσης/καταγραφής και δημιουργίας
ιατρικού φακέλου-ιστορικού . Δημιουργία κινητής μονάδας η οποία σε
συνεργασία με νοσοκομείο και το ΙΑΚ θα παρέχει καθημερινή πλήρη κάλυψη
σε όλους τους οικισμούς του Δήμου. Πρόγραμμα εμβολιασμών κατά του
τραχήλου της μήτρας. Ενδεικτικοί τομείς εξετάσεων:
καρκίνος μαστού, τραχήλου μήτρας, παχέος εντέρου,καρδιαγγειακά
Νοσήματα, Υπέρταση, Χοληστερίνη, Διαβήτης, δερματοπάθειες, ηπατίτιδα,
φυματίωση, στοματική υγεία, μέτρηση οστικής μάζας. Εμβολιασμοί.

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

«Οικογενειακός γιατρός» ανά οικισμό.

ΣΥΝΟΛΑ

Για τον οικισμό είναι
απαραίτητα προγράμματα
σχολικής αγωγής για ατομική
και στοματική υγιεινή. Επίσης
προγράμματα ενημέρωσης για
θέματα υγείας για τον
πληθυσμό αλλά και λειτουργία
κινητής μονάδας.

Εκτιμάται ότι ο οικογενειακός
ιατρός θα συμβάλει στην
πρόληψη αλλά και στη
φροντίδα του πληθυσμού των
Ρομά.

110.000 € 170.000 €

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΒΑΝΤΟΣ
ΠΥΛΩ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΝΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ
2012-2015

π.χ. Επισκευή Οχημάτων και Γεωργικών Μηχανημάτων,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Μεταλλικές Κατασκευές, Απόδοση Γεωργικών Εκτάσεων
ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Για Καλλιέργεια Και Εκμετάλλευση

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ/ΑΥΞΗΣΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ /
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ROMA
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ROMA

1. Επιδότηση θέσεων εργασίας
2. Εξοικείωση με την μισθωτή εργασία
3. Καταπολέμηση αδήλωτης εργασίας
Αντιμετώπιση της ανεργίας

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Νομιμοποίηση υφιστάμενων επαγγελματικών
ενασχολήσεων
2. Διευκόλυνση της πρόσβασης σε μικροπιστώσεις
3. Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ON THE JOB
TRAINING

Προγράμματα με αυξημένη διάρκεια πρακτικής άσκησης
με σκοπό την εξοικείωση με την μισθωτή εργασία

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1. Προγράμματα απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων
2. Εξειδίκευση των υφιστάμενων επαγγελματικών
δεξιοτήτων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
3. Πρόγραμμα εκπαίδευσης δημιουργίας και συντήρησης
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
λαχανόκηπου για κάλυψη αναγκών οικογένειας,
KAI ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
(εκπαιδευτική διάσταση: δεν είναι επιδοματικού
χαρακτήρα παρέμβαση, ο ωφελούμενος ανταμείβεται
από την εργασία του)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΠΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ROMA
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΜΕΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΑ

Κοινωνική οικονομία – συνεταιρισμοί με στόχο:
1. προσφορά υπηρεσιών για κάλυψη αναγκών της
κοινότητας (πχ. κοινωνικό παντοπωλείο, υπηρεσία
μεταφοράς και διακίνησης ατόμων, υπηρεσίες
καθαρισμού, πλυντηρίων, catering, λουτρά κλπ)
2. οργάνωση και διαχείριση των προϊόντων από τις
ασχολίες των ρομά
3. αξιοποίηση συλλεκτών μετάλλου σε ανταποδοτικές
δράσεις ανακύκλωσης
4. Εκμίσθωση-διάθεση δημοτικών γαιών για αγροτική
εκμετάλευση
5. Δημιουργία τοπικής τσιγγάνικης αγοράς – παζάρι
(άδειες μικροπωλητών-προώθηση – οργάνωση –
διαχείριση / για το συγκεκριμένο παζάρι)
6. Συνεταιρισμός συλλογής και διαχείρισης
ανακυκλώσιμωνν υλικών
Επιδότηση θέσεων εργασίας σε οικονομικές
δραστηριότητες, όπου σε τοπικό επίπεδο παρατηρείται
υψηλό ποσοστό αδήλωτης εργασίας, με παράλληλο
στόχο την ένταξη των Ρομά στην αγορά εργασίας

Έντονο πρόβλημα ανεργίας
στον οικισμό, με αρκετές
οικογένειες στα όρια της
εξαθλίωσης.
Το μεγαλύτερο μέρος του
εισοδήματος προέρχεται από
περιστασιακή απασχόληση και
τις αγροτικές εργασίες.

Έλλειψη δεξιοτήτων,
περιορισμένη εξειδίκευση,
απουσία επαγγελματικής
εξέλιξης

Ευάλωτη κοινωνική ομάδα,
αποκλιεισμένη από την αγορά
εργασίας.
Η τοπικη οικονομία δεν αρκεί
για την πλήρη απασχόληση
του εργατικού δυναμικού της
ομάδας

Τα μέλη της ομάδας μπορούν
να αντικαταστήσουν το
αδήλωτο εργατικό δυναμικό.

Η δικτύωση θα συνδράμει την
κοινωνική συνοχή και θα
1. Δράσεις Δικτύωσης & Προώθησης τοπικών προιόντων ενδυναμώσει τον κοινωνικό
2. Ανάπτυξη Δικτύων
ιστό σε τοπικό επίπεδο
(κινητικότητα &
επιχειρηματικότητα)
0€

Π/Υ

ΔΕΙΚΤΗΣ

2015-2020

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

350.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

100

525.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

150

350.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

100

250.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

50

200.000 €

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

100

180.000 €

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

150

1.050.000 €

ΚΟΙΝΣΕΠ/
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

3

350.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

100

80.000 €

ΔΙΚΤΥΑ

1

3.335.000 €

2015 2020

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΒΑΝΤΟΣ
ΠΥΛΩ
ΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

2012-2015 2015-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΛΟΓΟΥ

Προγράμματα ενημέρωσης,
ευαισθητοποίησης για θέματα
παιδικής εργασίας,
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ενδοοικογενειακής βίας,
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
πολιτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις,
ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΡΟΜΑ
δικαιώματα του παιδιού,
ισότητα των φύλων, γυναικεία
χειραφέτηση, παραβατική συμπεριφορά,
γάμοι ανηλίκων

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΝΤΑΞΗ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ
ROMA ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ
ΠΛΥΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

2015 2020

Έντονα κοινωνικά
προβλήματα

40.000 €

40.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

1

1. παρεμβάσεις στο σχολείο για την
Τσιγγάνικη πολιτιστική ταυτότητα, στην
λογική του ανοιχτού σχολείου
2.Ενέργειες καταγραφής, ανάδειξης,
ενίσχυσης, υποστήριξης του πολιτισμού
των ρομά (rom pride) /διοργάνωση
πολιτιστικών εκδηλώσεων
3.Ενέργειες καταπολέμησης στίγματοςαντιμετώπιση στερεότυπων,
προκαταλήψεων, προβολή θετικών
προτύπων

Αναγκαιότητα
καταπολέμησης των
προκαταλήψεων και
ενίσχυσης του πολιτισμού
των Ρομά

20.000 €

40.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

2

1. Εκπαίδευση για βελτίωση της
ικανότητας σε πεδία όπως:
αποτελεσματική επικοινωνία, ομαδική
εργασία – συνεργασία, χειρισμός
διαφωνιών, ευελιξία και
προσαρμοστικότητα, υπευθυνότητα,
επίλυση προβλημάτων
2. Προδιαγραφές και Υλοποίηση
Πρόγραμματος mentoring/life-coaching
με στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών
δεξιοτήτων

Είναι απαραίτητη η
εκπαίδευση και υποστήριξη
των μελών της ομάδας στη
συναναστροφή και
συναλλαγή με τον γενικό
πληθυσμό.

30.000 €

30.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

1

3

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ

Υποστήριξη, προώθηση και ενημέρωση
Στην ευρύτεςρη περιοχή δεν
εταιριών για την ΕΚΕ προς όφελος του
παρουσιάζεται ανάπτυξη ΕΚΕ
πληθυσμού Ρομά

15.000 €

45.000 €

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ

1

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΚ

Δικτύωση, Συστηματοποίηση,
Προτυποποίηση, κωδικοποίηση εύρους
εργασιών, αξιολόγηση συμβολής ΙΑΚ,
Αναθεώρηση, έλεγχος και
δημιουργία εργαλείων, υποστήριξη,
συνέχιση της λειτουργίας του
συντονισμός καθοδήγηση των ΙΑΚ,
θεσμού των ΙΑΚ
αποτύπωση δικτύου παροχής
υπηρεσιών προς Ρομά,αστικοδημοτική
κάλυψη

100.000 €

600.000 €

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ/
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ

8

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΚΟΙΝΑ ΔΡΩΜΕΝΑ
ΣΥΝΟΛΑ

Λειτουργία μηχανισμού ολκληρωμένης
διαχείρισης του προγράμματος

Αντιμετώπιση οργανωτικών
αδυναμιών υποστήριξη
φορέων στην υλοποίηση

50.000 €

1. Εμπλοκή εφήβων στη διαδικασία
υλοποίησης τηε εθνικης στρατηγικής
για τους Ρομά

έλλειμα συλλογικότητας και
μικρή συμμετοχή του
πληθυσμού στα κοινά

20.000 €

200.000 €

275.000 €

955.000 €

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΥΡΑΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΑΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΥΑΝΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΠΥΛΩΝΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Σ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΒΑΣΙΚΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ

ΣΤΕΓΑΣΗ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

GIS-«κτηματολόγιο-ρομά» Η δράση
αφορά στην αναλυτική καταγραφή του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος, των συνθηκών
ενοίκησης των νοικοκυριών για τη
διαμόρφωση πολιτικής στέγασης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

2012-2015

2015-2020

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

25.000 €

ΔΟΜΗ

50.000 €

315.000 €

ΣΠΙΤΙΑ

100.000 €

300.000 €

ΣΠΙΤΙΑ

5

225.000 €

ΣΠΙΤΙΑ

15

Οριζόντια δράση για όλους τους
οικισμούς της Περιφέρειαςεπιμερισμένο κόστος για το
συγκεκριμένο οικισμό

Το 90% των κατοικιών είναι
ιδιόκτητες οικοδομές και αρκετές
έχουν οικοδομηθεί με τη
Επιδότηση ενοικίου για μετεγκατάσταση
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
συνδρομή τσιγγάνικων δανείων.
νοικοκυριών
Το σύνολο των κατοικιών διαθέτει
ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση,
θέρμανση και αποχέτευση. Οι
περισσότερες κατοικίες διαθέτουν
εσωτερικό WC.
Χορήγηση δανείων και ανάληψη
Το υπόλοιπο 10% των κατοικιών
πρωτοβουλίας διαχείρησης των κονδυλίων
το αποτελούν λυόμενα σπίτια που
ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
από το Δήμο για εφαρμογή προγράμματος
παραχωρήθηκαν από τον δήμο,
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
οργανωμένης δόμησης σε έκταση που θα
από τα οποία όμως, λείπουν οι
παραχωρηθεί για το σκοπό αυτό.
βασικές ανέσεις (μπάνιο, κουζίνα,
ηλεκτρικό, νερό). Τα στεγαστικά
προβλήματα εντείνονται επειδή σε
αρκετές κατοικίες ενός ή δύο
Η δράση προτείνεται για τη βελτίωση των
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ δωματίων, συμβιούν δύο ή
συνθηκών διαβιώσης των νοικοκυριών
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
περισσότερες οικογένειες συνήθως
που διαμένουν σε νόμιμες ιδιόκτητες
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
συγγενικές. Η τήρηση των
κατοικίες που χρήζουν βελτιώσεων και
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κανόνων υγιεινής είναι
επισκευών
προβληματική.

ΔΕΙΚΤΗΣ

Π/Υ

2015

2020

1

8

25

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Βελτίωση και αναβάθμιση δικτύου
ηλεκτροδότησης δημόσιων χώρων

Βελτίωση και αναβάθμιση δικτύου
ηλεκτροδότησης

80.000 €

40.000 €

ΜΕΤΡΑ

2.000

1.000

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Βελτίωση και αναβάθμιση δικτύου
ύδρευσης

Βελτίωση και αναβάθμιση δικτύου
ύδρευσης

80.000 €

60.000 €

ΜΕΤΡΑ

2.000

1.500

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Βελτίωση και αναβάθμιση αποχετευτικού
δικτύου

Βελτίωση και αναβάθμιση
αποχετευτικού δικτύου, ομβρίων
και ακαθάρτων υδάτων

60.000 €

ΜΕΤΡΑ

ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΙ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

Βελτίωση και αναβάθμιση και
ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου

Ασφαλτόστρωση οδών μέσου
πλάτους 6 μέτρων

165.000 €

ΜΕΤΡΑ

1.100

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

Διαμόρφωση πεζοδρομίων

Διαμόρφωση πεζοδρόμων και
πεζοδρομίων

275.000 €

ΜΕΤΡΑ

2.200

ΠΑΡΚΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Διαμόρφωση χώρων πλατείας κοινοχρηστων χώρων

Βελτίωση και αναβάθμιση
υφιστάμενων δημόσιων και
κοινόχρηστων χώρων

0 €

Τ.Μ.

500

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η δράση αφορά την εκπόνηση των
απαραίτητων μελετών για την
επέκταση των δικτύων υποδομής
του οικισμού και για τη
διαμόρφωση των κοινόχρηστων
χώρων

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επέκταση λεωφοριακής γραμμής για
κάλυψη αναγκών του οικισμού

Πύκνωση των δρομολογίων της
Αστικής συγκοινωνίας

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Πύκνωση του δικτύου των κάδων
απορριμάτων και της συχνότητας
αποκομιδής

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ,
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΑ

60.000 €

1.500

ΜΕΛΕΤΕΣ

1

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑ ΩΡΑ
13.500 €

9.000 €

763.500 €

1.094.000 €

ΤΕΜΑΧΙΑ

30

20

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠΡΟΕΝΤΑΞΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Λειτουργία πρότυπου παιδικού σταθμού υπό την αιγίδα του Δήμου. Στις
δραστηριότητες θα περιλαμβάνονται η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και
προγράμματα ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων με στόχο την καλύτερη
σχολική ένταξη. Η ελλιπής γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί βασικό
ανασταλτικό παράγοντα για την εγγραφή των παιδιών στην εκπαιδευτική
διαδικασία αλλά και την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Απαραίτητη είναι η κατασκευή σχολικών κτιριών ανάλογα με τις ανάγκες των
οικισμών του δήμου (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Απαραίτητα μαθήματα
εκμάθησησης ελληνικής
γλώσσας και προγράμματα
ενίσχυσης κοινωνικών
δεξιοτήτων

ΔΕΙΚΤΗΣ

Π/Υ

Π/Υ

20122015

20152020

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

2015

2020

60.000 €

120.000 €

ΑΤΟΜΑ

20

20

ΚΤΙΡΙΟ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Τα προβλήματα των σχολικών μονάδων επικεντρώνονται στην έλλειψη
αιθουσών διδασκαλίας και στην έλλειψη εργαστηρίων και αιθουσών
υπολογιστών.

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
Προγράμματα παρέμβασης στις οικογένειες για την ανάδειξη της αναγκαιότητας
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και ΠΡΟΒΟΛΗ
και χρησιμότητας της εκπαίδευσης.
ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΗ
2ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

200.000 €

ΑΤΟΜΑ

50

50

Λειτουργία Μονάδων ενισχυτικής διδασκαλίας και δημουργικής απασχόλησης
για παιδιά από 6-14 ετών, υπό την αιγίδα του Δήμου.

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΒΙΑΣ

Παρέμβαση στους μαθητές και στους γονείς / Συλλόγους γονέων που ασκούν
συχνά αρνητική επιρροή στην σχολική κοινότητα
(αντιμετώπιση
στερεοτύπων και αντιλήψεων)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

Προγράμματα για τη μεταφορά των παιδιών σε κάθε στάδιο της εκπαιδευτικής
διαδικασίας (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο). Συνεργασία
με ιδιωτικά σχολεία για παραχώρηση σχολικού οχήματος, εκμισθωση σχολικού
οχήματος κ.α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΕ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

5.000 €

ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(ΚΕΔΔΑΠ)

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

Η μαθητική διαρροή στον
100.000 €
οικισμό του Διδυμοτείχου είναι
ελάχιστη

Επίδομα με την ολοκλήρωση
της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης για τους μαθητές
Επιδομα σε συνάρτηση με την ολοκλήρωση της φοίτησης. Προγράμματα
του οικισμού με στόχο τη
διδασκαλίας σε θερινά τμήματα και σε εσπερινά τμήματα για μαθητές άνω των
μείωση της μαθητικής
14 ετών.
διαρροής αλλά και της
βελτίωσης των επιδόσεων και
του επιπέδου γνώσεως μετά
την αποφοίτηση.
Ο αναλφαβητισμός είναι βασικό χαρακτηριστικό του πληθυσμού Ρομά, και
δυστυχώς οι ενήλικες δεν ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να φοιτήσουν
τουλάχιστον στο δημοτικό. Επίσης οι ενήλικες δεν μπορούν να βοηθήσουν τα
Ο αναλφαβητισμός είναι και
παιδιά τους στη μελέτη των μαθημάτων λόγω αναλφαβητισμού αλλά και λόγω σε αυτόν τον οικισμό το κύριο
της ελλιπούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Τα σεμινάρια εκμάθησης της
χαρακτηριστικό του
ελληνικής γλώσσας έχουν αποτύχει και απαιτούνται στοχευμένα προγράμματα
πληθυσμού.
σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού αλλά και σχολεία δεύτερης ευκαιρίας για
τους ενήλικες.

40.000 €

15.000 €

ΑΤΟΜΑ

30

40.000 €

ΑΤΟΜΑ

20

40.000 €

ΑΤΟΜΑ

20

40.000 €

ΑΤΟΜΑ

ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΟΥΝ

ΣΥΝΟΛΑ

205.000 € 460.000 €

20

20

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ
20122015

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΨΥΧΙΚΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ/
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

2015-2020

Πολλοί οικισμοί βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τις μονάδες υγείας και
κυρίως από τα νοσοκομεία. Η μετάβαση στα νοσοκομεία δεν είναι απαραίτητη
μόνο σε περιπτώσεις εξετάσεων ή νοσηλείας αλλά και για να προμηθευτούν
φάρμακα οι ασφαλισμένοι στην πρόνοια, από το φαρμακείο του νοσοκομείου.
Για τους παραπάνω λόγους είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί εύκολη πρόσβαση
στις νοσοκομειακές μονάδες σε συνεργασία με τον Δήμο και το ΙΑΚ.

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

2015

2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

5.000 €
Σχολική αγωγή σε θέματα ατομικής και στοματικής υγιεινής. Παρέμβαση με
5.000 €
προγράμματα ενημέρωσης στον πληθυσμό των Ρομά μέσω του ΙΑΚ και
δημιουργία μόνιμου μηχανισμού ενημέρωσης/καταγραφής και δημιουργίας
Για τον οικισμό είναι απαραίτητα
ιατρικού φακέλου-ιστορικού . Δημιουργία κινητής μονάδας η οποία σε
προγράμματα σχολικής αγωγής
συνεργασία με νοσοκομείο και το ΙΑΚ θα παρέχει καθημερινή πλήρη κάλυψη σε
για ατομική και στοματική
όλους τους οικισμούς του Δήμου. Πρόγραμμα εμβολιασμών κατά του τραχήλου
υγιεινή. Επίσης προγράμματα
20.000 €
της μήτρας. Ενδεικτικοί τομείς εξετάσεων:
ενημέρωσης για θέματα υγείας.
καρκίνος μαστού, τραχήλου μήτρας, παχέος εντέρου,καρδιαγγειακά
Νοσήματα, Υπέρταση, Χοληστερίνη, Διαβήτης, δερματοπάθειες, ηπατίτιδα,
φυματίωση, στοματική υγεία, μέτρηση οστικής μάζας. Εμβολιασμοί.

Χαρακτηριστικό των Ρομά σε θέματα ψυχικής υγείας είναι η εμφάνιση ψυχικών
διαταραχών, κατάθλιψης, άγχους, αγχώδη διαταραχή, νευρολογικά νοσήματα
και η εύκολη προσφυγή σε φαρμακευτικές αγωγές. Επίσης, ναρκωτικές ουσίες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
και αλκοόλ, ενώ η εξάρτηση από το τσιγάρο αφορά όλο τον πληθυσμό,
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ,
γυναίκες-άντρες-παιδιά. Προγράμματα ενημέρωσης του πληθυσμού αλλά και
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
διάγνωσης είναι απαραίτητα. Δημιουργία κινητής μονάδας η οποία σε
ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
συνεργασία με νοσοκομείο, φορείς ψυχικής υγείας και το ΙΑΚ θα παρέχει
καθημερινή κάλυψη σε όλους τους οικισμούς του Δήμου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ,
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ

Π/Υ

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

20.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

Προγράμματα ενημέρωσης του
πληθυσμού αλλά και έγκαιρης
διάγνωσης.

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την προαγωγή και προάσπιση της Δημόσιας
Υγείας μέσω παρεμβάσεων με προγράμματα ενημέρωσης στον πληθυσμό των
Παρεμβάσεις για την
Ρομά, ενδεικτικά στους παρακάτω τομείς: HIV/AIDS
ενημέρωση του πληθυσμού στο
Αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία
απαραίτητες και για την
Προγεννητική, Περιγεννητική και Επιλόχεια Φροντίδα
ενημέρωση των Ρομά αλλά και
Αντισύλληψη, Οικογενειακός προγραμματισμός, Εμβολιασμός κατά HPV
για την αντιμετώπιση
Σεξουαλική βία (βιασμός, σεξουαλική εκμετάλλευση, παιδική σεξουαλική
στερεοτύπων - αντιλήψεων
εκμετάλλευση). Επίσης, σημαντικό είναι τα προγράμματα να στοχεύσουν στην
αντιμετώπιση στερεότυπων και αντιλήψεων που αποτελούν ανασταλτικό
παράγοντα στον οικογενειακό προγραμματισμό.

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

80.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

«Οικογενειακός γιατρός» για το σύνολο του Δήμου

ΣΥΝΟΛΑ

Οικογενειακός γιατρός» για
την κάλυψη των οικισμών του
Δήμου Διδυμοτείχου. Εκτιμάται
ότι ο οικογενειακός ιατρός θα
συμβάλει στην πρόληψη αλλά
και στη φροντίδα του
πληθυσμού των Ρομά.
40.000 €

120.000 €

1

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΠΥΛΩ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΝΑΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ/ΑΥΞΗΣΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ /
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΜΕΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

ΔΕΙΚΤΗΣ

Π/Υ

Π/Υ

2012-2015

2015-2020

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

175.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

50

175.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

50

105.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

30

2015 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

π.χ. Επισκευή Οχημάτων και Γεωργικών
Μηχανημάτων, Μεταλλικές Κατασκευές, Απόδοση
Γεωργικών Εκτάσεων Για Καλλιέργεια Και
Εκμετάλλευση

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ROMA

1. Επιδότηση θέσεων εργασίας
2. Εξοικείωση με την μισθωτή εργασία
3. Καταπολέμηση αδήλωτης εργασίας

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ROMA

Αντιμετώπιση της ανεργίας

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Νομιμοποίηση υφιστάμενων επαγγελματικών
ενασχολήσεων
2. Διευκόλυνση της πρόσβασης σε μικροπιστώσεις
3. Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας

150.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ON THE JOB
TRAINING

Προγράμματα με αυξημένη διάρκεια πρακτικής
άσκησης με σκοπό την εξοικείωση με την μισθωτή
εργασία

100.000 €

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

50

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
KAI ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Προγράμματα απόκτησης επαγγελματικών
δεξιοτήτων
2. Εξειδίκευση των υφιστάμενων επαγγελματικών
δεξιοτήτων
3. Πρόγραμμα εκπαίδευσης δημιουργίας και
συντήρησης λαχανόκηπου για κάλυψη αναγκών
οικογένειας, (εκπαιδευτική διάσταση: δεν είναι
επιδοματικού χαρακτήρα παρέμβαση, ο
ωφελούμενος ανταμείβεται από την εργασία του)

60.000 €

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

50

700.000 €

ΚΟΙΝΣΕΠ/
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

2

175.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

50

80.000 €

ΔΙΚΤΥΑ

1

Έντονο πρόβλημα ανεργίας
στον οικισμό, περίπου 75% ,
με αρκετές οικογένειες κάτω
του όριου φτώχειας.
Το μεγαλύτερο μέρος του
εισοδήματος προέρχεται από
περιστασιακή απασχόληση και
αγροτικές εργασίες.

Έλλειψη δεξιοτήτων,
περιορισμένη εξειδίκευση,
απουσία επαγγελματικής
εξέλιξης

Κοινωνική οικονομία – συνεταιρισμοί με στόχο:
1. προσφορά υπηρεσιών για κάλυψη αναγκών της
κοινότητας (πχ. κοινωνικό παντοπωλείο, υπηρεσία
μεταφοράς και διακίνησης ατόμων, υπηρεσίες
καθαρισμού, πλυντηρίων, catering, λουτρά κλπ)
Ευάλωτη κοινωνική ομάδα,
2. οργάνωση και διαχείριση των προϊόντων από τις
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΠΕ ΓΙΑ
αποκλιεισμένη από την αγορά
ασχολίες των ρομά
ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ROMA
εργασίας.
3. αξιοποίηση συλλεκτών μετάλλου σε
Η τοπικη οικονομία δεν αρκεί
ανταποδοτικές δράσεις ανακύκλωσης
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
για την πλήρη απασχόληση
4. Εκμίσθωση-διάθεση δημοτικών γαιών για
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
του εργατικού δυναμικού της
αγροτική εκμετάλευση
ομάδας
5. Δημιουργία τοπικής τσιγγάνικης αγοράς – παζάρι
(άδειες μικροπωλητών-προώθηση – οργάνωση –
διαχείριση / για το συγκεκριμένο παζάρι)
6. Συνεταιρισμός συλλογής και διαχείρισης
ανακυκλώσιμωνν υλικών

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Επιδότηση θέσεων εργασίας σε οικονομικές
δραστηριότητες, όπου σε τοπικό επίπεδο
παρατηρείται υψηλό ποσοστό αδήλωτης εργασίας,
με παράλληλο στόχο την ένταξη των Ρομά στην
αγορά εργασίας

1. Δράσεις Δικτύωσης & Προώθησης τοπικών
προιόντων
2. Ανάπτυξη Δικτύων
ΣΥΝΟΛΑ

Τα μέλη της ομάδας μπορούν
να αντικαταστήσουν το
αδήλωτο εργατικό δυναμικό.

Η δικτύωση θα συνδράμει την
κοινωνική συνοχή και θα
ενδυναμώσει τον κοινωνικό
ιστό σε τοπικό επίπεδο
(κινητικότητα &
επιχειρηματικότητα)
0 €

1.720.000 €

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΠΥΛΩ
ΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

2012-2015 2015-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΛΟΓΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΝΤΑΞΗ

Προγράμματα ενημέρωσης,
ευαισθητοποίησης για θέματα
παιδικής εργασίας,
Σχετικά έντονα κοινωνικά
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ενδοοικογενειακής βίας,
προβλήματα
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
πολιτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, (η δράση αφορά το σύνολο
ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
των οικισμών στο Δήμου
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΡΟΜΑ
δικαιώματα του παιδιού,
Διδυμοτείχου)
ισότητα των φύλων, γυναικεία
χειραφέτηση, παραβατική συμπεριφορά,
γάμοι ανηλίκων

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ROMA ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΠΛΥΘΥΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

1. παρεμβάσεις στο σχολείο για την
Τσιγγάνικη πολιτιστική ταυτότητα, στην
λογική του ανοιχτού σχολείου
2.Ενέργειες καταγραφής, ανάδειξης,
ενίσχυσης, υποστήριξης του πολιτισμού
των ρομά (rom pride) /διοργάνωση
πολιτιστικών εκδηλώσεων
3.Ενέργειες καταπολέμησης στίγματοςαντιμετώπιση στερεότυπων,
προκαταλήψεων, προβολή θετικών
προτύπων

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΚ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΚΟΙΝΑ ΔΡΩΜΕΝΑ
ΣΥΝΟΛΑ

30.000 €

Αναγκαιότητα
καταπολέμησης των
προκαταλήψεων και
ενίσχυσης του πολιτισμού
των Ρομά

1. Εκπαίδευση για βελτίωση της
ικανότητας σε πεδία όπως:
αποτελεσματική επικοινωνία, ομαδική
Είναι απαραίτητη η
εργασία – συνεργασία, χειρισμός
εκπαίδευση και υποστήριξη
διαφωνιών, ευελιξία και
των μελών της ομάδας στη
προσαρμοστικότητα, υπευθυνότητα,
συναναστροφή και
επίλυση προβλημάτων
συναλλαγή με τον γενικό
2. Προδιαγραφές και Υλοποίηση
πληθυσμό.
Πρόγραμματος mentoring/life-coaching
με στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών
δεξιοτήτων

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υποστήριξη, προώθηση και ενημέρωση
εταιριών για την ΕΚΕ προς όφελος του
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
πληθυσμού Ρομά
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

30.000 €

30.000 €

Στην ευρύτεςρη περιοχή
δεν παρουσιάζεται
ανάπτυξη ΕΚΕ

Δικτύωση, Συστηματοποίηση,
Προτυποποίηση, κωδικοποίηση εύρους
Αναθεώρηση, έλεγχος και
εργασιών, αξιολόγηση συμβολής ΙΑΚ,
συνέχιση της λειτουργίας
δημιουργία εργαλείων, υποστήριξη,
του θεσμού των ΙΑΚ (για το
συντονισμός καθοδήγηση των ΙΑΚ,
σύνολο του Δήμου
αποτύπωση δικτύου παροχής
Διδυμοτείχου)
υπηρεσιών προς Ρομά,αστικοδημοτική
κάλυψη

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

2015 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

30.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

30.000 €

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ

600.000 €

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ/
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ

8

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

Λειτουργία μηχανισμού ολκληρωμένης
διαχείρισης του προγράμματος

Αντιμετώπιση οργανωτικών
αδυναμιών υποστήριξη
φορέων στην υλοποίηση

50.000 €

1. Εμπλοκή εφήβων στη διαδικασία
υλοποίησης τηε εθνικης στρατηγικής
για τους Ρομά

έλλειμα συλλογικότητας και
μικρή συμμετοχή του
πληθυσμού στα κοινά

20.000 €

100.000 €

130.000 €

790.000 €

1

1

2

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΥΡΑ
ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΒΑΣΙΚΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ

ΣΤΕΓΑΣΗ

ΔΕΙΚΤΗΣ

Π/Υ

Π/Υ

2012-2015

2015-2020

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

2015

2020

7.500 €

ΔΟΜΗ

1

1

300.000 €

ΣΠΙΤΙΑ

20

GIS-«κτηματολόγιο-ρομά» Η
Οριζόντια δράση για
δράση αφορά στην αναλυτική
όλους τους οικισμούς
καταγραφή του ιδιοκτησιακού
της Περιφέρειαςκαθεστώτος, των συνθηκών
επιμερισμένο κόστος
ενοίκησης των νοικοκυριών για τη για το συγκεκριμένο
διαμόρφωση πολιτικής στέγασης
οικισμό

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Βελτίωση και αναβάθμιση δικτύου
ηλεκτροδότησης

Βελτίωση και
αναβάθμιση δικτυου

24.000 €

ΜΕΤΡΑ

600

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Βελτίωση και αναβάθμιση δικτύου
ύδρευσης

Βελτίωση και
αναβάθμιση δικτυου

24.000 €

ΜΕΤΡΑ

600

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Ανάπτυξη αποχετευτικού δικτύου
ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων

Βελτίωση και
αναβάθμιση δικτυου

60.000 €

ΜΕΤΡΑ

600

ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΙ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

Βελτίωση και αναβάθμιση οδικού
δικτύου, ασφαλτοστρώσεις

Βελτίωση και
αναβάθμιση δικτυου

90.000 €

ΜΕΤΡΑ

600

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

100.000 €

ΜΕΤΡΑ

800

ΠΑΡΚΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ

50.000 €

Τ.Μ.

250

60.000 €

ΜΕΛΕΤΕΣ

1

6.750 €

ΤΕΜΑΧΙΑ

15

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

Η δράση προτείνεται για τη
βελτίωση των συνθηκών
διαβιώσης των νοικοκυριών που
διαμένουν σε νόμιμες ιδιόκτητες
κατοικίες που χρήζουν
βελτιώσεων και επισκευών

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ,
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΑ

Διαμόρφωση
πεζοδρόμων και
πεζοδρομίων
Η δράση αφορά τη
διαμόρφωση
κοινόχρηστων χώρων
στον οικισμό (πλατείες
παιδικές χαρές) και
αφορά τις εργασίες
Διαμόρφωση χώρων πλατείας
διαμόρφωσης των
χώρων, αλλά και την
προμήθεια του αστικού
εξοπλισμού (πάγκάκια,
φωτιστικά, παιχνίδια
κλπ)
Η δράση αφορά την
εκπόνηση των
απαραίτητων μελετών
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ
για την επέκταση των
ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
δικτύων υποδομής του
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
οικισμού και για τη
διαμόρφωση των
κοινόχρηστων χώρων
Διαμόρφωση πεζοδρομίων

Πύκνωση του δικτύου των
κάδων απορριμάτων και της
συχνότητας αποκομιδής

Προμήθεια κάδων
απορριμμάτων
0€

722.250 €

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΥΡΑΣ
ΠΥΛΩΝΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠΡΟΕΝΤΑΞΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

20122015

20152020

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Λειτουργία πρότυπου παιδικού σταθμού υπό την αιγίδα του Δήμου. Στις
δραστηριότητες θα περιλαμβάνονται η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και
προγράμματα ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων με στόχο την καλύτερη
σχολική ένταξη. Η ελλιπής γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί βασικό
ανασταλτικό παράγοντα για την εγγραφή των παιδιών στην εκπαιδευτική
διαδικασία αλλά και την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

ΑΤΟΜΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Απαραίτητη είναι η κατασκευή σχολικών κτιριών ανάλογα με τις ανάγκες των
οικισμών του δήμου (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο).

ΚΤΙΡΙΟ

2015

2020

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Τα προβλήματα των σχολικών μονάδων επικεντρώνονται στην έλλειψη
αιθουσών διδασκαλίας και στην έλλειψη εργαστηρίων και αιθουσών
υπολογιστών.

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΗ
2ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και ΠΡΟΒΟΛΗ
ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Προγράμματα παρέμβασης στις οικογένειες για την ανάδειξη της
αναγκαιότητας και χρησιμότητας της εκπαίδευσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(ΚΕΔΔΑΠ)

Λειτουργία Μονάδων ενισχυτικής διδασκαλίας και δημουργικής απασχόλησης
για παιδιά από 6-14 ετών, υπό την αιγίδα του Δήμου.

ΑΤΟΜΑ

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΒΙΑΣ

Παρέμβαση στους μαθητές και στους γονείς / Συλλόγους γονέων που
ασκούν συχνά αρνητική επιρροή στην σχολική κοινότητα
(αντιμετώπιση
στερεοτύπων και αντιλήψεων)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

Προγράμματα για τη μεταφορά των παιδιών σε κάθε στάδιο της εκπαιδευτικής
διαδικασίας (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο). Συνεργασία
με ιδιωτικά σχολεία για παραχώρηση σχολικού οχήματος, εκμισθωση
σχολικού οχήματος κ.α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΕ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Επιδομα σε συνάρτηση με την ολοκλήρωση της φοίτησης. Προγράμματα
διδασκαλίας σε θερινά τμήματα και σε εσπερινά τμήματα για μαθητές άνω
των 14 ετών.

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

Επίδομα με την ολοκλήρωση
της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης για τους μαθητές
του οικισμού με στόχο τη
μείωση της μαθητικής
διαρροής αλλά και της
βελτίωσης των επιδόσεων και
του επιπέδου γνώσεως μετά
την αποφοίτηση.

Ο αναλφαβητισμός είναι βασικό χαρακτηριστικό του πληθυσμού Ρομά, και
δυστυχώς οι ενήλικες δεν ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να φοιτήσουν
Ο αναλφαβητισμός είναι και
τουλάχιστον στο δημοτικό. Επίσης οι ενήλικες δεν μπορούν να βοηθήσουν τα σε αυτόν τον οικισμό το κύριο
παιδιά τους στη μελέτη των μαθημάτων λόγω αναλφαβητισμού αλλά και λόγω
χαρακτηριστικό του
της ελλιπούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Τα σεμινάρια εκμάθησης της
πληθυσμού. Το μεγαλύτερο
ελληνικής γλώσσας έχουν αποτύχει και απαιτούνται στοχευμένα προγράμματα ποσοστό των ενηλίκων είναι
σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού αλλά και σχολεία δεύτερης ευκαιρίας για
αναλφάβητοι.
τους ενήλικες.

50.000 €

12.500 €

ΑΤΟΜΑ

50.000 €

ΑΤΟΜΑ

25

25

25

25

ΑΤΟΜΑ

50.000 €

50.000 €

ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΟΥΝ

ΣΥΝΟΛΑ

25

100.000 € 112.500 €

ΑΤΟΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΥΡΑΣ
ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

20122015

20152020

Πολλοί οικισμοί βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τις μονάδες υγείας και
κυρίως από τα νοσοκομεία. Η μετάβαση στα νοσοκομεία δεν είναι απαραίτητη
μόνο σε περιπτώσεις εξετάσεων ή νοσηλείας αλλά και για να προμηθευτούν
φάρμακα οι ασφαλισμένοι στην πρόνοια, από το φαρμακείο του νοσοκομείου.
Για τους παραπάνω λόγους είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί εύκολη πρόσβαση
στις νοσοκομειακές μονάδες σε συνεργασία με τον Δήμο και το ΙΑΚ.

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

2015

2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

5.000 €
Σχολική αγωγή σε θέματα ατομικής και στοματικής υγιεινής. Παρέμβαση με
προγράμματα ενημέρωσης στον πληθυσμό των Ρομά μέσω του ΙΑΚ και
5.000 €
Για τον οικισμό της Σαύρας είναι
δημιουργία μόνιμου μηχανισμού ενημέρωσης/καταγραφής και δημιουργίας
απαραίτητα προγράμματα
ιατρικού φακέλου-ιστορικού . Δημιουργία κινητής μονάδας η οποία σε
σχολικής αγωγής για ατομική
συνεργασία με νοσοκομείο και το ΙΑΚ θα παρέχει καθημερινή πλήρη κάλυψη σε
και στοματική υγιεινή. Επίσης
όλους τους οικισμούς του Δήμου. Πρόγραμμα εμβολιασμών κατά του του
προγράμματα ενημέρωσης για
10.000 €
τραχήλου της μήτρας. Ενδεικτικοί τομείς εξετάσεων:
θέματα υγείας για τον
καρκίνος μαστού, τραχήλου μήτρας, παχέος εντέρου,καρδιαγγειακά
πληθυσμό των Ρομά.
Νοσήματα, Υπέρταση, Χοληστερίνη, Διαβήτης, δερματοπάθειες, ηπατίτιδα,
φυματίωση, στοματική υγεία, μέτρηση οστικής μάζας. Εμβολιασμοί.

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΨΥΧΙΚΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ/
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

Χαρακτηριστικό των Ρομά σε θέματα ψυχικής υγείας είναι η εμφάνιση ψυχικών
διαταραχών, κατάθλιψης, άγχους, αγχώδη διαταραχή, νευρολογικά νοσήματα
και η εύκολη προσφυγή σε φαρμακευτικές αγωγές. Επίσης, ναρκωτικές ουσίες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Προγράμματα ενημέρωσης του
και αλκοόλ, ενώ η εξάρτηση από το τσιγάρο αφορά όλο τον πληθυσμό,
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ,
πληθυσμού αλλά και έγκαιρης
γυναίκες-άντρες-παιδιά. Προγράμματα ενημέρωσης του πληθυσμού αλλά και
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
διάγνωσης.
διάγνωσης είναι απαραίτητα. Δημιουργία κινητής μονάδας η οποία σε
ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
συνεργασία με νοσοκομείο, φορείς ψυχικής υγείας και το ΙΑΚ θα παρέχει
καθημερινή κάλυψη σε όλους τους οικισμούς του Δήμου.

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την προαγωγή και προάσπιση της Δημόσιας
Υγείας μέσω παρεμβάσεων με προγράμματα ενημέρωσης στον πληθυσμό των
Παρεμβάσεις για την
Ρομά, ενδεικτικά στους παρακάτω τομείς: HIV/AIDS
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ενημέρωση του πληθυσμού
Αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ
στον οικισμό Πηγών είναι
Προγεννητική, Περιγεννητική και Επιλόχεια Φροντίδα
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ,
απαραίτητες και για την
Αντισύλληψη, Οικογενειακός προγραμματισμός, Εμβολιασμός κατά HPV
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ενημέρωση των Ρομά αλλά και
Σεξουαλική βία (βιασμός, σεξουαλική εκμετάλλευση, παιδική σεξουαλική
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
για την αντιμετώπιση
εκμετάλλευση). Επίσης, σημαντικό είναι τα προγράμματα να στοχεύσουν στην
ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ
στερεοτύπων - αντιλήψεων
αντιμετώπιση στερεότυπων και αντιλήψεων που αποτελούν ανασταλτικό
παράγοντα στον οικογενειακό προγραμματισμό.

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

«Οικογενειακός γιατρός»

ΣΥΝΟΛΑ

«Οικογενειακός γιατρός» για
την κάλυψη των οικισμών του
Δήμου Διδυμοτείχου. Εκτιμάται
ότι ο οικογενειακός ιατρός θα
συμβάλει στην πρόληψη αλλά
και στη φροντίδα του
πληθυσμού των Ρομά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

30.000 € 25.000 €

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΥΡΑΣ
ΠΥΛΩ
ΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

2012-2015 2015-2020
π.χ. Επισκευή Οχημάτων και Γεωργικών Μηχανημάτων,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Μεταλλικές Κατασκευές, Απόδοση Γεωργικών Εκτάσεων
ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Για Καλλιέργεια Και Εκμετάλλευση

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ/ΑΥΞΗΣΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ROMA
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ROMA

1. Επιδότηση θέσεων εργασίας
2. Εξοικείωση με την μισθωτή εργασία
3. Καταπολέμηση αδήλωτης εργασίας
Αντιμετώπιση της ανεργίας

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

70.000 €

Έντονο πρόβλημα ανεργίας
στον οικισμό. Το μεγαλύτερο
μέρος του εισοδήματος
προέρχεται από περιστασιακή
απασχόληση.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

20

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Νομιμοποίηση υφιστάμενων επαγγελματικών
ενασχολήσεων
2. Διευκόλυνση της πρόσβασης σε μικροπιστώσεις
3. Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας

100.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

20

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ON THE JOB
TRAINING

Προγράμματα με αυξημένη διάρκεια πρακτικής άσκησης
με σκοπό την εξοικείωση με την μισθωτή εργασία

50.000 €

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

25

48.000 €

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

40

*

ΚΟΙΝΣΕΠ/
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

105.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

*

ΔΙΚΤΥΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΠΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ROMA
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Κοινωνική οικονομία – συνεταιρισμοί με στόχο:
1. προσφορά υπηρεσιών για κάλυψη αναγκών της
κοινότητας (πχ. κοινωνικό παντοπωλείο, υπηρεσία
μεταφοράς και διακίνησης ατόμων, υπηρεσίες
καθαρισμού, πλυντηρίων, catering, λουτρά κλπ)
2. οργάνωση και διαχείριση των προϊόντων από τις
ασχολίες των ρομά
3. αξιοποίηση συλλεκτών μετάλλου σε ανταποδοτικές
δράσεις ανακύκλωσης
4. Εκμίσθωση-διάθεση δημοτικών γαιών για αγροτική
εκμετάλευση
5. Δημιουργία τοπικής τσιγγάνικης αγοράς – παζάρι
(άδειες μικροπωλητών-προώθηση – οργάνωση –
διαχείριση / για το συγκεκριμένο παζάρι)
6. Συνεταιρισμός συλλογής και διαχείρισης
ανακυκλώσιμωνν υλικών
Επιδότηση θέσεων εργασίας σε οικονομικές
δραστηριότητες, όπου σε τοπικό επίπεδο παρατηρείται
υψηλό ποσοστό αδήλωτης εργασίας, με παράλληλο
στόχο την ένταξη των Ρομά στην αγορά εργασίας

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΜΕΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

2015 2020

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Προγράμματα απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων
2. Εξειδίκευση των υφιστάμενων επαγγελματικών
δεξιοτήτων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
3. Πρόγραμμα εκπαίδευσης δημιουργίας και συντήρησης
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
λαχανόκηπου για κάλυψη αναγκών οικογένειας,
KAI ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
(εκπαιδευτική διάσταση: δεν είναι επιδοματικού
χαρακτήρα παρέμβαση, ο ωφελούμενος ανταμείβεται
από την εργασία του)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ /
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΑ

Έλλειψη δεξιοτήτων,
περιορισμένη εξειδίκευση,
απουσία επαγγελματικής
εξέλιξης

Ευάλωτη κοινωνική ομάδα,
αποκλιεισμένη από την αγορά
εργασίας.
Η τοπικη οικονομία δεν αρκεί
για την πλήρη απασχόληση
του εργατικού δυναμικού της
ομάδας (η σχετική ωφέλεια
θα προκύψει από ανάλογες
δράσεις στο σύνολο των
οικισμών του Δήμου
Διδυμοτείχου)

Τα μέλη της ομάδας μπορούν
να αντικαταστήσουν το
αδήλωτο εργατικό δυναμικό.

Η δικτύωση θα συνδράμει την
κοινωνική συνοχή και θα
ενδυναμώσει τον κοινωνικό
ιστό σε τοπικό επίπεδο (η
1. Δράσεις Δικτύωσης & Προώθησης τοπικών προιόντων
δικτύωση μπορεί να προκύψει
2. Ανάπτυξη Δικτύων
από ανάλογες δράσεις στο
σύνολο των οικισμών του
Δήμου Διδυμοτείχου)
0€

373.000 €

30

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΥΡΑΣ
ΠΥΛΩ
ΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

2012-2015 2015-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΛΟΓΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΝΤΑΞΗ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΡΟΜΑ

Προγράμματα ενημέρωσης,
ευαισθητοποίησης για θέματα
Ήπιας έντασης κοινωνικά
παιδικής εργασίας,
προβλήματα
ενδοοικογενειακής βίας,
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝ(η σχετική ωφέλεια θα προκύψει
πολιτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις,
ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ
από ανάλογες δράσεις στο
δικαιώματα του παιδιού,
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
σύνολο των οικισμών του Δήμου
ισότητα των φύλων, γυναικεία
Διδυμοτείχου)
χειραφέτηση, παραβατική συμπεριφορά,
γάμοι ανηλίκων

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ROMA ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΠΛΥΘΥΣΜΟΥ

1. παρεμβάσεις στο σχολείο για την
Τσιγγάνικη πολιτιστική ταυτότητα, στην
λογική του ανοιχτού σχολείου
2.Ενέργειες καταγραφής, ανάδειξης,
ενίσχυσης, υποστήριξης του πολιτισμού
ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ
των ρομά (rom pride) /διοργάνωση
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ
πολιτιστικών εκδηλώσεων
3.Ενέργειες καταπολέμησης στίγματοςαντιμετώπιση στερεότυπων,
προκαταλήψεων, προβολή θετικών
προτύπων

*

*

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

20.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

30.000 €

30.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Αναγκαιότητα καταπολέμησης
των προκαταλήψεων και
ενίσχυσης του πολιτισμού των
Ρομά

1. Εκπαίδευση για βελτίωση της
ικανότητας σε πεδία όπως:
αποτελεσματική επικοινωνία, ομαδική
Είναι απαραίτητη η εκπαίδευση και
εργασία – συνεργασία, χειρισμός
υποστήριξη των μελών της
διαφωνιών, ευελιξία και
ομάδας στη συναναστροφή και
προσαρμοστικότητα, υπευθυνότητα,
συναλλαγή με τον γενικό
επίλυση προβλημάτων
πληθυσμό.
2. Προδιαγραφές και Υλοποίηση
Πρόγραμματος mentoring/life-coaching
με στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών
δεξιοτήτων

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ

Υποστήριξη, προώθηση και ενημέρωση
εταιριών για την ΕΚΕ προς όφελος του
πληθυσμού Ρομά

Στην ευρύτεςρη περιοχή δεν
παρουσιάζεται ανάπτυξη ΕΚΕ

*

*

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΚ

Δικτύωση, Συστηματοποίηση,
Προτυποποίηση, κωδικοποίηση εύρους
εργασιών, αξιολόγηση συμβολής ΙΑΚ,
δημιουργία εργαλείων, υποστήριξη,
συντονισμός καθοδήγηση των ΙΑΚ,
αποτύπωση δικτύου παροχής
υπηρεσιών προς Ρομά, αστικοδημοτική
κάλυψη

Αναθεώρηση, έλεγχος και
συνέχιση της λειτουργίας του
θεσμού των ΙΑΚ (η περιοχή
καλύπτεται από το ΙΑΚ
Διδυμοτείχου)

*

*

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ/
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΚΟΙΝΑ ΔΡΩΜΕΝΑ
ΣΥΝΟΛΑ

Αντιμετώπιση οργανωτικών
αδυναμιών υποστήριξη φορέων
στην υλοποίηση (η σχετική
Λειτουργία μηχανισμού ολκληρωμένης
ωφέλεια θα προκύψει από
διαχείρισης του προγράμματος
ανάλογες δράσεις στο σύνολο
των οικισμών του Δήμου
Διδυμοτείχου)
έλλειμα συλλογικότητας και μικρή
1. Εμπλοκή εφήβων στη διαδικασία
συμμετοχή του πληθυσμού στα
υλοποίησης τηε εθνικης στρατηγικής
κοινά
για τους Ρομά

*

2015 2020

1

1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

10.000 €

*

40.000 €

50.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

1

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΑ
ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ
2012-2015

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΒΑΣΙΚΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ

ΣΤΕΓΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

2015-2020

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

7.500 €

ΔΟΜΗ

1

375.000 €

ΣΠΙΤΙΑ

25

2015

2020

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Η δράση προτείνεται για τη
βελτίωση των συνθηκών
διαβιώσης των νοικοκυριών που
διαμένουν σε νόμιμες ιδιόκτητες
κατοικίες που χρήζουν
βελτιώσεων και επισκευών

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Βελτίωση και αναβάθμιση δικτύου
ηλεκτροδότησης

40.000 €

ΜΕΤΡΑ

1.000

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Βελτίωση και αναβάθμιση δικτύου
ύδρευσης

40.000 €

ΜΕΤΡΑ

1.000

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Ανάπτυξη αποχετευτικού δικτύου
ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων

200.000 €

ΜΕΤΡΑ

2.000

ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΙ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

Βελτίωση και αναβάθμιση οδικού
δικτύου, ασφαλτοστρώσεις

75.000 €

ΜΕΤΡΑ

500

375.000 €

ΜΕΤΡΑ

3.000

60.000 €

Τ.Μ.

300

60.000 €

ΜΕΛΕΤΕΣ

1

6.750 €

ΤΕΜΑΧΙΑ

15

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

Διαμόρφωση πεζοδρομίων

ΠΑΡΚΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Διαμόρφωση χώρων πλατείας

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

GIS-«κτηματολόγιο-ρομά» Η
Οριζόντια δράση για
δράση αφορά στην αναλυτική
όλους τους οικισμούς
καταγραφή του ιδιοκτησιακού
της Περιφέρειαςκαθεστώτος, των συνθηκών
επιμερισμένο κόστος
ενοίκησης των νοικοκυριών για τη για το συγκεκριμένο
διαμόρφωση πολιτικής στέγασης
οικισμό

ΔΕΙΚΤΗΣ

Π/Υ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ,
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΑ

Βελτίωση και
αναβάθμιση
Διαμόρφωση
πεζοδρόμων και
πεζοδρομίων
Η δράση αφορά τη
διαμόρφωση
κοινόχρηστων χώρων
στον οικισμό (παιδική
χαρά) και αφορά τις
εργασίες
διαμόρφωσης των
χώρων, αλλά και την
προμήθεια του αστικού
εξοπλισμού (πάγκάκια,
φωτιστικά, παιχνίδια
κλπ)

Η δράση αφορά την
εκπόνηση των
απαραίτητων μελετών
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ
για την επέκταση των
ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
δικτύων υποδομής του
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
οικισμού και για τη
διαμόρφωση των
κοινόχρηστων χώρων
Πύκνωση του δικτύου των
κάδων απορριμάτων και της
συχνότητας αποκομιδής

Προμήθεια κάδων
απορριμμάτων
0€

1.239.250 €

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΑΣ
ΠΥΛΩΝΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠΡΟΕΝΤΑΞΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

20122015

20152020

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Λειτουργία πρότυπου παιδικού σταθμού υπό την αιγίδα του Δήμου. Στις
δραστηριότητες θα περιλαμβάνονται η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και
προγράμματα ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων με στόχο την καλύτερη
σχολική ένταξη. Η ελλιπής γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί βασικό
ανασταλτικό παράγοντα για την εγγραφή των παιδιών στην εκπαιδευτική
διαδικασία αλλά και την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

ΑΤΟΜΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Απαραίτητη είναι η κατασκευή σχολικών κτιριών ανάλογα με τις ανάγκες των
οικισμών του δήμου (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο).

ΚΤΙΡΙΟ

2015

2020

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Τα προβλήματα των σχολικών μονάδων επικεντρώνονται στην έλλειψη
αιθουσών διδασκαλίας και στην έλλειψη εργαστηρίων και αιθουσών
υπολογιστών.

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
Προγράμματα παρέμβασης στις οικογένειες για την ανάδειξη της αναγκαιότητας
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και ΠΡΟΒΟΛΗ
και χρησιμότητας της εκπαίδευσης.
ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΗ
2ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Λειτουργία Μονάδων ενισχυτικής διδασκαλίας και δημουργικής απασχόλησης
για παιδιά από 6-14 ετών, υπό την αιγίδα του Δήμου.

ΑΤΟΜΑ

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΒΙΑΣ

Παρέμβαση στους μαθητές και στους γονείς / Συλλόγους γονέων που ασκούν
συχνά αρνητική επιρροή στην σχολική κοινότητα
(αντιμετώπιση
στερεοτύπων και αντιλήψεων)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προγράμματα για τη μεταφορά των παιδιών σε κάθε στάδιο της εκπαιδευτικής
ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ
διαδικασίας (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο). Συνεργασία
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ
με ιδιωτικά σχολεία για παραχώρηση σχολικού οχήματος, εκμισθωση σχολικού
ΜΑΘΗΤΩΝ
οχήματος κ.α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΕ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(ΚΕΔΔΑΠ)

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

Επίδομα με την ολοκλήρωση
της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης για τους μαθητές
Επιδομα σε συνάρτηση με την ολοκλήρωση της φοίτησης. Προγράμματα
του οικισμού με στόχο τη
διδασκαλίας σε θερινά τμήματα και σε εσπερινά τμήματα για μαθητές άνω των
μείωση της μαθητικής
14 ετών.
διαρροής αλλά και της
βελτίωσης των επιδόσεων και
του επιπέδου γνώσεως μετά
την αποφοίτηση.
Ο αναλφαβητισμός είναι βασικό χαρακτηριστικό του πληθυσμού Ρομά, και
δυστυχώς οι ενήλικες δεν ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να φοιτήσουν
Ο αναλφαβητισμός είναι και
τουλάχιστον στο δημοτικό. Επίσης οι ενήλικες δεν μπορούν να βοηθήσουν τα σε αυτόν τον οικισμό το κύριο
παιδιά τους στη μελέτη των μαθημάτων λόγω αναλφαβητισμού αλλά και λόγω
χαρακτηριστικό του
της ελλιπούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Τα σεμινάρια εκμάθησης της
πληθυσμού. Το μεγαλύτερο
ελληνικής γλώσσας έχουν αποτύχει και απαιτούνται στοχευμένα προγράμματα ποσοστό των ενηλίκων είναι
σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού αλλά και σχολεία δεύτερης ευκαιρίας για
αναλφάβητοι.
τους ενήλικες.

50.000 €

12.500 €

ΑΤΟΜΑ

50.000 €

ΑΤΟΜΑ

25

25

25

25

ΑΤΟΜΑ

50.000 €

50.000 €

ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΟΥΝ

ΣΥΝΟΛΑ

25

100.000 € 112.500 €

ΑΤΟΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΑΣ
ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΨΥΧΙΚΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ/
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ
20152020

Πολλοί οικισμοί βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τις μονάδες υγείας και
κυρίως από τα νοσοκομεία. Η μετάβαση στα νοσοκομεία δεν είναι απαραίτητη
μόνο σε περιπτώσεις εξετάσεων ή νοσηλείας αλλά και για να προμηθευτούν
φάρμακα οι ασφαλισμένοι στην πρόνοια, από το φαρμακείο του νοσοκομείου. Για
τους παραπάνω λόγους είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί εύκολη πρόσβαση στις
νοσοκομειακές μονάδες σε συνεργασία με τον Δήμο και το ΙΑΚ.
5.000 €
Σχολική αγωγή σε θέματα ατομικής και στοματικής υγιεινής. Παρέμβαση με
προγράμματα ενημέρωσης στον πληθυσμό των Ρομά μέσω του ΙΑΚ και
Για τον οικισμό της Πολιας είναι 5.000 €
δημιουργία μόνιμου μηχανισμού ενημέρωσης/καταγραφής και δημιουργίας
απαραίτητα προγράμματα
ιατρικού φακέλου-ιστορικού . Δημιουργία κινητής μονάδας η οποία σε
σχολικής αγωγής για ατομική
συνεργασία με νοσοκομείο και το ΙΑΚ θα παρέχει καθημερινή πλήρη κάλυψη σε
και στοματική υγιεινή. Επίσης
όλους τους οικισμούς του Δήμου. Πρόγραμμα εμβολιασμών κατά του του
προγράμματα ενημέρωσης για
10.000 €
τραχήλου της μήτρας. Ενδεικτικοί τομείς εξετάσεων:
θέματα υγείας για τον
καρκίνος μαστού, τραχήλου μήτρας, παχέος εντέρου,καρδιαγγειακά Νοσήματα,
πληθυσμό των Ρομά.
Υπέρταση, Χοληστερίνη, Διαβήτης, δερματοπάθειες, ηπατίτιδα, φυματίωση,
στοματική υγεία, μέτρηση οστικής μάζας.Εμβολιασμοί.

Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την προαγωγή και προάσπιση της Δημόσιας
Υγείας μέσω παρεμβάσεων με προγράμματα ενημέρωσης στον πληθυσμό των
Ρομά, ενδεικτικά στους παρακάτω τομείς: HIV/AIDS
Αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία
Προγεννητική, Περιγεννητική και Επιλόχεια Φροντίδα
Αντισύλληψη, Οικογενειακός προγραμματισμός, Εμβολιασμός κατά HPV
Σεξουαλική βία (βιασμός, σεξουαλική εκμετάλλευση, παιδική σεξουαλική
εκμετάλλευση). Επίσης, σημαντικό είναι τα προγράμματα να στοχεύσουν στην
αντιμετώπιση στερεότυπων και αντιλήψεων που αποτελούν ανασταλτικό
παράγοντα στον οικογενειακό προγραμματισμό.

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

«Οικογενειακός γιατρός»

ΣΥΝΟΛΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

2015

2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Χαρακτηριστικό των Ρομά σε θέματα ψυχικής υγείας είναι η εμφάνιση ψυχικών
διαταραχών, κατάθλιψης, άγχους, αγχώδη διαταραχή, νευρολογικά νοσήματα και
η εύκολη προσφυγή σε φαρμακευτικές αγωγές. Επίσης, ναρκωτικές ουσίες και
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Προγράμματα ενημέρωσης του
αλκοόλ, ενώ η εξάρτηση από το τσιγάρο αφορά όλο τον πληθυσμό, γυναίκεςΠΡΟΛΗΨΗΣ ,
πληθυσμού αλλά και έγκαιρης
άντρες-παιδιά. Προγράμματα ενημέρωσης του πληθυσμού αλλά και διάγνωσης
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
διάγνωσης.
είναι απαραίτητα. Δημιουργία κινητής μονάδας η οποία σε συνεργασία με
ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
νοσοκομείο, φορείς ψυχικής υγείας και το ΙΑΚ θα παρέχει καθημερινή κάλυψη σε
όλους τους οικισμούς του Δήμου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ,
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ

Π/Υ
20122015

Παρεμβάσεις για την
ενημέρωση του πληθυσμού
στον οικισμό Πηγών είναι
απαραίτητες και για την
ενημέρωση των Ρομά αλλά και
για την αντιμετώπιση
στερεοτύπων - αντιλήψεων

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

«Οικογενειακός γιατρός» για
την κάλυψη των οικισμών του
Δήμου Διδυμοτείχου. Εκτιμάται
ότι ο οικογενειακός ιατρός θα
συμβάλει στην πρόληψη αλλά
και στη φροντίδα του
πληθυσμού των Ρομά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

30.000 € 25.000 €

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΑΣ
ΠΥΛΩ
ΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

2012-2015 2015-2020
π.χ. Επισκευή Οχημάτων και Γεωργικών Μηχανημάτων,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Μεταλλικές Κατασκευές, Απόδοση Γεωργικών Εκτάσεων
ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Για Καλλιέργεια Και Εκμετάλλευση

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ/ΑΥΞΗΣΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ROMA
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ROMA

1. Επιδότηση θέσεων εργασίας
2. Εξοικείωση με την μισθωτή εργασία
3. Καταπολέμηση αδήλωτης εργασίας
Αντιμετώπιση της ανεργίας

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

70.000 €

Έντονο πρόβλημα ανεργίας
στον οικισμό. Το μεγαλύτερο
μέρος του εισοδήματος
προέρχεται από περιστασιακή
απασχόληση.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

20

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Νομιμοποίηση υφιστάμενων επαγγελματικών
ενασχολήσεων
2. Διευκόλυνση της πρόσβασης σε μικροπιστώσεις
3. Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας

100.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

20

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ON THE JOB
TRAINING

Προγράμματα με αυξημένη διάρκεια πρακτικής άσκησης
με σκοπό την εξοικείωση με την μισθωτή εργασία

50.000 €

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

25

48.000 €

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

40

*

ΚΟΙΝΣΕΠ/
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Κοινωνική οικονομία – συνεταιρισμοί με στόχο:
1. προσφορά υπηρεσιών για κάλυψη αναγκών της
κοινότητας (πχ. κοινωνικό παντοπωλείο, υπηρεσία
μεταφοράς και διακίνησης ατόμων, υπηρεσίες
καθαρισμού, πλυντηρίων, catering, λουτρά κλπ)
2. οργάνωση και διαχείριση των προϊόντων από τις
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΠΕ ΓΙΑ
ασχολίες των ρομά
ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ROMA - 3. αξιοποίηση συλλεκτών μετάλλου σε ανταποδοτικές
δράσεις ανακύκλωσης
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
4. Εκμίσθωση-διάθεση δημοτικών γαιών για αγροτική
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
εκμετάλευση
5. Δημιουργία τοπικής τσιγγάνικης αγοράς – παζάρι
(άδειες μικροπωλητών-προώθηση – οργάνωση –
διαχείριση / για το συγκεκριμένο παζάρι)
6. Συνεταιρισμός συλλογής και διαχείρισης
ανακυκλώσιμωνν υλικών
Επιδότηση θέσεων εργασίας σε οικονομικές
δραστηριότητες, όπου σε τοπικό επίπεδο παρατηρείται
υψηλό ποσοστό αδήλωτης εργασίας, με παράλληλο
στόχο την ένταξη των Ρομά στην αγορά εργασίας

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΜΕΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

2015 2020

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Προγράμματα απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων
2. Εξειδίκευση των υφιστάμενων επαγγελματικών
δεξιοτήτων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
3. Πρόγραμμα εκπαίδευσης δημιουργίας και συντήρησης
ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΕΣ
λαχανόκηπου για κάλυψη αναγκών οικογένειας,
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
(εκπαιδευτική διάσταση: δεν είναι επιδοματικού
χαρακτήρα παρέμβαση, ο ωφελούμενος ανταμείβεται
από την εργασία του)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ /
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΑ

Έλλειψη δεξιοτήτων,
περιορισμένη εξειδίκευση,
απουσία επαγγελματικής
εξέλιξης

Ευάλωτη κοινωνική ομάδα,
αποκλιεισμένη από την αγορά
εργασίας.
Η τοπικη οικονομία δεν αρκεί
για την πλήρη απασχόληση
του εργατικού δυναμικού της
ομάδας (η σχετική ωφέλεια θα
προκύψει από ανάλογες
δράσεις στο σύνολο των
οικισμών του Δήμου
Διδυμοτείχου)

*

Τα μέλη της ομάδας μπορούν
να αντικαταστήσουν το
αδήλωτο εργατικό δυναμικό.

Η δικτύωση θα συνδράμει την
κοινωνική συνοχή και θα
ενδυναμώσει τον κοινωνικό
ιστό σε τοπικό επίπεδο (η
1. Δράσεις Δικτύωσης & Προώθησης τοπικών προιόντων
δικτύωση μπορεί να προκύψει
2. Ανάπτυξη Δικτύων
από ανάλογες δράσεις στο
σύνολο των οικισμών του
Δήμου Διδυμοτείχου)
0€

105.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

*

ΔΙΚΤΥΑ

373.000 €

30

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΑΣ
ΠΥΛΩ
ΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

2012-2015 2015-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΛΟΓΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΝΤΑΞΗ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΡΟΜΑ

Προγράμματα ενημέρωσης,
ευαισθητοποίησης για θέματα
παιδικής εργασίας,
ενδοοικογενειακής βίας,
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝπολιτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις,
ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
δικαιώματα του παιδιού,
ισότητα των φύλων, γυναικεία
χειραφέτηση, παραβατική συμπεριφορά,
γάμοι ανηλίκων

Ήπιας έντασης κοινωνικά
προβλήματα
(η σχετική ωφέλεια θα
προκύψει από ανάλογες
δράσεις στο σύνολο των
οικισμών του Δήμου
Διδυμοτείχου)

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ROMA ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΠΛΥΘΥΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ

1. παρεμβάσεις στο σχολείο για την
Τσιγγάνικη πολιτιστική ταυτότητα, στην
λογική του ανοιχτού σχολείου
2.Ενέργειες καταγραφής, ανάδειξης,
ενίσχυσης, υποστήριξης του πολιτισμού
των ρομά (rom pride) /διοργάνωση
πολιτιστικών εκδηλώσεων
3.Ενέργειες καταπολέμησης στίγματοςαντιμετώπιση στερεότυπων,
προκαταλήψεων, προβολή θετικών
προτύπων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

1. Εκπαίδευση για βελτίωση της
ικανότητας σε πεδία όπως:
αποτελεσματική επικοινωνία, ομαδική
εργασία – συνεργασία, χειρισμός
διαφωνιών, ευελιξία και
προσαρμοστικότητα, υπευθυνότητα,
επίλυση προβλημάτων
2. Προδιαγραφές και Υλοποίηση
Πρόγραμματος mentoring/life-coaching
με στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών
δεξιοτήτων

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΚ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΚΟΙΝΑ ΔΡΩΜΕΝΑ
ΣΥΝΟΛΑ

2015 2020

*

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Αναγκαιότητα
καταπολέμησης των
προκαταλήψεων και
ενίσχυσης του πολιτισμού
των Ρομά

15.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

Είναι απαραίτητη η
εκπαίδευση και υποστήριξη
των μελών της ομάδας στη
συναναστροφή και
συναλλαγή με τον γενικό
πληθυσμό.

10.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

*

*

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ

*

*

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ/
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Στην ευρύτερη περιοχή δεν
παρουσιάζεται ανάπτυξη ΕΚΕ
Υποστήριξη, προώθηση και ενημέρωση
(η σχετική ωφέλεια θα
εταιριών για την ΕΚΕ προς όφελος του
προκύψει από ανάλογες
πληθυσμού Ρομά
δράσεις στο σύνολο των
οικισμών του Δήμου
Διδυμοτείχου)
Δικτύωση, Συστηματοποίηση,
Προτυποποίηση, κωδικοποίηση εύρους
Αναθεώρηση, έλεγχος και
εργασιών, αξιολόγηση συμβολής ΙΑΚ,
συνέχιση της λειτουργίας
δημιουργία εργαλείων, υποστήριξη,
του θεσμού των ΙΑΚ (η
συντονισμός καθοδήγηση των ΙΑΚ,
περιοχή καλύπτεται από το
αποτύπωση δικτύου παροχής
ΙΑΚ Διδυμοτείχου)
υπηρεσιών προς Ρομά, αστικοδημοτική
κάλυψη
Αντιμετώπιση οργανωτικών
αδυναμιών υποστήριξη
φορέων στην υλοποίηση (η
σχετική ωφέλεια θα
Λειτουργία μηχανισμού ολκληρωμένης
διαχείρισης του προγράμματος
προκύψει από ανάλογες
δράσεις στο σύνολο των
οικισμών του Δήμου
Διδυμοτείχου)
1. Εμπλοκή εφήβων στη διαδικασία
έλλειμα συλλογικότητας και
υλοποίησης τηε εθνικης στρατηγικής
μικρή συμμετοχή του
για τους Ρομά
πληθυσμού στα κοινά

*

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

*

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

10.000 €

*

10.000 €

25.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΥΑΝΗ
ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΒΑΣΙΚΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ

ΣΤΕΓΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

ΔΕΙΚΤΗΣ

Π/Υ

Π/Υ

2012-2015

2015-2020

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

7.500 €

ΔΟΜΗ

1

300.000 €

ΣΠΙΤΙΑ

20

GIS-«κτηματολόγιο-ρομά» Η
Οριζόντια δράση για
δράση αφορά στην αναλυτική
όλους τους οικισμούς
καταγραφή του ιδιοκτησιακού
της Περιφέρειαςκαθεστώτος, των συνθηκών
επιμερισμένο κόστος
ενοίκησης των νοικοκυριών για τη για το συγκεκριμένο
διαμόρφωση πολιτικής στέγασης
οικισμό

2015

2020

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Η δράση προτείνεται για τη
βελτίωση των συνθηκών
διαβιώσης των νοικοκυριών που
διαμένουν σε νόμιμες ιδιόκτητες
κατοικίες που χρήζουν
βελτιώσεων και επισκευών

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Βελτίωση και αναβάθμιση δικτύου
ηλεκτροδότησης

24.000 €

ΜΕΤΡΑ

600

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Βελτίωση και αναβάθμιση δικτύου
ύδρευσης

24.000 €

ΜΕΤΡΑ

600

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Ανάπτυξη αποχετευτικού δικτύου
ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων

60.000 €

ΜΕΤΡΑ

600

ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΙ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

Βελτίωση και αναβάθμιση οδικού
δικτύου, ασφαλτοστρώσεις

60.000 €

ΜΕΤΡΑ

400

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

Διαμόρφωση πεζοδρομίων

125.000 €

ΜΕΤΡΑ

1.000

ΠΑΡΚΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Διαμόρφωση χώρων πλατείας

Η δράση αφορά τη
συντήρηση των
κοινόχρηστων χώρων

12.500 €

Τ.Μ.

250

Η δράση αφορά την
εκπόνηση των
απαραίτητων μελετών
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ
για την επέκταση των
ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
δικτύων υποδομής του
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
οικισμού και για τη
διαμόρφωση των
κοινόχρηστων χώρων

60.000 €

ΜΕΛΕΤΕΣ

1

6.750 €

ΤΕΜΑΧΙΑ

15

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ,
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΑ

Πύκνωση του δικτύου των
κάδων απορριμάτων και της
συχνότητας αποκομιδής

Βελτίωση και
αναβάθμιση
Διαμόρφωση
πεζοδρόμων και
πεζοδρομίων

Προμήθεια κάδων
απορριμμάτων
0€

679.750 €

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΥΑΝΗΣ
ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠΡΟΕΝΤΑΞΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

20122015

20152020

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Λειτουργία πρότυπου παιδικού σταθμού υπό την αιγίδα του Δήμου. Στις
δραστηριότητες θα περιλαμβάνονται η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και
προγράμματα ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων με στόχο την καλύτερη
σχολική ένταξη. Η ελλιπής γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί βασικό
ανασταλτικό παράγοντα για την εγγραφή των παιδιών στην εκπαιδευτική
διαδικασία αλλά και την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

ΑΤΟΜΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Απαραίτητη είναι η κατασκευή σχολικών κτιριών ανάλογα με τις ανάγκες
των οικισμών του δήμου (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό
σχολείο).

ΚΤΙΡΙΟ

2015

2020

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΗ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
2ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Προγράμματα παρέμβασης στις οικογένειες για την ανάδειξη της
αναγκαιότητας και χρησιμότητας της εκπαίδευσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(ΚΕΔΔΑΠ)

Λειτουργία Μονάδων ενισχυτικής διδασκαλίας και δημουργικής
απασχόλησης για παιδιά από 6-14 ετών, υπό την αιγίδα του Δήμου.

ΑΤΟΜΑ

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΒΙΑΣ

Παρέμβαση στους μαθητές και στους γονείς / Συλλόγους γονέων που
ασκούν συχνά αρνητική επιρροή στην σχολική κοινότητα
(αντιμετώπιση στερεοτύπων και αντιλήψεων)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

Προγράμματα για τη μεταφορά των παιδιών σε κάθε στάδιο της
εκπαιδευτικής διαδικασίας (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό
σχολείο). Συνεργασία με ιδιωτικά σχολεία για παραχώρηση σχολικού
οχήματος, εκμισθωση σχολικού οχήματος κ.α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΕ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και ΠΡΟΒΟΛΗ
ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ

Τα προβλήματα των σχολικών μονάδων επικεντρώνονται στην έλλειψη
αιθουσών διδασκαλίας και στην έλλειψη εργαστηρίων και αιθουσών
υπολογιστών.

Επιδομα σε συνάρτηση με την ολοκλήρωση της φοίτησης. Προγράμματα
διδασκαλίας σε θερινά τμήματα και σε εσπερινά τμήματα για μαθητές άνω
των 14 ετών.

Επίδομα με την ολοκλήρωση
της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης για τους μαθητές
του οικισμού με στόχο τη
μείωση της μαθητικής
διαρροής αλλά και της
βελτίωσης των επιδόσεων και
του επιπέδου γνώσεως μετά
την αποφοίτηση.

Ο αναλφαβητισμός είναι βασικό χαρακτηριστικό του πληθυσμού Ρομά, και
Ο αναλφαβητισμός είναι και
δυστυχώς οι ενήλικες δεν ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να φοιτήσουν
τουλάχιστον στο δημοτικό. Επίσης οι ενήλικες δεν μπορούν να βοηθήσουν σε αυτόν τον οικισμό το κύριο
χαρακτηριστικό του
τα παιδιά τους στη μελέτη των μαθημάτων λόγω αναλφαβητισμού αλλά και
πληθυσμού. Το μεγαλύτερο
λόγω της ελλιπούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Τα σεμινάρια
ποσοστό των ενηλίκων είναι
εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας έχουν αποτύχει και απαιτούνται
αναλφάβητοι.
στοχευμένα προγράμματα σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού αλλά και
σχολεία δεύτερης ευκαιρίας για τους ενήλικες.

40.000 €

7.500 €

ΑΤΟΜΑ

40.000 €

ΑΤΟΜΑ

20

20

20

20

ΑΤΟΜΑ

40.000 €

40.000 €

80.000 €

87.500 €

ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΟΥΝ

ΣΥΝΟΛΑ

15

ΑΤΟΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΥΑΝΗΣ
ΠΥΛΩΝΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΨΥΧΙΚΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ/
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

20122015

20152020

Πολλοί οικισμοί βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τις μονάδες υγείας και κυρίως
από τα νοσοκομεία. Η μετάβαση στα νοσοκομεία δεν είναι απαραίτητη μόνο σε
περιπτώσεις εξετάσεων ή νοσηλείας αλλά και για να προμηθευτούν φάρμακα οι
ασφαλισμένοι στην πρόνοια, από το φαρμακείο του νοσοκομείου. Για τους
παραπάνω λόγους είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί εύκολη πρόσβαση στις
νοσοκομειακές μονάδες σε συνεργασία με τον Δήμο και το ΙΑΚ.

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

2015

2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

5.000 €
Σχολική αγωγή σε θέματα ατομικής και στοματικής υγιεινής. Παρέμβαση με
προγράμματα ενημέρωσης στον πληθυσμό των Ρομά μέσω του ΙΑΚ και δημιουργία
Για τον οικισμό της Κυανής είναι 5.000 €
μόνιμου μηχανισμού ενημέρωσης/καταγραφής και δημιουργίας ιατρικού φακέλουαπαραίτητα προγράμματα
ιστορικού . Δημιουργία κινητής μονάδας η οποία σε συνεργασία με νοσοκομείο και
σχολικής αγωγής για ατομική
το ΙΑΚ θα παρέχει καθημερινή πλήρη κάλυψη σε όλους τους οικισμούς του Δήμου.
και στοματική υγιεινή. Επίσης
Πρόγραμμα εμβολιασμών κατά του του τραχήλου της μήτρας. Ενδεικτικοί τομείς
προγράμματα ενημέρωσης για
εξετάσεων:
10.000 €
θέματα υγείας για τον
καρκίνος μαστού, τραχήλου μήτρας, παχέος εντέρου,καρδιαγγειακά Νοσήματα,
πληθυσμό των Ρομά.
Υπέρταση, Χοληστερίνη, Διαβήτης, δερματοπάθειες, ηπατίτιδα, φυματίωση,
στοματική υγεία, μέτρηση οστικής μάζας. Εμβολιασμοί.

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

Χαρακτηριστικό των Ρομά σε θέματα ψυχικής υγείας είναι η εμφάνιση ψυχικών
διαταραχών, κατάθλιψης, άγχους, αγχώδη διαταραχή, νευρολογικά νοσήματα και η
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
εύκολη προσφυγή σε φαρμακευτικές αγωγές. Επίσης, ναρκωτικές ουσίες και
Προγράμματα ενημέρωσης του
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ,
αλκοόλ, ενώ η εξάρτηση από το τσιγάρο αφορά όλο τον πληθυσμό, γυναίκεςπληθυσμού αλλά και έγκαιρης
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
άντρες-παιδιά. Προγράμματα ενημέρωσης του πληθυσμού αλλά και διάγνωσης είναι
διάγνωσης.
ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ απαραίτητα. Δημιουργία κινητής μονάδας η οποία σε συνεργασία με νοσοκομείο,
φορείς ψυχικής υγείας και το ΙΑΚ θα παρέχει καθημερινή κάλυψη σε όλους τους
οικισμούς του Δήμου.

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την προαγωγή και προάσπιση της Δημόσιας
Υγείας μέσω παρεμβάσεων με προγράμματα ενημέρωσης στον πληθυσμό των Ρομά,
Παρεμβάσεις για την
ενδεικτικά στους παρακάτω τομείς: HIV/AIDS
ενημέρωση του πληθυσμού
Αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία
στον οικισμό Πηγών είναι
Προγεννητική, Περιγεννητική και Επιλόχεια Φροντίδα
απαραίτητες και για την
Αντισύλληψη, Οικογενειακός προγραμματισμός, Εμβολιασμός κατά HPV
ενημέρωση των Ρομά αλλά και
Σεξουαλική βία (βιασμός, σεξουαλική εκμετάλλευση, παιδική σεξουαλική
για την αντιμετώπιση
εκμετάλλευση). Επίσης, σημαντικό είναι τα προγράμματα να στοχεύσουν στην
στερεοτύπων - αντιλήψεων
αντιμετώπιση στερεότυπων και αντιλήψεων που αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα
στον οικογενειακό προγραμματισμό.

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ,
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

«Οικογενειακός γιατρός» ανά οικισμό.

ΣΥΝΟΛΑ

«Οικογενειακός γιατρός» για
την κάλυψη των οικισμών του
Δήμου Διδυμοτείχου. Εκτιμάται
ότι ο οικογενειακός ιατρός θα
συμβάλει στην πρόληψη αλλά
και στη φροντίδα του
πληθυσμού των Ρομά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

30.000 € 25.000 €

ΠΥΛΩ
ΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΥΑΝΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

2012-2015 2015-2020
π.χ. Επισκευή Οχημάτων και Γεωργικών Μηχανημάτων,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Μεταλλικές Κατασκευές, Απόδοση Γεωργικών Εκτάσεων
ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Για Καλλιέργεια Και Εκμετάλλευση

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ/ΑΥΞΗΣΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ /
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ROMA
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ROMA

1. Επιδότηση θέσεων εργασίας
2. Εξοικείωση με την μισθωτή εργασία
3. Καταπολέμηση αδήλωτης εργασίας
Αντιμετώπιση της ανεργίας

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

17.500 €

Έντονο πρόβλημα ανεργίας
στον οικισμό. Το μεγαλύτερο
μέρος του εισοδήματος
προέρχεται από περιστασιακή
απασχόληση.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Νομιμοποίηση υφιστάμενων επαγγελματικών
ενασχολήσεων
2. Διευκόλυνση της πρόσβασης σε μικροπιστώσεις
3. Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας

25.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ON THE JOB
TRAINING

Προγράμματα με αυξημένη διάρκεια πρακτικής άσκησης
με σκοπό την εξοικείωση με την μισθωτή εργασία

10.000 €

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

5

6.000 €

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

5

*

ΚΟΙΝΣΕΠ/
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

17.500 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

*

ΔΙΚΤΥΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΠΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ROMA
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Κοινωνική οικονομία – συνεταιρισμοί με στόχο:
1. προσφορά υπηρεσιών για κάλυψη αναγκών της
κοινότητας (πχ. κοινωνικό παντοπωλείο, υπηρεσία
μεταφοράς και διακίνησης ατόμων, υπηρεσίες
καθαρισμού, πλυντηρίων, catering, λουτρά κλπ)
2. οργάνωση και διαχείριση των προϊόντων από τις
ασχολίες των ρομά
3. αξιοποίηση συλλεκτών μετάλλου σε ανταποδοτικές
δράσεις ανακύκλωσης
4. Εκμίσθωση-διάθεση δημοτικών γαιών για αγροτική
εκμετάλευση
5. Δημιουργία τοπικής τσιγγάνικης αγοράς – παζάρι
(άδειες μικροπωλητών-προώθηση – οργάνωση –
διαχείριση / για το συγκεκριμένο παζάρι)
6. Συνεταιρισμός συλλογής και διαχείρισης
ανακυκλώσιμωνν υλικών
Επιδότηση θέσεων εργασίας σε οικονομικές
δραστηριότητες, όπου σε τοπικό επίπεδο παρατηρείται
υψηλό ποσοστό αδήλωτης εργασίας, με παράλληλο
στόχο την ένταξη των Ρομά στην αγορά εργασίας

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΜΕΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

2015 2020

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Προγράμματα απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων
2. Εξειδίκευση των υφιστάμενων επαγγελματικών
δεξιοτήτων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
3. Πρόγραμμα εκπαίδευσης δημιουργίας και συντήρησης
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
λαχανόκηπου για κάλυψη αναγκών οικογένειας,
KAI ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
(εκπαιδευτική διάσταση: δεν είναι επιδοματικού
χαρακτήρα παρέμβαση, ο ωφελούμενος ανταμείβεται
από την εργασία του)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΑ

Έλλειψη δεξιοτήτων,
περιορισμένη εξειδίκευση,
απουσία επαγγελματικής
εξέλιξης

Ευάλωτη κοινωνική ομάδα,
αποκλιεισμένη από την αγορά
εργασίας.
Η τοπικη οικονομία δεν αρκεί
για την πλήρη απασχόληση
του εργατικού δυναμικού της
ομάδας (η σχετική ωφέλεια θα
προκύψει από ανάλογες
δράσεις στο σύνολο των
οικισμών του Δήμου
Διδυμοτείχου)

Τα μέλη της ομάδας μπορούν
να αντικαταστήσουν το
αδήλωτο εργατικό δυναμικό.

Η δικτύωση θα συνδράμει την
κοινωνική συνοχή και θα
ενδυναμώσει τον κοινωνικό
1. Δράσεις Δικτύωσης & Προώθησης τοπικών προιόντων
ιστό σε τοπικό επίπεδο (η
2. Ανάπτυξη Δικτύων
δικτύωση μπορεί να προκύψει
από ανάλογες δράσεις στο
σύνολο των οικισμών του
Δήμου Διδυμοτείχου)
0€

76.000 €

5

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΥΑΝΗΣ
ΠΥΛΩ
ΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

2012-2015 2015-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΛΟΓΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΝΤΑΞΗ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

Προγράμματα ενημέρωσης,
ευαισθητοποίησης για θέματα
Ήπιας έντασης κοινωνικά
παιδικής εργασίας,
προβλήματα
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝενδοοικογενειακής βίας,
(η σχετική ωφέλεια θα προκύψει
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ
πολιτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις,
από ανάλογες δράσεις στο
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΡΟΜΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
δικαιώματα του παιδιού,
σύνολο των οικισμών του Δήμου
ισότητα των φύλων, γυναικεία
Διδυμοτείχου)
χειραφέτηση, παραβατική συμπεριφορά,
γάμοι ανηλίκων

*

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

*

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2015 2020

1. παρεμβάσεις στο σχολείο για την
Τσιγγάνικη πολιτιστική ταυτότητα, στην
λογική του ανοιχτού σχολείου
2.Ενέργειες καταγραφής, ανάδειξης,
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ενίσχυσης, υποστήριξης του πολιτισμού
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ
των ρομά (rom pride) /διοργάνωση
ROMA ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ
πολιτιστικών εκδηλώσεων
ΠΛΥΘΥΣΜΟΥ
3.Ενέργειες καταπολέμησης στίγματοςαντιμετώπιση στερεότυπων,
προκαταλήψεων, προβολή θετικών
προτύπων

Αναγκαιότητα καταπολέμησης
των προκαταλήψεων και
ενίσχυσης του πολιτισμού των
Ρομά

20.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

1. Εκπαίδευση για βελτίωση της
ικανότητας σε πεδία όπως:
αποτελεσματική επικοινωνία, ομαδική
εργασία – συνεργασία, χειρισμός
διαφωνιών, ευελιξία και
προσαρμοστικότητα, υπευθυνότητα,
επίλυση προβλημάτων
2. Προδιαγραφές και Υλοποίηση
Πρόγραμματος mentoring/life-coaching
με στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών
δεξιοτήτων

Είναι απαραίτητη η εκπαίδευση
και υποστήριξη των μελών της
ομάδας στη συναναστροφή και
συναλλαγή με τον γενικό
πληθυσμό.

30.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ

Υποστήριξη, προώθηση και ενημέρωση
εταιριών για την ΕΚΕ προς όφελος του
πληθυσμού Ρομά

Στην ευρύτερη περιοχή δεν
παρουσιάζεται ανάπτυξη ΕΚΕ (η
σχετική ωφέλεια θα προκύψει
από ανάλογες δράσεις στο
σύνολο των οικισμών του Δήμου
Διδυμοτείχου)

*

*

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΚ

Δικτύωση, Συστηματοποίηση,
Προτυποποίηση, κωδικοποίηση εύρους
εργασιών, αξιολόγηση συμβολής ΙΑΚ,
δημιουργία εργαλείων, υποστήριξη,
συντονισμός καθοδήγηση των ΙΑΚ,
αποτύπωση δικτύου παροχής
υπηρεσιών προς Ρομά, αστικοδημοτική
κάλυψη

Αναθεώρηση, έλεγχος και
συνέχιση της λειτουργίας του
θεσμού των ΙΑΚ (η περιοχή
καλύπτεται από το ΙΑΚ
Διδυμοτείχου)

*

*

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ/
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΚΟΙΝΑ ΔΡΩΜΕΝΑ
ΣΥΝΟΛΑ

Λειτουργία μηχανισμού ολκληρωμένης
διαχείρισης του προγράμματος

1. Εμπλοκή εφήβων στη διαδικασία
υλοποίησης τηε εθνικης στρατηγικής
για τους Ρομά

Αντιμετώπιση οργανωτικών
αδυναμιών υποστήριξη φορέων
στην υλοποίηση (η σχετική
ωφέλεια θα προκύψει από
ανάλογες δράσεις στο σύνολο
των οικισμών του Δήμου
Διδυμοτείχου)
έλλειμα συλλογικότητας και
μικρή συμμετοχή του πληθυσμού
στα κοινά

*

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

10.000 €

*

10.000 €

50.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΑΦΝΗ
ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΒΑΣΙΚΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ

ΣΤΕΓΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

ΔΕΙΚΤΗΣ

Π/Υ

Π/Υ

2012-2015

2015-2020

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

5.000 €

ΔΟΜΗ

1

75.000 €

ΣΠΙΤΙΑ

5

GIS-«κτηματολόγιο-ρομά» Η
Οριζόντια δράση για
δράση αφορά στην αναλυτική
όλους τους οικισμούς
καταγραφή του ιδιοκτησιακού
της Περιφέρειαςκαθεστώτος, των συνθηκών
επιμερισμένο κόστος
ενοίκησης των νοικοκυριών για τη για το συγκεκριμένο
διαμόρφωση πολιτικής στέγασης
οικισμό

2015

2020

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Η δράση προτείνεται για τη
βελτίωση των συνθηκών
διαβιώσης των νοικοκυριών που
διαμένουν σε νόμιμες ιδιόκτητες
κατοικίες που χρήζουν
βελτιώσεων και επισκευών

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Βελτίωση και αναβάθμιση δικτύου
ηλεκτροδότησης

20.000 €

ΜΕΤΡΑ

500

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Βελτίωση και αναβάθμιση δικτύου
ύδρευσης

20.000 €

ΜΕΤΡΑ

500

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Ανάπτυξη αποχετευτικού δικτύου
ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων

100.000 €

ΜΕΤΡΑ

1.000

ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΙ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

Βελτίωση και αναβάθμιση οδικού
δικτύου, ασφαλτοστρώσεις

30.000 €

ΜΕΤΡΑ

200

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

Διαμόρφωση πεζοδρομίων

150.000 €

ΜΕΤΡΑ

1.200

ΠΑΡΚΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Διαμόρφωση χώρων πλατείας

60.000 €

Τ.Μ.

300

60.000 €

ΜΕΛΕΤΕΣ

1

6.750 €

ΤΕΜΑΧΙΑ

15

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ,
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΑ

Βελτίωση και
αναβάθμιση
Διαμόρφωση
πεζοδρόμων και
πεζοδρομίων
Η δράση αφορά τη
διαμόρφωση
κοινόχρηστων χώρων
στον οικισμό (παιδική
χαρά) και αφορά τις
εργασίες
διαμόρφωσης των
χώρων, αλλά και την
προμήθεια του αστικού
εξοπλισμού (πάγκάκια,
φωτιστικά, παιχνίδια
κλπ)

Η δράση αφορά την
εκπόνηση των
απαραίτητων μελετών
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ
για την επέκταση των
ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
δικτύων υποδομής
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
του οικισμού και για τη
διαμόρφωση των
κοινόχρηστων χώρων
Πύκνωση του δικτύου των
κάδων απορριμάτων και της
συχνότητας αποκομιδής

Προμήθεια κάδων
απορριμμάτων
0€

526.750 €

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ
ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠΡΟΕΝΤΑΞΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

20122015

20152020

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Λειτουργία πρότυπου παιδικού σταθμού υπό την αιγίδα του Δήμου. Στις
δραστηριότητες θα περιλαμβάνονται η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και
προγράμματα ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων με στόχο την καλύτερη
σχολική ένταξη. Η ελλιπής γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί βασικό
ανασταλτικό παράγοντα για την εγγραφή των παιδιών στην εκπαιδευτική
διαδικασία αλλά και την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

ΑΤΟΜΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Απαραίτητη είναι η κατασκευή σχολικών κτιριών ανάλογα με τις ανάγκες των
οικισμών του δήμου (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο).

ΚΤΙΡΙΟ

2015

2020

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και ΠΡΟΒΟΛΗ
ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΤΟΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προγράμματα για τη μεταφορά των παιδιών σε κάθε στάδιο της εκπαιδευτικής
ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ
διαδικασίας (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο). Συνεργασία
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ
με ιδιωτικά σχολεία για παραχώρηση σχολικού οχήματος, εκμισθωση
ΜΑΘΗΤΩΝ
σχολικού οχήματος κ.α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΕ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Προγράμματα παρέμβασης στις οικογένειες για την ανάδειξη της
αναγκαιότητας και χρησιμότητας της εκπαίδευσης.

Παρέμβαση στους μαθητές και στους γονείς / Συλλόγους γονέων που
ασκούν συχνά αρνητική επιρροή στην σχολική κοινότητα
(αντιμετώπιση
στερεοτύπων και αντιλήψεων)

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Λειτουργία Μονάδων ενισχυτικής διδασκαλίας και δημουργικής απασχόλησης
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
για παιδιά από 6-14 ετών, υπό την αιγίδα του Δήμου.
(ΚΕΔΔΑΠ)
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΒΙΑΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΗ
2ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τα προβλήματα των σχολικών μονάδων επικεντρώνονται στην έλλειψη
αιθουσών διδασκαλίας και στην έλλειψη εργαστηρίων και αιθουσών
υπολογιστών.

Επιδομα σε συνάρτηση με την ολοκλήρωση της φοίτησης. Προγράμματα
διδασκαλίας σε θερινά τμήματα και σε εσπερινά τμήματα για μαθητές άνω
των 14 ετών.

Επίδομα με την ολοκλήρωση
της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης για τους μαθητές
του οικισμού με στόχο τη
μείωση της μαθητικής
διαρροής αλλά και της
βελτίωσης των επιδόσεων και
του επιπέδου γνώσεως μετά
την αποφοίτηση.

Ο αναλφαβητισμός είναι βασικό χαρακτηριστικό του πληθυσμού Ρομά, και
δυστυχώς οι ενήλικες δεν ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να φοιτήσουν
τουλάχιστον στο δημοτικό. Επίσης οι ενήλικες δεν μπορούν να βοηθήσουν
τα παιδιά τους στη μελέτη των μαθημάτων λόγω αναλφαβητισμού αλλά και
λόγω της ελλιπούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Τα σεμινάρια
εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας έχουν αποτύχει και απαιτούνται
στοχευμένα προγράμματα σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού αλλά και
σχολεία δεύτερης ευκαιρίας για τους ενήλικες.

Ο αναλφαβητισμός είναι και
σε αυτόν τον οικισμό το κύριο
χαρακτηριστικό του
πληθυσμού. Το μεγαλύτερο
ποσοστό των ενηλίκων είναι
αναλφάβητοι.

5.000 €

ΑΤΟΜΑ

10

20.000 €

ΑΤΟΜΑ

10

ΑΤΟΜΑ
20.000 €

20.000 €

20.000 €

45.000 €

ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΟΥΝ

ΣΥΝΟΛΑ

ΑΤΟΜΑ

10

10

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ
ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ
20152020

ΣΥΝΟΛΑ

2020

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

10.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

Προγράμματα ενημέρωσης του
πληθυσμού αλλά και έγκαιρης
διάγνωσης.

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

Παρεμβάσεις για την
ενημέρωση του πληθυσμού
στον οικισμό Πηγών είναι
απαραίτητες και για την
ενημέρωση των Ρομά αλλά και
για την αντιμετώπιση
στερεοτύπων - αντιλήψεων

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την προαγωγή και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
μέσω παρεμβάσεων με προγράμματα ενημέρωσης στον πληθυσμό των Ρομά,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ενδεικτικά στους παρακάτω τομείς: HIV/AIDS
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ
Αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ,
Προγεννητική, Περιγεννητική και Επιλόχεια Φροντίδα
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
Αντισύλληψη, Οικογενειακός προγραμματισμός, Εμβολιασμός κατά HPV
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
Σεξουαλική βία (βιασμός, σεξουαλική εκμετάλλευση, παιδική σεξουαλική
ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ
εκμετάλλευση). Επίσης, σημαντικό είναι τα προγράμματα να στοχεύσουν στην
αντιμετώπιση στερεότυπων και αντιλήψεων που αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα
στον οικογενειακό προγραμματισμό.

«Οικογενειακός γιατρός» ανά οικισμό.

2015

5.000 €

Χαρακτηριστικό των Ρομά σε θέματα ψυχικής υγείας είναι η εμφάνιση ψυχικών
διαταραχών, κατάθλιψης, άγχους, αγχώδη διαταραχή, νευρολογικά νοσήματα και η
εύκολη προσφυγή σε φαρμακευτικές αγωγές. Επίσης, ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ,
ενώ η εξάρτηση από το τσιγάρο αφορά όλο τον πληθυσμό, γυναίκες-άντρες-παιδιά.
Προγράμματα ενημέρωσης του πληθυσμού αλλά και διάγνωσης είναι απαραίτητα.
Δημιουργία κινητής μονάδας η οποία σε συνεργασία με νοσοκομείο, φορείς ψυχικής
υγείας και το ΙΑΚ θα παρέχει καθημερινή κάλυψη σε όλους τους οικισμούς του Δήμου.

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για τον οικισμό της Δάφνης
είναι απαραίτητα προγράμματα
σχολικής αγωγής για ατομική
και στοματική υγιεινή. Επίσης
προγράμματα ενημέρωσης για
θέματα υγείας για τον
πληθυσμό των Ρομά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ,
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Π/Υ
20122015

Πολλοί οικισμοί βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τις μονάδες υγείας και κυρίως από
τα νοσοκομεία. Η μετάβαση στα νοσοκομεία δεν είναι απαραίτητη μόνο σε περιπτώσεις
εξετάσεων ή νοσηλείας αλλά και για να προμηθευτούν φάρμακα οι ασφαλισμένοι στην
πρόνοια, από το φαρμακείο του νοσοκομείου. Για τους παραπάνω λόγους είναι ανάγκη
να εξασφαλιστεί εύκολη πρόσβαση στις νοσοκομειακές μονάδες σε συνεργασία με τον
Δήμο και το ΙΑΚ.
Σχολική αγωγή σε θέματα ατομικής και στοματικής υγιεινής. Παρέμβαση με
προγράμματα ενημέρωσης στον πληθυσμό των Ρομά μέσω του ΙΑΚ και δημιουργία
μόνιμου μηχανισμού ενημέρωσης/καταγραφής και δημιουργίας ιατρικού φακέλουιστορικού . Δημιουργία κινητής μονάδας η οποία σε συνεργασία με νοσοκομείο και το
ΙΑΚ θα παρέχει καθημερινή πλήρη κάλυψη σε όλους τους οικισμούς του Δήμου.
Πρόγραμμα εμβολιασμών κατά του τραχήλου της μήτρας. Ενδεικτικοί τομείς
εξετάσεων:
καρκίνος μαστού, τραχήλου μήτρας, παχέος εντέρου,καρδιαγγειακά Νοσήματα,
Υπέρταση, Χοληστερίνη, Διαβήτης, δερματοπάθειες, ηπατίτιδα, φυματίωση, στοματική
υγεία, μέτρηση οστικής μάζας. Εμβολιασμοί.

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΨΥΧΙΚΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ/
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

«Οικογενειακός γιατρός» για
την κάλυψη των οικισμών του
Δήμου Διδυμοτείχου. Εκτιμάται
ότι ο οικογενειακός ιατρός θα
συμβάλει στην πρόληψη αλλά
και στη φροντίδα του
πληθυσμού των Ρομά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

30.000 € 25.000 €

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ
ΠΥΛΩ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΝΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

2012-2015 2015-2020
π.χ. Επισκευή Οχημάτων και Γεωργικών Μηχανημάτων,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Μεταλλικές Κατασκευές, Απόδοση Γεωργικών Εκτάσεων
ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Για Καλλιέργεια Και Εκμετάλλευση

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ/ΑΥΞΗΣΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ /
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ROMA
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ROMA

1. Επιδότηση θέσεων εργασίας
2. Εξοικείωση με την μισθωτή εργασία
3. Καταπολέμηση αδήλωτης εργασίας
Αντιμετώπιση της ανεργίας

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ON THE JOB
TRAINING

Προγράμματα με αυξημένη διάρκεια πρακτικής άσκησης
με σκοπό την εξοικείωση με την μισθωτή εργασία

10.000 €

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

6.000 €

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

*

ΚΟΙΝΣΕΠ/
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

17.500 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

*

ΔΙΚΤΥΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΠΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ROMA
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Επιδότηση θέσεων εργασίας σε οικονομικές
δραστηριότητες, όπου σε τοπικό επίπεδο παρατηρείται
υψηλό ποσοστό αδήλωτης εργασίας, με παράλληλο
στόχο την ένταξη των Ρομά στην αγορά εργασίας
ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΑ

5

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

25.000 €

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΜΕΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

17.500 €

Έντονο πρόβλημα ανεργίας
στον οικισμό. Το μεγαλύτερο
μέρος του εισοδήματος
προέρχεται από περιστασιακή
απασχόληση.

1. Νομιμοποίηση υφιστάμενων επαγγελματικών
ενασχολήσεων
2. Διευκόλυνση της πρόσβασης σε μικροπιστώσεις
3. Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας

Κοινωνική οικονομία – συνεταιρισμοί με στόχο:
1. προσφορά υπηρεσιών για κάλυψη αναγκών της
κοινότητας (πχ. κοινωνικό παντοπωλείο, υπηρεσία
μεταφοράς και διακίνησης ατόμων, υπηρεσίες
καθαρισμού, πλυντηρίων, catering, λουτρά κλπ)
2. οργάνωση και διαχείριση των προϊόντων από τις
ασχολίες των ρομά
3. αξιοποίηση συλλεκτών μετάλλου σε ανταποδοτικές
δράσεις ανακύκλωσης
4. Εκμίσθωση-διάθεση δημοτικών γαιών για αγροτική
εκμετάλευση
5. Δημιουργία τοπικής τσιγγάνικης αγοράς – παζάρι
(άδειες μικροπωλητών-προώθηση – οργάνωση –
διαχείριση / για το συγκεκριμένο παζάρι)
6. Συνεταιρισμός συλλογής και διαχείρισης
ανακυκλώσιμωνν υλικών

2015 2020

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Προγράμματα απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων
2. Εξειδίκευση των υφιστάμενων επαγγελματικών
δεξιοτήτων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
3. Πρόγραμμα εκπαίδευσης δημιουργίας και συντήρησης
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
λαχανόκηπου για κάλυψη αναγκών οικογένειας,
KAI ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
(εκπαιδευτική διάσταση: δεν είναι επιδοματικού
χαρακτήρα παρέμβαση, ο ωφελούμενος ανταμείβεται
από την εργασία του)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Έλλειψη δεξιοτήτων,
περιορισμένη εξειδίκευση,
απουσία επαγγελματικής
εξέλιξης

Ευάλωτη κοινωνική ομάδα,
αποκλιεισμένη από την αγορά
εργασίας.
Η τοπικη οικονομία δεν αρκεί
για την πλήρη απασχόληση
του εργατικού δυναμικού της
ομάδας (η σχετική ωφέλεια θα
προκύψει από ανάλογες
δράσεις στο σύνολο των
οικισμών του Δήμου
Διδυμοτείχου)

Τα μέλη της ομάδας μπορούν
να αντικαταστήσουν το
αδήλωτο εργατικό δυναμικό.

Η δικτύωση θα συνδράμει την
κοινωνική συνοχή και θα
ενδυναμώσει τον κοινωνικό
1. Δράσεις Δικτύωσης & Προώθησης τοπικών προιόντων
ιστό σε τοπικό επίπεδο (η
2. Ανάπτυξη Δικτύων
δικτύωση μπορεί να προκύψει
από ανάλογες δράσεις στο
σύνολο των οικισμών του
Δήμου Διδυμοτείχου)
0€

76.000 €

5

5

5

5

5

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ
ΠΥΛΩ
ΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

2012-2015 2015-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΛΟΓΟΥ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΡΟΜΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ROMA ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΠΛΥΘΥΣΜΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΝΤΑΞΗ

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Ήπιας έντασης κοινωνικά
προβλήματα
(η σχετική ωφέλεια θα
προκύψει από ανάλογες
δράσεις στο σύνολο των
οικισμών του Δήμου
Διδυμοτείχου)

*

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Αναγκαιότητα καταπολέμησης
των προκαταλήψεων και
ενίσχυσης του πολιτισμού των
Ρομά

20.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

1. Εκπαίδευση για βελτίωση της ικανότητας
σε πεδία όπως: αποτελεσματική
επικοινωνία, ομαδική εργασία –
Είναι απαραίτητη η εκπαίδευση
συνεργασία, χειρισμός διαφωνιών,
και υποστήριξη των μελών της
ευελιξία και προσαρμοστικότητα,
ομάδας στη συναναστροφή
υπευθυνότητα, επίλυση προβλημάτων
και συναλλαγή με τον γενικό
2. Προδιαγραφές και Υλοποίηση
πληθυσμό.
Πρόγραμματος mentoring/life-coaching με
στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών
δεξιοτήτων

30.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Υποστήριξη, προώθηση και ενημέρωση
εταιριών για την ΕΚΕ προς όφελος του
πληθυσμού Ρομά

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΚ

Δικτύωση, Συστηματοποίηση,
Προτυποποίηση, κωδικοποίηση εύρους
εργασιών, αξιολόγηση συμβολής ΙΑΚ,
δημιουργία εργαλείων, υποστήριξη,
συντονισμός καθοδήγηση των ΙΑΚ,
αποτύπωση δικτύου παροχής υπηρεσιών
προς Ρομά, αστικοδημοτική κάλυψη

Αναθεώρηση, έλεγχος και
συνέχιση της λειτουργίας του
θεσμού των ΙΑΚ (η περιοχή
καλύπτεται από το ΙΑΚ
Διδυμοτείχου)

*

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Λειτουργία μηχανισμού ολκληρωμένης
διαχείρισης του προγράμματος

Αντιμετώπιση οργανωτικών
αδυναμιών υποστήριξη
φορέων στην υλοποίηση (η
σχετική ωφέλεια θα προκύψει
από ανάλογες δράσεις στο
σύνολο των οικισμών του
Δήμου Διδυμοτείχου)

*

1. Εμπλοκή εφήβων στη διαδικασία
υλοποίησης τηε εθνικης στρατηγικής για
τους Ρομά

έλλειμα συλλογικότητας και
μικρή συμμετοχή του
πληθυσμού στα κοινά

10.000 €

*

10.000 €

50.000 €

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΚΟΙΝΑ ΔΡΩΜΕΝΑ
ΣΥΝΟΛΑ

2015 2020

*

Στην ευρύτερη περιοχή δεν
παρουσιάζεται ανάπτυξη ΕΚΕ
(η σχετική ωφέλεια μπορεί να
προκύψει από ανάλογες
δράσεις στο σύνολο των
οικισμών του Δήμου
Διδυμοτείχου)

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ

Προγράμματα ενημέρωσης,
ευαισθητοποίησης για θέματα
παιδικής εργασίας,
ενδοοικογενειακής βίας,
πολιτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις,
δικαιώματα του παιδιού,
ισότητα των φύλων, γυναικεία
χειραφέτηση, παραβατική συμπεριφορά,
γάμοι ανηλίκων
1. παρεμβάσεις στο σχολείο για την
Τσιγγάνικη πολιτιστική ταυτότητα, στην
λογική του ανοιχτού σχολείου
2.Ενέργειες καταγραφής, ανάδειξης,
ενίσχυσης, υποστήριξης του πολιτισμού
των ρομά (rom pride) /διοργάνωση
πολιτιστικών εκδηλώσεων
3.Ενέργειες καταπολέμησης στίγματοςαντιμετώπιση στερεότυπων,
προκαταλήψεων, προβολή θετικών
προτύπων

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

*

*

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ

*

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ/
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΣΣΟΥΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΓΗΝΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΣΣΟΥ
ΠΥΛΩΝΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Σ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΣΤΕΓΑΣΗ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΒΑΣΙΚΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

GIS-«κτηματολόγιο-ρομά» Η δράση
αφορά στην αναλυτική καταγραφή του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος, των συνθηκών
ενοίκησης των νοικοκυριών για τη
διαμόρφωση πολιτικής στέγασης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

2012-2015

2015-2020

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

25.000 €

ΔΟΜΗ

327.600 €

ΣΠΙΤΙΑ

2.400.000 €

ΣΠΙΤΙΑ

60.000 €

ΜΕΤΡΑ

1.500

60.000 €

ΜΕΤΡΑ

1.500

250.000 €

ΜΕΤΡΑ

2.500

225.000 €

ΜΕΤΡΑ

1.500

Οριζόντια δράση για όλους τους
οικισμούς της Περιφέρειαςεπιμερισμένο κόστος για το
συγκεκριμένο οικισμό

Στην περιοχή υπάρχουν 5
Επιδότηση ενοικίου για μετεγκατάσταση
διαμερίσματα, 11 λυόμενα και 66
νοικοκυριών
άλλα κτίσματα εκ των οποίων τα
Χορήγηση δανείων και ανάληψη
15 είναι παραπήγματα και τα 25
πρωτοβουλίας διαχείρησης των κονδυλίων
ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ από το Δήμο για εφαρμογή προγράμματος πρόχειρες κατασκευές με ευτελή
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
οργανωμένης δόμησης σε έκταση που θα υλικά, φύλλα αλουμινίου, ξύλινες
τάβλες, η τούβλα, τρύπιες στέγες,
παραχωρηθεί για το σκοπό αυτό.
σπασμένα παράθυρα, κουφώματα
Προμήθεια λυομένων
Βελτίωση και αναβάθμιση δικτύου
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ηλεκτροδότησης δημόσιων χώρων
Βελτίωση και αναβάθμιση δικτύου
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ύδρευσης
Βελτίωση και αναβάθμιση αποχετευτικού
Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ
δικτύου, ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων
Βελτίωση και αναβάθμιση και
Ασφαλτόστρωση οδών μέσου
ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΙ
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
ασ φαλτοστρώσεις οδικού δικτύου
πλάτους 6 μέτρων
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Διαμόρφωση πεζοδρόμων και
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ
Διαμόρφωση πεζοδρομίων
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
πεζοδρομίων
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Βελτίωση και αναβάθμιση
Διαμόρφωση χώρων πλατείας ΠΑΡΚΟ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ
υφιστάμενων δημόσιων και
κοινοχρηστων χώρων
ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
κοινό χρηστων χώρων
Η δράση αφορά την εκπόνηση των
απαραίτητων μελετών για την
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ
επέκταση των δικτύων υποδομής
ΜΕΛΕΤΕΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
του οικισμού και για τη
διαμόρφωση των κοινόχρηστων
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ,
χώρων
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Πύκνωση των δρομολογίων της
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Επέκταση λεωφοριακής γραμμής για
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αστικής συγκοινωνίας και τους
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
κάλυψη αναγκών του οικισμού
θερινούς μήνες
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΑ

Πύκνωση του δικτύου των κάδων
απορριμάτων και της συχνότητας
αποκομιδής

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

ΔΕΙΚΤΗΣ

Π/Υ

150.000 €

400.000 €

ΜΕΤΡΑ

2015 2020

1

26

11

40

3.200

150.000 €

Τ.Μ.

750

120.000 €

ΜΕΛΕΤΕΣ

2

13.500 €

4.500 €

563.500 €

3.622.100 €

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑ ΩΡΑ

2

2

ΤΕΜΑΧΙΑ

25

10

Το ποσό των 150.000€ για την απόκτηση 11 κατοικιων στην τρέχουσα προγραμματικη περίοδο, θα προέλθει από τη ρήτρα ευελιξίας του ΕΚΤ
123.500 €

1

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΣΣΟΥΣ
ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠΡΟΕΝΤΑΞΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Λειτουργία πρότυπου παιδικού σταθμού υπό την αιγίδα του Δήμου. Στις
δραστηριότητες θα περιλαμβάνονται η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και
προγράμματα ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων με στόχο την καλύτερη
σχολική ένταξη. Η ελλιπής γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί βασικό
ανασταλτικό παράγοντα για την εγγραφή των παιδιών στην εκπαιδευτική
διαδικασία αλλά και την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Απαραίτητη είναι η κατασκευή σχολικών κτιριών ανάλογα με τις ανάγκες των
οικισμών του δήμου (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Απαραίτητα μαθήματα
εκμάθησησης ελληνικής
γλώσσας και προγράμματα
ενίσχυσης κοινωνικών
δεξιοτήτων

ΔΕΙΚΤΗΣ

Π/Υ

Π/Υ

20122015

20152020

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

2015

2020

80.000 €

100.000 €

ΑΤΟΜΑ

25

25

ΚΤΙΡΙΟ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Τα προβλήματα των σχολικών μονάδων επικεντρώνονται στην έλλειψη
αιθουσών διδασκαλίας και στην έλλειψη εργαστηρίων και αιθουσών
υπολογιστών.

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΡΡΟΗΣ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΗ
2ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και ΠΡΟΒΟΛΗ
ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Προγράμματα παρέμβασης στις οικογένειες για την ανάδειξη της
αναγκαιότητας και χρησιμότητας της εκπαίδευσης.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(ΚΕΔΔΑΠ)

Λειτουργία Μονάδων ενισχυτικής διδασκαλίας και δημουργικής απασχόλησης
για παιδιά από 6-14 ετών, υπό την αιγίδα του Δήμου.

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΒΙΑΣ

Παρέμβαση στους μαθητές και στους γονείς / Συλλόγους γονέων που
ασκούν συχνά αρνητική επιρροή στην σχολική κοινότητα
(αντιμετώπιση
στερεοτύπων και αντιλήψεων)

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

Προγράμματα για τη μεταφορά των παιδιών σε κάθε στάδιο της εκπαιδευτικής
διαδικασίας (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο). Συνεργασία
με ιδιωτικά σχολεία για παραχώρηση σχολικού οχήματος, εκμισθωση
σχολικού οχήματος κ.α.

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΕ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Επιδομα σε συνάρτηση με την ολοκλήρωση της φοίτησης. Προγράμματα
διδασκαλίας σε θερινά τμήματα και σε εσπερινά τμήματα για μαθητές άνω
των 14 ετών.

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΑ

3.000 €

Η μαθητική διαρροή στον
οικισμό της Κλεισσούς έχει
μειωθεί τα τελευταία έτη αλλά
παραμένει σε υψηλό ποσοστό

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

250.000 €

3.000 €

ΑΤΟΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

20

1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Επίδομα με την ολοκλήρωση
της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης για τους μαθητές
του οικισμού με στόχο τη
μείωση της μαθητικής
διαρροής αλλά και της
βελτίωσης των επιδόσεων και
του επιπέδου γνώσεως μετά
την αποφοίτηση.

Ο αναλφαβητισμός είναι βασικό χαρακτηριστικό του πληθυσμού Ρομά, και
δυστυχώς οι ενήλικες δεν ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να φοιτήσουν
Απαιτούνται στοχευμένα
τουλάχιστον στο δημοτικό. Επίσης οι ενήλικες δεν μπορούν να βοηθήσουν τα
προγράμματα γιατί ο
παιδιά τους στη μελέτη των μαθημάτων λόγω αναλφαβητισμού αλλά και λόγω αναλφαβητισμός είναι και σε
της ελλιπούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Τα σεμινάρια εκμάθησης της
αυτόν τον οικισμό το κύριο
ελληνικής γλώσσας έχουν αποτύχει και απαιτούνται στοχευμένα προγράμματα
χαρακτηριστικό του
σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού αλλά και σχολεία δεύτερης ευκαιρίας για
πληθυσμού.
τους ενήλικες.

50.000 €

12.500 €

ΑΤΟΜΑ

50.000 €

ΑΤΟΜΑ

25

50

50

50

50

ΑΤΟΜΑ
50.000 €

50.000 €

ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΟΥΝ

ΣΥΝΟΛΑ

1

186.000 € 462.500 €

ΑΤΟΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΣΣΟΥΣ
ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

2012-2015 2015-2020

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Πολλοί οικισμοί βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τις μονάδες υγείας και κυρίως από τα
νοσοκομεία. Η μετάβαση στα νοσοκομεία δεν είναι απαραίτητη μόνο σε περιπτώσεις εξετάσεων
ή νοσηλείας αλλά και για να προμηθευτούν φάρμακα οι ασφαλισμένοι στην πρόνοια, από το
φαρμακείο του νοσοκομείου. Για τους παραπάνω λόγους είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί εύκολη
πρόσβαση στις νοσοκομειακές μονάδες σε συνεργασία με τον Δήμο και το ΙΑΚ.

ΥΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΠΡΟΝΟΙΑ

2015

2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σχολική αγωγή σε θέματα ατομικής και στοματικής υγιεινής. Παρέμβαση με προγράμματα
ενημέρωσης στον πληθυσμό των Ρομά μέσω του ΙΑΚ και δημιουργία μόνιμου μηχανισμού
Για τον οικισμό της Κλεισσούς
ενημέρωσης/καταγραφής και δημιουργίας ιατρικού φακέλου-ιστορικού . Δημιουργία κινητής
είναι απαραίτητα προγράμματα
μονάδας η οποία σε συνεργασία με νοσοκομείο και το ΙΑΚ θα παρέχει καθημερινή πλήρη
σχολικής αγωγής για ατομική
κάλυψη σε όλους τους οικισμούς του Δήμου. Πρόγραμμα εμβολιασμών κατά του του τραχήλου
και στοματική υγιεινή. Επίσης
της μήτρας. Ενδεικτικοί τομείς εξετάσεων:
προγράμματα ενημέρωσης για
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
καρκίνος μαστού, τραχήλου μήτρας, παχέος εντέρου,καρδιαγγειακά Νοσήματα, Υπέρταση,
θέματα υγείας για τον
Χοληστερίνη, Διαβήτης, δερματοπάθειες, ηπατίτιδα, φυματίωση, στοματική υγεία, μέτρηση
πληθυσμό των Ρομά.
οστικής
μάζας.
Εμβολιασμοί.
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

20.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΨΥΧΙΚΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ/
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

Χαρακτηριστικό των Ρομά σε θέματα ψυχικής υγείας είναι η εμφάνιση ψυχικών διαταραχών,
κατάθλιψης, άγχους, αγχώδη διαταραχή, νευρολογικά νοσήματα και η εύκολη προσφυγή σε
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
φαρμακευτικές αγωγές. Επίσης, ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ, ενώ η εξάρτηση από το τσιγάρο Προγράμματα ενημέρωσης του
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ,
αφορά όλο τον πληθυσμό, γυναίκες-άντρες-παιδιά. Προγράμματα ενημέρωσης του πληθυσμού πληθυσμού αλλά και έγκαιρης
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
αλλά και διάγνωσης είναι απαραίτητα. Δημιουργία κινητής μονάδας η οποία σε συνεργασία με
διάγνωσης.
ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
νοσοκομείο, φορείς ψυχικής υγείας και το ΙΑΚ θα παρέχει καθημερινή κάλυψη σε όλους τους
οικισμούς του Δήμου.

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την προαγωγή και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας μέσω
Παρεμβάσεις για την
παρεμβάσεων με προγράμματα ενημέρωσης στον πληθυσμό των Ρομά, ενδεικτικά στους
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ενημέρωση του πληθυσμού
παρακάτω τομείς: HIV/AIDS
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ
στον οικισμό Μελέτη είναι
Αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ,
απαραίτητες και για την
Προγεννητική, Περιγεννητική και Επιλόχεια Φροντίδα
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ενημέρωση των Ρομά αλλά και
Αντισύλληψη, Οικογενειακός προγραμματισμός, Εμβολιασμός κατά HPV
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
για την αντιμετώπιση
Σεξουαλική βία (βιασμός, σεξουαλική εκμετάλλευση, παιδική σεξουαλική εκμετάλλευση). Επίσης,
ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ
σημαντικό είναι τα προγράμματα να στοχεύσουν στην αντιμετώπιση στερεότυπων και
στερεοτύπων - αντιλήψεων
αντιλήψεων που αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στον οικογενειακό προγραμματισμό.

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

35.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

«Οικογενειακός γιατρός» ανά οικισμό.

ΣΥΝΟΛΑ

«Οικογενειακός γιατρός» για
την κάλυψη των 3 οικισμών του
Δήμου Ορεστάδας. Εκτιμάται ότι
ο οικογενειακός ιατρός θα
συμβάλει στην πρόληψη αλλά
και στη φροντίδα του
πληθυσμού των Ρομά.
40.000 €

60.000 €

1

ΠΥΛΩ
ΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΣΣΟΥΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ
2012-2015

π.χ. Επισκευή Οχημάτων και Γεωργικών Μηχανημάτων,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Μεταλλικές Κατασκευές, Απόδοση Γεωργικών Εκτάσεων
ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Για Καλλιέργεια Και Εκμετάλλευση

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ/ΑΥΞΗΣΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ /
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ROMA
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ROMA

1. Επιδότηση θέσεων εργασίας
2. Εξοικείωση με την μισθωτή εργασία
3. Καταπολέμηση αδήλωτης εργασίας
Αντιμετώπιση της ανεργίας

2015-2020
35.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

10

35.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

10

35.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

10

2015 2020

1. Νομιμοποίηση υφιστάμενων επαγγελματικών
ενασχολήσεων
2. Διευκόλυνση της πρόσβασης σε μικροπιστώσεις
3. Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας

50.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

10

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ON THE JOB
TRAINING

Προγράμματα με αυξημένη διάρκεια πρακτικής άσκησης
με σκοπό την εξοικείωση με την μισθωτή εργασία

20.000 €

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

10

12.000 €

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

10

700.000 €

ΚΟΙΝΣΕΠ/
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

2

35.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

10

80.000 €

ΔΙΚΤΥΑ

1

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΠΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ROMA
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΜΕΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Προγράμματα απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων
2. Εξειδίκευση των υφιστάμενων επαγγελματικών
δεξιοτήτων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
3. Πρόγραμμα εκπαίδευσης δημιουργίας και συντήρησης
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
λαχανόκηπου για κάλυψη αναγκών οικογένειας,
KAI ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
(εκπαιδευτική διάσταση: δεν είναι επιδοματικού
χαρακτήρα παρέμβαση, ο ωφελούμενος ανταμείβεται
από την εργασία του)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Έντονο πρόβλημα ανεργίας
στον οικισμό. Το μεγαλύτερο
μέρος του εισοδήματος
προέρχεται από περιστασιακή
απασχόληση σε αγροτικές και
οικοδομικές εργασίες.

Π/Υ

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Κοινωνική οικονομία – συνεταιρισμοί με στόχο:
1. προσφορά υπηρεσιών για κάλυψη αναγκών της
κοινότητας (πχ. κοινωνικό παντοπωλείο, υπηρεσία
μεταφοράς και διακίνησης ατόμων, υπηρεσίες
καθαρισμού, πλυντηρίων, catering, λουτρά κλπ)
2. οργάνωση και διαχείριση των προϊόντων από τις
ασχολίες των ρομά
3. αξιοποίηση συλλεκτών μετάλλου σε ανταποδοτικές
δράσεις ανακύκλωσης
4. Εκμίσθωση-διάθεση δημοτικών γαιών για αγροτική
εκμετάλευση
5. Δημιουργία τοπικής τσιγγάνικης αγοράς – παζάρι
(άδειες μικροπωλητών-προώθηση – οργάνωση –
διαχείριση / για το συγκεκριμένο παζάρι)
6. Συνεταιρισμός συλλογής και διαχείρισης
ανακυκλώσιμωνν υλικών
Επιδότηση θέσεων εργασίας σε οικονομικές
δραστηριότητες, όπου σε τοπικό επίπεδο παρατηρείται
υψηλό ποσοστό αδήλωτης εργασίας, με παράλληλο
στόχο την ένταξη των Ρομά στην αγορά εργασίας

1. Δράσεις Δικτύωσης & Προώθησης τοπικών προιόντων
2. Ανάπτυξη Δικτύων

ΣΥΝΟΛΑ

Έλλειψη δεξιοτήτων,
περιορισμένη εξειδίκευση,
απουσία επαγγελματικής
εξέλιξης

Ευάλωτη κοινωνική ομάδα,
αποκλιεισμένη από την αγορά
εργασίας.
Η τοπικη οικονομία δεν αρκεί
για την πλήρη απασχόληση
του εργατικού δυναμικού της
ομάδας

Τα μέλη της ομάδας μπορούν
να αντικαταστήσουν το
αδήλωτο εργατικό δυναμικό.

Η δικτύωση θα συνδράμει την
κοινωνική συνοχή και θα
ενδυναμώσει τον κοινωνικό
ιστό σε τοπικό επίπεδο
0€

1.002.000 €

ΠΥΛΩ
ΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΣΣΟΥΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

2012-2015 2015-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΛΟΓΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΝΤΑΞΗ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΡΟΜΑ

Προγράμματα ενημέρωσης,
ευαισθητοποίησης για θέματα
παιδικής εργασίας,
ενδοοικογενειακής βίας,
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝπολιτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις,
ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
δικαιώματα του παιδιού,
ισότητα των φύλων, γυναικεία
χειραφέτηση, παραβατική συμπεριφορά,
γάμοι ανηλίκων

Έντονα κοινωνικά
προβλήματα
(η δράση αφορά το
σύνολο των οικισμών στο
Δήμου Ορεστιάδας)

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ROMA ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΠΛΥΘΥΣΜΟΥ

1. παρεμβάσεις στο σχολείο για την
Τσιγγάνικη πολιτιστική ταυτότητα, στην
λογική του ανοιχτού σχολείου
2.Ενέργειες καταγραφής, ανάδειξης,
ενίσχυσης, υποστήριξης του πολιτισμού
των ρομά (rom pride) /διοργάνωση
πολιτιστικών εκδηλώσεων
3.Ενέργειες καταπολέμησης στίγματοςαντιμετώπιση στερεότυπων,
προκαταλήψεων, προβολή θετικών
προτύπων

Αναγκαιότητα
καταπολέμησης των
προκαταλήψεων και
ενίσχυσης του πολιτισμού
των Ρομά

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

60.000 €

1. Εκπαίδευση για βελτίωση της
ικανότητας σε πεδία όπως:
αποτελεσματική επικοινωνία, ομαδική
Είναι απαραίτητη η
εργασία – συνεργασία, χειρισμός
εκπαίδευση και υποστήριξη
διαφωνιών, ευελιξία και
των μελών της ομάδας στη
προσαρμοστικότητα, υπευθυνότητα,
συναναστροφή και
επίλυση προβλημάτων
συναλλαγή με τον γενικό
2. Προδιαγραφές και Υλοποίηση
πληθυσμό.
Πρόγραμματος mentoring/life-coaching
με στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών
δεξιοτήτων

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Υποστήριξη, προώθηση και ενημέρωση
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ εταιριών για την ΕΚΕ προς όφελος του
ΕΥΘΥΝΗΣ
πληθυσμού Ρομά

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ

Δικτύωση, Συστηματοποίηση,
Προτυποποίηση, κωδικοποίηση εύρους
εργασιών, αξιολόγηση συμβολής ΙΑΚ,
δημιουργία εργαλείων, υποστήριξη,
συντονισμός καθοδήγηση των ΙΑΚ,
αποτύπωση δικτύου παροχής
υπηρεσιών προς Ρομά, αστικοδημοτική
κάλυψη

Αναθεώρηση, έλεγχος και
συνέχιση της λειτουργίας
του θεσμού των ΙΑΚ (για
το σύνολο του Δήμου
Ορεστιάδας)

50.000 €

Λειτουργία μηχανισμού ολκληρωμένης
διαχείρισης του προγράμματος

Αντιμετώπιση οργανωτικών
αδυναμιών υποστήριξη
φορέων στην υλοποίηση

50.000 €

1. Εμπλοκή εφήβων στη διαδικασία
υλοποίησης τηε εθνικης στρατηγικής
για τους Ρομά

έλλειμα συλλογικότητας και
μικρή συμμετοχή του
πληθυσμού στα κοινά

20.000 €

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΚ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΚΟΙΝΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

Στην ευρύτερη περιοχή
δεν παρουσιάζεται
ανάπτυξη ΕΚΕ

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

2015 2020

60.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

20.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

30.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

30.000 €

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ

2

500.000 €

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ/
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ

8

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

100.000 €

2

2

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΓΗΝΗ
ΠΥΛΩΝΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Σ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΒΑΣΙΚΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

GIS-«κτηματολόγιο-ρομά» Η δράση
αφορά στην αναλυτική καταγραφή του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος, των συνθηκών
ενοίκησης των νοικοκυριών για τη
διαμόρφωση πολιτικής στέγασης

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

Επιδότηση ενοικίου για μετεγκατάσταση
νοικοκυριών

ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΤΕΓΑΣΗ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

ΔΕΙΚΤΗΣ

Π/Υ

Π/Υ

2012-2015

2015-2020

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

2015

2020

25.000 €

ΔΟΜΗ

1

1

189.000 €

ΣΠΙΤΙΑ

15

2.700.000 €

ΣΠΙΤΙΑ

45

375.000 €

ΣΠΙΤΙΑ

25

Οριζόντια δράση για όλους τους
οικισμούς της Περιφέρειαςεπιμερισμένο κόστος για το
συγκεκριμένο οικισμό

Στην περιοχή υπάρχουν, 20
Λυόμενα. Υπάρχουν επίσης 36
κατοικίες, εκ των οποίων 10 είναι
Χορήγηση δανείων και ανάληψη
παραπήγματα και 15 είναι
πρωτοβουλίας διαχείρησης των κονδυλίων
από το Δήμο για εφαρμογή προγράμματος πρόχειρες κατασκευές με ευτελή
οργανωμένης δόμησης σε έκταση που θα υλικά, φύλλα αλουμινίου, ξύλινες
τάβλες, η τούβλα, τρύπιες στέγες,
παραχωρηθεί για το σκοπό αυτό.
σπασμένα παράθυρα, κουφώματα
από τα σκουπίδια κλπ. Επίσης
Η δράση προτείνεται για τη βελτίωση των
υπάρχουν 37 Διαμερίσματα που
συνθηκών διαβιώσης των νοικοκυριών
αποκτήθηκαν με τα στεγαστικά
που διαμένουν σε νόμιμες ιδιόκτητες
δάνεια Ρομά.
κατοικίες που χρήζουν βελτιώσεων και
επισκευών

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Βελτίωση και αναβάθμιση δικτύου
ηλεκτροδότησης δημόσιων χώρων

60.000 €

ΜΕΤΡΑ

1.500

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Βελτίωση και αναβάθμιση δικτύου
ύδρευσης

60.000 €

ΜΕΤΡΑ

1.500

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Βελτίωση και αναβάθμιση αποχετευτικού
δικτύου, ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων

60.000 €

ΜΕΤΡΑ

1.500

ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΙ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

Βελτίωση και αναβάθμιση και
ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου

Βελτίωση και αναβάθμιση οδών
μέσου πλάτους 6 μέτρων

80.000 €

ΜΕΤΡΑ

2.000

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

Διαμόρφωση πεζοδρομίων

Διαμόρφωση πεζοδρόμων και
πεζοδρομίων

ΠΑΡΚΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Διαμόρφωση χώρων πλατείας κοινοχρηστων χώρων

Διαμόρφωση δημόσιων και
κοινόχρηστων χώρων

140.000 €

Τ.Μ.

700

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η δράση αφορά την εκπόνηση των
απαραίτητων μελετών για την
επέκταση των δικτύων υποδομής
του οικισμού και για τη
διαμόρφωση των κοινόχρηστων
χώρων

120.000 €

ΜΕΛΕΤΕΣ

2

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επέκταση λεωφοριακής γραμμής για
κάλυψη αναγκών του οικισμού

Πύκνωση των δρομολογίων της
Αστικής συγκοινωνίας και τους
θερινούς μήνες

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Πύκνωση του δικτύου των κάδων
απορριμάτων και της συχνότητας
αποκομιδής

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ,
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΑ

350.000 €

ΜΕΤΡΑ

18.000 €

4.500 €

368.000 €

3.813.500 €

2.800

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑ ΩΡΑ

2

2

ΤΕΜΑΧΙΑ

25

10

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΓΗΝΗΣ
ΠΥΛΩΝΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠΡΟΕΝΤΑΞΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

20122015

20152020

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Λειτουργία πρότυπου παιδικού σταθμού υπό την αιγίδα του Δήμου. Στις
δραστηριότητες θα περιλαμβάνονται η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και
προγράμματα ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων με στόχο την καλύτερη
σχολική ένταξη. Η ελλιπής γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί βασικό
ανασταλτικό παράγοντα για την εγγραφή των παιδιών στην εκπαιδευτική
διαδικασία αλλά και την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

ΑΤΟΜΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Απαραίτητη είναι η κατασκευή σχολικών κτιριών ανάλογα με τις ανάγκες των
οικισμών του δήμου (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο).

ΚΤΙΡΙΟ

2015

2020

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΗ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
2ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και ΠΡΟΒΟΛΗ
ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Προγράμματα παρέμβασης στις οικογένειες για την ανάδειξη της
αναγκαιότητας και χρησιμότητας της εκπαίδευσης.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(ΚΕΔΔΑΠ)

Λειτουργία Μονάδων ενισχυτικής διδασκαλίας και δημουργικής απασχόλησης
για παιδιά από 6-14 ετών, υπό την αιγίδα του Δήμου.

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΒΙΑΣ

Παρέμβαση στους μαθητές και στους γονείς / Συλλόγους γονέων που
ασκούν συχνά αρνητική επιρροή στην σχολική κοινότητα
(αντιμετώπιση
στερεοτύπων και αντιλήψεων)

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

Προγράμματα για τη μεταφορά των παιδιών σε κάθε στάδιο της εκπαιδευτικής
διαδικασίας (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο). Συνεργασία
με ιδιωτικά σχολεία για παραχώρηση σχολικού οχήματος, εκμισθωση
σχολικού οχήματος κ.α.

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΕ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Τα προβλήματα των σχολικών μονάδων επικεντρώνονται στην έλλειψη
αιθουσών διδασκαλίας και στην έλλειψη εργαστηρίων και αιθουσών
υπολογιστών.

Επιδομα σε συνάρτηση με την ολοκλήρωση της φοίτησης. Προγράμματα
διδασκαλίας σε θερινά τμήματα και σε εσπερινά τμήματα για μαθητές άνω
των 14 ετών.

ΤΕΜΑΧΙΑ

3.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΤΟΜΑ

Η μαθητική διαρροή στον
οικισμό της Σαγήνης είναι σε
υψηλό ποσοστό
3.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Επίδομα με την ολοκλήρωση
της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης για τους μαθητές
του οικισμού με στόχο τη
μείωση της μαθητικής
διαρροής αλλά και της
βελτίωσης των επιδόσεων και
του επιπέδου γνώσεως μετά
την αποφοίτηση.

Ο αναλφαβητισμός είναι βασικό χαρακτηριστικό του πληθυσμού Ρομά, και
Απαιτούνται στοχευμένα
δυστυχώς οι ενήλικες δεν ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να φοιτήσουν
προγράμματα γιατί ο
τουλάχιστον στο δημοτικό. Επίσης οι ενήλικες δεν μπορούν να βοηθήσουν τα
παιδιά τους στη μελέτη των μαθημάτων λόγω αναλφαβητισμού αλλά και λόγω αναλφαβητισμός είναι και σε
αυτόν τον οικισμό το κύριο
της ελλιπούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Τα σεμινάρια εκμάθησης της
χαρακτηριστικό του
ελληνικής γλώσσας έχουν αποτύχει και απαιτούνται στοχευμένα
πληθυσμού.
προγράμματα σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού αλλά και σχολεία δεύτερης
ευκαιρίας για τους ενήλικες.

50.000 €

12.500 €

ΑΤΟΜΑ

50.000 €

ΑΤΟΜΑ

25

50

50

50

50

ΑΤΟΜΑ

500.000 €

50.000 €

ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΟΥΝ

ΣΥΝΟΛΑ

1

556.000 € 112.500 €

ΑΤΟΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΓΗΝΗΣ
ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

2012-2015 2015-2020

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ

Πολλοί οικισμοί βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τις μονάδες υγείας και κυρίως από τα
νοσοκομεία. Η μετάβαση στα νοσοκομεία δεν είναι απαραίτητη μόνο σε περιπτώσεις
εξετάσεων ή νοσηλείας αλλά και για να προμηθευτούν φάρμακα οι ασφαλισμένοι στην
πρόνοια, από το φαρμακείο του νοσοκομείου. Για τους παραπάνω λόγους είναι ανάγκη να
εξασφαλιστεί εύκολη πρόσβαση στις νοσοκομειακές μονάδες σε συνεργασία με τον Δήμο και
το ΙΑΚ.

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

2015

2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σχολική αγωγή σε θέματα ατομικής και στοματικής υγιεινής. Παρέμβαση με προγράμματα
ενημέρωσης στον πληθυσμό των Ρομά μέσω του ΙΑΚ και δημιουργία μόνιμου μηχανισμού
ενημέρωσης/καταγραφής και δημιουργίας ιατρικού φακέλου-ιστορικού . Δημιουργία κινητής
μονάδας η οποία σε συνεργασία με νοσοκομείο και το ΙΑΚ θα παρέχει καθημερινή πλήρη
κάλυψη σε όλους τους οικισμούς του Δήμου. Πρόγραμμα εμβολιασμών κατά του του
τραχήλου της μήτρας. Ενδεικτικοί τομείς εξετάσεων:
καρκίνος μαστού, τραχήλου μήτρας, παχέος εντέρου,καρδιαγγειακά Νοσήματα, Υπέρταση,
Χοληστερίνη, Διαβήτης, δερματοπάθειες, ηπατίτιδα, φυματίωση, στοματική υγεία, μέτρηση
οστικής μάζας. Εμβολιασμοί.

Για τον οικισμό της Σαγήνης
είναι απαραίτητα προγράμματα
σχολικής αγωγής για ατομική
και στοματική υγιεινή. Επίσης
προγράμματα ενημέρωσης για
θέματα υγείας για τον
πληθυσμό των Ρομά.

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

20.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΨΥΧΙΚΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ/
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ,
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Χαρακτηριστικό των Ρομά σε θέματα ψυχικής υγείας είναι η εμφάνιση ψυχικών διαταραχών,
κατάθλιψης, άγχους, αγχώδη διαταραχή, νευρολογικά νοσήματα και η εύκολη προσφυγή σε
φαρμακευτικές αγωγές. Επίσης, ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ, ενώ η εξάρτηση από το
τσιγάρο αφορά όλο τον πληθυσμό, γυναίκες-άντρες-παιδιά. Προγράμματα ενημέρωσης του
πληθυσμού αλλά και διάγνωσης είναι απαραίτητα. Δημιουργία κινητής μονάδας η οποία σε
συνεργασία με νοσοκομείο, φορείς ψυχικής υγείας και το ΙΑΚ θα παρέχει καθημερινή κάλυψη
σε όλους τους οικισμούς του Δήμου.

Προγράμματα ενημέρωσης του
πληθυσμού αλλά και έγκαιρης
διάγνωσης.

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ,
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ

Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την προαγωγή και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας μέσω
παρεμβάσεων με προγράμματα ενημέρωσης στον πληθυσμό των Ρομά, ενδεικτικά στους
παρακάτω τομείς: HIV/AIDS
Αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία
Προγεννητική, Περιγεννητική και Επιλόχεια Φροντίδα
Αντισύλληψη, Οικογενειακός προγραμματισμός, Εμβολιασμός κατά HPV
Σεξουαλική βία (βιασμός, σεξουαλική εκμετάλλευση, παιδική σεξουαλική εκμετάλλευση).
Επίσης, σημαντικό είναι τα προγράμματα να στοχεύσουν στην αντιμετώπιση στερεότυπων και
αντιλήψεων που αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στον οικογενειακό προγραμματισμό.

Παρεμβάσεις για την
ενημέρωση του πληθυσμού
στον οικισμό Σαγήνη είναι
απαραίτητες και για την
ενημέρωση των Ρομά αλλά και
για την αντιμετώπιση
στερεοτύπων - αντιλήψεων

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

35.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

«Οικογενειακός γιατρός» ανά οικισμό.

ΣΥΝΟΛΑ

«Οικογενειακός γιατρός» για
την κάλυψη των 3 οικισμών του
Δήμου Ορεστάδας. Εκτιμάται ότι
ο οικογενειακός ιατρός θα
συμβάλει στην πρόληψη αλλά
και στη φροντίδα του
πληθυσμού των Ρομά.
40.000 €

60.000 €

1

ΠΥΛΩ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΝΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΓΗΝΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

2012-2015 2015-2020
π.χ. Επισκευή Οχημάτων και Γεωργικών Μηχανημάτων,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Μεταλλικές Κατασκευές, Απόδοση Γεωργικών Εκτάσεων
ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Για Καλλιέργεια Και Εκμετάλλευση

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ/ΑΥΞΗΣΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ /
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ROMA
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ROMA

1. Επιδότηση θέσεων εργασίας
2. Εξοικείωση με την μισθωτή εργασία
3. Καταπολέμηση αδήλωτης εργασίας
Αντιμετώπιση της ανεργίας

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Νομιμοποίηση υφιστάμενων επαγγελματικών
ενασχολήσεων
2. Διευκόλυνση της πρόσβασης σε μικροπιστώσεις
3. Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ON THE JOB
TRAINING

Προγράμματα με αυξημένη διάρκεια πρακτικής άσκησης
με σκοπό την εξοικείωση με την μισθωτή εργασία

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1. Προγράμματα απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων
2. Εξειδίκευση των υφιστάμενων επαγγελματικών
δεξιοτήτων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
3. Πρόγραμμα εκπαίδευσης δημιουργίας και συντήρησης
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
λαχανόκηπου για κάλυψη αναγκών οικογένειας,
KAI ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
(εκπαιδευτική διάσταση: δεν είναι επιδοματικού
χαρακτήρα παρέμβαση, ο ωφελούμενος ανταμείβεται
από την εργασία του)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΠΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ROMA
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Κοινωνική οικονομία – συνεταιρισμοί με στόχο:
1. προσφορά υπηρεσιών για κάλυψη αναγκών της
κοινότητας (πχ. κοινωνικό παντοπωλείο, υπηρεσία
μεταφοράς και διακίνησης ατόμων, υπηρεσίες
καθαρισμού, πλυντηρίων, catering, λουτρά κλπ)
2. οργάνωση και διαχείριση των προϊόντων από τις
ασχολίες των ρομά
3. αξιοποίηση συλλεκτών μετάλλου σε ανταποδοτικές
δράσεις ανακύκλωσης
4. Εκμίσθωση-διάθεση δημοτικών γαιών για αγροτική
εκμετάλευση
5. Δημιουργία τοπικής τσιγγάνικης αγοράς – παζάρι
(άδειες μικροπωλητών-προώθηση – οργάνωση –
διαχείριση / για το συγκεκριμένο παζάρι)
6. Συνεταιρισμός συλλογής και διαχείρισης
ανακυκλώσιμωνν υλικών
Επιδότηση θέσεων εργασίας σε οικονομικές
δραστηριότητες, όπου σε τοπικό επίπεδο παρατηρείται
υψηλό ποσοστό αδήλωτης εργασίας, με παράλληλο
στόχο την ένταξη των Ρομά στην αγορά εργασίας

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΜΕΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΑ

Έντονο πρόβλημα ανεργίας
στον οικισμό. Το μεγαλύτερο
μέρος του εισοδήματος
προέρχεται από περιστασιακή
απασχόληση σε αγροτικές και
οικοδομικές εργασίες και τη
συλλογή παλαιού σιδήρου.

Έλλειψη δεξιοτήτων,
περιορισμένη εξειδίκευση,
απουσία επαγγελματικής
εξέλιξης

Ευάλωτη κοινωνική ομάδα,
αποκλιεισμένη από την αγορά
εργασίας.
Η τοπικη οικονομία δεν αρκεί
για την πλήρη απασχόληση
του εργατικού δυναμικού της
ομάδας(η σχετική ωφέλεια θα
προκύψει από ανάλογες
δράσεις στο σύνολο των
οικισμών του Δήμου
Ορεστιάδας)

Τα μέλη της ομάδας μπορούν
να αντικαταστήσουν το
αδήλωτο εργατικό δυναμικό.

Η δικτύωση θα συνδράμει την
κοινωνική συνοχή και θα
ενδυναμώσει τον κοινωνικό
1. Δράσεις Δικτύωσης & Προώθησης τοπικών προιόντων
ιστό σε τοπικό επίπεδο (η
2. Ανάπτυξη Δικτύων
δικτύωση μπορεί να προκύψει
από ανάλογες δράσεις στο
σύνολο των οικισμών του
Δήμου Ορεστιάδας)
0€

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

2015 2020

35.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

10

35.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

10

35.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

10

50.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

10

40.000 €

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

20

24.000 €

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

20

*

ΚΟΙΝΣΕΠ/
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

35.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

*

ΔΙΚΤΥΑ

254.000 €

10

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΓΗΝΗΣ
ΠΥΛΩ
ΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

2012-2015 2015-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΛΟΓΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΝΤΑΞΗ

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΡΟΜΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ROMA ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΠΛΥΘΥΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Προγράμματα ενημέρωσης,
ευαισθητοποίησης για θέματα
παιδικής εργασίας,
ενδοοικογενειακής βίας,
πολιτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις,
δικαιώματα του παιδιού,
ισότητα των φύλων, γυναικεία
χειραφέτηση, παραβατική συμπεριφορά,
γάμοι ανηλίκων

Έντονα κοινωνικά
προβλήματα
(η σχετική ωφέλεια θα
προκύψει από ανάλογες
δράσεις στο σύνολο των
οικισμών του Δήμου
Ορεστιάδας)

ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ

1. παρεμβάσεις στο σχολείο για την
Τσιγγάνικη πολιτιστική ταυτότητα, στην
λογική του ανοιχτού σχολείου
2.Ενέργειες καταγραφής, ανάδειξης,
ενίσχυσης, υποστήριξης του πολιτισμού
των ρομά (rom pride) /διοργάνωση
πολιτιστικών εκδηλώσεων
3.Ενέργειες καταπολέμησης στίγματοςαντιμετώπιση στερεότυπων,
προκαταλήψεων, προβολή θετικών
προτύπων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

1. Εκπαίδευση για βελτίωση της
ικανότητας σε πεδία όπως:
αποτελεσματική επικοινωνία, ομαδική
εργασία – συνεργασία, χειρισμός
διαφωνιών, ευελιξία και
προσαρμοστικότητα, υπευθυνότητα,
επίλυση προβλημάτων
2. Προδιαγραφές και Υλοποίηση
Πρόγραμματος mentoring/life-coaching
με στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών
δεξιοτήτων

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Υποστήριξη, προώθηση και ενημέρωση
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ εταιριών για την ΕΚΕ προς όφελος του
ΕΥΘΥΝΗΣ
πληθυσμού Ρομά

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΚ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΚΟΙΝΑ ΔΡΩΜΕΝΑ
ΣΥΝΟΛΑ

2015 2020

*

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

Αναγκαιότητα
καταπολέμησης των
προκαταλήψεων και
ενίσχυσης του πολιτισμού
των Ρομά

20.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

Είναι απαραίτητη η
εκπαίδευση και υποστήριξη
των μελών της ομάδας στη
συναναστροφή και
συναλλαγή με τον γενικό
πληθυσμό.

30.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

*

*

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ

*

*

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ/
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Στην ευρύτερη περιοχή δεν
παρουσιάζεται ανάπτυξη ΕΚΕ
(η σχετική ωφέλεια θα
προκύψει από ανάλογες
δράσεις στο σύνολο των
οικισμών του Δήμου
Ορεστιάδας)

Δικτύωση, Συστηματοποίηση,
Προτυποποίηση, κωδικοποίηση εύρους
Αναθεώρηση, έλεγχος και
εργασιών, αξιολόγηση συμβολής ΙΑΚ,
συνέχιση της λειτουργίας του
δημιουργία εργαλείων, υποστήριξη,
θεσμού των ΙΑΚ (η περιοχή
συντονισμός καθοδήγηση των ΙΑΚ,
καλύπτεται από το ΙΑΚ
αποτύπωση δικτύου παροχής
Ορεστιάδας)
υπηρεσιών προς Ρομά, αστικοδημοτική
κάλυψη
Αντιμετώπιση οργανωτικών
αδυναμιών υποστήριξη
φορέων στην υλοποίηση (η
Λειτουργία μηχανισμού ολκληρωμένης
σχετική ωφέλεια θα
διαχείρισης του προγράμματος
προκύψει από ανάλογες
δράσεις στο σύνολο των
οικισμών του Δήμου
Ορεστιάδας)
1. Εμπλοκή εφήβων στη διαδικασία
έλλειμα συλλογικότητας και
υλοποίησης τηε εθνικης στρατηγικής
μικρή συμμετοχή του
για τους Ρομά
πληθυσμού στα κοινά

*

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

*

20.000 €

*

20.000 €

50.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΩΝΙΟ
ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

GIS-«κτηματολόγιο-ρομά» Η δράση
αφορά στην αναλυτική καταγραφή του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος, των συνθηκών
ενοίκησης των νοικοκυριών για τη
διαμόρφωση πολιτικής στέγασης

ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Χορήγηση δανείων και ανάληψη
πρωτοβουλίας διαχείρησης των κονδυλίων
από το Δήμο για εφαρμογή προγράμματος
οργανωμένης δόμησης σε έκταση που θα
παραχωρηθεί για το σκοπό αυτό.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΒΑΣΙΚΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΤΕΓΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

ΔΕΙΚΤΗΣ

Π/Υ

Π/Υ

2012-2015

2015-2020

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

10.000 €

ΔΟΜΗ

1

600.000 €

ΣΠΙΤΙΑ

10

20.000 €

ΜΕΤΡΑ

500

20.000 €

ΜΕΤΡΑ

500

20.000 €

ΜΕΤΡΑ

500

Οριζόντια δράση για όλους τους
οικισμούς της Περιφέρειαςεπιμερισμένο κόστος για το
συγκεκριμένο οικισμό

Βελτίωση και αναβάθμιση ηλεκτροδότησης
δημόσιων χώρων
Βελτίωση και αναβάθμιση δικτύου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ύδρευσης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

2015

2020

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Βελτίωση και αναβάθμιση αποχετευτικού
δικτύου, ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων

ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΙ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου

Βελτίωση και αναβάθμιση οδών
μέσου πλάτους 6 μέτρων

50.000 €

ΜΕΤΡΑ

500

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

Διαμόρφωση πεζοδρομίων

Διαμόρφωση πεζοδρόμων και
πεζοδρομίων

125.000 €

ΜΕΤΡΑ

1.000

ΠΑΡΚΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Διαμόρφωση χώρων πλατείας κοινοχρηστων χώρων

Διαμόρφωση δημόσιων και
κοινόχρηστων χώρων

50.000 €

Τ.Μ.

250

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η δράση αφορά την εκπόνηση των
απαραίτητων μελετών για την
επέκταση των δικτύων υποδομής
του οικισμού και για τη
διαμόρφωση των κοινόχρηστων
χώρων

60.000 €

ΜΕΛΕΤΕΣ

1

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επέκταση λεωφοριακής γραμμής για
κάλυψη αναγκών του οικισμού

Πύκνωση των δρομολογίων της
Αστικής συγκοινωνίας και τους
θερινούς μήνες

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Πύκνωση του δικτύου των κάδων
απορριμάτων και της συχνότητας
αποκομιδής

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ,
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΑ

5.000 €

0€

5.000 €

955.000 €

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑ ΩΡΑ

2

ΤΕΜΑΧΙΑ

12

2

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ
ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠΡΟΕΝΤΑΞΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

20122015

20152020

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Λειτουργία πρότυπου παιδικού σταθμού υπό την αιγίδα του Δήμου. Στις
δραστηριότητες θα περιλαμβάνονται η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και
προγράμματα ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων με στόχο την καλύτερη
σχολική ένταξη. Η ελλιπής γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί βασικό
ανασταλτικό παράγοντα για την εγγραφή των παιδιών στην εκπαιδευτική
διαδικασία αλλά και την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

ΑΤΟΜΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Απαραίτητη είναι η κατασκευή σχολικών κτιριών ανάλογα με τις ανάγκες των
οικισμών του δήμου (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο).

ΚΤΙΡΙΟ

2015

2020

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Τα προβλήματα των σχολικών μονάδων επικεντρώνονται στην έλλειψη
αιθουσών διδασκαλίας και στην έλλειψη εργαστηρίων και αιθουσών
υπολογιστών.

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΗ
2ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και ΠΡΟΒΟΛΗ
ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Προγράμματα παρέμβασης στις οικογένειες για την ανάδειξη της
αναγκαιότητας και χρησιμότητας της εκπαίδευσης.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(ΚΕΔΔΑΠ)

Λειτουργία Μονάδων ενισχυτικής διδασκαλίας και δημουργικής απασχόλησης
για παιδιά από 6-14 ετών, υπό την αιγίδα του Δήμου.

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΒΙΑΣ

Παρέμβαση στους μαθητές και στους γονείς / Συλλόγους γονέων που ασκούν
συχνά αρνητική επιρροή στην σχολική κοινότητα
(αντιμετώπιση
στερεοτύπων και αντιλήψεων)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

Προγράμματα για τη μεταφορά των παιδιών σε κάθε στάδιο της εκπαιδευτικής
διαδικασίας (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο). Συνεργασία
με ιδιωτικά σχολεία για παραχώρηση σχολικού οχήματος, εκμισθωση
σχολικού οχήματος κ.α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΕ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η μαθητική διαρροή στον
οικισμό του Χειμωνείου είναι
σε χαμηλό ποσοστό

ΑΤΟΜΑ

Επίδομα με την ολοκλήρωση
της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης για τους μαθητές
του οικισμού με στόχο τη
Επιδομα σε συνάρτηση με την ολοκλήρωση της φοίτησης. Προγράμματα
μείωση της μαθητικής
διδασκαλίας σε θερινά τμήματα και σε εσπερινά τμήματα για μαθητές άνω των
14 ετών.
διαρροής αλλά και της
βελτίωσης των επιδόσεων και
του επιπέδου γνώσεως μετά
την αποφοίτηση.
Ο αναλφαβητισμός είναι βασικό χαρακτηριστικό του πληθυσμού Ρομά, και
δυστυχώς οι ενήλικες δεν ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να φοιτήσουν
τουλάχιστον στο δημοτικό. Επίσης οι ενήλικες δεν μπορούν να βοηθήσουν τα
παιδιά τους στη μελέτη των μαθημάτων λόγω αναλφαβητισμού αλλά και λόγω
της ελλιπούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Τα σεμινάρια εκμάθησης της
ελληνικής γλώσσας έχουν αποτύχει και απαιτούνται στοχευμένα προγράμματα
σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού αλλά και σχολεία δεύτερης ευκαιρίας για
τους ενήλικες.

Απαιτούνται στοχευμένα
προγράμματα γιατί ο
αναλφαβητισμός είναι και σε
αυτόν τον οικισμό το κύριο
χαρακτηριστικό του
πληθυσμού.

5.000 €

10

ΑΤΟΜΑ

ΑΤΟΜΑ

30.000 €

30.000 €

30.000 €

35.000 €

ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΟΥΝ

ΣΥΝΟΛΑ

ΑΤΟΜΑ

ΑΤΟΜΑ

10

10

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ
ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ
2012-2015 2015-2020
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΨΥΧΙΚΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ/
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Πολλοί οικισμοί βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τις μονάδες υγείας και
κυρίως από τα νοσοκομεία. Η μετάβαση στα νοσοκομεία δεν είναι απαραίτητη
μόνο σε περιπτώσεις εξετάσεων ή νοσηλείας αλλά και για να προμηθευτούν
φάρμακα οι ασφαλισμένοι στην πρόνοια, από το φαρμακείο του νοσοκομείου. Για
τους παραπάνω λόγους είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί εύκολη πρόσβαση στις
νοσοκομειακές μονάδες σε συνεργασία με τον Δήμο και το ΙΑΚ.

Σχολική αγωγή σε θέματα ατομικής και στοματικής υγιεινής. Παρέμβαση με
προγράμματα ενημέρωσης στον πληθυσμό των Ρομά μέσω του ΙΑΚ και
δημιουργία μόνιμου μηχανισμού ενημέρωσης/καταγραφής και δημιουργίας
ιατρικού φακέλου-ιστορικού . Δημιουργία κινητής μονάδας η οποία σε
συνεργασία με νοσοκομείο και το ΙΑΚ θα παρέχει καθημερινή πλήρη κάλυψη σε
όλους τους οικισμούς του Δήμου. Πρόγραμμα εμβολιασμών κατά του του
τραχήλου της μήτρας. Ενδεικτικοί τομείς εξετάσεων:
καρκίνος μαστού, τραχήλου μήτρας, παχέος εντέρου,καρδιαγγειακά Νοσήματα,
Υπέρταση, Χοληστερίνη, Διαβήτης, δερματοπάθειες, ηπατίτιδα, φυματίωση,
στοματική υγεία, μέτρηση οστικής μάζας. Εμβολιασμοί.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ,
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

«Οικογενειακός γιατρός» ανά οικισμό.

ΣΥΝΟΛΑ

2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για τον οικισμό είναι απαραίτητα
προγράμματα σχολικής αγωγής
για ατομική και στοματική
υγιεινή. Επίσης προγράμματα
ενημέρωσης για θέματα υγείας
για τον πληθυσμό των Ρομά.

Χαρακτηριστικό των Ρομά σε θέματα ψυχικής υγείας είναι η εμφάνιση ψυχικών
διαταραχών, κατάθλιψης, άγχους, αγχώδη διαταραχή, νευρολογικά νοσήματα και
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
η εύκολη προσφυγή σε φαρμακευτικές αγωγές. Επίσης, ναρκωτικές ουσίες και
Προγράμματα ενημέρωσης του
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ,
αλκοόλ, ενώ η εξάρτηση από το τσιγάρο αφορά όλο τον πληθυσμό, γυναίκεςπληθυσμού αλλά και έγκαιρης
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
άντρες-παιδιά. Προγράμματα ενημέρωσης του πληθυσμού αλλά και διάγνωσης
διάγνωσης.
ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
είναι απαραίτητα. Δημιουργία κινητής μονάδας η οποία σε συνεργασία με
νοσοκομείο, φορείς ψυχικής υγείας και το ΙΑΚ θα παρέχει καθημερινή κάλυψη σε
όλους τους οικισμούς του Δήμου.
Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την προαγωγή και προάσπιση της Δημόσιας
Υγείας μέσω παρεμβάσεων με προγράμματα ενημέρωσης στον πληθυσμό των
Ρομά, ενδεικτικά στους παρακάτω τομείς: HIV/AIDS
Αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία
Προγεννητική, Περιγεννητική και Επιλόχεια Φροντίδα
Αντισύλληψη, Οικογενειακός προγραμματισμός, Εμβολιασμός κατά HPV
Σεξουαλική βία (βιασμός, σεξουαλική εκμετάλλευση, παιδική σεξουαλική
εκμετάλλευση). Επίσης, σημαντικό είναι τα προγράμματα να στοχεύσουν στην
αντιμετώπιση στερεότυπων και αντιλήψεων που αποτελούν ανασταλτικό
παράγοντα στον οικογενειακό προγραμματισμό.

2015

Παρεμβάσεις για την
ενημέρωση του πληθυσμού
στον οικισμό Χειμώνιο είναι
απαραίτητες και για την
ενημέρωση των Ρομά αλλά και
για την αντιμετώπιση
στερεοτύπων - αντιλήψεων

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

20.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

5.000 €

5.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

1

35.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Οικογενειακός γιατρός» για
την κάλυψη των 3 οικισμών του
Δήμου Ορεστάδας. Εκτιμάται ότι
ο οικογενειακός ιατρός θα
συμβάλει στην πρόληψη αλλά
και στη φροντίδα του
πληθυσμού των Ρομά.
40.000 €

60.000 €

1

ΠΥΛΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

Π/Υ

Π/Υ

2012-2015 2015-2020
π.χ. Επισκευή Οχημάτων και Γεωργικών Μηχανημάτων,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Μεταλλικές Κατασκευές, Απόδοση Γεωργικών Εκτάσεων
ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Για Καλλιέργεια Και Εκμετάλλευση

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ/ΑΥΞΗΣΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ROMA
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ROMA

1. Επιδότηση θέσεων εργασίας
2. Εξοικείωση με την μισθωτή εργασία
3. Καταπολέμηση αδήλωτης εργασίας
Αντιμετώπιση της ανεργίας

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

2015 2020

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

17.500 €

Έντονο πρόβλημα ανεργίας
στον οικισμό. Το μεγαλύτερο
μέρος του εισοδήματος
προέρχεται από περιστασιακή
απασχόληση.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Νομιμοποίηση υφιστάμενων επαγγελματικών
ενασχολήσεων
2. Διευκόλυνση της πρόσβασης σε μικροπιστώσεις
3. Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας

25.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ON THE JOB
TRAINING

Προγράμματα με αυξημένη διάρκεια πρακτικής άσκησης
με σκοπό την εξοικείωση με την μισθωτή εργασία

10.000 €

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

5

6.000 €

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

5

*

ΚΟΙΝΣΕΠ/
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

35.000 €

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

*

ΔΙΚΤΥΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΠΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ROMA
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Κοινωνική οικονομία – συνεταιρισμοί με στόχο:
1. προσφορά υπηρεσιών για κάλυψη αναγκών της
κοινότητας (πχ. κοινωνικό παντοπωλείο, υπηρεσία
μεταφοράς και διακίνησης ατόμων, υπηρεσίες
καθαρισμού, πλυντηρίων, catering, λουτρά κλπ)
2. οργάνωση και διαχείριση των προϊόντων από τις
ασχολίες των ρομά
3. αξιοποίηση συλλεκτών μετάλλου σε ανταποδοτικές
δράσεις ανακύκλωσης
4. Εκμίσθωση-διάθεση δημοτικών γαιών για αγροτική
εκμετάλευση
5. Δημιουργία τοπικής τσιγγάνικης αγοράς – παζάρι
(άδειες μικροπωλητών-προώθηση – οργάνωση –
διαχείριση / για το συγκεκριμένο παζάρι)
6. Συνεταιρισμός συλλογής και διαχείρισης
ανακυκλώσιμωνν υλικών
Επιδότηση θέσεων εργασίας σε οικονομικές
δραστηριότητες, όπου σε τοπικό επίπεδο παρατηρείται
υψηλό ποσοστό αδήλωτης εργασίας, με παράλληλο
στόχο την ένταξη των Ρομά στην αγορά εργασίας

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΜΕΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Προγράμματα απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων
2. Εξειδίκευση των υφιστάμενων επαγγελματικών
δεξιοτήτων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
3. Πρόγραμμα εκπαίδευσης δημιουργίας και συντήρησης
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
λαχανόκηπου για κάλυψη αναγκών οικογένειας,
KAI ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
(εκπαιδευτική διάσταση: δεν είναι επιδοματικού
χαρακτήρα παρέμβαση, ο ωφελούμενος ανταμείβεται
από την εργασία του)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ /
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΑ

Έλλειψη δεξιοτήτων,
περιορισμένη εξειδίκευση,
απουσία επαγγελματικής
εξέλιξης

Ευάλωτη κοινωνική ομάδα,
αποκλιεισμένη από την αγορά
εργασίας.
Η τοπικη οικονομία δεν αρκεί
για την πλήρη απασχόληση
του εργατικού δυναμικού της
ομάδας (η σχετική ωφέλεια θα
προκύψει από ανάλογες
δράσεις στο σύνολο των
οικισμών του Δήμου
Ορεστιάδας)

Τα μέλη της ομάδας μπορούν
να αντικαταστήσουν το
αδήλωτο εργατικό δυναμικό.

Η δικτύωση θα συνδράμει την
κοινωνική συνοχή και θα
ενδυναμώσει τον κοινωνικό
ιστό σε τοπικό επίπεδο (η
1. Δράσεις Δικτύωσης & Προώθησης τοπικών προιόντων
δικτύωση μπορεί να προκύψει
2. Ανάπτυξη Δικτύων
από ανάλογες δράσεις στο
σύνολο των οικισμών του
Δήμου Ορεστιάδας)
0€

93.500 €
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ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ
ΠΥΛΩ
ΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΛΟΓΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΝΤΑΞΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

Προγράμματα ενημέρωσης,
ευαισθητοποίησης για θέματα
παιδικής εργασίας,
ενδοοικογενειακής βίας,
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝπολιτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις,
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
δικαιώματα του παιδιού,
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΡΟΜΑ
ισότητα των φύλων, γυναικεία
χειραφέτηση, παραβατική συμπεριφορά,
γάμοι ανηλίκων

Ήπιας έντασης κοινωνικά
προβλήματα
(η σχετική ωφέλεια θα
προκύψει από ανάλογες
δράσεις στο σύνολο των
οικισμών του Δήμου
Ορεστιάδας)

1. παρεμβάσεις στο σχολείο για την
Τσιγγάνικη πολιτιστική ταυτότητα, στην
λογική του ανοιχτού σχολείου
2.Ενέργειες καταγραφής, ανάδειξης,
ενίσχυσης, υποστήριξης του πολιτισμού
των ρομά (rom pride) /διοργάνωση
πολιτιστικών εκδηλώσεων
3.Ενέργειες καταπολέμησης στίγματοςαντιμετώπιση στερεότυπων,
προκαταλήψεων, προβολή θετικών
προτύπων

Αναγκαιότητα
καταπολέμησης των
προκαταλήψεων και
ενίσχυσης του πολιτισμού
των Ρομά

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ROMA ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΠΛΥΘΥΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ

1. Εκπαίδευση για βελτίωση της
ικανότητας σε πεδία όπως:
αποτελεσματική επικοινωνία, ομαδική
Είναι απαραίτητη η
εργασία – συνεργασία, χειρισμός
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
εκπαίδευση και υποστήριξη
διαφωνιών, ευελιξία και
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
των μελών της ομάδας στη
προσαρμοστικότητα, υπευθυνότητα,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
συναναστροφή και
επίλυση προβλημάτων
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
συναλλαγή με τον γενικό
2. Προδιαγραφές και Υλοποίηση
πληθυσμό.
Πρόγραμματος mentoring/life-coaching
με στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών
δεξιοτήτων
Στην ευρύτερη περιοχή
δεν παρουσιάζεται
ανάπτυξη ΕΚΕ (η σχετική
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υποστήριξη, προώθηση και ενημέρωση
εταιριών για την ΕΚΕ προς όφελος του ωφέλεια θα προκύψει από
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ανάλογες δράσεις στο
πληθυσμού Ρομά
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
σύνολο των οικισμών του
Δήμου Ορεστιάδας)
Δικτύωση, Συστηματοποίηση,
Προτυποποίηση, κωδικοποίηση εύρους
Αναθεώρηση, έλεγχος και
εργασιών, αξιολόγηση συμβολής ΙΑΚ,
συνέχιση της λειτουργίας
δημιουργία εργαλείων, υποστήριξη,
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
του θεσμού των ΙΑΚ (η
συντονισμός καθοδήγηση των ΙΑΚ,
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΚ
περιοχή καλύπτεται από το
αποτύπωση δικτύου παροχής
ΙΑΚ Ορεστιάδας)
υπηρεσιών προς Ρομά, αστικοδημοτική
κάλυψη
Αντιμετώπιση οργανωτικών
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
αδυναμιών υποστήριξη
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
φορέων στην υλοποίηση
Λειτουργία μηχανισμού ολκληρωμένης
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
(η σχετική ωφέλεια θα
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
διαχείρισης του προγράμματος
προκύψει από ανάλογες
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
δράσεις στο σύνολο των
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
οικισμών του Δήμου
Ορεστιάδας)
ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ
1. Εμπλοκή εφήβων στη διαδικασία
έλλειμα συλλογικότητας και
μικρή συμμετοχή του
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ υλοποίησης τηε εθνικης στρατηγικής
πληθυσμού στα κοινά
ΚΟΙΝΑ ΔΡΩΜΕΝΑ
για τους Ρομά
ΣΥΝΟΛΑ

Π/Υ

Π/Υ

ΔΕΙΚΤΗΣ

2012-2015

2015-2020

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

*

*

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

20.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

30.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

*

*

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ

*

*

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ/
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ

*

20.000 €

*

20.000 €

50.000 €

2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

2020

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΕΓΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Ηλεκτροδότηση της περιοχής
στην οποία θα επιλεγεί για την
ανέγερση των οικιών των Ρομά

Βελτίωση και αναβάθμιση
δικτυου

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Υδροδότηση της περιοχής στην
οποία θα χωροθετηθούν οι
νέες οικίες των Ρομά

Βελτίωση και αναβάθμιση
δικτυου

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Διαμόρφωση αποχετευτικού
δικτύου της περιοχής στην
οποία θα χωροθετηθούν οι
νέες οικίες των Ρομά

Κατασκευή δικτύου

ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΙ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

Βελτίωση και αναβάθμιση
οδικού δικτύου,
ασφαλτοστρώσεις

Βελτίωση και αναβάθμιση οδικού
δικτυου

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΑΡΚΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΣΥΝΟΛΑ

Διαμόρφωση πεζοδρομίων

Διαμόρφωση πεζοδρόμων και
πεζοδρομίων

Π/Υ

Π/Υ

2012-2015

2015-2020

2.000.000 €

1.000.000 €

Διαμόρφωση χώρων πλατείας
3.000.000 €

0€

