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Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012

ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ

Σε τροχιά υλοποίησης η Πράξη:
«Πρόσβαση στον Τουρισμό – Ώθηση στην Εργασία:
Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία
στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής»
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση των δράσεων της Πράξης: «Πρόσβαση στον Τουρισμό – Ώθηση στην
Εργασία: Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας
Αττικής».
Η ολοκλήρωση, εντός του Νοεμβρίου, της επιλογής των τελικών συμμετεχόντων/ουσών στην Πράξη -100 ανέργων
με αναπηρία- επί τη βάσει των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και της διαδικασίας ατομικών συνεντεύξεων,
σηματοδότησε την έναρξη της πραγματοποίησης ενός φάσματος ενεργειών με άμεσους αποδέκτες τους/τις
ωφελούμενους/ες από τις δράσεις της.
Έχοντας ήδη μορφώσει μια εικόνα σχετικά με το αντικείμενο της Πράξης κατά τη διάρκεια της υποβολής των
αιτήσεων και της διαδικασίας επιλογής, οι ωφελούμενοι/ες ενημερώθηκαν περαιτέρω για αυτή από εκπροσώπους
των εταίρων της Α.Σ., σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ στο τέλος Νοεμβρίου. Κατά τη
διάρκεια της ημερίδας αναλύθηκαν οι στόχοι των δράσεων της Πράξης καθώς και ο τρόπος με τον οποίο οι
επιμέρους προβλεπόμενες ενέργειες στο πλαίσιό της αναμένεται να συμπλεύσουν προς την κατεύθυνση της
προώθησης της ένταξης των ωφελούμενων στις δομές της απασχόλησης στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας
Αττικής. Επιπρόσθετα, μέσω της ημερίδας δόθηκε στους/στις ωφελούμενους/ες η ευκαιρία να εκφράσουν απορίες
και προβληματισμούς τους, αλλά και να αποδομήσουν τυχόν ανησυχίες ως προς τη δυνατότητα ανταπόκρισής τους
σε μια νέα ενδεχομένως για αυτούς/ές ‘διαδρομή’.
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Προς το σκοπό δε της άρσης τυχόν αποκλεισμών και συνυπολογίζοντας τη σύνθεση της τελικής ομάδας των
ωφελούμενων ως προς την πολλαπλότητα των ειδών αναπηρίας –ορθοπεδική αναπηρία, ψυχιατρικές παθήσεις,
νοητική υστέρηση, παθολογική αναπηρία, κώφωση-, οι συμμετέχοντες/ουσες στην ημερίδα υποστηρίχθηκαν από
όλα τα αναγκαία μέσα –λ.χ. προσβασιμότητα υποδομών- και όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες –λ.χ. υπηρεσίες
διερμηνείας- που παρασχέθηκαν από την Α.Σ. ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ. Υπηρεσίες και υποδομές που αυτονόητο είναι πως
υπαγορεύονται από τα χαρακτηριστικά των ωφελούμενων και θα διατίθενται σε αυτούς/ές καθ’ όλη τη διάρκεια της
Πράξης.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως η παρουσία στην ημερίδα της Γενικής Γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών και
Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, αποτέλεσε ισχυρή ένδειξη για το
γεγονός πως η ελληνική πολιτεία στέκεται δίπλα στα άτομα με αναπηρία για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους
και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Σημαίνον τέλος στοιχείο, αποτέλεσε το γεγονός πως η εν θέματι ημερίδα στάθηκε ως ευκαιρία για τους
ωφελούμενους/ες ως προς την επίτευξη μιας πρώτης μεταξύ τους συνάντησης και επαφής, αντιλαμβανόμενοι/ες
πως μοιράζονται με τα άλλα μέλη μιας ομόλογης ομάδας κοινά χαρακτηριστικά, αναφορές, ανάγκες, προοπτικές και
εμπειρίες.
Η εγγύτητα αυτή καθώς και το αίσθημα του ‘ανήκειν’ σε ένα διαπροσωπικό δίκτυο που προωθεί την ποιότητα της
κοινωνικής συνδιαλλαγής, ενισχύεται περαιτέρω στο παρόν μέσω των συναντήσεων των ωφελούμενων σε μικρές
ομάδες στο πλαίσιο των ενεργειών ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής που διεξάγονται από εξειδικευμένα στελέχη
(ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές/τριες, κοινωνικούς λειτουργούς). Η παρουσία των ‘οικείων’ άλλων καλλιεργεί το
αίσθημα της ασφάλειας και του ‘εμείς’, διευκολύνοντας την ατομική έκφραση και δραστηριότητα, την ανάπτυξη
συνεργατικής αυτορυθμιζόμενης συμπεριφοράς και παρεμβαίνει θετικά στην αυτοεκτίμηση και την κοινωνική
ένταξη των ωφελούμενων, καθώς και στην αντίληψη της πραγματικότητας είτε αυτή αφορά ικανότητες, σκέψεις και
συναισθήματα είτε κατανόηση εξωτερικών ερεθισμάτων και συνθηκών.
Παράλληλα, οι ωφελούμενοι/ες της Πράξης λαμβάνουν συμβουλευτική στήριξη και σε ατομικό επίπεδο, μέσω της
οποίας ενθαρρύνονται να σκέπτονται τις αξίες, τα επιτεύγματα, τα σχέδιά τους και καθοδηγούνται κατάλληλα ως
προς την αντιμετώπιση των δυσκολιών που συναντούν και την εκμάθηση της δημιουργικής αξιοποίησης των
δυνατοτήτων και εμπειριών τους.
Οι υπό εξέλιξη συνεδρίες ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής –ομαδικές και ατομικές- παρέχουν περαιτέρω στα
εμπλεκόμενα στελέχη τη δυνατότητα μιας διεισδυτικής ματιάς στην πραγματική ζωή και τις ιδιαίτερες ανάγκες και
προσδοκίες των ωφελούμενων. Στοιχεία τα οποία αποβαίνουν χρήσιμα εν είδει ιδεών για την τοποθέτηση των
υπόλοιπων δράσεων της Πράξης σε ρεαλιστικό πλαίσιο και για τη διεύρυνση της συνοχής, της πρακτικότητας, της
αποτελεσματικής συμβολής τους στην ανάπτυξη των ωφελούμενων, τόσο προσωπικά όσο και ως προς τη σχέση
τους με την κοινωνία και τις παραγωγικές δομές της.
Σε παράλληλους βηματισμούς με τα ανωτέρω τοποθετούνται και οι ενέργειες για τη δικτύωση –ηλεκτρονική και
απευθείας- των ωφελούμενων της Πράξης με τους τοπικούς και παραγωγικούς φορείς καθώς και εκείνες που θα
οδηγήσουν στην ένταξή τους στις αρχικές δράσεις της επαγγελματικής κατάρτισης και δη στα αντικείμενα που
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εξειδικεύονται στην οργάνωση και λειτουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών –
ταξιδιωτικών γραφείων.
Εντός του Ιανουαρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί το πρώτο forum – συνάντηση εργασίας μεταξύ των
ωφελούμενων και εκπροσώπων από τον επιχειρηματικό ιστό του τουρισμού στην Περιφέρεια Αττικής αλλά και η
συγκρότηση των τμημάτων κατάρτισης σε ομάδες σύστοιχες με τις κατά περίπτωση δυνατότητες και ανάγκες των
επωφελούμενων της Πράξης.
Οι εντάξεις των υπόλοιπων δράσεων της Πράξης θα υλοποιούνται σταδιακά, με γνώμονα το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησής της και την αποτίμηση της προόδου των εκτελούμενων ενεργειών. Διαρκώς παρούσες τέλος, βρίσκονται
και οι δράσεις δημοσιοποίησης της Πράξης προς το σκοπό της ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και της
μεγιστοποίησης της προστιθέμενης αξίας για τα επωφελούμενα από τη συμμετοχή σε αυτή, άτομα με αναπηρία.
Με την πεποίθηση πως η πλέον επίκαιρη και εξειδικευμένη υποστήριξη για τους ωφελούμενους της Πράξης μπορεί
να προέλθει πρωτίστως από άτομα και επαγγελματικές ομάδες που είναι εν ενεργεία φορείς ρόλων στους
αντίστοιχους τομείς της κοινωνίας, η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ επιθυμεί για μια ακόμη φορά να
ευχαριστήσει όλους τους εταίρους της για την υπεύθυνη στάση και συνδρομή τους στην υλοποίηση της Πράξης
καθώς και όλους εκείνους που στηρίζουν την εν λόγω προσπάθειά της.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την Πράξη, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην έδρα
της Α.Σ. ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ, Ερατύρας 3, 104 39 Αθήνα, τηλέφωνο 210 82 59 664 ή εναλλακτικά να ανατρέχουν στις
ιστοσελίδες των Εταίρων της Α.Σ.: www.esaea.gr, www.kmop.gr, www.imee.gr, www.hatta.gr , www.posgamea.gr

Η Πράξη υλοποιείται από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ‘ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ’ στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές
δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και
αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα
Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων
ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.

