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Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013

ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ

Με μια ματιά η πορεία της Πράξης:
«Πρόσβαση στον Τουρισμό – Ώθηση στην Εργασία:
Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία
στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής»
Με ικανοποιητικούς ρυθμούς και επαρκή ενδιάμεσα αποτελέσματα εξελίσσονται οι δράσεις της Πράξης:
«Πρόσβαση στον Τουρισμό – Ώθηση στην Εργασία: Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με
αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής», απευθυνόμενη σε 100 ωφελούμενους/ες με αναπηρία.
Εντός του πρώτου τριμήνου του έτους, οι ενέργειες των εταίρων της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ‘ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ’
επικεντρώθηκαν σε μία διττή κατεύθυνση και προοπτική: αφενός της ενίσχυσης του δυναμικού των ωφελούμενων
της Πράξης (λ.χ. μέσω της κατάρτισης, της ψυχοκοινωνικής και επαγγελματικής τους συμβουλευτικής υποστήριξης),
αφετέρου της δικτύωσης αυτών με τους τοπικούς και παραγωγικούς φορείς της κοινωνίας και δη τους εκπροσώπους
που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής.
Με την ολοκλήρωση, εντός του Ιανουαρίου, του ‘κύκλου’ της ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής τους υποστήριξης -σε
ομαδικό και ατομικό επίπεδο- στην επιτυχή έκβαση του οποίου αναγνωρίζεται η συνδρομή εξειδικευμένων
επαγγελματιών (ψυχολόγων, ψυχοθεραπευτών, κοινωνικών λειτουργών), οι ωφελούμενοι/ες της Πράξης
εντάχθηκαν στις υπόλοιπες προγραμματισμένες δράσεις στο πλαίσιο της υλοποίησής της.
Εντός του Φεβρουαρίου συγκροτήθηκαν τα πρώτα τμήματα κατάρτισης στο αντικείμενο της ‘Οργάνωσης και
Λειτουργίας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Τουριστικής Επιχείρησης και Τουριστικού Γραφείου’, έχοντας μέχρι σήμερα
συμμετάσχει σε αυτά και ολοκληρώσει την κατάρτιση, κατά το μάλλον ή ήττον, οι μισοί/ές ωφελούμενοι/ες της
Πράξης. Στη συγκρότηση των επιμέρους τμημάτων ελήφθη μέριμνα ώστε η σύνθεση των εκπαιδευτικών ομάδων να
αποτελεί μοχλό και όχι τροχοπέδη για την ανάπτυξη και την ευημερία των εκπαιδευόμενων. Συνυπολογίστηκε
ειδικότερα ο τρόπος με τον οποίο τόσο το είδος της αναπηρίας των ωφελούμενων, όσο και οι προϋπάρχουσες
γνώσεις και εμπειρίες τους θα τους/τις διευκόλυναν να συλλειτουργήσουν αποτελεσματικότερα εντός ‘ομόλογων
εκπαιδευτικών ομάδων’, όπου τα χαρακτηριστικά, οι εμπειρίες, οι αναφορές, οι ανάγκες των μελών τους βρίσκονται
σε σύμπνοια και δύνανται να συμπλεύσουν προς τη δημιουργική αξιοποίησή τους και την ενίσχυση του ‘μανθάνειν’
των επωφελούμενων. Η παροχή παράλληλα στους/στις ωφελούμενους/ες της κατάρτισης εύλογων προσαρμογών –
λ.χ. προσβασιμότητα υποδομής φορέα κατάρτισης και εκπαιδευτικού υλικού, υπηρεσίες διερμηνείας σε τμήμα
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κατάρτισης κωφών εκπαιδευόμενων- αποτέλεσε αν όχι ικανή, αναγκαία συνθήκη για την υποστήριξη της
μαθησιακής τους πορείας.
Η συμμετοχή των ωφελούμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία συνέστησε για την πλειοψηφία τους θετική εμπειρία
τόσο στο επίπεδο της πρόσληψης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, όσο και στο συναισθηματικό επίπεδο. Παράλληλα
με την κατάρτιση στις αίθουσες διδασκαλίας, οι ωφελούμενοι/ες βίωσαν μαθησιακές εμπειρίες επισκεπτόμενοι/ες
τουριστικά γραφεία και χώρους τουριστικού ενδιαφέροντος άμεσα συνυφασμένους με το αντικείμενο εστίασης της
εν θέματι Πράξης, όπου και συνομίλησαν με αρμόδια πρόσωπα που εμπλέκονται στην παροχή τουριστικών
υπηρεσιών. Οι εν λόγω εκπαιδευτικές επισκέψεις έδωσαν τη δυνατότητα στις εκπαιδευόμενες ομάδες να εκτεθούν
σε μεθόδους, ιδέες και εφαρμογές που δεν μεταφέρονται εύκολα από τους/τις εκπαιδευτές/τριες σε συμβατικά
περιβάλλοντα μάθησης, ενθαρρύνουν δε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να τις εφαρμόσουν όταν θα έχουν την
ανάλογη ευκαιρία.

«Καλημέρα κύριε […]!
Σήμερα αγόρασα από το σούπερ μάρκετ έναν χαλβά
με την επωνυμία ‘ΜΥΓΔΟΝΙΑ’ [παράδειγμα
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.]….κάτι μου θυμίζει αυτό, ε;!!!
Σκέφτομαι ότι αυτή η αίθουσα στην Ερατύρας στην
οποία συνυπάρχω με τα υπόλοιπα ΑμεΑ (μαζί και εγώ
φυσικά) είναι ίσως η πιο συμπαθητική αίθουσα στην
οποία
ήμουνα
ποτέ…..και
για
αυτό σας
ευχαριστώ!....[…]»
27/03/2013
Απόσπασμα από ηλεκτρονικό μήνυμα
ωφελούμενου (κωδ.αίτησης: Α01/03/03.10.12)
σε εκπαιδευτή θεωρητικής κατάρτισης
στο αντικείμενο της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας του Ν.4019/2011

22/03/2013
Ξενάγηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
(τμήμα κωφών εκπαιδευόμενων με συνοδεία διερμηνέως)

Η κατάρτιση των υπόλοιπων ωφελούμενων της Πράξης βρίσκεται στο παρόν σε εξέλιξη, ενώ παράλληλη τροχιά με
αυτή διαγράφει η επαγγελματική τους συμβουλευτική υποστήριξη –μέσω συνεδριών σε ατομική και ομαδική βάσηη οποία διεξάγεται από εξειδικευμένα στελέχη επαγγελματικού προσανατολισμού - συμβουλευτικής και
επαγγελματίες με μακρόχρονη εμπειρία και ουσιαστική γνώση των απαιτήσεων του κλάδου των τουριστικών
υπηρεσιών. Ως ενέργεια, αποβλέπει στη διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού και εξατομικευμένου πλάνου
επαγγελματικής ανάπτυξης των ωφελούμενων που θα λειτουργήσει ως πυξίδα για την ένταξή τους στις δομές της
απασχόλησης.
Σε ό,τι δε αφορά τη δικτύωση των ωφελούμενων της Πράξης με τους παραγωγικούς φορείς, σημειώνεται πως εντός
του Ιανουαρίου υλοποιήθηκε, στο Ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, το πρώτο forum – συνάντηση εργασίας μεταξύ
των ωφελούμενων και εκπροσώπων από τον επιχειρηματικό ιστό του τουρισμού στην Περιφέρεια Αττικής. Στο
πλαίσιο του forum αναλύθηκαν θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του κλάδου των τουριστικών υπηρεσιών,
τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητές του, τις προοπτικές ανάπτυξής του, καθώς και ζητήματα που αφορούν στους
δυνητικούς τρόπους δραστηριοποίησης των ωφελούμενων της Πράξης στη συγκεκριμένη αγορά. Η υλοποίηση της
συγκεκριμένης παρέμβασης έχαιρε σε σημαντικό βαθμό θετικών σχολίων από τους/τις ωφελούμενους της Πράξης
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ως προς τη γενικότερη αίσθηση που αποκόμισαν από τη συνδιαλλαγή τους με τους επιχειρηματίες που
δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο.

Επιπρόσθετα, στο τέλος Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στο ίδιο Ξενοδοχείο ημερίδα, απευθυνόμενη πρωτίστως σε
ιδιοκτήτες τουριστικών γραφείων, επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου και φορείς του τουρισμού και
στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση των δεύτερων για το αντικείμενο της Πράξης, τον πληθυσμό – στόχο της, τις
βλέψεις και τις προοπτικές της. Στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθούν και οι ενέργειες για
την ηλεκτρονική δικτύωση των ωφελούμενων της Πράξης με τους τοπικούς και παραγωγικούς φορείς του
τουριστικού κλάδου της Περιφέρειας Αττικής.

Αποτελώντας εντούτοις κυριότερο μέλημα της Α.Σ. ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ, η συνεχής βελτίωση της πορείας της Πράξης, παρά
η ανάδειξη μιας εικόνας ομαλής υλοποίησης των δράσεων που προβλέπει και της επίτευξης των στόχων της, πρέπει
σε αυτό το σημείο να παρατεθούν και τα προβλήματα που ανακύπτουν από τη μέχρι σήμερα εξέλιξή της. Σε ένα
πρώτο επίπεδο καταγράφονται οι επιφυλάξεις των ωφελούμενων της Πράξης ως προς την ‘ασφάλεια των
λεωφόρων’ που προτείνονται στο πλαίσιό της. Επιφυλάξεις που επί παραδείγματι εστιάζονται στη λειτουργία του
θεσμού της κοινωνικής οικονομίας και στις δικλείδες ασφαλείας που η εμπλοκή τους σε μορφές κοινωνικής
επιχειρηματικότητας του Ν.4019/2011 τους παρέχει, στους κινδύνους και τις αβεβαιότητες που ενέχονται από την
άσκηση ατομικής ή/και συλλογικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και στην αποδοχή της παρεχόμενης
εργασίας των ατόμων με αναπηρία από δυνητικούς εργοδότες σε μια περίοδο που η προσφορά εργασίας υπερτερεί
σημαντικά της ζήτησης.
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Εκ παραλλήλου, δεν απουσιάζουν και επιφυλάξεις από την πλευρά ορισμένων εκπροσώπων του επιχειρηματικού
ιστού του τουριστικού κλάδου, που σχετίζονται κυρίως με τη δυνατότητα ανταπόκρισης των ωφελούμενων σε έναν
ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό τομέα υπηρεσιών. Αναγνωρίζεται ωστόσο από την πλευρά τους πως το
φάσμα των τουριστικών υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα ευρύ, δυνάμενο να απορροφήσει ανθρώπους διαφορετικών
τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και δυνατοτήτων. Στην κάθε περίπτωση, εκείνο που πρέπει να διερευνηθεί
περαιτέρω είναι η δυνατότητα συμβολής των ωφελούμενων της Πράξης στη διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος
και δη στην ενίσχυση του ‘τουρισμού για όλους’ σε μια χώρα που παρουσιάζει ακόμη ελλείψεις ως προς την
εκπλήρωση αυτής της προοπτικής. Συνθήκη που καθίσταται αναγκαία τόσο για την ανάδειξη νέων θέσεων εργασίας
στον τουριστικό τομέα στις επίμονες συνθήκες οικονομικής ύφεσης στη χώρα μας, όσο και για τη διατήρηση της
βιωσιμότητάς τους.
Από τη μέχρι σήμερα θεώρηση της Πράξης και παρά τους θετικούς βηματισμούς της, πρέπει να υπογραμμισθεί πως
η απρόσκοπτη υλοποίησή της και η προώθηση των στόχων της αποτελεί πρόκληση, καθώς απαιτεί τη συνεχή
εναρμόνιση προγραμματισμένων δυνατοτήτων με πραγματοποιήσιμες πρακτικές.
Τους ανωτέρω κινδύνους δύναται σε ένα βαθμό να αποσοβήσει ο ‘συγκερασμός δυνατοτήτων’ και η ‘συνεργασία’
και στη βάση αυτής της οπτικής, η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ ευχαριστεί εκ νέου τους εταίρους της για
την υπεύθυνη συνεισφορά τους στην υλοποίηση της Πράξης καθώς και όλους εκείνους που με προθυμία
υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη φιλόδοξη και καινοτόμο προσπάθεια.
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 ∆υναµικού 2007-2013» και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο και από εθνικούς πόρους.

