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Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα : “Παράταση Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών ”
Όπως γνωρίζετε στο πλαίσιο των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ)
και πιο συγκεκριμένα από το Θεματικό Στόχο (ΘΣ) 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης,
καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων λειτουργούν οι Δομές παροχής
βασικών αγαθών που περιλαμβάνουν τα Κοινωνικά Παντοπωλεία, τις Δομές Παροχής
συσσιτίων και Κοινωνικά Φαρμακεία.
Η δράση χρηματοδοτείται κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο και πιο συγκεκριμένα από το Θεματικό Στόχο (ΘΣ) 9 «Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων».
Σήμερα λειτουργούν 280 Δομές στους Δήμους της χώρας που καθημερινά εξυπηρετούν
πάνω από 100.000 ωφελούμενους που ζουν χωρίς εισοδήματα σε συνθήκες ακραίας
φτώχειας.
Μέσω των Δομών αυτών εξασφαλίζεται η κάλυψη των βασικών αναγκών (τροφή,
ένδυση, κα), η πρόσβαση σε βασικά ανθρώπινα δικαιώματα (φαρμακευτική περίθαλψη,
εργασία, εκπαίδευση κα).
Σε όλες τις Δομές εργάζονται πάνω από 500 εργαζόμενοι μεταξύ των οποίων και
κοινωνικοί λειτουργοί μέλη του ΣΚΛΕ, που προσφέρουν εξατομικευμένες υπηρεσίες
όπως η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, ψυχοκοινωνικής στήριξης, ατομικής
ενδυνάμωσης, επαγγελματικής συμβουλευτικής και επισιτιστικής βοήθειας.
Παρά το γεγονός ότι η χρηματοδότηση της λειτουργίας σύμφωνα με τις ισχύουσες
Αποφάσεις Ένταξης πρόκειται να σταματήσει τους αμέσους επόμενους μήνες δεν έχουν
υλοποιηθεί οι απαραίτητες ενέργειες για την επέκταση της λειτουργίας τους.

Πάγια θέση του Συνδέσμου μας είναι ότι τα κενά και οι ελλείψεις στην κοινωνική πρόνοια
και τις κοινωνικές υπηρεσίες είναι τέτοια που δεν καλύπτονται με θέσεις προσωρινής
απασχόλησης οι οποίες επιπλέον δεν προσφέρουν τίποτα μακροπρόθεσμα στην
καταπολέμηση της ανεργίας που πλήττει τους νέους. Η αρμοδιότητα για τη λειτουργία
των Δομών ανήκει στους Δήμους. Κατά συνέπεια θα πρέπει με νομοθετική ρύθμιση να
ενταχθούν οργανικά στις Διευθύνσεων Κοινωνικών Υπηρεσιών και να στελεχωθούν με
μόνιμο προσωπικό, σε θέσεις που θα συσταθούν άμεσα.
Με δεδομένο ότι οι δομές παίζουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση επειγουσών
κοινωνικών αναγκών, λειτουργούν συμπληρωματικά στα μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί
παρέχοντας τις απαραίτητες υποστηρικτικές υπηρεσίες στους πολίτες και συμβάλλουν
σημαντικά στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, δεν υπάρχει η πολυτέλεια
διακοπής της λειτουργίας τους παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες
για τη συνέχιση της λειτουργίας όλων των υφιστάμενων Δομών.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διασαφήνιση και συνεργασία.
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Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κο Βρούτση
Υφυπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων, κα Μιχαηλίδου
Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κο Σταμάτη
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