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Συνοδευτικά μέτρα (με ίδια μέσα ) 

Το Κέντρο Συνοδευτικών μέτρων  και υποστηρικτικών 
Υπηρεσιών  (Γραφείο ΤΕΒΑ ) όπως ονομάστηκε και διαδόθηκε  
στην τοπική κοινωνία λειτούργησε : 

Στον Δήμο Κορινθίων  Δικαιούχο (στην Κόρινθο )  και σε 

 χώρους γραφεία στις έδρες  των  εταίρων  του 
προγράμματος της Π.Ε Κορινθίας:  

Δήμος Κορινθίων , Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας Δήμος 
Βέλου Βόχας, Δήμος Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης , Δήμος 
Νεμέας , Δήμος Σικυωνίων, Σωματείο Ατόμων με ειδικές 
ανάγκες Νομού Κορινθίας  
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Ανάγκες  για την διαμόρφωση  τοπικού  
Δικτύου    

   
Η λειτουργία της δομής αυτής έγινε ύστερα από  
διαπιστωμένες ανάγκες των εταίρων μέσα από συναντήσεις 
και συσκέψεις για το θέμα αυτό .  
Η ανίχνευση των αναγκών :πραγματοποιήθηκε  με ειδικά 
έντυπα (ερωτηματολόγια ). 
Η  δημιουργία τοπικού δικτύου σε επίπεδο ΠΕ Κορινθίας  
έτσι ώστε οι υπηρεσίες  τόσο προς τους ωφελούμενους όσο 
και προς την τοπική κοινότητα να έχουν στόχο την  
ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της προκειμένου να 
επιτευχθούν τα μέγιστα αποτελέσματα.  
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Ενέργειες Δικτύωσης Τοπικό Δίκτυο  
     

Έχοντας την επί σειρά ετών  εμπειρία του Δήμου κορινθίων  
των κοινωνικών του υπηρεσιών  την εμπειρία των εταίρων 
πραγματοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες: 
  
Καταγραφή δυνητικών φορέων  για συνεργασία , και η 
δημιουργία καταλόγου με θεματικές κατηγορίες σύμφωνα 
με εκτιμώμενες ή θεματικές ανάγκες του πληθυσμού στόχου. 
 
Η θεματική κατηγοριοποίηση αφορούσε τους τομείς :  
Ασφάλεια ,  Προστασία , Υγεία , Εργασία, Εκπαίδευση , 
Εκκλησία , Σύλλογοι κ.π.α. 
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Φορείς τοπικού Δικτύου - Θεματική 
κατηγοριοποίηση 

 

Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας    
ΟΑΕ∆ – Κέντρα προώθησης Απασχόλησης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας   
Επαγγελματικοί  Σύλλογοι 
Κοινωνικά Παντοπωλεία Δήμων  
Επιμελητήριο  Νομού Κορινθίας  
Κέντρα δια βίου μάθησης  Περιφέρειας 
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  
Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  
Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας  
Σύλλογοι  Γονέων και κηδεμόνων. 
 Εκκλησία   
Τοπικά παραρτήματα Ερυθρού Σταυρού   
Σύλλογος Μεταναστών   
Το χαμόγελο του παιδιού 
Κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Κορινθίων  
Εθελοντικές ομάδες  
Και  άλλες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή 
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Ενέργειες επικοινωνίας  
 
Η επικοινωνία με τους ανωτέρω φορείς  πραγματοποιήθηκε ως εξής  : 
 Ενημερώθηκαν με γραπτές επιστολές   για την λειτουργία , τους 

στόχους και τις δραστηριότητες του Κέντρου  Συνοδευτικών 
μέτρων  και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών . 

 Με προσωπική επαφή ,  
 Με ενημέρωση  μέσω της  ιστοσελίδας του Δήμου  
 Έκδοση φυλλαδίων  

 
 Με ημερίδες  και συναντήσεις ενημέρωσης . 

 
 Εμπλοκή προσώπων  εντός και εκτός δικτύου (πρόσωπα κλειδιά , 

και άτομα ευαισθητοποιημένα  εθελοντές με εμπειρία  με σκοπό 
την μετάδοση πληροφοριών  από άτομο σε άτομο ) 
 

 Τέλος με την  επιβεβαίωση της πρόθεσής τους να υποστηρίξουν 
το έργο . 
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Μεθοδολογία – Λειτουργίας του Κέντρου Ενέργειες  

 
Ορισμός  στελεχών κοινωνικής κατεύθυνσης από τους εταίρους  στα  
κατά τόπους σημεία τους για την λειτουργική υποστήριξη του 
Κέντρου . 
  
Με την δημιουργία  μητρώου εξυπηρετούμενου πληθυσμού – 
ωφελουμένων,  ΤΕΒΑ μέσω της  αξιοποίησης της πλατφόρμας ΤΕΒΑ . 
  
Με τηλεφωνική και γραπτή σε ωφελούμενους ΤΕΒΑ  
Με sms για την ενημέρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών . 
 
Με διανομή   έντυπου φυλλαδίου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες το 
οποίο παραλαμβάνονταν κατά τις διανομές   και παρέχονταν 
προσωπική πληροφόρηση για την λειτουργία του μέσω της 
(σακούλας τροφίμων ). 

7 



Επιμέρους Ενέργειες - Υποδοχή ωφελουμένων  

 
Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των ωφελούμενων 
δικαιούχων με την σύμφωνη γνώμη τους για την χρήση των 
προσωπικών τους στοιχείων. 
 
Συμπλήρωση αίτησης με καταγραφή των προσωπικών 
στοιχείων των  ωφελούμενων και  
 
καταγραφή του αιτήματος και της ημερομηνίας. Καταγραφή 
της «διάγνωσης» των αναγκών από στελέχη του κέντρου και 
ενημέρωση σε ειδικό έντυπο με αξιολόγηση  των αναγκών 
τους. 
Καταγραφή της ενέργειας υποστήριξης των ωφελούμενων  σε 
έντυπο  παρουσιολόγιο . 
  
 8 



 Δράσεις –Ενέργειες  προς ωφελούμενους  
Προσλήφθηκε: 
 επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις  μίσθωσης έργου, με 
αντικείμενο έργου : 
  Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και 
κοινωνικής ένταξης των Οικογενειών και των μελών  τους  
Με την συνδρομή    Ψυχολόγου / Συμβούλου  ψυχικής υγείας. 
Παραδοτέα : 290 Ατομικές συνεδρίες. 
  

Υπηρεσίες ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης των 
Οικογενειών και των μελών  τους παρέχοντας   Συμβουλευτική και 
ευαισθητοποίηση σε  σε θέματα υγείας 
Ευαισθητοποίηση σε θέματα  πρόληψης/προαγωγής της υγείας 
Συμβουλευτική για την ένταξη στην αγορά εργασίας  
Δράσεις προώθησης στην απασχόληση.  
Με την συνδρομή  Κοινωνικού Λειτουργού    
Παραδοτέα : 530  συνεδρίες ατομικές συνεδρίες . 
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Με  υποστήριξη οικογενειών   στην παροχή διατροφικών συμβουλών και 
παρακολούθηση εφαρμογής αυτών για την άμεση προστασία της υγείας 
τους 
Με την συνδρομή  στελέχους : Διαιτολόγου -Διατροφολόγου 
Παραδοτέα : 440 ατομικές  συνεδρίες . 
  
Με Υπηρεσίες  Αντιμετώπισης  προβλημάτων λόγου (προφορικού και 
γραπτού) σε παιδιά  καθώς και μαθησιακών δυσκολιών  
Με την συνδρομή  : Λογοθεραπευτή   Παραδοτέα : 50 ατομικές συνεδρίες. 
  
Δράσεις δημιουργικής απασχόλησης (μουσικοκινητική αγωγή και θεατρικό 
παιχνίδι) για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών  . Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Θερινής 
Περιόδου  (100 ωρών ) 
Με την συνδρομή στελεχών :2 Παιδαγωγοί  
                                                                                       
  

Δράσεις –Ενέργειες  υποστήριξη  προς 
ωφελούμενους  
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Δράσεις –Ενέργειες   υποστήριξη  προς 
ωφελούμενους  

 
 
 

  
 

• Εκπαιδευτική δράση – Υλοποίηση Εκπαιδευτικού 
προγράμματος με τίτλο : Εκμάθηση ελληνικής Γλώσσας, 
για μετανάστες. 

• Ειδικότητα Στελέχους : Φιλόλογος  

•  Διάρκεια σε ώρες  : 50  

• Ωφελούμενοι :  20 Άτομα 
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 Πιστοποίηση και παραλαβή  του Φυσικού 
αντικειμένου  του Κέντρου Συνοδευτικών μέτρων .  

 Παραλήφθηκε υλικό : 

 Κατάλογοι με τους ανθρωπομήνες απασχόλησης  

 Υπογεγραμμένα  παρουσιολόγια .  

 Ημερήσιες καρτέλες Αιτήσεις  καταγραφής εισερχομένων 
ωφελούμενων.)  

 Ατομικές εκθέσεις 

 Φάκελοι ωφελούμενων με αναλυτικά στοιχεία 

 Έντυπο και ψηφιακό υλικό συναντήσεων 

  Έντυπο και ψηφιακό υλικό από δράσεις δημοσιότητας 

  Μηνιαίες  εκθέσεις  πεπραγμένων κάθε στελέχους της Δομής με 
αριθμό παραδοτέων  σε μηνιαία βάση  

 Ατομικοί φάκελοι στελεχών με αναλυτικά στοιχεία  
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Κινητή μονάδα για την υποστήριξη των 
εταίρων   

Οι υπηρεσίες  παρέχονταν  εκτός της έδρας του  
Δικαιούχου Δήμου Κορινθίων και στις έδρες των άλλων 
εταίρων :  

 με  λειτουργία κινητής μονάδας υποστήριξης  ( 
μίσθωση μεταφορικού μέσου )  

Υποστηρίχθηκαν  όλοι οι εταίροι  σε όλα τα μέτρα . 

 Με αιτήσεις στα κατά τόπους σημεία  ορίζονταν  
προκαθορισμένες συναντήσεις  στο συγκεκριμένο 
σημείο σε καθορισμένο χρόνο. 
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Ποσοστά συμμετοχής ανά συνοδευτικό μέτρο  

21%

39%3%1%

32%

4%
Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής Στήριξης -Ψυχολόγοι 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης κοινωνικοί

λειτουργοί  

δράσεις δημιουργικής απασχόλησης σε παιδιά  6-

12 ετών

Εκπαιδευτικά προγράμματα εκμάθησης ελληνικής

γλώσσας για μετανάστες

Υπηρεσίες υποστήριξης Οικογένειας με

διατροφικές συμβουλές 

Υπηρεσίες αντιμετώπισης προβλημάτων λόγου

(προφορικού και γραπτού) 
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Προγραμματισμός δράσεων ΣΥΥ  της πράξης 2018 -
2019  

 
Ο  Δήμος Κορινθίων στα πλαίσια της πράξης  θα ενισχύσει την  υλοποίηση 

Συνοδευτικών μέτρων   μετά από την αξιολόγηση καταγεγραμμένων 
αιτημάτων που δεν ικανοποιήθηκαν   με ειδικότητες  

 Εμψυχωτές  για διοργάνωση εκδηλώσεων  για την ψυχαγωγία των 
ωφελούμενων. 

  Πρόσληψη Εργοθεραπευτή  

  Οικονομολόγου με αντικείμενο:  την επιμόρφωση των ωφελούμενων 
για τη σωστή διαχείριση των οικονομικών και παραδείγματα για την 
αντιμετώπιση της οικονομικής δυσπραγίας. 

  Νομικού με αντικείμενο την  παροχή συμβουλών νομικής υποστήριξης 
όπου κρίνεται αναγκαίο. 
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Σας ευχαριστώ Πολύ !!! 
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