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Πρόγραµµα 
Με

 

Το Κέντρο Κοινωνικής

στην καταπολέµηση του

υλοποιεί σε συνεργασία

Επανένταξη» διάρκειας

αστέγων σε αυτόνοµες

στέγασης και κοινωνικής

παροχή υπηρεσιών εργασιακής

ωφελούµενων θα µπορέσει

µε τελικό σκοπό την επανένταξη

Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν

οι παρακάτω: 

• Στέγαση 

• Κάλυψη ειδών πρώτης ανάγκης

• Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πρόγραµµα «Στέγαση και επανένταξη»
Με το διακριτικό τίτλο «Συνδιαμορφώνουμε το μέλλον» 

Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας επιθυµε

καταπολέµηση του προβλήµατος της έλλειψης στέγης. Για

συνεργασία µε την ΜΚΟPRAKSIS το πρόγραµµα

διάρκειας ενός έτους, το οποίο στοχεύει στην οµαλή

αυτόνοµες µορφές διαβίωσης µέσω της παροχής

κοινωνικής φροντίδας. Έτερο στόχο του προγράµµατος

εργασιακής επανένταξης, µέσω των οποίων

µπορέσει να διεκδικήσει ισότιµα µια θέση στην

επανένταξη στον κοινωνικό ιστό. 

θα παρασχεθούν στους ωφελούµενους του προγράµµατος

πρώτης ανάγκης 

υποστήριξη 
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» 

επιθυµεί να συµβάλλει 

στέγης. Για το λόγο αυτό 

πρόγραµµα «Στέγαση και 

στην οµαλή µετάβαση 30 

παροχής υπηρεσιών 

προγράµµατος αποτελεί η 

των οποίων µέρος των 

στην αγορά εργασίας 

του προγράµµατος  είναι 



• Εργασιακή συµβουλευτική 

• Νοµική συµβουλευτική 

• Χρηµατοοικονοµική διαχείριση 

• ∆ιασύνδεση µε αρµόδιες Υπηρεσίες (π.χ. καθοδήγηση για την αξιοποίηση 

προγραµµάτων, δράσεων ή παροχών στις οποίες θα µπορούσε να ενταχθεί ο 

ωφελούµενος, ενέργειες για την έκδοση βιβλιαρίου ανασφάλιστου, έκδοση ΑΦΜ, 

ΑΜΚΑ, κτλ) 

Προκειµένου  να επιτευχθεί ο στόχος της εργασιακής επανένταξης πρόκειται να 

παρασχεθεί στους ωφελούµενους του προγράµµατος µια σειρά δράσεων 

πληροφόρησης και εργασιακής συµβουλευτικής µέσα από την οποία αναµένεται η 

προώθηση τους στην αγορά εργασίας ή τη δραστηριοποίησή τους µέσω της 

αυτοαπασχόλησης. 

Η Πράξη την οποία υλοποιεί  το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής 

Μακεδονίας  σε συνεργασία µε την ΜΚΟPRAKSISυλοποιείται στο πλαίσιο του 

προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη» και χρηµατοδοτείται από πόρους της 

Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Πρόνοιας και µε Αρχή ∆ιαχείρισης το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και 

Ανθρώπινου ∆υναµικού (ΕΙΕΑ∆). 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π. Κ.Μ 

 

ΣΥΛΒΑΝΝΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ 

 

 

Με τη συνεργασία της ΜΚΟ PRAKSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


