Ππακηικά ηηρ 42ηρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η
οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο.
Παπόνηερ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Τζνιάθε Δχε
Καξεθιάο Αλδξέαο
Σηνχππαο Σάββαο
Κφκπνο Αδάκνο
Καινγεξφπνπινο Μηράιεο
Φσκαηάο Φξίζηνο
Παπαδφπνπινο Φξίζηνο
Μνχζηξα Φιψξα

Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
Μέινο
Μέινο
Μέινο
Μέινο
Μέινο
Μέινο
Μέινο

Απόνηερ:
1.
2.
3.
4.
5.

Καπθαιηάο Αλδξέαο
Παπαησάλλνπ Πέξζα
Γησξγαιιέηνο Λφιινο
Οιχκπηνο Σηαχξνο
Σηίγγαο Νεφθπηνο

Μέινο
Μέινο
Μέινο
Μέινο
Μέινο

Παπακαθήμενοι:
Λίηζα Φαξαιάκπνπο

Δθπξφζσπνο L.C. Educational

Γηαλλνχιια Αλησλίνπ

Δθπξφζσπνο L.C. Educational

Μειίλα Σρνηλή

Δθπξφζσπνο ηνπ ζπλδέζκνπ Funraising

Διέλε Λεσλίδνπ

Γξακκαηέαο ηεο επηηξνπήο

Θέμα 1ον:
Σσεδιαζμόρ ένηαξηρ εθελονηών ζηο ππόγπαμμα Κοινωνική επγαζία ζηο δπόμο.
Η θνηλσληθή ιεηηνπξγφο ηνπ πξνγξάκκαηνο θπξία Φξηζηίλα Τδηακπαξηά εηζεγήζεθε ηελ
έληαμε εζεινληψλ ζην πξφγξακκα «θνηλσληθή εξγαζία ζην δξφκν».
Σηε ζπλέρεηα έδσζε ζε φια ηα κέιε ζρεηηθφ ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ην νπνίν
επηζπλάπηεηαη σο παξάξηεκα Α .
Όια ηα κέιε ζπκθψλεζαλ κε ηελ πην πάλσ εηζήγεζε θαη ζπγράξεθαλ ηελ θ. Τδηακπαξηά
γηα ηελ εηζήγεζε ηεο θαζψο θαη γηα ηελ δξάζε ηεο γεληθά ζην πξφγξακκα .
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Η πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ήδε ζπδήηεζε απηφ ην ζέκα κε ηελ
Γεκνηηθφ Γξακκαηέα θαη ηελ θα Τδηακπαξηά ζε ζπλάληεζε πνπ είραλ θαη ε θα Τδηακπαξηά
γλσξίδεη φηη ζηε Θεζζαινλίθε ππάξρεη εζεινληηθή νξγάλσζε ε νπνία αζρνιείηαη κε ην
πξφγξακκα θνηλσληθή εξγαζία ζην δξφκν θαη φηη θαη ζην Ηξάθιεην Κξήηεο ιεηηνπξγεί
ηέηνην πξφγξακκα.
Ωο εθ ηνχηνπ, εηζεγήζεθε φπσο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Europe for citizens πνπ
ε Γ’ Φάζε ηνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Ηξάθιεην ηνλ Ινχλην, λα δεηήζνπκε απφ ηνλ
Γήκν Θεζζαινλίθεο φπσο ζηελ αληηπξνζσπεία ηνπ ζπκκεηέρεη εθπξφζσπνο απηήο ηεο
εζεινληηθήο νξγάλσζεο θαη παξάιιεια λα δεηήζνπκε απφ ηνλ Γήκν Ηξαθιείνπ φπσο
ζην πξφγξακκα ηνπο πεξηιάβνπλ ην ζέκα ηεο «θνηλσληθήο εξγαζίαο ζηνλ δξφκν»
πξνθεηκέλνπ λα αληαιιάμνπκε απφςεηο θαη λα δνχκε πσο ιεηηνπξγεί ζηελ Θεζζαινλίθε
θαη ζην Ηξάθιεην κε ηελ εκπινθή ησλ εζεινληψλ.
Δπηπιένλ εηζεγήζεθε φπσο ζηελ αληηπξνζσπεία ηνπ Γήκνπ Λεκεζνχ ζπκκεηέρεη θαη ε θα
Τδηακπαξηά.
Όια ηα κέιε ζπκθψλεζαλ λα επαλέιζεη ην ζέκα ζηελ επηηξνπή κεηά ηελ ζπλάληεζε πνπ
ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Ηξάθιεην.
Η θ. Φιψξα Μνχζηξα εηζεγήζεθε φπσο φηαλ ζπδεηνχληαη πξνγξάκκαηα πνπ
ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην θξάηνο λα θαιείηαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ε θνηλσληθή
ιεηηνπξγφο πνπ ηα παξαθνινπζεί θ. Φξηζηηάλα Ιαθψβνπ θαη ε Πξφεδξνο αλέθεξε φηη ζην
κέιινλ ζα θαιείηαη.
Θέμα 2ον:
Ππόηαζη Progress ζε ζσέζη με ηιρ διακπίζειρ και ηη διαθοπεηικόηηηα
Οη εθπξφζσπνη ηνπ LC Educational ελεκέξσζαλ ηνπ παξφληεο γηα ην πξφγξακκα
Progress.
Αλέθεξαλ φηη είλαη έλα πξφγξακκα ηεο Δ.Δ. πνπ δηαρεηξίδεηαη ζέκαηα εξγαζίαο ζε ζρέζε
κε ηηο δηαθξίζεηο θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα.
Σρεηηθφ ελεκεξσηηθφ πιηθφ γηα ην πξφγξακκα επηζπλάπηεηαη σο παξάξηεκα Β.
Σηε ζπλέρεηα δηεπθξηλίζηεθαλ ηα αθφινπζα:
Σε πεξίπησζε εκπινθήο ηνπ Γήκνπ ζην πην πάλσ πξφγξακκα ε αίηεζε ζα
πξέπεη λα ππνβιεζεί επίζεκα απφ ην Γήκν γηα λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο
πηζαλφηεηεο έγθξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο .
Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 300.000 Δπξψ θαη ην 20%
ζα βαξχλεη ηνλ Γήκν Λεκεζνχ. Τν πνζφ πνπ πξέπεη λα θαηαβάιεη ν Γήκνο ζα
κπνξεί λα ππνινγηζζεί ζε ππεξεζίεο (εξγαηνψξεο, αίζνπζεο πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα
πξαγκαηνπνηεζε εθδειψζεσλ θ.ι.π) πνπ ζα πξνζθέξεη θαη έηζη λα κελ ρξεηαζηεί
λα δηαζέζεη νπνηνδήπνηε πνζφ .
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Η πξνεηνηκαζία ηεο πξφηαζεο θαη ε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα γίλεη απφ ην
LC Educational. ζε ζπλεξγαζία κε ηελ επηηξνπή θνηλσληθήο πξφλνηαο.
Τν ζέκα ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα είλαη “ε εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο
δηαθξίζεηο” θαη ζηφρνο είλαη λα εκπιαθνχλ ζε απηφ πνιιέο νξγαλψζεηο ζηε θάζε
ηεο πινπνίεζεο.
Η δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα είλαη γηα 1 ρξφλν.
Η πην πάλσ πξφηαζε αληηθξίδεηαη θαηαξρήλ ζεηηθά απφ φινπο ηνπο παξφληεο θαη ην
ζέκα παξαπέκπεηαη ζην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην γηα έγθξηζε.
Θέμα 3ον:
Ημεπίδα για ηην ημέπα ηηρ Γςναίκαρ ζηιρ 16 Μαπηίος
Η πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο ππελζχκηζε ζηνπο παξφληεο φηη ππάξρεη απφθαζε ηεο
επηηξνπήο θαη ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ γηα δηνξγάλσζε ηεο πην πάλσ εθδήισζεο πνπ
ζα εληαρζεί ζηηο εθδειψζεηο ηεο Δπξσπαηθήο Δπηηξνπήο.
Δλεκέξσζε ηνπο παξφληεο φηη ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεκνηηθή Γξακκαηέα έθαλε κηα
πξνεξγαζία γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο πην πάλσ εθδήισζεο ζηελ νπνία εηζεγνχληαη λα
πεξηιεθζνχλ ηα αθφινπζα:
Παξνπζίαζε έξεπλαο πνπ έγηλε παγθχπξηα απφ ηελ Οξγάλσζε Γπλαηθψλ
Δπηρεηξεκαηηψλ θαη Δπαγγεικαηηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο γπλαίθαο ζηελ εξγαζία.
Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξγαζηεξίσλ ελδπλάκσζεο γπλαηθψλ
Δλεκέξσζε γηα ηε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα απφ ιεηηνπξγφ ηνπ ππνπξγείνπ
εκπνξίνπ
Δλεκέξσζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο γπλαίθαο ζηελ πνιηηηθή απφ ηελ θ. Μάξσ
Βαξλαβίδνπ ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ γηα ηα δηθαηψκαηα ηεο γπλαίθαο.
Δλεκέξσζε απφ ηελ Υπνπξγφ Δξγαζίαο ή εθπξφζσπφ ηεο γηα ηα ζρέδηα
ρνξεγηψλ/παξνρψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε γπλαίθα εξγαδφκελε
Φαηξεηηζκνχο απφ ηνλ Γήκαξρν Λεκεζνχ, ηελ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Κνηλσληθήο
Πξφλνηαο θαη ηνπο Υπνπξγνχο Δξγαζίαο, Γηθαηνζχλεο θαη Δκπνξίνπ.
Σηε ζπλέρεηα ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ε εκεξίδα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε μελνδνρείν θαη φηη
ζε απηή ζα θιεζνχλ λα παξαζηνχλ εθπξφζσπνη γπλαηθείσλ θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ
νξγαλψζεσλ.
Έγηλε εηζήγεζε λα δεηεζνχλ πξνζθνξέο απφ ηα μελνδνρεία Κάληθα θαη Κνχξεην.
Ο θ. Καινγεξφπνπινο εηζεγήζεθε φπσο ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην νξγαλσζεί θαη
εθδήισζε γηα ηε κεηέξα.
Θέμα 4ον:
Κοινωνικό Πανηοπωλείο
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Η πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο ελεκέξσζε ηνπο παξφληεο φηη ππάξρεη έλαο ζχλδεζκνο κε
ηελ νλνκαζία Funraising ν νπνίνο παξά ην γεγνλφο φηη είλαη λενζχζηαηνο εληνχηνηο έρεη
δείμεη ηεξάζηηα δξάζε θαη πξνζθνξά θαη βνεζά άπνξα παηδηά θαη νηθνγέλεηεο γηα απηφ
θιήζεθε ζηε ζπλεδξία ε εθπξφζσπνο ηνπ θ. Μειίλα Σρνηλή γηα λα εμεηαζηεί ην
ελδερφκελν αλ ζα κπνξνχζε λα ζπλεξγαζηνχκε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνηλσληθνχ
παληνπσιείνπ.
Η θ. Σρνηλή αλέθεξε φηη ν ζχλδεζκνο ηνπο θπξίσο βνεζά παηδηά. Ξεθίλεζαλ αξρηθά κε ηελ
παξνρή δψξσλ ζε απηά . Δπίζεο πξνκεζεχνπλ νηθνγέλεηεο κε δηάθνξα πξντφληα φπσο
θαξνηζάθηα, θξεβαηάθηα θ.α θαζψο θαη κε ηξφθηκα.
Η πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο αλέθεξε φηη είλαη κέινο ηνπ πην πάλσ ζπλδέζκνπ θαη ζε
ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηελ πξφεδξν ηνπ ζπλδέζκνπ ζθέθηεθαλ λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηε
δεκηνπξγία ηνπ θνηλσληθνχ παληνπσιείνπ κηα θνξά ηε βδνκάδα. Σηε ζπλέρεηα ε
Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο παξεπξέζεθε ζε ζπλεδξίαζε ησλ κειψλ ηνπ ζπλδέζκνπ φπνπ
ηνπο ελεκέξσζε γηα ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ
Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ θαη ηε ζθέςε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ζχλδεζκν γηα
πινπνίεζε απηήο ηεο απφθαζεο.
Η θ. Σρνηλή αλέθεξε φηη εθείλν πνπ ηνπο αλεζπρεί είλαη φηη δελ έρνπλ ζηαζεξή ξνή
πξαγκάησλ. Κάπνηεο θνξέο κπνξεί λα έρνπλ ηξφθηκα γηα λα εμππεξεηήζνπλ έλα κηθξφ
αξηζκφ νηθνγελεηψλ θάπνηεο θνξέο φκσο κπνξεί λα κελ έρνπλ θαη εηζεγήζεθε φπσο
εηνηκάδνληαη παθέηα γηα ηελ θάζε νηθνγέλεηα κε δηάθνξα είδε αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο.
Η πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο αλέθεξε φηη ζε πεξίπησζε πνπ ζα βξεζνχλ θάπνηνη κφληκνη
πξνκεζεπηέο ζα κπνξνχζε λα μεπεξαζηεί ην πην πάλσ πξφβιεκα θαη λα ιεηηνπξγήζεη
ην θνηλσληθφ παληνπσιείν θαη φηη κεηά απφ έξεπλα πνπ έθαλε ππάξρνπλ ππεξαγνξέο
πνπ κπνξνχλ λα πξνκεζεχζνπλ ην θνηλσληθφ παληνπσιείν κε θάπνηα πξντφληα δηθήο
ηνπο εηζαγσγήο.
Με ηελ εηζήγεζε λα γίλεη επαθή κε δηάθνξεο ππεξαγνξέο θαη πξνκεζεπηέο πξνθεηκέλνπ
λα εμαζθαιηζηνχλ πξντφληα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ
ζπκθψλεζαλ θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο Δπηηξνπήο.
Δπηπιένλ, ε Πξφεδξνο θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζπκθψλεζαλ κε ηελ ηδέα
ηεο εηνηκαζίαο παθέησλ αλάινγα κε ηα δηαζέζηκα πξντφληα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε
δηθαηνχρνπ.
Τέινο ε Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο εηζεγήζεθε ζηελ θ. Σρνηλή λα κεηαθέξεη ζην ζχλδεζκν
ηνπο ηα φζα ιέρζεθαλ ζηε ζπλεδξία θαη ζε πεξίπησζε πνπ ζπκθσλνχλ λα
ζπλεξγαζηνχκε ην ζέκα ζα επαλέιζεη.

Η Ππόεδπορ
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