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1.

Περιβάλλον του Έργου

1.1

Φορέας Υλοποίησης – Αναθέτουσα Αρχή

Φορέας Υλοποίησης του Έργου είναι ο Δήμος Χαϊδαρίου και, συγκεκριμένα, η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης(ΔΚΠΑ) του Δήμου Χαϊδαρίου.
Η Δ/νση «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» του Δήμου Χαϊδαρίου είναι αρμόδια για
τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και
τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων.
Στο πλαίσιο των αναγκών του Έργου, θα εμπλακούν τα παρακάτω Τμήματα και Γραφεία:
1. Από το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, τα ακόλουθα Γραφεία:

Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών

Γραφείο Υποστήριξης ΑΜΕΑ

Γραφείο Επιδοματικής Πολιτικής

Γραφείο Εποπτείας & Ελέγχου Κοινωνικοπρονιακών Δομών

Γραφείο Κοινωνικής Φροντίδας Γ΄ Ηλικίας

Γραφείο Υγειονομικής Φροντίδας Γ΄ Ηλικίας
2. Από το Τμήμα Υγειονομικής Πρόληψης και Φροντίδας, το Γραφείο Πρόληψης και Αγωγής
Υγείας
3. Το Τμήμα Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών θα συμβάλλει στην οργάνωση δράσεων
ενημέρωσης και σχετικά με προβλήματα στήριξης της οικογένειας και του παιδιού.
1.2

Στοιχεία Κοινωνικής Διαστρωμάτωσης των Ωφελουμένων από τις Κοινωνικές Δομές
και Υπηρεσίες του Δήμου

Ο Δήμος Χαϊδαρίου εμφανίζει σχετικά υψηλά ποσοστά φτώχειας και αυξημένες ανάγκες
ψυχοκοινωνικής φροντίδας των ευπαθών ομάδων. Η Δ/νση «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» του Δήμου Χαϊδαρίου εστιάζει στην ψυχοκοινωνική προσέγγιση πολιτών και
ευπαθών ομάδων ή κοινωνικά αποκλεισμένων ή καταπιεζόμενων ομάδων του πληθυσμού
του Δήμου που βρίσκονται σε αδυναμία να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στις διαπροσωπικές
τους σχέσεις, στην καθημερινότητά τους και στην ικανοποίησής βασικών αναγκών τους,
στην ανίχνευση, αιτιολογία και επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων, καθώς και στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στα πλαίσια της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής.
Ειδικότερα η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χαϊδαρίου πραγματοποίησε κατά το έτος
2019, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω δράσεις:






Υποδοχή, ενημέρωση και υποστήριξη 900 ατόμων (2019).
Επισκέψεις σε σχολεία (Λύκεια-Γυμνάσια-Νηπιαγωγεία) για την αντιμετώπιση προβλημάτων ενδοσχολικής βίας, μετά από αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Συνεργασία με την Εισαγγελία Πρωτοδικών (Τμήμα Ανηλίκων) για τη διερεύνηση πιθανής κακοποίησης ανηλίκων-Γνωμοδότηση μετά από κοινωνική έρευνα στα περιστατικά.
Υποστήριξη σε 360 οικογένειες απόρων με είδη πρώτης ανάγκης την περίοδο Χριστουγέννων και Πάσχα, οι οποίοι δεν ήταν δυνατό να ενταχθούν σε άλλους φορείς,
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λόγω εισοδηματικών ή άλλων κριτηρίων.

Συνεργασία με τα σχολεία της πόλης, τοπικές επιχειρήσεις τροφίμων και ΚΕΔΧ για τη
συλλογή τροφίμων.

Αντιμετώπιση των αναγκών σε αίμα με εθελοντικές αιμοδοσίες (Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας). Καλύψαμε 49 μονάδες αίματος σε διάφορα Νοσοκομεία τις Αττικής και 3 στην Περιφέρεια.

Συνέχιση του προγράμματος για την παροχή κοινωνικής εργασίας στις υπηρεσίες του
Δήμου. Το έτος 2019 απασχολήθηκαν 16 άτομα (11 άνδρες και 5 γυναίκες).

Συνεργασία με την εταιρεία “Alzheimer” Αθηνών για δεύτερη χρονιά προκειμένου να
στηριχθούν οι φροντιστές υποκείμενων στη νόσο. Ο Δήμος συμμετέχει στο πρόγραμμα κατ΄οίκον «Φροντίζουμε αυτούς που φροντίζουν». Έγινε άμεση παραπομπή σε 8
οικογένειες.

Συντονισμός των διανομών του ΤΕΒΑ σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας και το
Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου.
Σύμφωνα με το SocialAttica, οι Δομές του Δήμου παρείχαν τις ακόλουθες υπηρεσίες:

από το Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας έχουν εξυπηρετηθεί: 15.241
(Μάρτιος 2018-Μαρτ 2020)

από το Κέντρο Κοινότητας, οι ωφελούμενοι που έχουν εξυπηρετηθεί ανέρχονται
σε 2.873 (Νοεμ 2017 - Οκτ 2020). Σύμφωνα με πρόσθετα στοιχεία της ΔΚΠΑ,, υπερισχύουν υπηρεσίες υποστήριξης του ΚΕΑ, διαχείρισης επιδομάτων πρόνοιας, υπερηλίκων και στέγασης. Η συμβουλευτική που παρέχεται είναι πολύ χαμηλή, οπότε το
παρόν Έργο θα στηρίξει αυτή την αδυναμία. Επιπλέον, γίνονται παραπομπές στις Υπηρεσίες του Δήμου, υπηρεσίες διασύνδεσης & παραπομπή σε δημόσιες υπηρεσίες
και υπηρεσίες διασύνδεσης με την αγορά εργασίας (συνεργασία με το Γραφείο Ανέργων του Δήμου Χαϊδαρίου).

Κοινωνικό Παντοπωλείο: εξυπηρετήθηκαν 259 Οικογένειες με 639 μέλη. Από τις οικογένειες αυτές, πάνω από το 44% είχαν από 3 έως και 8 μέλη, το 34% των μελών
τους είχε ηλικία άνω των 60 ετών και το 58% ήταν άνεργοι.

Συσσίτιο: Ωφελούμενοι που έχουν εξυπηρετηθεί: 29.536 (08/2017 - 31/07/2020)

Ψυχολογική υποστήριξη σε 206 άτομα μέσω του συμβουλευτικού σταθμού, εκ των
οποίων το 72% αφορούσε υπηρεσίες λογοθεραπείας.
Επιπρόσθετα:

29 οικογένειες έχουν μέλη ΑΜΕΑ, εκ των οποίων το 76% έχει ποσοστά αναπηρίας
πάνω από 67% (ΚΕΠΑ)

29 οικογένειες έχουν μέλη με προβλήματα ψυχικής υγείας, εκ των οποίων το 62% έχει ποσοστά αναπηρίας πάνω από 67% (ΚΕΠΑ)
Τέλος, ο Δήμος Χαϊδαρίου έχει 503 οικογένειες που υπόκεινται σε συνθήκες ακραίας φτώχειας (6,4% του συνόλου των δικαιούχων του ΤΕΒΑ στη Δυτική Αθήνα) με 1.044 μέλη. Από
τις οικογένειες αυτές, πάνω από το 33% είχαν από 3 έως και 6 μέλη. Διαπιστώνεται ότι το
Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί συμπληρωματικά και προσθετικά με τις δράσεις του
ΤΕΒΑ, ιδιαίτερα στις πολυμελείς οικογένειες του Δήμου.
Εν κατακλείδι, διαπιστώνονται οι ακόλουθες ελλείψεις και ανάγκες :
Οι υπάρχουσες δομές της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου αντικειμενικά έχουν επικεντρώσει το έργο τους στις διάφορες παροχές υλικής στήριξης απόρων οικογενειών και στην
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διαχείριση έκτακτων και οξυμένων περιστατικών τα οποία απαιτούν επείγουσα ψυχολογική
ή άλλη υποστήριξη. Η ύπαρξη ενός μέρους του πληθυσμού το οποίο χρειάζεται σε μόνιμη
βάση υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού και των
διακρίσεων που υφίσταται, ψυχοκοινωνικής στήριξης, εξειδικευμένης φροντίδας είναι μεν
γνωστή στην Κοινωνική Υπηρεσία, αλλά είναι μη διαχείριση με τις σημερινές δυνατότητες
της Υπηρεσίας.
Ιδιαίτερα η στήριξη των οικογενειών που είτε διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας (πέραν της
υλικής στήριξης) είτε καλούνται να διαχειριστούν προβλήματα ψυχοπαιδαγωγικής φύσεως,
έχει από χρόνια καταγραφεί ως μια μεγάλη ανάγκη της τοπικής κοινωνίας του Χαϊδαρίου
την οποία η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου δεν έχει την δυνατότητα να καλύψει με επιτυχία.
Είναι προφανές ότι η ανταπόκριση σε αυτές τις ανάγκες προϋποθέτει την αξιοποίηση ειδικευμένου προσωπικού, ακόμη καλύτερα προσωπικού το οποίο διαθέτει και ένα βαθμό εμπειρίας.
Το αντίστοιχο ισχύει και για τις υπηρεσίες μετανοσοκομειακής φροντίδας, φυσικοθεραπείας, φροντίδας ασθενών με χρόνιες παθήσεις κλπ.
Το σύνολο των παραπάνω αναγκών, αν και μονιμότερου χαρακτήρα, γίνεται περισσότερο
επιτακτικό και επίκαιρο λόγω των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού. Ήδη η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χαϊδαρίου έχει καταγράψει σημαντική αύξηση των αιτημάτων για υλική συνδρομή, τα οποία αποκαλύπτουν και την αύξηση
των πιέσεων για κοινωνικό αποκλεισμό. Η δημιουργία ενός δικτύου υπεράσπισης της κοινωνικής συνοχής στην πόλη του Χαϊδαρίου θα αποτελέσει ίσως τον σημαντικότερο στόχο
του Δήμου την προσεχή διετία και το προτεινόμενο Έργο έναν από τους πυλώνες αυτού του
δικτύου.
Με βάση τα παραπάνω, διαπιστώνονται ανάγκες για την παροχή υπηρεσιών:








στην πολλαπλή στήριξη της οικογένειας και, ειδικότερα:
 στην κοινωνική φροντίδα και στην ανοιχτή ειδική φροντίδα όλων των ηλικιών,
 στην ενίσχυση της κοινωνικοποίησης των οικογενειών Ευπαθών Ομάδων που
διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και απομόνωσης, οικονομικής και κοινωνικής,
 στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε άτομα με χρόνιες παθήσεις
στην στήριξη της ψυχικής ανθεκτικότητας σε επίπεδο Συστήματος (οικογένεια - σχολείο - κοινότητα) και, ειδικότερα:
 στην ψυχοπαιδαγωγική και συμβουλευτική υποστήριξη παιδιών, εφήβων και
νέων
 στην ανάπτυξη πλέγματος υποστηρικτικών ή/και εξειδικευμένων υπηρεσιών
στην παραπάνω ομάδα-στόχο,
στην παροχή υπηρεσιών Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ) και, ειδικότερα, στην
πρώιμη πρόληψη και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των γονέων, εκπαιδευτικών και
μαθητών και στην ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και γονέων
στην στήριξη και διαχείριση της καθημερινής ζωής σε νεαρά ζευγάρια ή/και μητέρες
ή/και σε νέες και δυνάμει μητέρες στους συντρόφους και στα βρέφη τους.
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1.3

Φορέας Χρηματοδότησης

Φορέας Χρηματοδότησης του Έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ ΒΑΑ που εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητά της, μέσω του Ε.Π. «Αττική
2014 -2020».
Αναλυτικότερη πληροφόρηση σχετικά με τις πολιτικές, τις δραστηριότητες και τις χρηματοδοτικές προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής μπορούν να αναζητηθούν μέσω της διαδικτυακής πύλης του Φορέα στη διεύθυνση http://www.patt.gov.gr/site/.
Πρόσθετη ενημέρωση σχετικά με τις προτεραιότητες και την ειδικότερη στόχευση του Ε.Π.
«Αττική 2014 -2020» μπορεί να αναζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους μέσω του δικτυακού χώρου της αρμόδιας Ε.Υ.Δ. στη διεύθυνση http://www.pepattikis.gr/.
1.4

Φορέας Λειτουργίας του Έργου και πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του Έργου

Φορέας Λειτουργίας του Έργου είναι η Δ/νση «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του
Δήμου Χαϊδαρίου (ΔΚΠΑ).
Οι ωφελούμενοι θα παραπέμπονται στις υπηρεσίες της παρούσας Δράσης μέσω του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου (ΚΚ), με βάση και τον Κανονισμό λειτουργίας του., λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΚΚ λειτουργεί ως συμπληρωματική δομή της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας του Δήμου Χαϊδαρίου.
Η λειτουργία του ΚΚ εστιάζει αφενός στην υποδοχή και στην ενημέρωση των πολιτών, ειδικότερα όσων ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και αφετέρου στην υποστήριξή τους
με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου παράλληλα με τη συνεργασία που αναπτύσσει με τις λοιπές κοινωνικές δομές και υπηρεσίες του Δήμου.
Οι Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα,
σε τρεις (3) κεντρικούς άξονες:
Α) Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιώνκοινωνικής προστασίας
Γ) Παροχή Υπηρεσιών. που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των
πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας των ΚΚ (ΚΥΑμε αριθμ. Δ14 /15834/237/8-42019, ΦΕΚ Β’ 1344/19-4-2019, άρθρο 2, παραγρ. 1.2), το ΚΚ συνεργάζεται με Κοινωνικές
Υπηρεσίες και Δομές μέσω «παραπομπών» αιτημάτων των ωφελούμενωνσε δομές και υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του «Κέντρου
Κοινότητας», όπως ενδεικτικά, Κοινωνικοί Ξενώνες Αστέγων, Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών και θυμάτων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δομές
Ψυχικής Υγείας, Δομές και υπηρεσίες για ΑμεΑ, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα για ηλικιωμένους, συμβουλευτικοί σταθμοί κ.λπ.
Ο συντονισμός και η διεκπεραίωση των παραπομπών αυτών στις αντίστοιχες Δομές ή Υπηρεσίες γίνεται μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου. Ο Ανάδοχος της παρούσας Δρά-
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σης, θα αναλαμβάνει την υλοποίηση της «παραπομπής», τηρώντας τους κανόνες της επιστημονικής δεοντολογίας και μεριμνώντας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων
των ωφελουμένων, αξιοποιώντας το ειδικό επιστημονικό δυναμικό που προβλέπεται για
την ικανοποίηση των στόχων της παρούσας Δράσης. Η «συστημική» επικοινωνία, αξιολόγηση και ανάδραση των αποτελεσμάτων των παραπομπών θα γίνεται μέσω εντύπων και
εργαλείων που θα συμφωνηθούν μεταξύ των τριών πλευρών (ΔΚΠΑ-ΚΚ-Ανάδοχος) και θα
διεκπεραιώνεται μέσω των επιστημόνων πεδίου που αντιστοιχούν σε κάθε υπηρεσία / παραπομπή. Επισημαίνεται ότι μία «παραπομπή» μπορεί να ολοκληρώνεται με περισσότερες
«κωδικοποιημένες υπηρεσίες» που παρέχονται από την παρούσα Δράση, στο πλαίσιο μιας
ολοκληρωμένης προσέγγισης της διεργασίας της κοινωνικής ένταξης.
Η ΔΚΠΑ του Δήμου Χαϊδαρίου θα μεριμνήσει για τη διασφάλιση και την αποφυγή επικάλυψης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους από ομοειδείς υπηρεσίες
στο πλαίσιο της παρούσας ή ακόμα και από άλλες Δράσεις, ήδη από το στάδιο ταυτοποίησης και της παραπομπής τους, αλλά και για τον συντονισμό και αξιολόγηση πιθανών αλλεπάλληλων μεν, αναγκαίων δε, παραπομπών ωφελουμένων, λαμβάνοντας υπόψη και το ιστορικό της οικογένειας, όπου κρίνεται απαραίτητο.
Η εξυπηρέτηση / παρακολούθηση των ωφελούμενων θα γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος καταγραφής του ΚΚ, το οποίο μπορεί να διασυνδέεται με τα αντίστοιχα συστήματα συνεργαζόμενων φορέων και υπηρεσιών που εφαρμόζουν προγράμματα σε εθνικό,
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο (άρθρο 3, παραγρ. 3 της ανωτέρω ΚΥΑ).
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Χαϊδαρίου θα συνεργάζεται με τον ΑΣΔΑ στο πλαίσιο της «οριζόντιας» Δράσης 9.4.2 της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας και των Διαδημοτικών Δικτύων, που
στόχο έχουν την ομογενοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της κοινωνικής ένταξης στη Δυτική Αθήνα. Τα επιστημονικά στελέχη πεδίου του Αναδόχου, μαζί με τα αντίστοιχα στελέχη της ΔΚΠΑ και των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Χαϊδαρίου θα συμμετέχουν στα θεματικά δίκτυα, στις ομάδες εργασίας και στην ανταλλαγή εμπειριών, σύμφωνα με το προγραμματισμό της ως άνω «οριζόντιας» Δράσης, υπό την ευθύνη, τις οδηγίες και την παρακολούθηση της ΔΚΠΑ του Δήμου
Χαϊδαρίου.
1.5

Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου

Στο πλαίσιο του Έργου, θα επιδιωχθούν μέσω του Δήμου Χαϊδαρίου συνεργασίες και συνέργιες με κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς του Δήμου, καθώς και αξιοποίηση της επιστημονικής κοινότητας σε θέματα Alzheimer, δημόσιας υγείας κ.λπ.
Η σχολική και εκπαιδευτική κοινότητα αποτελεί τον χώρο όπου πρωτογενώς επισημαίνονται τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα των νέων ατόμων και θα επιδιωχθεί η πολύπλευρη
συνεργασία με αυτήν. Αυτό θα επιτευχθεί με την αναλυτική ενημέρωση των διευθύνσεων
των σχολικών μονάδων κάθε επιπέδου εκπαίδευσης για την δομή και την λειτουργία του
Έργου. Στην περίπτωση δράσεων που προϋποθέτουν την συμμετοχή εκπαιδευτικών (λ.χ.
ΚΤ-3: αγωγή ψυχικής ανθεκτικότητας σε επίπεδο «Συστήματος»: οικογένεια - σχολείο - κοινότητα),, θα απαιτηθεί η σύμφωνη γνώμη της αντίστοιχης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
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Επίσης θα αξιοποιηθούν και τα δεδομένα του Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Άρηξις»,
μιας διαδημοτική πρωτοβουλία πρόληψης της χρήσης εξαρτητικών ουσιών που εδρεύει
στον όμορο Δήμο Αιγάλεω.
Τα ΚΗΦΗ του Δήμου Χαϊδαρίου δέχονται σε σταθερή βάση αιτήματα παροχής υπηρεσιών
φυσικοθεραπείας και φροντίδας χρόνιων παθήσεων ηλικιωμένων ατόμων και θα επιδιωχθεί η εξυπηρέτηση των αιτημάτων αυτών από τις υπηρεσίες που θα παρέχει το Έργο αλλά
και η συνέργεια με αντίστοιχες υπηρεσίες των ΚΗΦΗ.
Επίσης, στην πόλη του Χαϊδαρίου δραστηριοποιούνται ανεξάρτητες από τον Δήμο τοπικές
πρωτοβουλίες πολιτών με αντικείμενο την υλική και ψυχολογική στήριξη ευπαθών ατόμων
και οικογενειών. Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου διατηρεί επικοινωνία με αυτές τις πρωτοβουλίες και δύναται να κατευθύνει ωφελούμενους από αυτές προς τις δράσεις του Έργου.
Στο πλαίσιο του Έργου θα επιδιωχθούν συστηματικές συνέργιες και συνεργασίες, κυρίως
μέσω δράσεων δικτύωσης και συγκροτημένης διασύνδεσής των υπηρεσιών που θα παρέχονται από το παρόν Έργο με φορείς, υπηρεσίες του Δήμου, των υπόλοιπων Δήμων που θα
υλοποιήσουν παρόμοιες Δράσεις στη Δυτική Αθήνα (π.χ. Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων,
Κέντρα Κοινότητας, παρεμφερείς κοινωνικές δομές κλπ), με μη κερδοσκοπικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, φορείς εθελοντισμού, κοινωνικούς εταίρους αλλά και με τον ευρύτερο πληθυσμό της περιοχής Παρέμβασης (πολίτες, εθελοντές, συλλόγους, σχολεία, κλπ).
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2.

Αντικείμενο του Έργου (Τεχνική Έκθεση)

2.1

Μεθοδολογία και Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου

Το Έργο αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων Υπηρεσιών και Δράσεων για
την προώθηση της Κοινωνικής Στήριξης, της Κοινωνικής Φροντίδας και της Ανοιχτής Ειδικής
Φροντίδας και την αποτελεσματική προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Χαϊδαρίου στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας.
Το Έργο υλοποιείται ως υπηρεσία και, συγκεκριμένα, ως «δημόσια σύμβαση γενικών υπηρεσιών» κατά την έννοια της περίπτωσης (β) της παραγράφου 9 του άρθρου 2 «Ορισμοί»
(άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας
2014/25/ΕΕ) του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016), όπως έχει τροποποιηθεί, ισχύει και εφαρμόζεται.
Το Έργο υλοποιείται μεθοδολογικά


με κωδικοποίηση (menu) των υπηρεσιών της Πρόσκλησης,
με κωδικοποίηση των επιστημονικών και των λοιπών ειδικοτήτων της Ομάδας Έργου
και με

ενιαία κοστολόγηση, που απορρέει από τις σχετικές συναντήσεις της Θεματικής Ομάδας Εργασίας (Θ.Ο.Ε.) των Κοινωνικών Δράσεων όλων των Δήμων-Εταίρων της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας.
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει μέσω ανοιχτής Προκήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με βάση το Νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016), όπως έχει τροποποιηθεί, ισχύει και εφαρμόζεται.


Μητρώο Δεσμεύσεων – CPV:
Σύμφωνα με την ισχύουσα κωδικοποίηση των υπηρεσιών περί ευρωπαϊκού κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο του παρόντος
Έργου ταξινομούνται με τους ακόλουθους κωδικούς CPV:
Α.Α.

Είδος

CPV

1.

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού

79415200-8

2.

Υπηρεσίες διαχείρισης θεμάτων που αφορούν τις δημόσιες Σχέσεις

79416100-4

3.

Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και συναφείς υπηρεσίες

85300000-2

4.

Ψυχιατρικές ή ψυχολογικές υπηρεσίες

85121270-6

5.

Υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

92331210-5

6.

Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών

85312300-2
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2.2

Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου και Στόχοι του Έργου

Το Έργο αφορά σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και παρεμβάσεις κοινωνικής στήριξης, κοινωνικής φροντίδας και ανοιχτής ειδικής φροντίδας και προώθησης της κοινωνικής ένταξης
των Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Χαϊδαρίου στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας,
με την εφαρμογή πλέγματος παρεμβάσεων δυνητικά στους ακόλουθους «Κοινωνικούς Τομείς» (ΚΤ):


ΚΤ-1: Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων.

ΚΤ-2: Υπηρεσίες Στήριξης της Οικογένειας, Κοινωνικής Φροντίδας και Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας, ενήλικων, εφήβων και παιδιών

ΚΤ-3: Αγωγή ψυχικής ανθεκτικότητας σε επίπεδο Συστήματος (οικογένεια - σχολείο κοινότητα).

ΚΤ-4: Υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ).
Οι υπηρεσίες αυτές θα απευθύνονται κυρίως σε οικογένειες με παιδιά. Όπως έχει διαπιστωθεί, πάνω από το 1/3 των οικογενειών του Δήμου Χαϊδαρίου θεωρούνται πολύτεκνες
και υποκείμενες σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Οι υπηρεσίες θα έχουν μια «ολοκληρωμένη προσέγγιση» της κοινωνικής φροντίδας και ένταξης σε επίπεδο οικογένειας, με έμφαση
στην ΠΠΠ.
Σύμφωνα με την Πρόσκληση 26 της Δράσης 9.4.ΑΣΔΑ.1 του ΕΦΔ ΑΣΔΑ, στους παραπάνω
Κοινωνικούς Τομείς (Κ.Τ.) αντιστοιχούν επιμέρους υπηρεσίες, οι οποίες φαίνονται στη στήλη 2 του Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας_1). Οι υπηρεσίες που επιλέγονται από το Δήμο
Χαϊδαρίου, στο πλαίσιο του παρόντος Έργου, με βάση τις ανάγκες και την στόχευση της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, καθώς και το διαθέσιμο προϋπολογισμό, φαίνονται στη στήλη 3 του Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας_1).
Στους προαναφερθέντες Κοινωνικούς Τομείς προστίθεται και ο Κ.Τ.-0 στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται η παροχή οριζόντιων υπηρεσιών «Επιστημονικού Συντονισμού των
Δράσεων».
Στο πλαίσιο του Κ.Τ.-0 προβλέπεται η παροχή οριζόντιων υπηρεσιών «Επιστημονικού Συντονισμού και Δημοσιότητας των Δράσεων», ο οποίος ανέρχεται στο 20,8% του συνολικού
Π/Υ του Έργου, διακρίνεται δε μεθοδολογικά σε:

KT_0.1 Υπηρεσίες Επιστημονικού Συντονισμού των Δράσεων

KT_0.2 Οριζόντια Διοικητική Υποστήριξη.

ΚΤ_0.4 Διάχυση και Δικτύωση

Κ.Τ._0.3 Μέσα και εργαλεία
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ΚΤ-01 προβλέπονται κυρίως οριζόντιες επιστημονικές υπηρεσίες στα ακόλουθα πεδία:

επιστημονικός συντονισμός του Έργου

υπηρεσίες συντονισμού και οργάνωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του παρόντος
προς τους ωφελούμενους,

ειδικά μέσα και εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών της Δράσης (με έμφαση στην συμμετοχή στα διαδημοτικά δίκτυα
της «οριζόντιας» Δράσης 9.4.2 της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας με στόχο την παρακολούθηση, αξιολόγηση και συνολική βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικό-
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τητας της κοινωνικής ένταξης), υπηρεσίες δικτύωσης, ανταλλαγής εμπειριών και
διάχυσης καλών πρακτικών στο πλαίσιο των Διαδημοτικών Κοινωνικών Δικτύων
"ΦΡΟΝΤΊΖΩ" και "ΕΝΤΑΣΣΩ. Τα ειδικά μέσα και εργαλεία θα αφορούν ενδεικτικά στη
διάγνωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της κοινωνικής ένταξης, ιδίως μέσω καινοτόμων μεθόδων δημιουργικής απασχόλησης και ομαδικότητας και στοχεύουν στην
ομογενοποιημένη αξιοποίησή τους, τόσο από την Ομάδα Έργου της παρούσας Δράσης, όσο και των λοιπών δράσεων κοινωνικής ενσωμάτωσης της ΒΑΑ/ΟΧΕ, αλλά και
των αντίστοιχων λειτουργιών από τους επιστήμονες πεδίου των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου.

διάχυση του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων των Δράσεων, ενημερωτικές
δράσεις στην Κοινότητα (δύο ανοιχτές ημερίδες και δύο σεμινάρια με τη συμμετοχή
στελεχών κοινωνικών δομών και φορέων, κοινωνικών συλλόγων και δικτύων, εθελοντών κ.λπ.),

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, με βάση τις ανάγκες του Έργου θα μπορούν να παρέχουν
υπηρεσίες και στους υπόλοιπους ΚΤ του Έργου.
Στο πλαίσιο των ΚΤ-1 ως και ΚΤ-4 προβλέπεται η παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών:








ΚΤ-1: Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων. Προβλέπονται δράσεις συμβουλευτικής, ατομικής και ομαδικής, κυρίως στους ωφελούμενους που καταγράφονται στο ΚΚ και υπερβαίνουν του 2.800,
με έμφαση στις αντίστοιχες κατηγορίες ωφελουμένων του Πίνακα 3. Συγκεκριμένα
προβλέπονται:
 παρεμβάσεις ενίσχυσης της κοινωνικοποίησης των οικογενειών Ευπαθών Ομάδων που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικής απομόνωσης,
 υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε ενήλικες,
 πλέγμα υπηρεσιών φυσικοθεραπείας για ενήλικες με χρόνια προβλήματα και
ηλικιωμένους
ΚΤ-2: Υπηρεσίες Στήριξης της Οικογένειας, Κοινωνικής Φροντίδας και Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας, ενήλικων, εφήβων και παιδιών, με έμφαση στις αντίστοιχες κατηγορίες ωφελουμένων του Πίνακα 3. Συγκεκριμένα προβλέπονται:
 ψυχοπαιδαγωγική και συμβουλευτική υποστήριξη παιδιών, εφήβων και νέων,
 δημιουργία πλέγματος υποστηρικτικών υπηρεσιών για παιδιά, εφήβους, νέους
και τις οικογένειές τους,
 παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε εφήβους και νέους,
ΚΤ-3: Αγωγή ψυχικής ανθεκτικότητας σε επίπεδο Συστήματος (οικογένεια - σχολείο κοινότητα), με έμφαση στις αντίστοιχες κατηγορίες ωφελουμένων του Πίνακα 3. Συγκεκριμένα προβλέπονται:
 πρωτογενής /πρώιμη πρόληψη και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των γονέων,
εκπαιδευτικών και μαθητών (ανά ηλικιακή ομάδα νήπια-παιδιά-έφηβοι,
 ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και γονέων και απόκτηση βασικών δεξιοτήτων σε θέματα όπως η επικοινωνία, η αυτογνωσία, η αναγνώριση, η έκφραση
και η διαχείριση συναισθημάτων και η αποδοχή της διαφορετικότητας (3.2),
ΚΤ-4: Υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ), με έμφαση στις αντίστοιχες
κατηγορίες ωφελουμένων του Πίνακα 3. Συγκεκριμένα προβλέπονται:
 δράσεις πρόληψης, στήριξης και διαχείρισης της καθημερινής ζωής σε νεαρά
ζευγάρια ή/και μητέρες ή/και σε νέες και δυνάμει μητέρες στους συντρόφους
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και στα βρέφη τους, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες υγείας και το κοινωνικό
περιβάλλον των οικογενειών τους.
Η βασική δεξαμενή της ομάδας-στόχου των ΚΤ-2, 3 και 4 προκύπτει από τους ωφελούμενους του συμβουλευτικού σταθμού (206 οικογένειες). Στις υπηρεσίες αυτές, θα προβλέπονται κοινές λειτουργίες:


προ-αξιολόγησης σε περιστατικά και σύνδεσή τους με τις ειδικές ανάγκες αξιοποίησης μεθόδων και εργαλείων.

ψυχολογικής υποστήριξης / συμβουλευτικής των παιδιών, των εφήβων και των γονέων τους είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο
Οι υπηρεσίες ΚΤ-1 έως και ΚΤ-4 θα παρέχονται με αξιοποίηση των υφιστάμενων Κοινωνικών Δομών του Δήμου Χαϊδαρίου και δεν αφορούν στη δημιουργία νέων Δομών. Οι παραπάνω δράσεις θα συντονίζονται και θα εποπτεύονται από τη ΔΚΠΑ του Δήμου Χαϊδαρίου,
σε συνεργασία με το αντίστοιχο Κέντρο Κοινότητας.
Οι υπηρεσίες του Έργου θα παρέχονται στις εγκαταστάσεις των Υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου. Σε έκτακτες περιπτώσεις, μπορούν να παρέχονται στις οικίες των ωφελουμένων,
μετά από συνεννόηση της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου και, βεβαίως, με την συναίνεση των ωφελουμένων.
Η ΔΚΠΑ του Δήμου Χαϊδαρίου θα μεριμνήσει για τη διασφάλιση και την αποφυγή επικάλυψης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους από ομοειδείς δράσεις, ήδη
από το στάδιο ταυτοποίησης και της παραπομπής τους, είτε αυτές αφορούν σε δράσεις της
ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας, είτε σε λοιπές κοινωνικές δράσεις, είτε μέσω του ΕΣΠΑ 20142020, είτε με ιδίους πόρους του Δήμου Χαϊδαρίου.
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Πίνακας 1: Κοινωνικοί Τομείς και εν δυνάμει υπηρεσίες που δύναται να ενεργοποιηθούν
ανά Κοινωνικό Τομέα με βάση την Πρόσκληση 26
Κ.Τ.
KT_0
0.1
0.2
0.3
0.4
KT_1
1.1
1.4
1.5
KT_2
2.1
2.3
2.4
KT_3
3.1
3.2
KT_4
4.1

Υπηρεσίες
Επιλογή
Υπηρεσίες Επιστημονικού και Διοικητικού Συντονισμού και Δημοσιότητας των Δράσεων
Επιστημονικός Συντονισμός
x
Διοικητική υποστήριξη
x
Μέσα και εργαλεία
x
Διάχυση του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων των Δράσεων, Ενημερωτικές
x
Δράσεις για την Κοινότητα
Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων
Ενίσχυση της κοινωνικοποίησης των οικογενειών Ευπαθών Ομάδων που διαβιούν
x
σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικής απομόνωσης
Υπηρεσίες φροντίδας σε ενήλικες (λ.χ. υποστήριξη μετανοσοκομειακής φροντίδας,
x
στήριξη ατόμων με χρόνιες παθήσεις
Πλέγμα Δράσεων φυσικοθεραπείας για ενήλικες και ηλικιωμένους
x
Υπηρεσίες Στήριξης της Οικογένειας, Κοινωνικής Φροντίδας και Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας, ενήλικων, εφήβων και παιδιών
Ψυχοπαιδαγωγική και συμβουλευτική υποστήριξη παιδιών, εφήβων και νέων
x
Δημιουργία πλέγματος υποστηρικτικών υπηρεσιών για παιδιά, εφήβους, νέους και
x
τις οικογένειές τους
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε εφήβους και νέους
x
Αγωγή ψυχικής ανθεκτικότητας σε επίπεδο Συστήματος (οικογένεια - σχολείο - κοινότητα)
Πρωτογενής /πρώιμη πρόληψη και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των γονέων, εκπαιx
δευτικών και μαθητών (ανά ηλικιακή ομάδα νήπια-παιδιά-έφηβοι
Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και γονέων και απόκτηση βασικών δεξιοτήτων σε
θέματα όπως η επικοινωνία, η αυτογνωσία, η αναγνώριση, η έκφραση και η διαx
χείριση συναισθημάτων και η αποδοχή της διαφορετικότητας
Υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ)
Πρόληψη, στήριξη και διαχείριση της καθημερινής ζωής σε νεαρά ζευγάρια ή/και
μητέρες ή/και σε νέες και δυνάμει μητέρες στους συντρόφους και στα βρέφη τους,
x
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες υγείας και το κοινωνικό περιβάλλον των ωφελουμένων

Η ανάλυση του προϋπολογισμού του Έργου στο σύνολο των Κοινωνικών Τομέων {Κ.Τ.), καθώς και οι Λοιπές Υπηρεσίες και Λειτουργικές Δαπάνες που συμβάλλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση του Έργου, φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 1).
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Πίνακας 1: Συνολικός / Συγκεντρωτικός Προϋπολογισμός της Δράσης
Κ.Τ. (ΠΕΡ)
Υπηρεσίες Επιστημονικού και Διοικητικού
Συντονισμού και Δημοσιότητας των Δράσεων
KT_0.1 Υπηρεσίες Επιστημονικού ΣυντοKT_0
νισμού και Δημοσιότητας των Δράσεων
KT_0.2 Οριζόντια Διοικητική Υποστήριξη
ΚΤ 0.4 Διάχυση και Δικτύωση
Κ.Τ. 0.3 Μέσα και εργαλεία
Ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις σε κοινωνικές
KT_1
υπηρεσίες ενδυνάμωσης, κοινωνικής ένταξης και προώθησης στην απασχόληση
Πολλαπλή στήριξη της οικογένειας και
KT_2
των ανήλικων τέκνων
Ανοιχτή φροντίδα και βοήθεια των ηλικιωμένων ή των ατόμων με χρόνιες παθήKT_3
σεις, συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών τους
Πιλοτικές δράσεις υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης και της κοινωνικής ενεργοποίησης των νέων έως 30 ετών, μέσω
βιωματικής ενδυνάμωσης, ενίσχυσης της
KT_4
συμμετοχής τους σε κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα και προετοιμασίας τους
στην ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία
και στην αγορά εργασίας
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Ημερίδες
(2X1.150), Σεμινάρια (2X893,34)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ

Κόστος Στελέχους
(χωρίς ΦΠΑ)

ΦΠΑ

Συνολικό κόστος

%

137.340,00 €

32.961,60 €

170.301,60 €

20,80%

56.700,00 €

13.608,00 €

70.308,00 €

8,59%

30.240,00 €
16.800,00 €
33.600,00 €

7.257,60 €
4.032,00 €
8.064,00 €

37.497,60 €
20.832,00 €
41.664,00 €

4,58%
2,54%
5,09%

169.150,00 €

40.596,00 €

209.746,00 €

25,62%

167.850,00 €

40.284,00 €

208.134,00 €

25,42%

122.100,00 €

29.304,00 €

151.404,00 €

18,49%

59.015,00 €

14.163,60 €

73.178,60 €

8,94%

655.455,00 €

157.309,20 €

812.764,20 €

99,25%

4.980,00 €

1.195,20€

6.175,20€

0,75%

660.435,00 €

158.504,40€

818.939,40€

100,00%
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2.3

Κωδικοποίηση των Ωφελούμενων του Έργου

Οι ωφελούμενοι των υπηρεσιών του Έργου ανά Κ.Τ., κωδικοποιούνται στον Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 2).
Πίνακας 2: Κοινωνικοί Τομείς και Ωφελούμενοι στο πλαίσιο της Πράξης
Κοινωνικοί Τομείς παροχής υπηρεσιών

Ωφελούμενοι



ΚΤ-1:Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων





ΚΤ-2:Υπηρεσίες Στήριξης της Οικογένειας, Κοινωνικής Φροντίδας και Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας, ενήλικων, εφήβων και παιδιών
ΚΤ-3: Αγωγή ψυχικής ανθεκτικότητας σε επίπεδο Συστήματος (οικογένεια - σχολείο - κοινότητα)
ΚΤ-4: Υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης
(ΠΠΠ)







Άτομα και οι οικογένειες τους που ανήκουν
σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού
Οικογένειες και μέλη αυτών (με έμφαση σε
παιδιά, έφηβους και νέους που ανήκουν
στις ευπαθείς ομάδες
Άτομα χαμηλού εισοδήματος και δικαιούχοι του ΚΕΑ που απειλούνται από φτώχεια
και κοινωνικό αποκλεισμό.
Ηλικιωμένοι, άτομα, άτομα που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό
Οικογένειες και μέλη αυτών (με έμφαση σε
παιδιά, έφηβους και νέους που ανήκουν
στις ευπαθείς ομάδες
Γονείς, λοιπά μέλη Οικογένειας, εκπαιδευτικοί και μαθητές
Νεαρά ζευγάρια ή/και μητέρες ή/και σε νέες και δυνάμει μητέρες και οι σύζυγοι/σύντροφοί τους
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3.

Ομάδα Έργου: Οργάνωση και διάρθρωση σε Υποομάδες

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της παρούσης κωδικοποιούνται στις ακόλουθες:


Ενίσχυση της κοινωνικοποίησης των οικογενειών Ευπαθών Ομάδων που διαβιούν σε
συνθήκες φτώχειας και κοινωνικής απομόνωσης (1.1),

Υπηρεσίες φροντίδας σε ενήλικες (λ.χ. υποστήριξη μετανοσοκομειακής φροντίδας,
στήριξη ατόμων με χρόνιες παθήσεις (1.4),

Πλέγμα Δράσεων φυσικοθεραπείας για ενήλικες και ηλικιωμένους (1.5),

Ψυχοπαιδαγωγική και συμβουλευτική υποστήριξη παιδιών, εφήβων και νέων (2.1),

Δημιουργία πλέγματος υποστηρικτικών υπηρεσιών για παιδιά, εφήβους, νέους και
τις οικογένειές τους (2.3),

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε εφήβους και νέους (2.4),

Πρωτογενής /πρώιμη πρόληψη και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών (ανά ηλικιακή ομάδα νήπια-παιδιά-έφηβοι (3.1),

Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και γονέων και απόκτηση βασικών δεξιοτήτων σε
θέματα όπως η επικοινωνία, η αυτογνωσία, η αναγνώριση, η έκφραση και η διαχείριση συναισθημάτων και η αποδοχή της διαφορετικότητας (3.2),

Πρόληψη, στήριξη και διαχείριση της καθημερινής ζωής σε νεαρά ζευγάρια ή/και μητέρες ή/και σε νέες και δυνάμει μητέρες στους συντρόφους και στα βρέφη τους,
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες υγείας και το κοινωνικό περιβάλλον των ωφελούμενων (4.1)
Για την υλοποίηση των παραπάνω κοινωνικών υπηρεσιών του παρόντος Έργου, επιλέγονται
οι ακόλουθες ειδικότητες από το «menu» των δυνητικών επιλογών των επιστημονικών και
των λοιπών ειδικοτήτων της Ομάδας Έργου. Αναλυτική απασχόληση ανά ΚΤ και επιμέρους
υπηρεσίες και ανά κατηγορία εμπειρίας των μελών της Ο.Ε. γίνεται στο Παράρτημα της παρούσης.
Πίνακας 3: Ειδικότητες Στελεχών Ομάδας Έργου
Επιλεγμένες ειδικότητες στελεχών Ομάδας Έργου
1α. Συντονιστής Ομάδας Έργου
2. Κοινωνικός Λειτουργός
4. Ψυχολόγος, Επιστήμονας στον τομέα της ψυχολογίας
5. Παιδοψυχολόγος
6. Λογοθεραπευτής
7. Επιστήμων Υγείας, Επισκέπτης Υγείας
10. Φυσιοθεραπευτές, Ειδικοί σε επαγγέλματα συναφή με Φυσιοθεραπεία
11. Νοσηλευτές, Ειδικοί σε επαγγέλματα συναφή με Νοσηλευτική
19. Σύμβουλος Δημοσιότητας, Σύμβουλος Επικοινωνίας, Social Media specialist
κ.λπ.
20. Διοικητική ή Γραμματειακή Υποστήριξη
Οι συγκεκριμένοι «Κοινωνικοί Τομείς» (ΚΤ) και οι αντίστοιχες κοινωνικές υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν στους ωφελούμενους στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος Έργου, σε συνέ-
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χεια της επιλογής τουπροηγούμενου Πίνακα (Πίνακας 3) φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί (Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.).
Πίνακας 4: Επιλεγμένοι Κοινωνικοί Τομείς και Υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στους
ωφελούμενους στο πλαίσιο της υλοποίησης του παρόντος
Κ.Τ.

KT_0

KT_1

KT_2

KT_3

KT_4

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΕΡ)
Υπηρεσίες Επιστημονικού και Διοικητικού Συντονισμού και Δημοσιότητας των Δράσεων
0.1
Επιστημονικός Συντονισμός
0.2
Διοικητική υποστήριξη
0.3
Μέσα και εργαλεία
Διάχυση του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων των Δράσεων, Ενημερωτικές Δρά0.4
σεις για την Κοινότητα
Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων
Ενίσχυση της κοινωνικοποίησης των οικογενειών Ευπαθών Ομάδων που διαβιούν σε
1.1
συνθήκες φτώχειας και κοινωνικής απομόνωσης
Υπηρεσίες φροντίδας σε ενήλικες (λ.χ. υποστήριξη μετανοσοκομειακής φροντίδας, στή1.4
ριξη ατόμων με χρόνιες παθήσεις
1.5
Πλέγμα Δράσεων φυσικοθεραπείας για ενήλικες και ηλικιωμένους
Υπηρεσίες Στήριξης της Οικογένειας, Κοινωνικής Φροντίδας και Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας, ενήλικων, εφήβων και παιδιών
2.1
Ψυχοπαιδαγωγική και συμβουλευτική υποστήριξη παιδιών, εφήβων και νέων
Δημιουργία πλέγματος υποστηρικτικών υπηρεσιών για παιδιά, εφήβους, νέους και τις
2.3
οικογένειές τους
2.4
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε εφήβους και νέους
Αγωγή ψυχικής ανθεκτικότητας σε επίπεδο Συστήματος (οικογένεια - σχολείο - κοινότητα)
Πρωτογενής /πρώιμη πρόληψη και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των γονέων, εκπαιδευτι3.1
κών και μαθητών (ανά ηλικιακή ομάδα νήπια-παιδιά-έφηβοι
Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και γονέων και απόκτηση βασικών δεξιοτήτων σε θέ3.2
ματα όπως η επικοινωνία, η αυτογνωσία, η αναγνώριση, η έκφραση και η διαχείριση
συναισθημάτων και η αποδοχή της διαφορετικότητας
Υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ)
Πρόληψη, στήριξη και διαχείριση της καθημερινής ζωής σε νεαρά ζευγάρια ή/και μητέ4.1
ρες ή/και σε νέες και δυνάμει μητέρες στους συντρόφους και στα βρέφη τους, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες υγείας και το κοινωνικό περιβάλλον των ωφελουμένων
Με βάση την ανωτέρω προσέγγιση, και την στόχευση της κάθε υπηρεσίας και την ανάγκη
υποστήριξης από συνδυασμό των ειδικοτήτων και του επιπέδου εμπειρίας των μελών της
Ο.Ε., συγκροτείται η κατάλληλη σύνθεση της Ο.Ε., σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί
(Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.). Οι Α/Μ ανά ειδικότητα απορρέουν από τον πίνακα παρακάτω (Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.) και από την αναλυτική απασχόληση κάθε στελέχους που φαίνεται
στο Παράρτημα της παρούσης. Η κατανομή της απασχόλησης κάθε στελέχους της Ο.Ε. φαίνεται στον επόμενο Πίνακα (Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.).
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Πίνακας 5: Επιλεγμένες Ειδικότητες Στελεχών Ομάδας Έργου – Συγκεντρωτική Παρουσίαση
Προβλεπόμενος
Ομάδα Έργου
Μέλη Senior Median Junior Ανθρωποχρόνος
Απασχόλησης
1α. Υπεύθυνος Ομάδας Έργου
1
1
0
0
18,00
2. Κοινωνικός Λειτουργός
5
0
2
3
82,90
4. Ψυχολόγος, Επιστήμονας στον τομέα της ψυχολογίας
3
0
1
2
50,00
5. Παιδοψυχολόγος
4
0
1
3
69,00
6. Λογοθεραπευτής
1
0
0
1
18,00
7. Επιστήμων Υγείας, Επισκέπτης Υγείας
2
0
0
2
33,00
10. Φυσιοθεραπευτές, Ειδικοί σε επαγγέλματα συναφή με
1
0
0
1
18,00
Φυσιοθεραπεία
11. Νοσηλευτές, Ειδικοί σε επαγγέλματα συναφή με Νο1
0
0
1
18,00
σηλευτική
19. Σύμβουλος Δημοσιότητας, Σύμβουλος Επικοινωνίας,
1
0
1
0
8,00
Social Media specialist κ.λπ.
20. Διοικητική ή Γραμματειακή Υποστήριξη
1
0
0
1
18,00
Γενικό Άθροισμα
20
1
5
14
332,9
Οι παιδοψυχολόγοι, ως μέλη της Ο.Ε., αλλά και άλλοι επιστήμονες με παροχή υπηρεσιών
σε διαφορετικούς ΚΤ, μπορούν να «εναλλάσσονται στις υπηρεσίες των ΚΤ-2, ΚΤ-3 κ.ο.κ. ανάλογα με τις ανάγκες.
Η κοστολόγηση του παρεχόμενου Ανθρωπομήνα (Α/Μ) ανά Εκπαιδευτικό Επίπεδο και έτη
εμπειρίας των μελών της Ομάδας Έργου και σύνδεση αυτών με ένα αντικειμενικά προσδιορισθέν «μοναδιαίο Κόστος (στο πλαίσιο της Θ.Ο.Ε. και έρευνας αγοράς με βάση του ΙΔΟΧ),
γίνεται στον πίνακα που ακολουθεί (Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς
δεν βρέθηκε.):
Πίνακας 6: Αντικειμενική Κοστολόγηση - Εκπαιδευτικό Επίπεδο, εμπειρία Μέλους Ομάδας Έργου και σύνδεση με «μοναδιαίο Κόστος – Κόστος Ανθρωπομήνα»
Στέλεχος
Μηνιαίο Κόστος
1α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 10ετή εμπειρία και άνω ή 7 ετή
2.500 €
εμπειρία και άνω με μεταπτυχιακό τίτλο (senior)
1β Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με ειδικότητες Ιατρών, Πληροφο3.150 €
ρικών κ.λπ. (senior)
2α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας ή Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με 7ετή εμπειρία και άνω ή 5ετή εμπειρία και άνω με μεταπτυχιακό τίτ2.100 €
λο (median)
2β Ειδικοί σε δράσεις Δημιουργικής Απασχόλησης με εμπειρία άνω των πέ2.100 €
ντε ετών (median)
3α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας ή Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευ1.850 €
σης με εμπειρία μικρότερη των 5 ετών (junior)
3β Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με εμπειρία μικρότερη των 5 ετών
1.850 €
και με μεταπτυχιακό τίτλο (junior)
3γ Ειδικοί σε δράσεις Δημιουργικής Απασχόλησης με εμπειρία έως πέντε έτη
1.850 €
(junior)
4 Διοικητικοί, Λοιπές βοηθητικές ειδικότητες
1.680 €
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Πίνακας 7: Συνοπτική συγκεντρωτική παρουσίαση απαιτούμενου ανθρωποχρόνου και κόστους(συνολικά ανά Κοινωνικό Τομέα και αναλυτικά ανά
ειδικότητα στελέχους Ομάδας Έργου). Αναλυτική παρουσίαση γίνεται στο Παράρτημα του Παρόντος
Κ.Τ.

KT_0

KT_1

KT_2

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προβλεπόμενος
Ανθρωποχρόνος
Απασχόλησης

Κόστος Στελέχους (χωρίς
ΦΠΑ)

ΦΠΑ

Συνολικό κόστος

60,00

137.340,00 €

32.961,60 €

170.301,60 €

18,00
18,00
16,00

56.700,00 €
30.240,00 €
33.600,00 €

13.608,00 €
7.257,60 €
8.064,00 €

70.308,00 €
37.497,60 €
41.664,00 €

8,00

16.800,00 €

4.032,00 €

20.832,00 €

60,00

137.340,00 €

32.961,60 €

170.301,60 €

89,00

169.150,00 €

40.596,00 €

209.746,00 €

18,00

37.800,00 €

9.072,00 €

46.872,00 €

36,00

66.600,00 €

15.984,00 €

82.584,00 €

35,00
89,00

64.750,00 €
169.150,00 €

15.540,00 €
40.596,00 €

80.290,00 €
209.746,00 €

86,00

167.850,00 €

40.284,00 €

208.134,00 €

18,00

37.800,00 €

9.072,00 €

46.872,00 €

17,00

35.700,00 €

8.568,00 €

44.268,00 €

Υπηρεσίες Επιστημονικού και Διοικητικού Συντονισμού και Δημοσιότητας των Δράσεων
0.1
Επιστημονικός Συντονισμός
0.2
Διοικητική υποστήριξη
0.3
Μέσα και εργαλεία
Διάχυση του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων των Δράσεων, Ενη0.4
μερωτικές Δράσεις για την Κοινότητα
KT_0 Άθροισμα
Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων
Ενίσχυση της κοινωνικοποίησης των οικογενειών Ευπαθών Ομάδων που
1.1
διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικής απομόνωσης
Υπηρεσίες φροντίδας σε ενήλικες (λ.χ. υποστήριξη μετανοσοκομειακής
1.4
φροντίδας, στήριξη ατόμων με χρόνιες παθήσεις
1.5
Πλέγμα Δράσεων φυσικοθεραπείας για ενήλικες και ηλικιωμένους
KT_1 Άθροισμα
Υπηρεσίες Στήριξης της Οικογένειας, Κοινωνικής Φροντίδας και Ανοιχτής Ειδικής
Φροντίδας, ενήλικων, εφήβων και παιδιών
Ψυχοπαιδαγωγική και συμβουλευτική υποστήριξη παιδιών, εφήβων και
2.1
νέων
2.3
Δημιουργία πλέγματος υποστηρικτικών υπηρεσιών για παιδιά, εφήβους,
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Κ.Τ.

KT_3

KT_4

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προβλεπόμενος
Ανθρωποχρόνος
Απασχόλησης

Κόστος Στελέχους (χωρίς
ΦΠΑ)

ΦΠΑ

Συνολικό κόστος

51,00
86,00

94.350,00 €
167.850,00 €

22.644,00 €
40.284,00 €

116.994,00 €
208.134,00 €

66,00

122.100,00 €

29.304,00 €

151.404,00 €

32,00

59.200,00 €

14.208,00 €

73.408,00 €

34,00

62.900,00 €

15.096,00 €

77.996,00 €

66,00
31,90

122.100,00 €
59.015,00 €

29.304,00 €
14.163,60 €

151.404,00 €
73.178,60 €

31,90

59.015,00 €

14.163,60 €

73.178,60 €

31,90
332,90

59.015,00 €
655.455,00 €

14.163,60 €
157.309,20 €

73.178,60 €
812.764,20 €

νέους και τις οικογένειές τους
2.4
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε εφήβους και νέους
KT_2 Άθροισμα
Αγωγή ψυχικής ανθεκτικότητας σε επίπεδο Συστήματος (οικογένεια - σχολείο - κοινότητα)
Πρωτογενής /πρώιμη πρόληψη και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των γο3.1
νέων, εκπαιδευτικών και μαθητών (ανά ηλικιακή ομάδα νήπια-παιδιάέφηβοι
Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και γονέων και απόκτηση βασικών
δεξιοτήτων σε θέματα όπως η επικοινωνία, η αυτογνωσία, η αναγνώρι3.2
ση, η έκφραση και η διαχείριση συναισθημάτων και η αποδοχή της διαφορετικότητας
KT_3 Άθροισμα
Υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ)
Πρόληψη, στήριξη και διαχείριση της καθημερινής ζωής σε νεαρά ζευγάρια ή/και μητέρες ή/και σε νέες και δυνάμει μητέρες στους συντρό4.1
φους και στα βρέφη τους, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες υγείας και
το κοινωνικό περιβάλλον των ωφελουμένων
KT_4 Άθροισμα
Γενικό Άθροισμα
Σημείωση: στο παραπάνω κόστος προστίθεται και το κόστος ημερίδων, σεμιναρίων κ.λπ., βλ. Πίνακα 2
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Πίνακας 8: Αναλυτική παρουσίαση Ομάδας Έργου, Εκπαιδευτικού Επιπέδου καθενός εξ
αυτών, και πλήθος στελεχών ανά εκπαιδευτικό επίπεδο και συνολικά ανά Κατηγορία
Ομάδα Έργου

Εκπαιδευτικό Επίπεδο και εμπειρία Μέλους Ομάδας Έργου

1β Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης με ειδικότητες
Ιατρών, Πληροφορικών κ.λπ.
(senior)
1α. Υπεύθυνος Ομάδας Έργου Άθροισμα

1α. Υπεύθυνος Ομάδας
Έργου

2α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας ή
Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με 7ετή εμπειρία και άνω ή 5ετή εμπειρία και
άνω με μεταπτυχιακό τίτλο
(median)
2. Κοινωνικός Λειτουργός
3α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας ή
Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (junior)
3β Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης με εμπειρία μικρότερη των 5 ετών και με μεταπτυχιακό τίτλο (junior)
2. Κοινωνικός Λειτουργός Άθροισμα
2α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας ή
Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με 7ετή εμπει4. Ψυχολόγος, Επιστήμορία και άνω ή 5ετή εμπειρία και
νας στον τομέα της ψυάνω με μεταπτυχιακό τίτλο
χολογίας
(median)
3β Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης και με μεταπτυχιακό τίτλο (junior)
4. Ψυχολόγος, Επιστήμονας στον τομέα της ψυχολογίας
Άθροισμα
2α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας ή
Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με 7ετή εμπειρία και άνω ή 5ετή εμπειρία και
5. Παιδοψυχολόγος
άνω με μεταπτυχιακό τίτλο
(median)
3β Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης και με μεταπτυχιακό τίτλο (junior)
5. Παιδοψυχολόγος Άθροισμα
3β Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης και με μεταπτυχιακό τίτλο (junior)
6. Λογοθεραπευτής Άθροισμα

6. Λογοθεραπευτής

7. Επιστήμων Υγείας,

3β Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας

Προβλεπόμενος
Ανθρωποχρόνος
Απασχόλησης

Κόστος
Στελέχους
(χωρίς
ΦΠΑ)

ΦΠΑ

Συνολικό
κόστος

Εκτιμώμενο
πλήθος Στελεχών

18,00

56.700,00

13.608,00

70.308,00

1

18,00

56.700,00

13.608,00

70.308,00

1

34,00

71.400,00

17.136,00

88.536,00

2

18,00

33.300,00

7.992,00

41.292,00

1

30,90

57.165,00

13.719,60

70.884,60

2

82,90

161.865,00

38.847,60

200.712,60

5

18,00

37.800,00

9.072,00

46.872,00

1

32,00

59.200,00

14.208,00

73.408,00

2

50,00

97.000,00

23.280,00

120.280,00

3

17,00

35.700,00

8.568,00

44.268,00

1

52,00

96.200,00

23.088,00

119.288,00

3

69,00

131.900,00

31.656,00

163.556,00

4

18,00

33.300,00

7.992,00

41.292,00

1

18,00

33.300,00

7.992,00

41.292,00

1

33,00

61.050,00

14.652,00

75.702,00

2
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Εκπαιδευτικό Επίπεδο και εμπειρία Μέλους Ομάδας Έργου

Ομάδα Έργου

Εκπαίδευσης με εμπειρία μικρότερη των 5 ετών και με μεταπτυχιακό τίτλο (junior)
7. Επιστήμων Υγείας, Επισκέπτης Υγείας Άθροισμα

Προβλεπόμενος
Ανθρωποχρόνος
Απασχόλησης

Κόστος
Στελέχους
(χωρίς
ΦΠΑ)

ΦΠΑ

Συνολικό
κόστος

Εκτιμώμενο
πλήθος Στελεχών

33,00

61.050,00

14.652,00

75.702,00

2

18,00

33.300,00

7.992,00

41.292,00

1

18,00

33.300,00

7.992,00

41.292,00

1

18,00

33.300,00

7.992,00

41.292,00

1

18,00

33.300,00

7.992,00

41.292,00

1

8,00

16.800,00

4.032,00

20.832,00

1

8,00

16.800,00

4.032,00

20.832,00

1

18,00

30.240,00

7.257,60

37.497,60

1

18,00

30.240,00

7.257,60

37.497,60

1

332,90

655.455,00

157.309,20

812.764,20
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Επισκέπτης Υγείας

10. Φυσιοθεραπευτές,
3β Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας
Ειδικοί σε επαγγέλματα
Εκπαίδευσης και με μεταπτυχιασυναφή με Φυσιοθερακό τίτλο (junior)
πεία
10. Φυσιοθεραπευτές, Ειδικοί σε επαγγέλματα συναφή με
Φυσιοθεραπεία Άθροισμα
11. Νοσηλευτές, Ειδικοί
3β Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας
σε επαγγέλματα συναφή
Εκπαίδευσης και με μεταπτυχιαμε Νοσηλευτική
κό τίτλο (junior)
11. Νοσηλευτές, Ειδικοί σε επαγγέλματα συναφή με Νοσηλευτική Άθροισμα
2α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας ή
Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με 7ετή εμπειρία και άνω ή 5ετή εμπειρία και
άνω με μεταπτυχιακό τίτλο
(median)
19. Σύμβουλος Δημοσιότητας, Σύμβουλος Επικοινωνίας,
Social Media specialist κ.λπ. Άθροισμα

19. Σύμβουλος Δημοσιότητας, Σύμβουλος Επικοινωνίας, Social Media
specialist κ.λπ.

20. Διοικητική ή Γραμμα- 4 Διοικητικοί, Λοιπές βοηθητικές
τειακή Υποστήριξη
ειδικότητες
20. Διοικητική ή Γραμματειακή Υποστήριξη Άθροισμα
Γενικό Άθροισμα

Σημείωση: στο παραπάνω κόστος προστίθεται και το κόστος ημερίδων, σεμιναρίων κ.λπ., βλ. Πίνακα 2
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4.

Τόπος και Μέσα Παροχής Υπηρεσιών

Ο Ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες του στο Δήμο Χαϊδαρίου. Ο αρχικός προγραμματισμός της σύνθεσης της επιτόπου ομάδας έργου θα αποτελέσει αντικείμενο του Π-1, ο δε
Υπεύθυνος Έργου θα προτείνει στην αρχή κάθε τριμήνου την σύνθεσή της στην Αναθέτουσα Αρχή, τεκμηριώνοντας προσαρμογές και αλλαγές από τον αρχικό προγραμματισμό.
Στο πλαίσιο αυτό, θα είναι ευχερής η απασχόληση στελεχών της Ο.Ε. σε Κ.Τ. που παρίσταται σχετική ανάγκη ή συνέργια (λ.χ. η συμβολή του επισκέπτη υγείας και στον Κ.Τ. 1.4 κοκ).
Ο Ανάδοχος, με την συνεργασία της Αναθέτουσας Αρχής, θα λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα
προφύλαξης των μελών της Ο.Ε., ιδίως στο πλαίσιο της επιτόπου παροχής των υπηρεσιών
του προς τους ωφελουμένους, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση κατευθύνσεις της Αναθέτουσας Αρχής και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης του
COVID-19.

5.

Διάρκεια και Παραδοτέα του Έργου

Το Έργο έχει διάρκεια είκοσι έναν (21) μήνες.
Στο πλαίσιο του Έργου προβλέπονται Παραδοτέα με τη μορφή τριμηνιαίων Εκθέσεων
προόδου (Π-2 έως Π-8). Σε κάθε Έκθεση Προόδου γίνεται απολογιστική αναφορά των πεπραγμένων του τριμήνου αναφοράςμε βάση τη διάρθρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,
ενώ προτείνεται και προγραμματισμός εργασιών για το επόμενο τρίμηνο. Στο Π-8 (7η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών), προστίθεται η έκθεση ολοκλήρωσης και συνολικού απολογισμού του Έργου.
Το πρώτο Παραδοτέο (Π-1) υποβάλλεται στο τέλος του 1ου μήνα της Σύμβασης και αφορά
στην επικαιροποιημένη έκθεση οργάνωσης και σχεδιασμού του Έργου, λαμβάνοντας υπόψη και το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της ενότητας 1.4 της παρούσης. Στο Παραδοτέο Π-1, το οποίο συντάσσεται από τον Ανάδοχο με την συνεργασία της Αναθέτουσας Αρχής
περιλαμβάνονται:








η πλήρης χαρτογράφηση των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών που παρέχονται
από το Δήμο Χαϊδαρίου, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης,
ο επικαιροποιημένος και στοχευμένος προσδιορισμός των αναγκών των ωφελουμένων,
η ανάλυση των Κοινωνικών Τομέων και Υπηρεσιών που θα παρασχεθούν στους
ωφελούμενους στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου (επικαιροποίηση / εξειδίκευση των πινάκων 5, 7 και 8 της παρούσης, λαμβάνοντας υπόψη και την προσφορά του Αναδόχου και τρόπος και εργαλεία παροχής αυτών),
η οργάνωση της επικοινωνίας του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη της διαθέσιμες Κοινωνικές Δομές και παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις και να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα και η προστιθέμενη αξία των λειτουργιών του Αναδόχου,
η ανάλυση κινδύνων του Έργου, όπως ενδεικτικά η εξειδίκευση, οργάνωση ή/και ο
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αναπροσανατολισμός των υπηρεσιών λόγω covid-19, η πιθανή αύξηση ωφελουμένων μιας κατηγορίας ευπαθών ομάδων που επισύρει ανάγκες αναπροσαρμογής
των καθηκόντων των μελών της Ο.Ε., η μεθοδολογία «μετακύλισης» υπηρεσιών σε
επόμενο τρίμηνο λόγω αντικειμενικής δυσκολίας ανεύρεσης των ωφελουμένων στο
τρίμηνο αναφοράς ή/και αναπροσαρμογής υπηρεσιών από έναν ΚΤ σε έναν άλλο,
κ.ο.κ.
ο τρόπος και η διαδικασία παραπομπών και υλοποίησης των υπηρεσιών (προγραμματισμός ραντεβού, όπου απαιτείται, πλαίσιο λειτουργίας, έντυπα παρακολούθησης υπηρεσιών και κωδικοποίησης ιστορικού κ.λπ.),
η διαδικασία «ανάλυσης» των παραπομπών σε μία ή περισσότερες υπηρεσίες, ένα
ή περισσότερα ραντεβού / συνεδρίες, όπου προβλέπεται κ.λπ. Επισημαίνεται ότι ο
προγραμματισμός των συνεδριών, υπηρεσιών κ.ο.κ. του Αναδόχου θα γίνεται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να λαμβάνει άμεσα γνώση του προγραμματισμού των κωδικοποιημένων υπηρεσιών της παρούσης και να
έχει την πλήρη και επίκαιρη εικόνα αυτού.
ειδικά ζητήματα επιστημονικής δεοντολογίας, διασφάλισης προσωπικών δεδομένων, πρόσβασης σε ευαίσθητες πληροφορίες της Αναθέτουσας Αρχής, διαχείριση
νέων ευαίσθητων πληροφοριών που προέρχονται από τον Ανάδοχο, αξιολόγηση
αποτελεσμάτων παραπομπών, διεργασίες πρόσθετων παραπομπών που εισηγούνται από τα επιστημονικά στελέχη κ.ο.κ.
υπηρεσίες συμμετοχής των επιστημονικών στελεχών πεδίου του Αναδόχου στα οριζόντια Διαδημοτικά Δίκτυα, τεκμηρίωση της συμβολής στην ομογενοποίηση των
παρεχόμενων υπηρεσιών και στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της κοινωνικής ένταξης. Τόσο σε κάθε Έκθεση, όσο και στο 1ο Παραδοτέο θα
υπάρχει ειδικό κεφάλαιο για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της κοινωνικής ένταξης και τη διατύπωση σχετικών προβλημάτων και προτάσεων (αξιολόγηση ευρημάτων).
λοιπά ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας του Έργου.

Στο Π-1 περιλαμβάνεται επίσης προγραμματισμός των επικοινωνιακών δράσεων και των
μέσων / εργαλείων που θα αξιοποιηθούν σχετικά, όπως ενδεικτικά ημερίδες (2X1.150€)
και εργαστήρια ή σεμινάρια (2X893,34€). Στις ημερίδες οι συμμετέχοντες θα είναι έως 30,
ενώ στα εργαστήρια έως 15 άτομα. Οι ανωτέρω εκδηλώσεις, λόγω της επιτήρησης της πανδημίας του covid-19 θα μπορούν να υλοποιηθούν και διαδικτυακά.

Οι Τριμηνιάιες εκθέσεις Π-2 έως και Π-8 θα απεριλαμβάνουν απολογισμό των υπηρεσιών
συντονισμού (ΚΤ-0), καθώς και των λοιπών υπηρεσιών του παρόντος και, συγκεκριμένα:


ΚΤ-1: Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων. Προβλέπονται δράσεις συμβουλευτικής, ατομικής και ομαδικής:
 παρεμβάσεις ενίσχυσης της κοινωνικοποίησης των οικογενειών Ευπαθών Ομάδων που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικής απομόνωσης,
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υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε ενήλικες,
 πλέγμα υπηρεσιών φυσικοθεραπείας για ενήλικες με χρόνια προβλήματα και
ηλικιωμένους
ΚΤ-2: Υπηρεσίες Στήριξης της Οικογένειας, Κοινωνικής Φροντίδας και Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας, ενήλικων, εφήβων και παιδιών:
 ψυχοπαιδαγωγική και συμβουλευτική υποστήριξη παιδιών, εφήβων και νέων,
 δημιουργία πλέγματος υποστηρικτικών υπηρεσιών για παιδιά, εφήβους, νέους
και τις οικογένειές τους,
 παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε εφήβους και νέους,
ΚΤ-3: Αγωγή ψυχικής ανθεκτικότητας σε επίπεδο Συστήματος (οικογένεια - σχολείο κοινότητα):
 πρωτογενής /πρώιμη πρόληψη και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των γονέων,
εκπαιδευτικών και μαθητών (ανά ηλικιακή ομάδα νήπια-παιδιά-έφηβοι,
 ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και γονέων και απόκτηση βασικών δεξιοτήτων σε θέματα όπως η επικοινωνία, η αυτογνωσία, η αναγνώριση, η έκφραση
και η διαχείριση συναισθημάτων και η αποδοχή της διαφορετικότητας (3.2),
ΚΤ-4: Υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ):
 δράσεις πρόληψης, στήριξης και διαχείρισης της καθημερινής ζωής σε νεαρά
ζευγάρια ή/και μητέρες ή/και σε νέες και δυνάμει μητέρες στους συντρόφους
και στα βρέφη τους, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες υγείας και το κοινωνικό
περιβάλλον των οικογενειών τους.

Σε κάθε Έκθεση Προόδου θα περιλαμβάνεται απολογισμός παροχής των «οριζόντιων υπηρεσιών» του ΚΤ-0 (Υπηρεσίες «Επιστημονικού Συντονισμού και Δημοσιότητας των Δράσεων»), όπως ενδεικτικά:








υπηρεσίες συντονισμού και οργάνωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της Δράσης
από τις Υπηρεσίες και Δομές του Δήμου Χαϊδαρίου προς τους ωφελούμενους
παρακολούθηση της εξέλιξης των παραπομπών από το ΚΚ στο πλαίσιο συνεργασίας,
συντονισμού και εποπτείας από τη ΔΚΠΑ του Δήμου Χαϊδαρίου,
ειδικά μέσα και εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών της Δράσης, με έμφαση στην συμμετοχή στα διαδημοτικά δίκτυα
της «οριζόντιας» Δράσης 9.4.2. της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας με στόχο τη συνολική
βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της κοινωνικής ένταξης,
διάχυση του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων των Δράσεων, ενημερωτικές
δράσεις στην Κοινότητα (δύο ανοιχτές ημερίδες και δύο σεμινάρια ή εργαστήρια, με
τη συμμετοχή στελεχών κοινωνικών δομών και φορέων, κοινωνικών συλλόγων και
δικτύων, εθελοντών κ.λπ.),
στοχευμένες δράσεις δημοσιότητας. Προβλέπονται υπηρεσίες δελτίων τύπου, ανάπτυξης ηλεκτρονικού περιεχομένου και υλικό δημοσιότητας: έως 50 Αφίσες
(διαστάσεων Α3, τετραχρωμία), έως 100 δίπτυχα προγράμματα (διαστάσεων Α5,
τετραχρωμία),και έως 200 δίπτυχα ενημερωτικά φυλλάδια (διαστάσεων Α5, τετρα-
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χρωμία).

υπηρεσίες δικτύωσης, ανταλλαγής εμπειριών και διάχυσης καλών πρακτικών στο
πλαίσιο των Διαδημοτικών Κοινωνικών Δικτύων "ΦΡΟΝΤΊΖΩ" και "ΕΝΤΑΣΣΩ, στο
πλαίσιο των οποίων θα αναδεικνύονται καλές πρακτικές και θα μεταφέρονται σχετικές εμπειρίες που σχετίζονται με την ουσία, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης των διακρίσεων και της βελτίωσης της κοινωνικής ένταξης.
Το κόστος των ημερίδων και εργαστηρίων καθώς και ο ενδεικτικός προγραμματισμός τους
φαίνεται στην στήλη (5) του επόμενου Πίνακα.OΑνάδοχος θα μεριμνήσει για τη διάθεση
των απαραίτητων εργαλείων και συστημάτων για τον προγραμματισμό, τον συντονισμό και
την παρακολούθηση της παροχής των επιτόπου υπηρεσιών στο πλαίσιο του Έργου.
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου έχει ως εξής:

6.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο Ανάδοχος θα διαχειρίζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα κατ’ εντολή της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά συνέπεια, θα είναι υποχρεωμένος στο πλαίσιο του Έργου να δρομολογήσει τις κατάλληλες ενέργειες για:





την ασφάλεια των προσωπικών δεομένων των ωφελούμενων εφαρμόζοντας όλες
τις διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR),
την ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών, Μέσων και Υποδομών που ενδεχομένως θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου,
την προστασία της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών που θα
διαχειρίζεται και θα παρέχει τόσο στο Δήμο όσο και στους ωφελούμενους.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί τα έγγραφα και κάθε άλλο στοιχείο και υλικό
οποιασδήποτε μορφής που περιέρχονται σε γνώση του ή τίθενται υπόψη του από το Δήμο
Χαϊδαρίου ή τους ωφελούμενους και σχετίζονται με το αντικείμενο του έργου, αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών του, απαγορευμένης απολύτως κάθε άλλης χρήσης τους. Ο Ανάδοχος θα ευθύνεται έναντι του Δήμου Χαϊδαρίου για οποιαδήποτε
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παραβίαση αυτής της απαγόρευσης.
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Πίνακας 9: Παραδοτέα, Χρονοδιάγραμμα υποβολής, Κόστος και Ροές Πληρωμών

Παραδοτέο

Τίτλος

Κόστος Κοινωνικών
Υπηρεσιών

Χρόνος Υποβολής

Ημερίδες

Γενικό Σύνολο

-4

-5

(με ΦΠΑ)
-1

-2

-3

Π.1

Έκθεση οργάνωσης και σχεδιασμού του
Έργου

1 μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης

Π.2

1η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών

3 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

73.045,00 €

Π.3

2η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών

6 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

90.970,00 €

Π.4

3η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών

9 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

90.970,00 €

Π.5

4η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών

12 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

90.970,00 €

Π.6

5η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών

15 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

90.970,00 €

893,33

91.863,33

Π.7

6η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών

18 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

90.970,00 €

1.150,00

92.120,00

7η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών–
Έκθεση Ολοκλήρωσης και συνολικού
Απολογισμού του Έργου

94.488,00 €

893,33

Π.8

21 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

33.072,00 €

33.072,00
893,34

73.938,34
90.970,00

1.150,00

92.120,00
90.970,00

95.381,33
Σύνολο

655.455,00 €

4.980,00

660.435,00

Φ.Π.Α. 24%

157.309,20 €

1.195,20

158.504,40

Σύνολο με Φ.Π.Α. 24%

812.764,20 €

6.175,20

818.939,40
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Παράρτημα Ι:Συνολική / Αναλυτική παρουσίαση των Υπηρεσιών και της Κοστολόγησης του Έργου

Κ.Τ.

Κ.Τ. (ΠΕΡ)

0.1
0.2
KT_0
0.3

0.4
KT_1

1.1

1.4

1.5

KT_2
2.1

2.3
2.4

ΥΠΗΡΕΡΣΙΕΣ (ΠΕΡ)

Ομάδα Έργου

Μηνιαία Αποζημίωση με 14/12 (με ΙΚΑ,
φόρους κ.λπ )

Εκπαιδευτικό Επίπεδο και εμπειρία Μέλους
Ομάδας Έργου

Υπηρεσίες Επιστημονικού και Διοικητικού Συντονισμού και Δημοσιότητας των Δράσεων
1β Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με
Επιστημονικός Συντονισμός
1α. Υπεύθυνος Ομάδας Έργου
ειδικότητες Ιατρών, Πληροφορικών κ.λπ.
(senior)
20. Διοικητική ή Γραμματειακή
Διοικητική υποστήριξη
4 Διοικητικοί, Λοιπές βοηθητικές ειδικότητες
Υποστήριξη
2α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας ή Απόφοιτοι
Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με 7ετή
Μέσα και εργαλεία
2. Κοινωνικός Λειτουργός
εμπειρία και άνω ή 5ετή εμπειρία και άνω με
μεταπτυχιακό τίτλο (median)
Διάχυση του περιεχομένου και
2α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας ή Απόφοιτοι
19. Σύμβουλος Δημοσιότητας,
των αποτελεσμάτων των ΔράσεΜεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με 7ετή
Σύμβουλος Επικοινωνίας, Social
ων, Ενημερωτικές Δράσεις για
εμπειρία και άνω ή 5ετή εμπειρία και άνω με
Media specialist κ.λπ.
την Κοινότητα
μεταπτυχιακό τίτλο (median)
Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων
Ενίσχυση της κοινωνικοποίησης
2α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας ή Απόφοιτοι
των οικογενειών Ευπαθών ΟμάΜεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με 7ετή
δων που διαβιούν σε συνθήκες
2. Κοινωνικός Λειτουργός
εμπειρία και άνω ή 5ετή εμπειρία και άνω με
φτώχειας και κοινωνικής απομόμεταπτυχιακό τίτλο (median)
νωσης
11. Νοσηλευτές, Ειδικοί σε ε3β Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με
παγγέλματα συναφή με Νοσηεμπειρία μικρότερη των 5 ετών και με μεταΥπηρεσίες φροντίδας σε ενήλικες
λευτική
πτυχιακό τίτλο (junior)
(λ.χ. υποστήριξη μετανοσοκομειακής φροντίδας, στήριξη ατόμων
3α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας ή Απόφοιτοι
με χρόνιες παθήσεις
2. Κοινωνικός Λειτουργός
Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με εμπειρία μικρότερη των 5 ετών (junior)
10. Φυσιοθεραπευτές, Ειδικοί
3β Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με
σε επαγγέλματα συναφή με
Πλέγμα Δράσεων φυσικοθεραεμπειρία και με μεταπτυχιακό τίτλο (junior)
Φυσιοθεραπεία
πείας για ενήλικες και ηλικιωμένους
7. Επιστήμων Υγείας, Επισκέ3β Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και
πτης Υγείας
με μεταπτυχιακό τίτλο (junior)
Υπηρεσίες Στήριξης της Οικογένειας, Κοινωνικής Φροντίδας και Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας, ενήλικων, εφήβων και παιδιών
2α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας ή Απόφοιτοι
Ψυχοπαιδαγωγική και συμβου4. Ψυχολόγος, Επιστήμονας
Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με 7ετή
λευτική υποστήριξη παιδιών,
στον τομέα της ψυχολογίας
εμπειρία και άνω ή 5ετή εμπειρία και άνω με
εφήβων και νέων
μεταπτυχιακό τίτλο (median)
Δημιουργία πλέγματος υποστη2α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας ή Απόφοιτοι
ρικτικών υπηρεσιών για παιδιά,
Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με 7ετή
5. Παιδοψυχολόγος
εφήβους, νέους και τις οικογέεμπειρία και άνω ή 5ετή εμπειρία και άνω με
νειές τους
μεταπτυχιακό τίτλο (median)
Παροχή εξειδικευμένων υπηρε2. Κοινωνικός Λειτουργός
3β Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με
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Προβλεπόμενος
Ανθρωποχρόνος
Απασχόλησης
60,00

Κόστος Στελέχους
(χωρίς ΦΠΑ)

ΦΠΑ

Συνολικό κόστος

%

137.340,00 €

32.961,60 €

170.301,60 €

20,95%

3.150,00 €

18,00

56.700,00 €

13.608,00 €

70.308,00 €

8,65%

1.680,00 €

18,00

30.240,00 €

7.257,60 €

37.497,60 €

4,61%

2.100,00 €

16,00

33.600,00 €

8.064,00 €

41.664,00 €

5,13%

2.100,00 €

8,00

16.800,00 €

4.032,00 €

20.832,00 €

2,56%

89,00

169.150,00 €

40.596,00 €

209.746,00 €

25,81%

2.100,00 €

18,00

37.800,00 €

9.072,00 €

46.872,00 €

5,77%

1.850,00 €

18,00

33.300,00 €

7.992,00 €

41.292,00 €

5,08%

1.850,00 €

18,00

33.300,00 €

7.992,00 €

41.292,00 €

5,08%

1.850,00 €

18,00

33.300,00 €

7.992,00 €

41.292,00 €

5,08%

1.850,00 €

17,00

31.450,00 €

7.548,00 €

38.998,00 €

4,80%

86,00

167.850,00 €

40.284,00 €

208.134,00 €

25,61%

2.100,00 €

18,00

37.800,00 €

9.072,00 €

46.872,00 €

5,77%

2.100,00 €

17,00

35.700,00 €

8.568,00 €

44.268,00 €

5,45%

1.850,00 €

15,00

27.750,00 €

6.660,00 €

34.410,00 €

4,23%

Κ.Τ.

Κ.Τ. (ΠΕΡ)

ΥΠΗΡΕΡΣΙΕΣ (ΠΕΡ)

Ομάδα Έργου

Εκπαιδευτικό Επίπεδο και εμπειρία Μέλους
Ομάδας Έργου

Μηνιαία Αποζημίωση με 14/12 (με ΙΚΑ,
φόρους κ.λπ )

Προβλεπόμενος
Ανθρωποχρόνος
Απασχόλησης

Κόστος Στελέχους
(χωρίς ΦΠΑ)

ΦΠΑ

Συνολικό κόστος

%

1.850,00 €

18,00

33.300,00 €

7.992,00 €

41.292,00 €

5,08%

1.850,00 €

18,00

33.300,00 €

7.992,00 €

41.292,00 €

5,08%

66,00

122.100,00 €

29.304,00 €

151.404,00 €

18,63%

1.850,00 €

16,00

29.600,00 €

7.104,00 €

36.704,00 €

4,52%

1.850,00 €

16,00

29.600,00 €

7.104,00 €

36.704,00 €

4,52%

1.850,00 €

16,00

29.600,00 €

7.104,00 €

36.704,00 €

4,52%

1.850,00 €

18,00

33.300,00 €

7.992,00 €

41.292,00 €

5,08%

31,90

59.015,00 €

14.163,60 €

73.178,60 €

9,00%

1.850,00 €

15,90

29.415,00 €

7.059,60 €

36.474,60 €

4,49%

1.850,00 €

16,00

29.600,00 €

7.104,00 €

36.704,00 €

4,52%

332,90

655.455,00 €

157.309,20
€

812.764,20 €

100,00%

σιών σε εφήβους και νέους

3.1

KT_3

3.2

KT_4

4.1

εμπειρία και με μεταπτυχιακό τίτλο (junior)
3β Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με
5. Παιδοψυχολόγος
εμπειρία και με μεταπτυχιακό τίτλο (junior)
3β Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με
6. Λογοθεραπευτής
εμπειρία και με μεταπτυχιακό τίτλο (junior)
Αγωγή ψυχικής ανθεκτικότητας σε επίπεδο Συστήματος (οικογένεια - σχολείο - κοινότητα)
Πρωτογενής /πρώιμη πρόληψη
4. Ψυχολόγος, Επιστήμονας
3β Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με
και ψυχοκοινωνική υποστήριξη
στον τομέα της ψυχολογίας
εμπειρία και με μεταπτυχιακό τίτλο (junior)
των γονέων, εκπαιδευτικών και
3β Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με
μαθητών (ανά ηλικιακή ομάδα
5. Παιδοψυχολόγος
εμπειρία και με μεταπτυχιακό τίτλο (junior)
νήπια-παιδιά-έφηβοι
Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών
4. Ψυχολόγος, Επιστήμονας
3β Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με
και γονέων και απόκτηση βασιστον τομέα της ψυχολογίας
εμπειρία και με μεταπτυχιακό τίτλο (junior)
κών δεξιοτήτων σε θέματα όπως
η επικοινωνία, η αυτογνωσία, η
3β Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με
αναγνώριση, η έκφραση και η
5. Παιδοψυχολόγος
εμπειρία και με μεταπτυχιακό τίτλο (junior)
διαχείριση συναισθημάτων και η
αποδοχή της διαφορετικότητας
Υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ)
Πρόληψη, στήριξη και διαχείριση
3β Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με
2. Κοινωνικός Λειτουργός
της καθημερινής ζωής σε νεαρά
εμπειρία και με μεταπτυχιακό τίτλο (junior)
ζευγάρια ή/και μητέρες ή/και σε
νέες και δυνάμει μητέρες στους
συντρόφους και στα βρέφη τους,
7. Επιστήμων Υγείας, Επισκέ3β Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήπτης Υγείας
εμπειρία και με μεταπτυχιακό τίτλο (junior)
κες υγείας και το κοινωνικό περιβάλλον των ωφελουμένων
Γενικό Άθροισμα

Σημείωση: στο παραπάνω κόστος προστίθεται και το κόστος ημερίδων, σεμιναρίων κ.λπ., βλ. Πίνακα 2
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Αναλυτική κοστολόγηση ανά Παραδοτέο

Κ.Τ.

ΥΠΗΡΕΡΣΙΕΣ (ΚΩΔ)
0.1
0.2

KT_0

0.3

0.4

1.1

1.4
KT_1

1.5

2.1
KT_2

2.3
2.4

3.1
KT_3
3.2

KT_4

4.1

Ομάδα Έργου
1α. Υπεύθυνος Ομάδας
Έργου
20. Διοικητική ή Γραμματειακή Υποστήριξη
2. Κοινωνικός Λειτουργός
19. Σύμβουλος Δημοσιότητας, Σύμβουλος
Επικοινωνίας, Social
Media specialist κ.λπ.
2. Κοινωνικός Λειτουργός
11. Νοσηλευτές, Ειδικοί σε επαγγέλματα
συναφή με Νοσηλευτική
2. Κοινωνικός Λειτουργός
10. Φυσιοθεραπευτές,
Ειδικοί σε επαγγέλματα
συναφή με Φυσιοθεραπεία
7. Επιστήμων Υγείας,
Επισκέπτης Υγείας
4. Ψυχολόγος, Επιστήμονας στον τομέα της
ψυχολογίας
5. Παιδοψυχολόγος
2. Κοινωνικός Λειτουργός
5. Παιδοψυχολόγος
6. Λογοθεραπευτής
4. Ψυχολόγος, Επιστήμονας στον τομέα της
ψυχολογίας
5. Παιδοψυχολόγος
4. Ψυχολόγος, Επιστήμονας στον τομέα της
ψυχολογίας
5. Παιδοψυχολόγος
2. Κοινωνικός Λειτουργός
7. Επιστήμων Υγείας,

Μηνιαία
Αποζημίωση
(μελέτης)

Συνολικοί Α/Μ

Α/Μ
Π.1

Π/Υ Π.1(€)

Α/Μ
Π.2

Π/Υ
Π.2(€)

Α/Μ
Π.3

Π/Υ
Π.3(€)

Α/Μ
Π.4

Π/Υ Π.4(€)

Α/Μ
Π.5

Π/Υ Π.5(€)

Α/Μ
Π.6

Π/Υ
Π.6(€)

Α/Μ
Π.7

Π/Υ Π.7(€)

Α/Μ
Π.8

Π/Υ
Π.8(€)

Σύνολο

3.150 €

18,00

0,90

2.835,00 €

2,00

6.300,00
€

2,50

7.875,00
€

2,50

7.875,00 €

2,50

7.875,00 €

2,50

7.875,00
€

2,50

7.875,00 €

2,60

8.190,00
€

56.700,00 €

1.680 €

18,00

0,90

1.512,00 €

2,00

3.360,00

2,50

4.200,00

2,50

4.200,00

2,50

4.200,00

2,50

4.200,00

2,50

4.200,00

2,60

4.368,00

30.240,00 €

2.100 €

16,00

0,80

1.680,00 €

1,80

3.780,00

2,20

4.620,00

2,20

4.620,00

2,20

4.620,00

2,20

4.620,00

2,20

4.620,00

2,40

5.040,00

33.600,00 €

2.100 €

8,00

0,40

840,00 €

0,90

1.890,00

1,10

2.310,00

1,10

2.310,00

1,10

2.310,00

1,10

2.310,00

1,10

2.310,00

1,20

2.520,00

16.800,00 €

2.100 €

18,00

0,90

1.890,00 €

2,00

4.200,00

2,50

5.250,00

2,50

5.250,00

2,50

5.250,00

2,50

5.250,00

2,50

5.250,00

2,60

5.460,00

37.800,00 €

1.850 €

18,00

0,90

1.665,00 €

2,00

3.700,00

2,50

4.625,00

2,50

4.625,00

2,50

4.625,00

2,50

4.625,00

2,50

4.625,00

2,60

4.810,00

33.300,00 €

1.850 €

18,00

0,90

1.665,00 €

2,00

3.700,00

2,50

4.625,00

2,50

4.625,00

2,50

4.625,00

2,50

4.625,00

2,50

4.625,00

2,60

4.810,00

33.300,00 €

1.850 €

18,00

0,90

1.665,00 €

2,00

3.700,00

2,50

4.625,00

2,50

4.625,00

2,50

4.625,00

2,50

4.625,00

2,50

4.625,00

2,60

4.810,00

33.300,00 €

1.850 €

17,00

0,90

1.665,00 €

1,90

3.515,00

2,40

4.440,00

2,40

4.440,00

2,40

4.440,00

2,40

4.440,00

2,40

4.440,00

2,20

4.070,00

31.450,00 €

2.100 €

18,00

0,90

1.890,00 €

2,00

4.200,00

2,50

5.250,00

2,50

5.250,00

2,50

5.250,00

2,50

5.250,00

2,50

5.250,00

2,60

5.460,00

37.800,00 €

2.100 €

17,00

0,90

1.890,00 €

1,90

3.990,00

2,40

5.040,00

2,40

5.040,00

2,40

5.040,00

2,40

5.040,00

2,40

5.040,00

2,20

4.620,00

35.700,00 €

1.850 €

15,00

0,80

1.480,00 €

1,70

3.145,00

2,10

3.885,00

2,10

3.885,00

2,10

3.885,00

2,10

3.885,00

2,10

3.885,00

2,00

3.700,00

27.750,00 €

1.850 €
1.850 €

18,00
18,00

0,90
0,90

1.665,00 €
1.665,00 €

2,00
2,00

3.700,00
3.700,00

2,50
2,50

4.625,00
4.625,00

2,50
2,50

4.625,00
4.625,00

2,50
2,50

4.625,00
4.625,00

2,50
2,50

4.625,00
4.625,00

2,50
2,50

4.625,00
4.625,00

2,60
2,60

4.810,00
4.810,00

33.300,00 €
33.300,00 €

1.850 €

16,00

0,80

1.480,00 €

1,80

3.330,00

2,20

4.070,00

2,20

4.070,00

2,20

4.070,00

2,20

4.070,00

2,20

4.070,00

2,40

4.440,00

29.600,00 €

1.850 €

16,00

0,80

1.480,00 €

1,80

3.330,00

2,20

4.070,00

2,20

4.070,00

2,20

4.070,00

2,20

4.070,00

2,20

4.070,00

2,40

4.440,00

29.600,00 €

1.850 €

16,00

0,80

1.480,00 €

1,80

3.330,00

2,20

4.070,00

2,20

4.070,00

2,20

4.070,00

2,20

4.070,00

2,20

4.070,00

2,40

4.440,00

29.600,00 €

1.850 €

18,00

0,90

1.665,00 €

2,00

3.700,00

2,50

4.625,00

2,50

4.625,00

2,50

4.625,00

2,50

4.625,00

2,50

4.625,00

2,60

4.810,00

33.300,00 €

1.850 €

15,90

0,80

1.480,00 €

1,70

3.145,00

2,20

4.070,00

2,20

4.070,00

2,20

4.070,00

2,20

4.070,00

2,20

4.070,00

2,40

4.440,00

29.415,00 €

1.850 €

16,00

0,80

1.480,00 €

1,80

3.330,00

2,20

4.070,00

2,20

4.070,00

2,20

4.070,00

2,20

4.070,00

2,20

4.070,00

2,40

4.440,00

29.600,00 €
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Κ.Τ.

ΥΠΗΡΕΡΣΙΕΣ (ΚΩΔ)

Ομάδα Έργου

Μηνιαία
Αποζημίωση
(μελέτης)

Επισκέπτης Υγείας
Γενικό Άθροισμα
Κόστος (μελέτης)
1.150,00 €
893,34 €

Λοιπές Υπηρεσίες
Λοιπές Υπηρεσίες

Ημερίδες
Σεμινάρια

Συνολικοί Α/Μ

Α/Μ
Π.1

Π/Υ Π.1(€)

Α/Μ
Π.2

Π/Υ
Π.2(€)

Α/Μ
Π.3

Π/Υ
Π.3(€)

Α/Μ
Π.4

Π/Υ Π.4(€)

Α/Μ
Π.5

Π/Υ Π.5(€)

Α/Μ
Π.6

Π/Υ
Π.6(€)

Α/Μ
Π.7

Π/Υ Π.7(€)

Α/Μ
Π.8

Π/Υ
Π.8(€)

Σύνολο

332,90

16,80

33.072,00 €

37,10

73.045,00

46,20

90.970,00

46,20

90.970,00

46,20

90.970,00

46,20

90.970,00

46,20

90.970,00

48,00

94.488,00

655.455,00 €

Πλήθος

Πλήθος

Κόστος

Πλήθος

Κόστος

Πλήθος

Κόστος

Πλήθος

Κόστος

Πλήθος

Κόστος

Πλήθος

Κόστος

Πλήθος

Κόστος

Πλήθος

Κόστος

2
3

-

- €
- €

1

-

- €
- €

1
-

1.150,00 €
- €

-

- €
- €

1

- €
893,33 €

1
-

1.150,00 €
- €

1

- €
893,33 €

2.300,00 €
2.680,00 €

Υποσύνολο Λοιπών Υπηρεσιών

- €

- €
893,34 €
893,34 €

Γενικό σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)

33.072,00

ΦΠΑ

Σύνολο

- €

1.150,00 €

- €

893,33 €

1.150,00 €

893,33 €

4.980,01 €

73.938,34

90.970,00

92.120,00

90.970,00

91.863,33

92.120,00

95.381,33

660.435,00
€

7.937,28

17.745,2

21.832,8

22.108,80

21.832,80

22.047,2

22.108,80

22.891,52

158.504,40

41.009,28

91.683,54

112.802,8

114.228,80

112.802,80

113.910,53

114.228,80

118.272,85

818.939,40

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, ΧΑΪΔΑΡΙ 20/11/2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ, ΧΑΪΔΑΡΙ 20/11/2020
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