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Σεπτέμβριος 2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του ΝΟΣΤΟΥ στη διαβούλευση για την Πρόσκληση Δράσεων
Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για Αστέγους του Υπουργείου
Εργασίας.
Επειδή υποστηρίζουμε, όσο μπορούμε κι αντέχουμε, ότι οι οργανώσεις των πολιτών
οφείλουν και μπορούν να έχουν άποψη για τις ασκούμενες κοινωνικές πολιτικές,
πήραμε για άλλη μια φορά μέρος στη δημόσια διαβούλευση που άνοιξε το
Υπουργείο Εργασίας για το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη». Θα είχαμε
πολλά να πούμε για την ίδια τη διαδικασία της διαβούλευσης, π.χ. για τη διάρκειά
της, θεωρούμε όμως ότι το κύριο αυτή τη στιγμή είναι το ίδιο το περιεχόμενο και η
στόχευση του εξαγγελλόμενου προγράμματος: θέτοντας ως προτεραιότητα το στόχο
της επανένταξης, το πρόγραμμα (επανα)φέρει την ιδέα της ολοκληρωμένης
παρέμβασης βάσει εξατομικευμένου σχεδίου, με κατεύθυνση την σύνδεση με την
αγορά εργασίας των ανθρώπων που βρέθηκαν ή κινδυνεύουν να βρεθούν χωρίς
στέγη. Για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια, υπό την πίεση των συνθηκών
προφανώς, το Υπουργείο Εργασίας αποφασίζει να συνδέσει την ανεργία με τις
συνέπειές της. Είτε φέρουν την ταμπέλα της φτώχειας είτε οποιαδήποτε άλλη, το
γεγονός είναι ότι η ανεργία αποτελεί πολυδιάστατο φαινόμενο και ήταν πια καιρός
να αναγνωριστεί (για να αντιμετωπιστεί) ως τέτοιο.
Επειδή υποστηρίζουμε, όσο μπορούμε κι αντέχουμε, ότι η κοινωνική πολιτική πρέπει
να εφαρμόζεται με όρους που θα εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή
αποτελεσματικότητα αλλά και, ταυτόχρονα, τον οικονομικότερο συνδυασμό
κόστους-όφελους, έχουμε τη γνώμη ότι στην τελική Πρόσκληση προς τους
δικαιούχους θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εξής παράμετροι:
1. Υπάρχει στη χώρα ένα δυναμικό οργανώσεων και φορέων που ήδη από τη
δεκαετία του 1990 και (τουλάχιστον κάποιοι από αυτούς) μέχρι σήμερα έχουν
αναπτύξει τεχνογνωσία και εργαλεία για την προώθηση στην απασχόληση και την
ένταξη στην εργασία κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων. Η εμπειρία αυτή
συγκεντρώθηκε χάρη σε χρηματοδοτήσεις που εκπορεύονταν από το ίδιο το
Υπουργείο Εργασίας στο πλαίσιο προγραμμάτων όπως τα EQUAL ή και
πιστοποιήσεων όπως αυτές που αφορούσαν τα Κέντρα Συνοδευτικών
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών αρχικά και Φορείς Παροχής Συνοδευτικών
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών μετέπειτα. Δεν είναι μόνον κρίμα να αγνοείται όλος
αυτός ο πλούτος, είναι επίσης ασύμφορο.
2. Για παρόμοιους λόγους αλλά και επειδή η τήρηση της θεσμικά κατοχυρωμένης
«Διαχειριστικής Επάρκειας» εξασφαλίζει πράγματι ορθολογικότερη οργάνωση στους
φορείς που εφαρμόζουν το σχετικό πλαίσιο, έχουμε τη γνώμη ότι οι κάτοχοι
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«Διαχειριστικής Επάρκειας τύπου Β’» θα πρέπει να βαθμολογούνται διαφορετικά
από τους μη κατόχους.
3. Είναι κατά τη γνώμη μας λογικό η επιχορήγηση της κατάρτισης μέσω voucher να
είναι μικρότερη από την επιχορήγηση της επιχείρησης ή την αυτοαπασχόληση.
Φοβόμαστε όμως ότι αυτό δεν αρκεί για να μην μετατραπεί το όλο εγχείρημα σε άλλη
μία απόπειρα επιδότησης της ανεργίας μέσω της κατάρτισης. Για το λόγο αυτό
προτείνουμε να μοριοδοτούνται (κατά την αξιολόγηση) και να χρηματοδοτούνται
περισσότερο καινοτόμες ιδέες που συνδυάζουν την υποστήριξη της επιχείρησης για
να αναπτυχθεί δημιουργώντας ταυτόχρονα νέες θέσεις εργασίας με την
εξειδικευμένη, ακόμη και on-the-job κατάρτιση του ανέργου ατόμου.

Η ομάδα του ΝΟΣΤΟΥ
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