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Ετήσια έκθεση δράσης 2006 
 

1. Συµµετοχή σε ευρωπαϊκά προγράµµατα καταπολέµησης του κοινωνικού 

αποκλεισµού  

 

• Multiplicar–Strategies, Tools and actor (CIARIS):  

χρηµατοδότηση από Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ∆ιακρατική 

συνεργασία µε φορέα συντονιστή το Πορτογαλλικό ∆ίκτυο για 

την καταπολέµηση της φτώχειας. Το CIARIS είναι µεθοδολογικό 

εργαλείο προσβάσιµο µέσω το διαδικτύου και χρησιµοποιείται 

για το σχεδιασµό προγραµµάτων καταπολέµησης του κοινωνικού 

αποκλεισµού. Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος σχεδιάστηκαν 

µικρά προγράµµατα από διαφορετικές οργανώσεις και 

διαπιστώθηκαν τα δυνατά και αδύνατα σηµεία του εργαλείου. 

• Ίσες δυνατότητες – ίσες ευκαιρίες: χρηµατοδότηση από το 

Ε.Π. «Απασχόληση και επαγγελµατική κατάρτιση» (Μέτρο 5.3) 

και το Ε.Κ.Τ. Σκοπός του σχεδίου είναι η εξασφάλιση 

ολοκληρωµένων παρεµβάσεων υπέρ των γυναικών µε σκοπό την 

βελτίωση της πρόσβασης, της κοινωνικής στήριξης και της 

συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Το Ελληνικό 



∆ίκτυο για την καταπολέµηση της φτώχειας θα συµµετάσχει 

στην δηµοσιοποίηση και διάχυση των αποτελεσµάτων. 

Συντονηστής φορέας είναι το «Κέντρο Μέριµνας Οικογένειας και 

Παιδιού» 

•  Ίσες δυνατότητες – ίσες ευκαιρίες: χρηµατοδότηση από το 

Ε.Π. «Απασχόληση και επαγγελµατική κατάρτιση» (Μέτρο 5.3) 

και το Ε.Κ.Τ. Σκοπός του σχεδίου είναι η εξασφάλιση 

ολοκληρωµένων παρεµβάσεων υπέρ των γυναικών µε σκοπό την 

βελτίωση της πρόσβασης, της κοινωνικής στήριξης και της 

συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Το Ελληνικό 

∆ίκτυο για την καταπολέµηση της φτώχειας θα συµµετάσχει 

στην υλοποίηση ενεργειών για την πληροφόρηση άνεργων 

γυναικών για τη δυνατότητα συµµετοχής τους στο εν λόγω 

πρόγραµµα. Συντονηστής φορέας είναι το «Κέντρο Γυναικείων 

Μελετών και Ερευνών» 

• Συµµετοχή στις δράσεις του ευρωπαϊκού ∆ικτύου για την 

καταπολέµηση της φτώχειας:  

 Το Ελληνικό ∆ίκτυο συµµετείχε µε εκπροσώπους τους 

στις οµάδες εργασίας για τη διαµόρφωση προτάσεων 

προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα διαρθρωτικά 

ταµεία, την απασχόληση, την αναπτυξιακή πολιτική, τη 

συµµετοχικότητα των κοινωνικά ευπαθών οµάδων, την 

επίδραση της παγκοσµιοποίησης στην αύξηση των 

ανθρώπων που βιώνουν τη φτώχεια κλπ. 

 Μεταφράσεις κειµένων και διακίνησή τους για την 

κοινωνική πολιτική που ασκείται και τις προτάσεις του 

ευρωπαϊκού δικτύου. Έχει µεταφραστεί το βιβλίο «Η 

Ευρώπη που θέλουµε», «Η ανοιχτή µέθοδος 

συντονισµού» και άλλα σχετικά κείµενα και άρθρα. 

 Συµµετοχή ελληνικής αποστολής στη 5η Συνάντηση των 

ανθρώπων που βιώνουν τη φτώχεια η οποία 

πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλες το Μάιο 2006 µε θέµα 



«Ανταλλαγή πάνω στη ζωντανή πραγµατικότητα αυτών 

που ζουν στα όρια της φτώχιας στην Ε.Ε.» 

• Συµµετοχές σε άλλα ∆ίκτυα, Συνέδρια, ∆ιεθνείς 

συναντήσεις: 

 Συµµετοχή στο ∆ίκτυο για το ∆ικαίωµα στη στέγη και την 

κατοικία 

 Συµµετοχή στην ευρωπαϊκή πλατφόρµα των Μ.Κ.Ο. 

 Συµµετοχή στη Γ.Σ. του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου για την 

καταπολέµηση της φτώχιας µε θέµα «Η Ευρώπη που 

θέλουµε» 

 Συµµετοχή στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π 

«Υγεία-Πρόνοια 2000-2006) (Υπουργείου Υγείας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης) 

 Συµµετοχή στην αποστολή του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου στο 

∆ιεθνές Κοινωικό Φόρουµ και στο ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Φόρουµ  

 


