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ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΡΑΣΗΣ (Ιανουάριος 2010 – Οκτώβριος 2012)
Η περίοδος Ιανουάριος 2010 – Οκτώβριος 2012 παρουσίασε πληθώρα από
ενδιαφέροντα στοιχεία που αφορούν τόσο στη δράση του Δικτύου όσο και στην
εσωτερική λειτουργία του.
Αμέσως μετά τις εκλογές το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφάσισε να
αναλάβουν δράση όλα τα μέλη του και να δεσμευτούν με τη συμμετοχή τους στην
προώθηση της ανάπτυξης του Ελληνικού Δικτύου. Βασικό όραμα και στρατηγικοί
στόχοι του Δικτύου, το νέο Δ.Σ θεώρησε ότι θα πρέπει να είναι τόσο η ισχυρή
παρουσία μέσα στην ελληνική κοινωνία όσο και η ενδυνάμωση των μελών
οργανώσεων του Δικτύου ώστε να συμμετέχουν ενεργά στις εκάστοτε διαδικασίες.
Παράλληλα η αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής εμπειρίας και η συμμετοχή των εκπροσώπων
του Ελληνικού Δικτύου στα συλλογικά όργανα του Ευρωπαϊκού ήτοι: ομάδες εργασίας,
εκτελεστική επιτροπή και γενική συνέλευση θεωρήθηκε σημαντικό εργαλείο για την
ενίσχυση των επιχειρημάτων μας στο εθνικό επίπεδο αλλά και για τη δημοσιοποίηση
και προώθηση των θέσεων μας στο Ευρωπαϊκό Επίπεδο.
Η αυτόνομη παρουσία μας, μέσα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται πλέον από σοβαρότητα
και αξιόπιστη στάση με τις τρέχουσες δράσεις μας αλλά και τη συμμετοχή μας στα
δρώμενα που αφορούν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό γενικότερα.
Αυτό που προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε και να επαυξήσουμε είναι η κριτική
αντιμετώπιση και η αποτελεσματική παρέμβαση του Δικτύου σε τοπικά, περιφερειακά
και εθνικά γεγονότα ώστε να θέσουμε το στίγμα μας και την αναγνωρισιμότητα μας
στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής, του εθελοντισμού και της ευαισθητοποίησης
της κοινής γνώμης προκειμένου να διευκολυνθεί η δράση τόσο του Δικτύου (άμεσα)
όσο και των οργανώσεων – μελών του (έμμεσα) μέσα στην Ελλάδα.
Αντιμετωπίσαμε τις προκλήσεις
που τέθηκαν κατά τα 2 προηγούμενα χρόνια
(οικονομική κρίση, έτος φτώχειας, στόχοι της Λισσαβόνας, Στρατηγική 2020, συνέπειες
εθνικών πολιτικών/Μνημόνια κ.ά.) με σύνεση και συνέπεια με αποτέλεσμα η περίοδος
αυτή να κυλήσει με εσωτερικές ζυμώσεις, ένταση και προβληματισμό για το τι στίγμα
θα έπρεπε να έχει το ελληνικό Δίκτυο μέσα στα κοινωνικό-πολιτικά δρώμενα.
Αντίστοιχα η αναζήτηση μιας σύγχρονης ταυτότητας τόσο στο επίπεδο της
στρατηγικής όσο και του περιεχομένου της δράσης, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και
οργάνωσης για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Δικτύου, μας οδήγησε στην ενεργητική
συμμετοχή και κατά αντιστοιχία δυναμική συμβολή στα φόρα του Ευρωπαϊκού
δικτύου.
Σε επίπεδο επικοινωνίας προσπαθήσαμε να εγκαθιδρύσουμε την αναγνωρισιμότητα
του Δικτύου αλλά και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε το στίγμα της μοναδικότητας
μας προκειμένου να αντιμετωπίζεται το Δίκτυο ως βασικός συνομιλητής στις ατζέντες
των θεματικών του πεδίων (αυτό αφορά κυρίως στις τρέχουσες εξελίξεις και μάλιστα
μέσα στο αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον).
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Σε επιχειρησιακό επίπεδο προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε την ανεξαρτησία μας
αλλά και να ανταποκριθούμε στους επιχειρησιακούς στόχους των προγραμμάτων για τα
οποία το προηγούμενο Δ.Σ είχε δεσμευτεί.
Η πρόβλεψη της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης για τη βιωσιμότητα του Δικτύου
τελικά επανέρχεται και σε αυτή τη Γενική Συνέλευση.
Σε επίπεδο προσέλκυσης πόρων προβληματιστήκαμε αρκετά και είναι ένα πεδίο για το
οποίο χρειάζεται ακόμη αρκετή σκέψη και διερεύνηση τόσο από πλευράς νέου Δ.Σ όσο
και από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.
Το Ελληνικό Δίκτυο σήμερα απαρτίζεται από 29 οργανώσεις – μέλη. Σε αυτή τη Γενική
Συνέλευση χαιρετίζουμε με χαρά την συμμετοχή νέων οργανώσεων όπως το Δίκτυο για
τα Δικαιώματα του Παιδιού και το Σύλλογο ΡΟΜ Γυναικών Δενδροποτάμου.
Να αναφερθεί ότι είχαμε και υποψηφιότητα μέλους από την «Εύξεινη Πόλη» η οποία
δεν έγινε δεκτή λόγω του ότι είναι Διαδημοτικό Δίκτυο (δηλαδή εμπίπτει στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα και δεν είναι ΜΚΟ ή ΑΜΚΕ).
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της πορείας μας:
1. Επιχειρησιακό Σκέλος
1.α. Έτος φτώχειας
Το 2010 ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας, σκοπό είχε να αναδείξει
τις πολιτικές και τις πρακτικές για την καταπολέμηση της φτώχειας στην Ευρώπη και να
απολογήσει τους στόχους που τέθηκαν στη Λισσαβόνα το 2000 (η Ευρωπαϊκή
οικονομία ως η ισχυρότερη οικονομία στον κόσμο με τη μεγαλύτερη κοινωνική
συνοχή).
Σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, η προετοιμασία για το έτος φτώχειας και το επίπεδο
των διαβουλεύσεων αξιολογήθηκε ως μερικώς επιτυχημένη. Το ίδιο αξιολογήθηκε και ο
τρόπος που υλοποιήθηκαν δράσεις για αυτό το έτος και αυτό γιατί ήταν η χρονιά με
τους χαμηλότερους κοινωνικούς δείκτες προόδου στην Ευρώπη. Σε εθνικό επίπεδο
μάλιστα συμπίπτει με την ένταξη της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης και ελέγχου από
το ΔΝΤ – Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την ΕΕ (Τρόικα).
Αναλυτικά η συμμετοχή του Δικτύου αναφέρεται σε δράσεις παρακάτω. Η αυτονόητη
προσδοκία του ελληνικού Δικτύου ήταν και είναι να υπάρξει το Δίκτυο ως ένας από
τους βασικούς συνομιλητές με την κυβέρνηση. Η προσδοκία αυτή επετεύχθη σε μερικό
βαθμό. Υπενθυμίζουμε ότι ως Δίκτυο υποβάλαμε πρόγραμμα δράσης για
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα φτώχειας (με εθνική εμβέλεια) το
οποίο δεν ενεκρίθη και δεν προκρίθηκε.
1.β. Συμμετοχή σε διαβουλεύσεις – επιτροπές - Ημερίδες









14/1/2010 παρουσίαση του Δικτύου, στη Διαρκή Επιτροπή Νεολαίας, Ισότητας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ελληνικής βουλής για την κατάστασης της
φτώχειας στην Ελλάδα (Πούτου – Αρβανίτη)
17/3/ 2010 συνάντηση με τον κ. Πάνο Τσακλόγλου, Διευθυντή Κοινωνικής
Πολιτικής του Γραφείου του Πρωθυπουργού (Πούτου - Λιάπη)
27/1/2011 διαβούλευση με στελέχη του Υπουργείου Απασχόλησης σχετικά με
την παιδική φτώχεια και το εθνικό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα (Πούτου –
Λιάπη – Μαρινάκου)
Ημερίδα ΕΛΣΤΑΤ (Πούτου – Λιάπη)
Ημερίδα ΕΠΕΚΣΑ
Συμμετοχή στη συζήτηση για με θέμα : Η φτώχεια στην σημερινή Ελλάδα:
Κρίση, Ανέχεια και Κοινωνική Προστασία που έγινε στις 24/5/12 και
οργανώθηκε από την πρωτοβουλία για την Υπεράσπιση της Κοινωνίας και της
Δημοκρατίας.
Συμμετοχή και παρέμβαση στην ειδική συνεδρία της Βουλής των Ελλήνων:
«Νέα φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός: πολιτικές καταπολέμησης και
καθιέρωση ενός Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος» 15/2/12
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Συμμετοχή στη διαβούλευση του Υπουργείου Εργασίας για το Πρόγραμμα
Φτώχειας
Συντονιστική συνάντηση οργανώσεων μελών καθώς και οργανώσεων μη μελών
του Δικτύου για την προετοιμασία έγγραφης αντίδρασης στο Πρόγραμμα
Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας
Συγγραφή Υπομνήματος το οποίο υποβλήθηκε: στο Υπουργείο Εργασίας,
Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Υγείας καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Συμμετοχή στη Διαβούλευση του Υπουργείου Υγείας για τα θέματα Φτώχειας
και Αστέγων (ορισμός αστέγου, επιχειρησιακό σχέδιο καταπολέμησης της
φτώχειας κλπ). Τα μέλη του Δ.Σ συμμετείχαν και στις πέντε (5) ομάδες
εργασίας

1.γ. Συνάντηση των φτωχών (άνθρωποι που βιώνουν τη φτώχεια)
Η συνάντηση των φτωχών είναι μια ετήσια συνάντηση η οποία πραγματοποιείται μια
φορά το χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με στόχο τη δημιουργία συμμετοχικών
διαδικασιών και άμεσης εκπροσώπησης της ίδιας της ομάδας στόχου.
Το Ελληνικό Δίκτυο συντόνισε τη συμμετοχή του και κατά το έτος 2010 αλλά και το
2011 ως κάτωθι:


Ιούνιος 2010: Συμμετοχή στην 9η ευρωπαϊκή συνάντηση ανθρώπων που
βιώνουν φτώχεια (10 Χρόνια Συναντήσεων των Φτωχών και Εορτασμός του
Έτους Καταπολέμησης της Φτώχειας). Στην ομάδα συμμετείχαν 4 γυναίκες από
την Θεσσαλονίκη, το Ρέθυμνο και την Αθήνα.



Μάιος 2011: Συμμετοχή στην 10η ευρωπαϊκή συνάντηση ανθρώπων που
βιώνουν φτώχεια (Employment– Work–Job). Στην ομάδα συμμετείχαν 3
γυναίκες από την Θεσσαλονίκη, το Ρέθυμνο και την Αθήνα.



Μάιος 2012: Συμμετοχή στην 11η ευρωπαϊκή συνάντηση ανθρώπων που
βιώνουν φτώχεια, με θεματική «το δικαίωμα στη στέγη». Στην ομάδα
συμμετείχαν 3 άτομα - 2 γυναίκες, εν δυνάμει άστεγες και 1 άστεγος, που
βιώνουν φτώχεια.

Συντονίστριες – εμψυχώτριες των Δράσεων αυτών (και τα 3 χρόνια) ήταν η Μαρία
Καλδάνη / Κοινωνική Λειτουργός καθώς και η Ντίνα Βαρδαραμάτου /κοινωνική
επιστήμονας.
Η συμμετοχή μας αυτή τόσο στο στάδιο της προετοιμασίας όσο και κατά την
υλοποίησή της κρίθηκε εξαιρετικά πετυχημένη. Επιπλέον, στη συνάντηση των εθνικών
συντονιστών τον Οκτώβριο του 2012 αποφασίστηκε να δοθεί έμφαση σε
συντονισμένες δράσεις για άσκηση πίεσης και για συμμετοχή σε συλλογικότητες των
ατόμων που βιώνουν φτώχεια.
1.δ. Υποβολή - Υλοποίηση – εφαρμογή εγκεκριμένων προγραμμάτων
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22/3 Προετοιμασία και κατάθεση πρότασης στην πρόσκληση του Υπουργείου
Εργασίας στα πλαίσια του προγράμματος του έτους για την καταπολέμηση της
φτώχειας (το εν λόγω πρόγραμμα δεν εγκρίθηκε).

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε ότι διαπιστώσαμε ότι εγκρίθηκαν προτάσεις και
προγράμματα τα οποία υποβλήθηκαν από φορείς που ουδεμία σχέση έχουν με τα
θέματα της φτώχειας. Τα δε χρονοδιαγράμματα τόσο από πλευράς προκήρυξης όσο και
αξιολόγησης αλλά κυρίως εφαρμογής ήταν ασφυκτικά και αξιολογούμε ότι δεν
επέτρεψαν την επίτευξη των στόχων που οι προτάσεις (έστω οι εγκεκριμένες) είχαν
θέσει.


Τέλος 2010: Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του προγράμματος Progress με
συντονιστή εταίρο την Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Συνοχής και
Ανάπτυξης (ΕΠΕΚΣΑ). Στόχος του προγράμματος ήταν η οργάνωση σειράς
διαβουλεύσεων κατά το πρότυπο της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού
προωθώντας τη συμμετοχή των ατόμων που είτε βιώνουν κοινωνικό
αποκλεισμό είτε κινδυνεύουν να αποκλειστούν (νέοι, μετανάστες, προσφυγές,
γυναίκες, άτομα με αναπηρίες).

Το φυσικό αντικείμενο του έργου ολοκληρώθηκε και έγινε απολογισμός και εκκρεμεί η
οικονομική εκκαθάριση του. Το Δίκτυο ανταποκρίθηκε πλήρως στις συμβατικές του
υποχρεώσεις. Θεωρούμε ότι το ανταποδοτικό όφελος του Δικτύου ήταν η επαφή,
αναθέρμανση και συνεργασία τόσο με τα ήδη υπάρχοντα μέλη του όσο και η γνωριμία
με νέες οργανώσεις οι οποίες μελλοντικά μπορούν να προσχωρήσουν στο Δίκτυο.


2009 – 2011: Στα πλαίσια των προγραμμάτων Νεολαία σε Κίνηση του
Ινστιτούτου Νεολαίας που μέχρι πρότινος ανήκε στην Γενική Γραμματεία Νέας
Γενιάς, το Δίκτυο υπέβαλλε πρόταση προγράμματος για την εικοσαετή
καταγραφή του έργου και της δράσης του ελληνικού δικτύου μέσω της ενεργής
συμμετοχής Νέων.

Το εν λόγω πρόγραμμα, παρ’ όλο ότι κατόρθωσε να καταγράψει και να αποτυπώσει
σημαντικό μέρος αυτής της διαδρομής του Δικτύου μας εν τούτοις δεν κατόρθωσε να
ανταποκριθεί στα χρονοδιαγράμματα που η εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων απαιτεί
με αποτέλεσμα την επιστροφή της προκαταβολής του προγράμματος στην Εθνική
Αρχή.
Επειδή τα προγράμματα αυτής της κατηγορίας δεν αναγνωρίζουν ως επιλέξιμες
δαπάνες τα λειτουργικά έξοδα και τις αποζημιώσεις για το εμπλεκόμενο ανθρώπινο
δυναμικό, και καθώς ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου αφορούσε κυρίως
γραφιστικά, επιμέλεια υλικού, εκδοτικά έξοδα και έξοδα δημοσιότητας και αποστολής
υλικού δεν επετεύχθη η απορρόφηση της προκαταβολής.
Η εμπειρία αυτή ωρίμασε περισσότερο την αντίληψη ότι ο σχεδιασμός, υλοποίηση και
παρακολούθηση τέτοιων προγραμμάτων χρειάζεται τόσο την ανάλογη οργάνωση και
την επιχειρησιακότητα καθώς και ανάλογο στελεχιακό δυναμικό που θα αναλάμβανε
ένα τέτοιο ρόλο.
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2010 – 2012: Πρόγραμμα Grundvigh. Είναι ένα διακρατικό πρόγραμμα για την
ανάπτυξη τεχνογνωσίας στον εθελοντισμό, την ανταλλαγή εμπειριών και καλών
πρακτικών μέσω της ανάπτυξης εικοσιπέντε (25) κινητικοτήτων.

Με τη συμμετοχή του Δικτύου σε αυτό το πρόγραμμα, είχαμε ως αποτέλεσμα σε
ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο, ανταλλαγή εμπειριών, εισαγωγή στην Ελλάδα
τεχνογνωσίας και πολλαπλασιαστική εφαρμογή τεχνικών και καλών πρακτικών στο
ελληνικό Δίκτυο. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη μεθοδολογία και τις τεχνικές δράσης
δικτύων ΜΚΟ, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα
σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του Δικτύου και υποβλήθηκε στην Αρχή
Υλοποίησης (ΙΚΥ) ο απολογιστικός φάκελος.
Στο πλαίσιο των ανταλλαγών πραγματοποιήθηκαν 25 κινητικότητες από μέλη/στελέχη/
εθελοντές των οργανώσεων μελών του Δικτύου και αποκομίστηκε πλούσια εμπειρία η
οποία μπορεί να αξιοποιηθεί στο μέλλον.
Μέσα στο 2011 ως Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού, το Δίκτυο θα μπορούσε να
αξιοποιήσει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα αυτό, προβάλλοντας τις θέσεις του για
τον εθελοντισμό στην Ελλάδα.


2011: Υποβλήθηκε πρόταση προγράμματος στα πλαίσια του Progress, με
συντονιστή εταίρο το Βελγικό Δίκτυο Καταπολέμησης της Φτώχειας. Το
πρόγραμμα αυτό στόχευε στη δικτύωση και την εφαρμογή νέων μεθόδων και
εργαλείων κοινωνικών παρεμβάσεων. Το πρόγραμμα δεν εγκρίθηκε.

1.ε. Ευρωπαϊκές ομάδες εργασίας και Συνέδρια
Συμμετείχαμε με εκπροσώπους μας ενεργά και σταθερά στις:
Ομάδα Εργασίας για την Απασχόληση, με εκπρόσωπο τον Νίκο Ντάσσιο.
Ομάδα Εργασίας για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, με εκπρόσωπο τη Γιώτα Αρβανίτη.
Ομάδα Εργασίας για την Κοινωνική Ένταξη, με εκπρόσωπο την Μαρία Μαρινάκου.
Εκπροσώπηση του Ελληνικού Δικτύου στην Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΑΠΝ.
Η ανάδειξη του εκπροσώπου μας στην Εκτελεστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Δικτύου
είναι μια συλλογική απόφαση αποδοχής με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου
αφού έχει προηγηθεί συγκεκριμένη διαβούλευση στη βάση κριτηρίων που θα ορίζονται
από τον κανονισμό λειτουργίας. Κριτήρια όπως: γνώση του Ευρωπαϊκού και ελληνικού
Δικτύου, συμμετοχή σε ομάδες εργασίας (εθνικές και ευρωπαϊκές), συμμετοχή σε
συνελεύσεις, γνώση της κοινωνικής agendas κ.α.
Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δικτύου στην Εκτελεστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού
Δικτύου μέχρι το Μάρτιο του 2011 ήταν η Γιώτα Αρβανίτη.
Τον Απρίλιο του 2011 στη συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής συμμετείχε η
Ευγενία Παπαμακαρίου.
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Από τον Ιούνιο του 2011 μας εκπροσωπεί η Μαρία Μαρινάκου.
Τον Σεπτέμβριο 2011 η Μαρία Μαρινάκου συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο του
ΕΑPN στις Βρυξέλλες και είχε εισήγηση με θέμα « Η κρίση στην Ελλάδα: όταν η
θεραπεία σκοτώνει τον Ασθενή».
Τον Νοέμβριο του 2011 προσκλήθηκε στην ΓΣ του Αγγλικού Δικτύου να παρουσιάσει
ανάλυση της κρίσης στην Ελλάδα σε ανοικτό διάλογο με την Jean Lambert μέλος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Επεξεργασία και υποβολή προτάσεων του ελληνικού Δικτύου στο πλαίσιο συναντήσεων
εργασίας για την αλλαγή του οργανωτικού σχήματος Διοίκησης και Αντιπροσώπευσης
του Ευρωπαϊκού Δικτύου.
Συμμετοχή στις συναντήσεις εργασίας της Εκτελεστικής Επιτροπής (EXCO) του
ευρωπαϊκού Δικτύου.
Ομόφωνη συμφωνία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η συμμετοχή των εκπροσώπων
μας στις αναθεωρημένες ομάδες εργασίας του ευρωπαϊκού δικτύου να αποτυπώνεται
πλέον σε σύντομα κείμενα προκειμένου αυτά να προωθούνται στα υπόλοιπα μέλη του
ΔΣ αλλά και κυρίως στα μέλη του Δικτύου έτσι ώστε να αποτελούν συλλογική και
συνολική θεσμική γνώση για τις τρέχουσες εξελίξεις.
Συμμετοχές σε τρεις (3) Γενικές Συνελεύσεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου (Κύπρος,
Πορτογαλία, Νορβηγία) με ισάριθμες (σε άτομα) συμμετοχές και παρεμβάσεις σε
θέματα όπως:
-

Μετανάστευση και φτώχεια

-

Φύλο και φτώχεια (γυναικεία φτώχεια)

-

Ευρωπαϊκή Κρίση και Επιπτώσεις για την Ελλάδα

Ειδική Σημείωση: η ελληνική αντιπροσωπεία κατέθεσε ολοκληρωμένες θέσεις για τα
θέματα της μετανάστευσης τόσο σε ελληνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και
την οπτική του φύλου στα θέματα αυτά και πέτυχε σε ένα βαθμό την ενσωμάτωση
των σχετικών παρατηρήσεων-παρεμβάσεων στα policy papers που είναι αναρτημένα
στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Δικτύου.
-

Θέσεις και απόψεις του ελληνικού Δικτύου για τους στόχους Ευρώπη 2020
ασκώντας παράλληλα κριτική για το τί δεν επετεύχθη από τους στόχους της
Λισσαβόνας.

-

Στην πρόσφατη ΓΣ στη Νορβηγία (Ιούνιο 2012) η εκπρόσωπός μας στην
Εκτελεστική Επιτροπή Μαρία Μαρινάκου, διοργάνωσε μαζί με τον Πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Δικτύου Σέρτζιο Άιρες σεμινάριο με εισήγηση για τις Πολιτικές της
Τρόικα στον Ευρωπαϊκό Νότο και τις επιπτώσεις στο Κοινωνικό Κράτος.

-

Συμμετέχει στις Ομάδες Εργασίας
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o
o

Χρηματοδότηση του Δικτύου και το Ταμείο Αλληλεγγύης για τα Εθνικά
Δίκτυα
Εναλλακτικές Οικονομικές Πολιτικές για την Ευρωπαϊκή κρίση

Τον Σεπτέμβριο του 2012 συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο του ΕΑPN στις
Βρυξέλλες με εισήγηση «Κρίση στην Ελλάδα -Εκπτώχευση, Εξαθλίωση και Ανθρώπινα
Δικαιώματα»
Επί μέρους συναντήσεις:





Συμμετοχή και εκπροσώπηση στο κλείσιμο για το Ευρωπαϊκό Έτος για την
Καταπολέμηση της φτώχειας στις Βρυξέλλες.



Συμμετοχή και εκπροσώπηση είχαμε επίσης στις συναντήσεις που αφορούσαν
όλη την προετοιμασία αλλά και την αξιολόγηση των συναντήσεων των
ανθρώπων που βιώνουν φτώχεια.



Τέλος, η εκπρόσωπος μας στην Εκτελεστική Επιτροπή μαζί με τον Διευθυντή
του Ευρωπαϊκού Δικτύου συμμετείχε στις εργασίες του Παγκοσμίου Κοινωνικού
Φόρουμ στη Σενεγάλη παρουσιάζοντας την κοινωνικό οικονομική κατάσταση
στην Ελλάδα.

Η συμμετοχή στο Task Force που αφορά στις επιπτώσεις των πολιτικών της
τρόικας σηματοδότησε μια βασική μεταστροφή του Ευρωπαϊκού Δικτύου από τα
βασικά κείμενα της Επιτροπής : την Στρατηγικής της Λισσαβόνας και της
Στρατηγικής 2020, σε κεντρικά προωθούμενες πολιτικές που παράγουν την πλήρη
εξάρτηση χωρών, τον κοινωνικό εξανδραποδισμό και την μακροχρόνια ύφεση.
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 2 συναντήσεις του Task Force – στις 13
Ιουλίου & στις 22 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες – παρουσία εκπροσώπων χωρών
που υφίστανται ανάλογες πολιτικές όπως : η Ιρλανδία , η Πορτογαλία , η Ισπανία ,
η Ρουμανία και η Αγγλία, εκ των οποίων το Δίκτυο συμμετείχε σε αυτή του
Σεπτεμβρίου με εκπρόσωπο τον κο Ντάσιο. Για τις εργασίες της ομάδας αυτής έχει
παραχθεί κείμενο αναφοράς σχετικά με τις επιπτώσεις των μέτρων που ελήφθησαν
στη χώρα μας την τελευταία 3ετία στα μακροοικονομικά μεγέθη, στην απασχόληση
και στην κοινωνική συνοχή. Από το task force θα παραχθεί ένα συνθετικό κείμενο
με τις έως τώρα επιπτώσεις των πολιτικών αυτών στις χώρες αναφοράς, στην
επόμενη συνάντηση στις 15 Νοεμβρίου στο Βερολίνο.
Προετοιμασία και Παραγωγή Προτάσεων για το Στρατηγικό Πλάνο του
Ευρωπαϊκού Δικτύου που πρόκειται να καταλήξει στη Γενική Συνέλευση
της Λισσαβόνας

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο πρότεινε ένα νέο Στρατηγικό Πλάνο και μια βαθιά αλλαγή στη
δομή του δικτύου που αφορά κυρίως
 τη λειτουργία των οργάνων του
 την εκπροσώπηση των μελών του
 τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
 την παρακολούθηση του έργου του.
Η πρόταση συνοψίζεται στα εξής¨
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κατάργηση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και αντικατάστασή της από το
τριετές Κογκρέσο των μελών και την ετήσια συνάντηση της Εκτελεστικής
Επιτροπής (κάθε δίκτυο συμμετέχει με έναν/μία εκπρόσωπο και μία ψήφο)
 κατάργηση των τριών Ομάδων Εργασίας για την Απασχόληση, Διαρθρωτικά
Ταμεία, Κοινωνική Ένταξη και αντικατάστασή τους από μία στρατηγική ομάδα
παρακολούθησης των πολιτικών της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Επίσης
δημιουργία ad hoc ομάδων εργασίας ανταπόκρισης στις νέες συνθήκες και όπως
διαμορφώνονται από τις Ευρωπαϊκές πολιτικές.
 2 ετήσιες συναντήσεις μελών (2-3 εκπρόσωποι ανά δίκτυο) για διαβούλευση και
παραγωγή προτάσεων
 1 ετήσιο Συνέδριο
Το Ελληνικό Δίκτυο μετά από συναντήσεις των μελών του τοποθετήθηκε με πρόταση
που στόχευε στην εποικοδομητική κριτική του προτεινόμενου σεναρίου εστιάζοντας
στα εξής:
 Την ανάγκη ενδυνάμωσης των δημοκρατικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων
και ενίσχυσης της συμμετοχικότας των ατόμων που βιώνουν φτώχεια
 Την υιοθέτηση κανόνων λειτουργίας των οργάνων με βάση τις αρχές της
χρηστής διαχείρισης και της διαφάνειας
 Την ενεργητική διαμόρφωση της πολιτικής ατζέντας του δικτύου που θα
αντανακλά τις συνθήκες της κρίσης του Ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και
την αποδέσμευση από τη στάση στενής ανταπόκρισης στην ατζέντα που
προτάσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 Τη μεταφορά πόρων προς εθνικές δράσεις και ενίσχυση των εθνικών δικτύων
Η αναλυτική μας πρόταση βρίσκεται στη διάθεση των μελών μας.
2. Θεσμικοί Πόροι (Institutional Funds)
2.α. Τακτικοί
Στους τακτικούς πόρους αναφέρονται τα χρήματα τα οποία καταβάλλονται στο
Ελληνικό Δίκτυο από το Ευρωπαϊκό προκειμένου να:
- οργανωθεί και υλοποιηθεί η δράση για τη συνάντηση των φτωχών
- να μεταφραστούν policy papers και newsletters του ευρωπαϊκού δικτύου
- να παρακολουθείται η διαδικασία της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού
(τα ποσά παρουσιάζονται παρακάτω)
2.β. Έκτακτοι (μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων)
Στους έκτακτους πόρους αναφέρονται πάντα τα χρήματα τα οποία αναμένονται από τη
συμμετοχή του Δικτύου σε υποβολές προγραμμάτων (αναφέρθηκαν ήδη τα
προγράμματα που υλοποιήθηκαν, αυτά που είναι σε εξέλιξη και αυτά για τα οποία
αναμένονται απαντήσεις).
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Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ήδη έχει
αναπτύξει προβληματισμούς για τους στρατηγικούς στόχους του Ελληνικού
Δικτύου στην αναζήτηση ή όχι θεσμικών πόρων καθώς και το ύψος των
χρηματοδοτήσεων που είναι αναγκαίοι και απαραίτητοι για τη βιωσιμότητα
και την ανάπτυξη του Δικτύου έχοντας αναγνωρίσει ότι για τέτοιου είδους
ενέργειες σημαντικό είναι το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο τις περισσότερες
φορές δεν καλύπτεται από τα προγράμματα αυτά όπως επίσης δεν
καλύπτονται και τα λειτουργικά έξοδα.
2. Επικοινωνία, Τύπος
Επικοινωνία
Η δραστηριοποίηση του Δικτύου
μπορεί να διακριθεί σε 3 τομείς:

σε επίπεδο επικοινωνίας κατά τα έτη 2010-2012

Α) στην ανάπτυξη των μέσων επικοινωνίας του Δικτύου και των προγραμμάτων του
(φυλλάδια, αφίσες, σποτ, άλλο υλικό)
Β) στη διοργάνωση και στη συμμετοχή εκδηλώσεων,
Γ) λοιπές παρουσίες προβολής
Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσα σε αυτή την περίοδο είναι:
Α) Ανάπτυξη μέσων επικοινωνίας


Μεταφράστηκαν τα newsletter 131 και 132 του Ευρωπαϊκού Δικτύου τα οποία
μάλιστα βρίσκονται ήδη αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Δικτύου



Δημιουργία δύο (2) ραδιοφωνικών μηνυμάτων με στόχο την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση σχετικά με το ελληνικό δίκτυο για την καταπολέμηση της
φτώχειας και τα ζητήματα φτώχειας που ανακύπτουν στον γενικό πληθυσμό.
Τα μηνύματα εξέπεμψαν δωρεάν οι σταθμοί Galaxy, Εν λευκώ μέχρι και την
28/2/2011.



Δημιουργία video με τη συμμετοχή των γυναικών που συμμετείχαν στην
ευρωπαϊκή συνάντηση των ανθρώπων που βιώνουν φτώχεια.



Δημιουργία σελίδας του Δικτύου στο Facebook.

Β) Διοργάνωση- συμμετοχή εκδηλώσεων


Συμμετοχή στην έναρξη του Ευρωπαϊκού έτους Καταπολέμησης της Φτώχειας,
Ελευσίνα.



Συνάντηση με Ροβέρτο Σπυρόπουλο, γενικό γραμματέα Υπουργείου Εργασίας
σχετικά με τον εορτασμό του Ευρωπαϊκού Έτους για την καταπολέμηση της
Φτώχειας.
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Παρουσία και παρέμβαση στην ημερίδα ανακοίνωσης
πορτρέτου της Ελλάδας για το 2010 από το ΕΚΚΕ.



Συμμετοχή με εισήγηση στην ημερίδα της Εθνικής Στατιστικής Αρχής για το
έτος καταπολέμησης της Φτώχειας.



Συμμετοχή με εισήγηση στην ημερίδα του Υπουργείου Εργασίας για το έτος
καταπολέμησης της Φτώχειας.



Συμμετοχή δύο μελών του δικτύου με στόχο την παρουσίαση της συνάντησης
των φτωχών ως παράδειγμα συμμετοχικότητας (Δήμος Αγίας Βαρβάρας).



Συμμετοχή στη δημόσια συζήτηση για την Ημέρα της Ευρώπης που διοργάνωσε
ο Δήμος Αθηναίων για τον Εθελοντισμό με αφορμή το Ευρωπαϊκό Έτος για τον
Εθελοντισμό 2011.



Συμμετοχή – εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου στην ευρωπαϊκή τριήμερη
συνάντηση εργασίας (summer university) που διοργανώθηκε από το Δίκτυο
των ερευνητικών ινστιτούτων της ευρωπ. Αριστεράς, πλατφόρμα transform
στο Πήλιο (Ιούνιος 2012).

του

κοινωνικού

Γ) Λοιπές παρουσίες προβολής


17/10/2010: Δράση δημοσιοποίησης με αφορμή την Ημέρα κατά της φτώχειας
με συμμετοχή τεσσάρων εθελοντών στην Ερμού στο ύψος της Καπνικαρέας με
διανομή ενημερωτικού υλικού και συμμετοχής των περαστικών όπου τους
ζητήθηκε να απαντήσουν σε 5 ερωτήματα σχετικά με το τι είναι φτώχεια.



19/12/2010: Δράση δημοσιοποίησης στην Ερμού στο ύψος της Καπνικαρέας με
διανομή ενημερωτικού υλικού για το Ελληνικό Δίκτυο και δημιουργίας κολάζ
στον δρόμο με την συνεργασία της ΑΜΑΚΑ. Παράλληλα υπήρξε και
κινηματογράφηση των απαντήσεων των περαστικών στο ερώτημα «Φτώχεια
είναι….».



Στα πλαίσια της προετοιμασίας για τη Γενική Συνέλευση της Λισσαβόνας και
κατόπιν πρόσκλησης του Ευρωπαϊκού Δικτύου το οποίο προετοιμάζει έκθεση
φωτογραφίας με βασικό άξονα την φτώχεια στην Ευρώπη σήμερα, το Ελληνικό
Δίκτυο προσκάλεσε φωτογράφους (επαγγελματίες) ο οποίοι αφού
ενημερώθηκαν σχετικά με το θέμα της έκθεσης υπέβαλαν τα «έργα» τους και
τελικά προκρίθηκε μια φωτογραφία η οποία και εστάλη στο ευρωπαϊκό δίκτυο
(διαγωνιστικό μέρος).

Τύπος – ΜΜΕ
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Συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο ειδήσεων για την κρίση στην Ελλάδα και
τα θέματα της Φτώχειας (Πούτου δημοσιογράφος Αμελή Πουανσώ)



Συμμετοχή σε πάνελ ωριαίας τηλεοπτικής εκπομπής της ΝΕΤ για την Φτώχεια
με τους καθηγητές Τσακλόγλου και Ματσαγγάνη (Πούτου)



Συνέντευξη σε ωριαία ραδιοφωνική εκπομπή για την Παγκόσμια Ημέρα
Καταπολέμησης της Φτώχειας στον ΕΡΑ ΦΙΛΙΑ (Πούτου)



Συνέντευξη σε ραδιοφωνική εκπομπή για την Παγκόσμια Ημέρα για την
Καταπολέμηση της Φτώχειας ΕΡΑ ΦΙΛΙΑ στο Δημοσιογράφο Σάκη Κουπή
(Πούτου)



Έκδοση και αποστολή δελτίου τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα Καταπολέμησης
της Φτώχειας (υπάρχει σχετική αποδελτίωση με περισσότερες των 15
αναφορών)



Τηλεοπτική συνέντευξη στην ΕΤ 1 – Εκπομπή Αρβανίτη (Αντύπας)



Άρθρο για την εφημερίδα τα ΝΕΑ για θέματα της Φτώχειας (Πούτου – Αντύπας)



Συμμετοχή σε ταινία μικρού μήκους (ντοκιμαντέρ) για την Φτώχεια στην
Ελλάδα (παραγωγή της ΝΕΤ για το Υπουργείο Εργασίας) (Πούτου – Αντύπας)



Ανακοίνωση – τοποθέτηση για τα θέματα της Φτώχειας σε διακαναλική
σύνδεση από το Υπουργείο Εργασίας την Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Φτώχειας
(Πούτου)



Συμμετοχή στην πρωινή ενημέρωση του δημοσιογράφου Κ. Αρβανίτη (Πούτου)



Επιπλέον ραδιοφωνικές συμμετοχές στις 18 Οκτωβρίου παγκόσμια ημέρα κατά
της φτώχειας: Ραδιοσταθμός 9,84 για τις συναντήσεις των ΡΕΡ και για την
αλληλεγγύη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μεταδόθηκε την Ημέρα της Φτώχειας.

3. Ανθρώπινο Δυναμικό
Η Διοικητική Υποστήριξη του Δικτύου έγινε από ένα άτομο με σύμβαση έργου (μερική
απασχόληση). Η αμοιβή του ατόμου αυτού σε σχέση με τις απαιτήσεις του ρόλου του
αλλά και τις ανάγκες του Δικτύου είναι αντιστρόφως ανάλογη.
Με δεύτερη σύμβαση έργου ανατέθηκε ο συντονισμός της συμμετοχής του Ελληνικού
Δικτύου στις συναντήσεις των ανθρώπων που βιώνουν φτώχεια.
Υπάρχει σταθερή συνεργασία (παροχές τρίτων) για τις μεταφράσεις, τη λογιστική
παρακολούθηση (out sourcing).
Η εθελοντική συνδρομή αρκετών ανθρώπων που υποστηρίζουν τις ενέργειες και
δράσεις του δικτύου (συμπεριλαμβανομένων και των μελών του Δ.Σ) είναι καταλυτική.
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Την τελευταία περίοδο (από Μάιο 2012) τη διοικητική υποστήριξη του Δικτύου ανέλαβε
η Ντίνα Βαρδαραμάτου.

4. Eσωτερικές Διαδικασίες
Υπήρξε αλλαγή στους ρόλους και τη θέση στη σύνθεση των μελών του Δ.Σ κατά τη
θητεία του ως εξής:
-

Η Μαρίνα Αγγελάκη ανέλαβε αρχικά το ταμείο το οποίο παραχώρησε στη
συνέχεια στη Μαρία Μαρινάκου.

-

Η Γιώτα Αρβανίτη παραιτήθηκε από μέλος του Δ.Σ και τη θέση της ανέλαβε το
ως τότε αναπληρωματικό μέλος, Νίκος Ντάσιος.

Πραγματοποιήθηκε μία Γενική Συνέλευση (Απρίλιος 2010).

Ειδική Σημείωση: Για τη μείωση των δαπανών ενοικίου και λειτουργικών εξόδων (ΔΕΚΟ
κ.λπ) έγιναν προσπάθειες ως εξής:
1. Υποβολή αιτήματος προς το Δήμο Αθηναίων προκειμένου να παραχωρηθεί
στο Δίκτυο δημοτικός χώρος για τη λειτουργία και την εν γένει διοικητική
και επιχειρησιακή δράση του. Η απάντηση ήταν αρνητική.
2. Το Αρχείο του Δικτύου μεταφέρθηκε στα Κεντρικά Γραφεία Οργάνωσης
μέλους (ΜΚΟ PRAKSIS) ενώ τα Διοικητικά Συμβούλια πραγματοποιούνται
στα γραφεία άλλης οργάνωσης μέλους (ΜΚΟ ΔΙΟΤΙΜΑ).

3. Πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Εκστρατεία Οικονομικής Ενίσχυσης του

Δικτύου από οργανώσεις μέλη του προκειμένου να αντιμετωπιστούν
οφειλές του Δικτύου προς τρίτους καθώς και η ταμειακή ρευστότητα (Η
έκτακτη αυτή οικονομική εισφορά αποφασίσθηκε να καλύψει τις συνδρομές
μελλοντικών ετών ήτοι για τα επόμενα τρία (3) χρόνια για τις οργανώσεις
που συνεισέφεραν).

ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
2012 – 2013
Κατά τη διετή και πλέον θητεία του το Δ.Σ και μέσα από τα τακτικά πραγματοποιημένα
Διοικητικά του Συμβούλια έθεσε τους άξονες για τα θέματα που αναδείκνυε η κρίσιμη
κοινωνικό πολιτικό οικονομική πραγματικότητα, παρακολούθησε τα νέα δεδομένα στο
πεδίο της φτώχειας (τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο), χάραξε τη
στρατηγική θέση του Δικτύου στα νέα δεδομένα και υπαγόρευσε τις συμμαχίες και τις
συνεργασίες του τόσο σε θεσμικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο των οργανώσεων της
Κοινωνίας των Πολιτών.
Αξιοποιήθηκε κατά το δυνατόν η επιστημονική εξειδίκευση και η εμπειρογνωμοσύνη
όλων των μελών του Δ.Σ προκειμένου να εξασφαλίζεται μία σφαιρική και
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εμπεριστατωμένη άποψη και τοποθέτηση του Δικτύου για την γκάμα των ζητημάτων
στα οποία κλήθηκε να αντιδράσει.
Παρά το ότι η νέα πραγματικότητα στην Ελλάδα η οποία έχει αντίκτυπο στις
οργανώσεις – μέλη του Δικτύου αλλά και στα άτομα – μέλη του Δ.Σ, θεωρούμε ότι
ανταποκριθήκαμε κατά το δυνατόν στις υποχρεώσεις μας και αναλάβαμε και
σημαντικές πρωτοβουλίες.
Στη βάση της διετούς αυτής εμπειρίας διατυπώνουμε ένα προτεινόμενο
προγραμματισμό δράσης για το Δ.Σ που θα εκλεγεί από τις τωρινές αρχαιρεσίες το
οποίο θα μπορούσε να το αξιοποιήσει δημιουργικά.
Η πρόταση που ακολουθεί επιχειρεί να αποτελέσει τη βάση για την κατάρτιση του
προγραμματισμού δράσης του δικτύου την επόμενη περίοδο.
Θέτει τους άξονες και τις προτεραιότητες και αναζητά την ταυτότητα του δικτύου στο
παρόν και το μέλλον, την ιδεολογική προσέγγιση γύρω από την οποία θα
συναντηθούμε για να ανανεώσουμε τη συμφωνία και την ένωση των δυνάμεων μας
στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Τέλος οφείλουμε να προγραμματίσουμε το μέλλον του ελληνικού Δικτύου σε σχέση
πάντα με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο, τις τρέχουσες εξελίξεις τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε
ελληνικό επίπεδο και σε συνάφεια πάντα με τους καταστατικούς μας στόχους.
Ως πρώτη χώρα της Ευρώπης που περιήλθε στο μηχανισμό στήριξης είναι στα χέρια
μας να αναδείξουμε τη νέα πραγματικότητα για τη φτώχεια και τον κοινωνικό
αποκλεισμό και να επιχειρήσουμε τη δημόσια συμμετοχή και δημοσιοποίηση των
προτάσεων μας για τη διασφάλιση των δημοσίων αγαθών και των κοινωνικών
δικαιωμάτων.
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ
Αποτελεί προτεραιότητα η εσωτερική προετοιμασία του Δικτύου για να υπερβεί:
 την εσωστρέφεια,
 τη χρόνια προσήλωση σε συμπεριφορές και στερεότυπα που συχνά
προσανατολίζουν την ενέργεια στην εξισορρόπηση προσωπικών δυναμικών και
αποκλείουν τη σύνθεση των διαφορετικών οπτικών και αντιλήψεων στην
ανάλυση της κοινωνικής και οικονομικής δυναμικής που παράγει φτώχεια και
κοινωνικό αποκλεισμό
 την αποφυγή των πρακτικών που περιθωριοποιούν τους πρωταγωνιστές/
στριες, τους ανθρώπους δηλαδή, που φτάνουν στις οργανώσεις μας για να
αναδείξουν το βίωμα αυτής της πραγματικότητας, να εκφράσουν τα ποικίλα
κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά αιτήματα και να ζητήσουν βοήθεια, αλληλεγγύη
και υποστήριξη στην αναζήτηση λύσεων.
Με αυτή τη δεξαμενή πληροφορίας, που αφορά στις θεματικές περιοχές πολιτικών
δραστηριοποίησης,
διαφορετικών προσεγγίσεων, μεθοδολογικών εργαλείων,
πρακτικών, και παρεμβάσεων με τις οποίες καθημερινά συναλλάσσονται και εργάζονται
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τα μέλη του δικτύου είναι απορίας άξιο πως το δυνατό αυτό χαρτί ενώ περιρρέει συχνά
στις συζητήσεις των ΔΣ δεν μετουσιώνεται πάντα στις πρωτοβουλίες και τις
παρεμβάσεις που αναλαμβάνονται.
Σε αυτό το πλαίσιο προσέγγισης προτείνεται το ακόλουθο σχέδιο δράσης:
1.α. Ανασυγκρότηση, Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Δικτύου
1. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας / Μέλη: το ελληνικό Δίκτυο
χρειάζεται ένα σαφές κείμενο (εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας)
το οποίο να θέτει τον τρόπο λειτουργίας, λήψης αποφάσεων, δικαιωμάτων
και υποχρεώσεων των εκπροσώπων του έτσι ώστε πολλά από τα θέματα
που μας δυσκολεύουν στην επικοινωνία μας να προβλέπονται και να
λύνονται. Μιλάμε για έναν επιχειρησιακό οδηγό που θα μπορούσε είτε να
ξεκινήσει μια διαδικασία ή να αποτυπώσει την ωρίμανση της 20ετους μας
εμπειρίας. Σε κάθε περίπτωση μια συζήτηση πάνω στην κατάρτιση ενός
τέτοιου «εργαλείου» θέτει τις προκλήσεις για τον ορισμό της φτώχειας και
του κοινωνικού αποκλεισμού από μεριάς μας, τις αρχές μέσα στις οποίες
δουλεύουμε στην καταπολέμηση της, πως οργανωνόμαστε, πως παίρνουμε
αποφάσεις κ. λ.π.
Ένα μέλημα του Δ.Σ θα πρέπει να είναι και η προσέλκυση νέων μελών έτσι
ώστε να ενισχυθεί το ελληνικό Δίκτυο και να δημιουργήσει ισχυρή
κοινωνική βάση, με γεωγραφική διασπορά, με οργανώσεις νέων ή / και
εναλλακτικών μορφών κοινωνικής δράσης, με στόχευση σε πρωτοβουλίες
αυτοοργανωμένων σχημάτων από πληθυσμούς που βιώνουν ή απειλούνται
με φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.
2. Γραφείο / Στελέχωση / Πόροι.
Γραφείο: Το γραφείο του Δικτύου το οποίο μέχρι σήμερα επιδίωξε να έχει μια
διεύθυνση και ένα χώρο που είχε αναλάβει να τον υποστηρίξει οικονομικά, και
μετά τις συστηματικές προσπάθειες που έγιναν στο μεταξύ για διεκδίκηση
παραχώρησης χώρου – κτιρίου – εγκαταστάσεων – εξοπλισμού και κάλυψης
λειτουργικών εξόδων αν και βρήκε κλειστές πόρτες αξίζει η συνέχιση της
προσπάθειας. Ταυτόχρονα θα μπορούσε με αξιοποίηση όλης της τεχνολογίας
που είναι διαθέσιμη να πετύχει τη μέγιστη δυνατή επικοινωνία με τις
οργανώσεις – μέλη του Δικτύου και με την κοινωνία.
Στελέχωση: Αυτό που δεν μπορεί να μην διαθέτει το δίκτυο είναι στελέχωση.
Και αυτός είναι ο στόχος. Σε ιδανικές συνθήκες, τρεις συνεργάτες/τριες είναι
απαραίτητοι/ες, με τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη στην επικοινωνία, τη
δικτύωση, την εμψύχωση, τη διεκδίκηση, την οργάνωση, τη σύνταξη
εκθέσεων,κλπ



Ένας/μια για τη σύνδεση μας με το ευρωπαϊκό και όλες τις
υποχρεώσεις,
ένας/μια για την ανάπτυξη και αξιοποίηση της σχέσης μας με τα
μέλη μας και
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ένας/μια για την ανάπτυξη σχέσεων με το πολιτικό και κοινωνικό
περιβάλλον.

Και οι τρεις ως άνω αναφερόμενοι προορίζονται ταυτόχρονα για την καλύτερη
δουλειά της συνέλευσης, του Δ.Σ., του/της εκπροσώπου στο ευρωπαϊκό, τα
δελτία τύπου, την ιστοσελίδα, την ενημέρωση κ.α.
Πόροι. Ένας ετήσιος προϋπολογισμός του δικτύου απαιτεί περίπου 60.000
ευρώ.
Στο σημείο αυτό τίθενται τα ερωτήματα σχετικά με το ποιες θα πρέπει να είναι
οι πιθανές πηγές Εσόδων:
Α. Θα εξακολουθήσει το Δίκτυο να αναζητά πόρους από Συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα ή προγράμματα από την ΕΕ;
Β. Θα αναζητηθούν άλλες πηγές χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα? Αν
ναι, από ποιους παραγωγικούς κλάδους? Θα χρειαστεί το Δίκτυο να προβλέψει
μέσα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Προσέλκυση Ιδιωτικών Πόρων
και κάτω από ποιες προϋποθέσεις;
Γ. Θα προταθεί η αύξηση της εισφοράς των μελών του Δικτύου;
Δ. Θα αναζητηθούν τακτικοί δημόσιοι πόροι με την προϋπόθεση το Δίκτυο να
αποτελεί Κοινωνικό Εταίρο στα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία? Στο σημείο αυτό
αξίζει να σημειώσουμε ότι ήδη επιστολή υπογεγραμμένη από τους Προέδρους
του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού Δικτύου έχει αποσταλεί προς τους
Υπουργούς (Εργασίας, Υγείας, Εσωτερικών, Οικονομίας) ζητώντας την θεσμική
– οικονομική υποστήριξη του ελληνικού Δικτύου χωρίς αποτέλεσμα ως τώρα.
Ε. Θα μπορούσε το Δίκτυο να προβεί σε εμπορικές πωλήσεις προϊόντων για την
εισροή πόρων ή /και διοργάνωση μεγάλων καλλιτεχνικών γεγονότων (π.χ.
συναυλίες, εκθέσεις, δημοπρατήσεις, εκστρατείες προσέλκυσης πόρων όπως
τηλεμαραθώνιοι κλπ)? Τι σύστημα λογιστικό θα χρειαστεί? Οι ανάλογες
αδειοδοτήσεις αποτελούν τροχοπέδη για μια τέτοια απόφαση?
Στ. Θα μπορούσε το Δίκτυο αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των μελών του να
παρέχει εκπαιδεύσεις σε τοπικό – περιφερειακό επίπεδο έναντι αμοιβών προς
όφελος του Δικτύου?
Κάθε οικονομικό έτος ξεκινά με τον προϋπολογισμό που καταθέτουμε στο
Ευρωπαϊκό Δίκτυο μέχρι 4.800 € και την πρόβλεψη των συνδρομών των μελών
του. Παραμένει επομένως ανοικτή και επιτακτική η αναγκαιότητα για ένα
πρόγραμμα οικονομικής βιωσιμότητας που θα ήταν σύμφωνο με την
ανεξαρτησία του λόγου και της δράσης του δικτύου.
1.β. Άξονες δουλειάς : νομοθεσία – διαβουλεύσεις - κοινωνικές πολιτικές κινητοποίηση πολιτών - εκδόσεις.

17

Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας
Το αρχείο φιλοξενείται:
Στουρνάρη 57, 104 32 Αθήνα, τηλ./φαξ: 2105205200-1
eapngr@gmail.com, www.antipoverty.gr

Είναι στιγμή που η υποκειμενική κατάσταση του Δικτύου αλλά και η γενικότερη
κατάσταση, δεν επιτρέπει να διαμορφώσουμε τους όρους του «παιχνιδιού» αλλά να
παρακολουθούμε το «παιχνίδι».
Οι επιλογές που έχουμε να κάνουμε σε μια πρώτη φάση τουλάχιστον θα πρέπει να είναι
άϋλου χαρακτήρα – χωρίς την ανάγκη χρημάτων – και να σεβαστούν την αρχή της
οικονομίας ενέργειας και χρόνου – καθώς είμαστε εξαιρετικά λίγοι και λίγες.


Συλλογή – Παρακολούθηση και Επεξεργασία με συστηματικό τρόπο της
νομοθεσίας, των εκθέσεων ανεξαρτήτων αρχών και θεσμικών εταίρων,
ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων και ανακοινώσεων της κυβέρνησης



Συμμετοχή σε διαβουλεύσεις και δημόσιες συζητήσεις



Χαρτογράφηση – προτεραιοποίηση και επιλογή των θεματικών που θέλουμε να
συμμετέχουμε και να ασκήσουμε πίεση και επιρροή



Ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής με πρωτοβουλίες πολιτών που αυτοοργανώνουν τη δράση τους απέναντι στον περιορισμό δημόσιων αγαθών και
την ολοένα καταπάτηση δικαιωμάτων των πολιτών



Δημιουργία ή/και υποστήριξη Δικτύων Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας
που αποτελούν αυτόνομες πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών



Ενθάρρυνση και Εμψύχωση των οργανώσεων – μελών του Δικτύου και των
στελεχών τους για Αρθρογραφία, Επιλογή Θεμάτων για Δημοσιοποίηση. Οι
ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης και τα ενεργά site προώθησης επιστημονικής
δουλειάς είναι ένας χώρος αξιοποιήσιμος χωρίς κόστος



Ανάληψη πρωτοβουλιών από το Δίκτυο για Έρευνες πάνω στις θεματικές που
το αφορούν, είτε από μόνο του είτε σε συνεργασία με μέλη – οργανώσεις



Οργάνωση δημόσιων συζητήσεων ή/και εργαστηρίων με θεματικές
προτεραιότητες: 1. παιδική φτώχεια 2. φτώχεια εργαζομένων 3. γυναικεία
φτώχεια 3. μετανάστες- προσφυγές 4. κοινωνικές πολιτικές απέναντι στην
κρίση. Στις συζητήσεις αυτές η θεματική ταξινόμηση των οργανώσεων του
δικτύου είναι προϋπόθεση για την αξιοποίηση και προβολή τους και το
περιεχόμενο και το υλικό των εργαστηρίων αυτών να παράγει ευκαιρίες
δημοσιοποίησης και προτάσεων.
Εκστρατείες ενημέρωσης και κινητοποίησης για θέματα όπως :
1. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (π.χ εκστρατεία «Ψίχουλα»)
2. ΦΤΩΧΕΙΑ των ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
3. Στρατηγικές της Επιβίωσης
4. Ολυμπιάδα Αλληλεγγύης κατά της Φτώχειας (Ευρωπαϊκή Καμπάνια)
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Διεκδίκηση της συμμετοχής καθώς και εκπροσώπησης σε: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
κοινωνικής προστασίας, Περιφέρεια, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Παρακολούθηση του
Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος (Πολιτική: Ευρώπη 2020)
Ανάπτυξη Δράσεων που μπορούν να φέρουν στο προσκήνιο και στο
Δημόσιο Λόγο τους Ανθρώπους που Βιώνουν Φτώχεια (υπερχρεωμένα
νοικοκυριά, μονογονείκες οικογένειες, ανάπηροι, πολύτεκνες/τρίτεκνες
οικογένειες).



1.γ. Επικοινωνιακή Στρατηγική
Τα υφιστάμενα μέσα/ εργαλεία της επικοινωνίας μας είναι:





το ενημερωτικό έντυπο,
τα κείμενα πολιτικής του ευρωπαϊκού δικτύου,
διάφορα θεματικά κείμενα,
η ιστοσελίδα μας

Τα μέσα–εργαλεία αυτά προκειμένου να αναβαθμιστεί και αναπτυχθεί η
αναγνωρισιμότητα του ελληνικού Δικτύου θα πρέπει να ενισχυθούν και να
εμπλουτιστούν με την ανάλογη τεκμηρίωση αλλά και τη θέση των οργανώσεων μελών
του ελληνικού δικτύου. Ταυτόχρονα θα πρέπει να δημιουργηθούν και αλλά κανάλια
επικοινωνίας και προσέγγισης του ευρύτερου κοινού όπως:




κανάλια κοινωνικής δικτύωσης
εφαρμογή συγχρόνων μέσων επικοινωνίας (fb/ twitter/ blogs κα)
δημιουργία εταιρικής ταυτότητας του Δικτύου (αφίσα, φυλλάδιο, σποτ/
ραδιοφωνικό – τηλεοπτικό)

Σημαντική είναι η διαθεσιμότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου του Δικτύου προκειμένου
να «βγαίνει» στο Δημόσιο λόγο.
Προκειμένου να γίνει αυτό χρειάζεται μια συστηματοποίηση και επαφή των καναλιών
επικοινωνίας (έντυπα, media κ.α.) και μια διαρκής ενημέρωση και καταγραφή των
βάσεων δεδομένων αυτών των επικοινωνιακών κοινών. Ένας Press Officer ο οποίος θα
«προκαλεί» τη δημοσιότητα και δημιουργεί «θέματα» της agendas του Δικτύου.
Αξιοποίηση προς αυτή την κατεύθυνση αποτελούν οι αναγνωρισμένες από τον ΟΗΕ
παγκόσμιες Ημέρες Δράσης και προτείνονται για την ανάπτυξη δημοσίου λόγου, εκτός
από την Παγκόσμια Ημέρα για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και είναι οι κάτωθι:









Η ημέρα του Εθελοντισμού
Η ημέρα του Αναλφαβητισμού – Στόχος του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού η
Σχολική Διαρροή
Η μέρα του/της Μετανάστη/ τριας
Η μέρα του Πρόσφυγα
Η μέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Η μέρα του Υποσιτισμού
Η παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών
Η μέρα για τα Δικαιώματα των Αναπήρων
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Η μέρα Καταπολέμησης των Διακρίσεων

Στην κατεύθυνση αυτή, το Δίκτυο προωθεί θέσεις, ασκεί κριτική στις κυβερνητικές
πολιτικές και ταυτόχρονα προβάλλει τις οργανώσεις – μέλη που εμπίπτουν στο κάθε
θεματικό πεδίο δημιουργώντας διαύλους με τα επικοινωνιακά κοινά (spokespersons οι
οργανώσεις – μέλη του Δικτύου) και αναδεικνύοντας τις καλές πρακτικές και
εφαρμογές των ιδίων των οργανώσεων μελών (advocacy – μαρτυρία).
2. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
2.α. Σχέσεις με το ευρωπαϊκό δίκτυο.
Στην παρούσα συγκυρία, η αμφίδρομη και συνεχής επικοινωνία μας με το ευρωπαϊκό
Δίκτυο χρειάζεται να ενισχυθεί όσο ποτέ άλλοτε.
Η τελευταία Γενική Συνέλευση στο Όσλο θεωρείται κομβικό σημείο για τη μελλοντική
λειτουργία του ευρωπαϊκού (με δεδομένο ότι αποτελεί την τελευταία ΓΣ αυτής της
δομής) και αναμένεται η εξέλιξη αυτή να προκαλέσει και την αντίστοιχη προετοιμασία
και προσαρμογή του ελληνικού Δικτύου.
Η συνεχείς παρεμβάσεις κυρίως των Δικτύων του Νότου, έχουν προωθήσει μια
βαθύτερα κριτική θεώρηση του ΕΑPN για τις Ευρωπαϊκές πολιτικές για την κρίση και
έχουν καταδείξει την ανάγκη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ενίσχυση της
δυνατότητας των Εθνικών Δικτύων στην εκπλήρωση του ρόλου τους.
Ταυτόχρονα το ΕΑPN βιώνει εσωτερικές δομικές μεταλλάξεις που θα ανακατατάξουν τις
ισορροπίες και την εσωτερική διαδικασία λήψης αποφάσεων για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο.
Η παρουσία του Ελληνικού Δικτύου σε συνεργασίες και συλλογικές πρωτοβουλίες με
άλλα δίκτυα είναι ουσιαστική στη διαμόρφωση της πολιτικής ατζέντας του Ευρωπαϊκού
Δικτύου.
Τα Εθνικά Δίκτυα στην επόμενη τριετία θα αξιολογηθούν με κριτήρια που θα θεσπίσει η
νέα Εκτελεστική Επιτροπή. Ο ρόλος μας οφείλει να ενισχύσει μια διαδικασία
αξιολόγησης που δεν θα οδηγήσει σε ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο πολλών ταχυτήτων, αλλά
θα αποτελέσει την απαρχή της ουσιαστικότερης ενίσχυσης και αλληλεγγύης μεταξύ
των Δικτύων και κυρίως των «πιο αδύναμων δικτύων».
Ως εκ τούτου η εκπροσώπησή μας χρειάζεται να είναι πολυπρόσωπη και με εμβέλεια
επίδρασης.
Οι διαθεσιμότητες ανθρώπων από τις οργανώσεις – μέλη του Δικτύου είναι
ευπρόσδεκτες ώστε σταθερά και συνεχώς να έχουμε πλουραλιστική εκπροσώπηση και
στις ευρωπαϊκές ομάδες εργασίας.

2.β. Ανάπτυξη συνεργιών και συνεργασιών με αλλά ευρωπαϊκά δίκτυα
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο βρίσκεται σε ανοικτή σχέση – συνεργασία και συμμετοχή με
αλλά ευρωπαϊκά Δίκτυα όπως: για τη Στέγαση, για την Κοινωνική Προστασία, για τα
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Δικαιώματα των Παιδιών, για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, για τον Εθελοντισμό και τις
ΜΚΟ κ.α.
Η συνέργια αυτή είναι πολύ σημαντική για μια κοινωνική Ευρώπη και για ένα ευρύτερο
περιβάλλον όπου αναπόφευκτα και οι οργανώσεις – μέλη του ελληνικού Δικτύου
κινούνται. Μπορεί να αποτελέσει μάλιστα και έναν δίαυλο προκειμένου οι οργανώσεις –
μέλη να έρθουν σε επαφή και να αναπτύξουν διακρατικές σχέσεις και συνεργασίες προς
όφελος των ιδίων των εξυπηρετούμενων τους. Παράδειγμα αυτού είναι στην ελληνική
πραγματικότητα η ίδρυση του ελληνικού Δικτύου για το Δικαίωμα στη Στέγη και την
Κατοικία.
Τέλος θέλουμε να αναφέρουμε την συζήτηση που έχει ξεκινήσει στην Ευρώπη μέσα
από το Joint Social Conference να φιλοξενηθεί στην Ελλάδα η πρώτη Εναλλακτική
Σύνοδος ( Alter Summit ), την άνοιξη του 2012. καθώς το Ευρωπ. Δίκτυο είναι ενεργό
μέλος στην ευρ. οργανωτική επιτροπή, αντίστοιχα και το ελληνικό πήρε την απόφαση
να είναι μέλος της ελληνικής οργανωτικής επιτροπής. Για την ενεργή συμμετοχή του
χρειάζεται τις οργανώσεις μέλη στην πρώτη γραμμή.
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