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ΣΤΈΓΑΣΉΣ

Το παρόν έγγραφο έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο 
του έργου με τίτλο: “ Ολοκληρωμένη προσέγγιση 

για την κοινωνική ένταξη στην περιοχή Ελλάδας και 
Βουλγαρίας, με την υποστήριξη της απασχολησιμότητας 
και την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας” 

(με ακρωνύμιο “ACCESS FOR ALL”),  που 
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας 
INTERREG V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”, με 

Σύμβαση Επιδότησης υπ’ αριθμ.: Β2.9c.10 / 31.08.2017. 
Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς 
πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα 

Συνεργασίας Interreg V-A 
«Ελλάδα -Βουλγαρία 2014-2020».

ОБЩИНА КРУМОВГРАД
MUNICIPALITY OF KRUMOVGRAD

6900 Крумовград, пл. “България” № 5
централа: +359 3641/20-10, 20-21; факс: 70-24; e-mail: minkrum@abv.bg

- Υποβοήθηση και συνδρομή στην προετοι-
μασία της δέσμης των εγγράφων που απαιτεί-
ται να παρουσιαστούν ενώπιον της Εθνικής Επι-
τροπής Ιατρικών Εμπειρογνωμόνων.

- Παροχή βοήθειας για την προετοιμασία του 
συνόλου των εγγράφων που απαιτούνται για 
την είσοδο σε εξειδικευμένο ίδρυμα, κατάλλη-
λο για την υγεία του ωφελούμενου (εάν είναι 
απαραίτητο).

- Βοήθεια για την εξεύρεση εργασίας και / ή 
εγγραφή στη Διεύθυνση Εργασίας.

- Εκπαίδευση δεξιοτήτων για την τήρηση 
της προσωπικής υγιεινής και τη διατήρηση του 
προσωπικού χώρου.

- Εκπαίδευση δεξιοτήτων και ενημέρωση για 
την επιχειρηματικότητα.

- Συνοδεία του ωφελούμενου σε οργανι-
σμούς σχετικά με την προστασία των δικαιω-
μάτων του ·

- Κοινωνική αποκατάσταση - Δημιουργία δε-
ξιοτήτων ανεξάρτητου τρόπου ζωής.

ACCESS FOR ALL
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Ο Δήμος Krumovgrad μέσω της υλοποίησης 
του Έργου «Ολοκληρωμένη προσέγγιση για 
την κοινωνική ενσωμάτωση στην διασυνορια-
κή περιοχή με τη στήριξη της απασχόλησης και 
της ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικό-
τητας», με το ακρωνύμιο «ACCESS FOR ALL», 
το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 
Συνεργασίας INTERREG VA “ Ελλάδα-Βουλγαρία 
2014-2020 στο πλαίσιο σύμβασης № V2.9c.10 / 
08.31.2017.  δημιούργησε ένα Κέντρο ατόμων 
με ανάγκη προσωρινής στέγασης. 

Το κέντρο θα παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες 
στην τοπική κοινότητα με στόχο την βελτίω-
ση της ποιότητας ζωής των ατόμων που έχουν 
ανάγκη προσωρινής στέγασης παρέχοντας 
εκτός από την προσωρινή στέγαση και βοήθεια 
στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων αλλά και ερ-
γασίας στον τομέα της κοινωνικής επιχειρημα-
τικότητας. Το κέντρο ως κοινωνική επιχείρηση 
αποτελεί μια εναλλακτική λύση για την επίλυση 
των προβλημάτων συγκεκριμένων κοινωνικών 
ομάδων που έχουν ανάγκη υποστήριξης στις 

καθημερινές τους ανάγκες καθώς και τη δια-
σφάλιση της αποτελεσματικής κοινωνικής τους 
ένταξης.

Το κέντρο είναι σημαντικό για την περιοχή, 
δεδομένου ότι ο δήμος του Krumovgrad αποτελεί 
μια απομακρυσμένη περιοχή ενώ ταυτόχρονα 
υπάρχει μεγάλος αριθμός ατόμων, ιδιαίτερα σε 
μεγάλη ηλικία, με ανάγκη για τις βραχυπρόθε-
σμες υπηρεσίες που τους δίνοντας τους την ευ-
καιρία να καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους.

Το δυναμικό φιλοξενίας του κέντρου ανέρ-
χεται στις 21 θέσεις ωφελούμενων και η μεγα-
λύτερη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών είναι 
οι τρείς μήνες  

Το κέντρο θα παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες 
για άστεγους ηλικίας άνω των 18 ετών αλλά 
και οικογένειες από την ευρύτερη περιοχή του 
Κίρτζαλι, με στόχο την κάλυψη των καθημερι-
νών αναγκών τους καθώς και προσωρινή στέ-
γαση και φροντίδα σε άτομα και οικογένειες  
προσωρινά ή μόνιμα άστεγα 

Οι κύριες δραστηριότητες στο κέντρο στο-
χεύουν στον περιορισμό του κοινωνικού απο-
κλεισμού των ωφελούμενων. Οι δραστηριότη-
τες αποσκοπούν στη δημιουργία συνθηκών για 
κοινωνικές επαφές, οικιακή και επαγγελματική  
υποστήριξη μέσω:

- Παροχής ενός εξοπλισμένου δωματίου στον 
κοιτώνα του κτιρίου.

- Εκπόνηση ενός σχεδίου ενταξης, μετά από 
αξιολόγηση των αναγκών του κάθε ατόμου που 
φιλοξενείται.

- Οργάνωση μεμονωμένων ή ομαδικών δια-
βουλεύσεων για την κοινωνική επιχειρηματικό-
τητα.

- Βοήθεια για την έκδοση εγγράφων ταυτό-
τητας.

- Παροχή βοήθειας για τη λήψη προνοσοκο-
μειακής, επείγουσας ή επείγουσας ιατρικής και 
οδοντιατρικής περίθαλψης.

- Παροχή βοήθειας για την προετοιμασία και 
την υποβολή εγγράφων στην για χορήγηση 
επιδόματος ανεργίας η σύνταξης (εάν είναι δι-
καιούχοι).


