ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ
Για την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Στήριξης και Επανένταξης «ΣΧΕΔίΑ»
08 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

Με ανάμεικτα συναισθήματα σας καλωσορίζω σήμερα στη ΣΧΕΔίΑ. Στο πρώτο Κέντρο
Στήριξης και Επανένταξης αστέγων στην Κύπρο.
Όπως κάθε κοινωνική ανάγκη, έτσι και η επιτακτική ανάγκη για υλοποίηση κοινωνικών
παρεμβάσεων που στοχεύουν στην αντιμετώπιση του θέματος της αστεγίας, (μας)
προκαλούν συναισθήματα θλίψης και προβληματισμού. Είναι όμως και μεγάλη η
ικανοποίησή μας που σήμερα, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τις πόρτες μας και να
προσφέρουμε σε όλους τους δημότες μας τις εξειδικευμένες υποστηρικτικές μας
υπηρεσίες.
Ο Δήμος Λεμεσού μέσα από το πρόγραμμα «Κοινωνική Εργασία στο δρόμο» όπου
πραγματοποιούνται παρεμβάσεις στην κοινότητα, παρείχε στήριξη και κατεύθυνση σε
άτομα που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της αστεγίας, από το 2016. Ως συνέχεια των
παρεμβάσεων ήταν ο σχεδιασμός προτάσεων και μετά από μια σειρά διαβουλεύσεων
τόσο με την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όσο και με τις
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, ο Δήμος Λεμεσού έχει προβεί σε ολοκληρωμένο
κοινωνικό σχεδιασμό και την υλοποίηση της ΣΧΕΔίΑΣ. Του πρώτου Κέντρου παροχής
υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν το
πρόβλημα της αστεγίας.
Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που στην προσπάθεια μας αυτή δεν ήμασταν μόνοι.
Πολλοί υποστηρικτές και χορηγοί, πίστεψαν στην ιδέα αυτή και συνέβαλαν με κάθε
δυνατό τρόπο. Και στο σημείο αυτό δράττομαι της ευκαιρίας να ευχαριστήσω την έντιμη
Υπουργό ΕΠΚΑ για τη χορηγία ύψους €20.000 αλλά και τους υποστηρικτές μας:






AN. CHRISTOU Properties & Constructions ltd – Μέγα Χορηγός
Mpec Engineering Consultants
P. David
Euroblinds by Skiasis Group
Ν.Π Δρομοτεχνική Λτδ















Status Paints-CPH Pro House ltd
Pallakis Lighting Equipment
G.E.D Ltd
Στέφος Ευριπίδου
Victoria Tents Ltd
Four Day Clearance by Malloupas&Papacostas group
S.S Thermotech Control Ltd
Cyp Cana Alarms Ltd
Elias Furniture Shop
Copyscience Enterprices Ltd
Puzzle Design
M.M.V. Progress Ltd
Polydomiki Ltd

Ευχαριστώ επίσης τους καλούς συνεργάτες:
- το AIMIS American Institute, το οποίο θα βρίσκεται στο πλευρό μας και θα παρέχει
υπηρεσίες πρώτης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους εξυπηρετούμενους
της ΣΧΕΔίΑΣ
- το Πανεπιστήμιο Frederick και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας που συνέβαλαν στην
εκπαίδευση των ειδικών που θα στελεχώνουν τη ΣΧΕΔίΑ
- όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου που συνέβαλαν στις εκπαιδευτικές συναντήσεις
αλλά και συμμετέχουν στη σύναψη συμφωνητικού πρωτόκολλου συνεργασίας
ώστε να παρέχεται αποτελεσματικότερη υποστήριξη των εξυπηρετούμενων της
ΣΧΕΔίΑΣ
-

-

Ευχαριστίες στη Φωτογραφική Εταιρία Κύπρου, κλάδος Λεμεσού για την
επιμέλεια της αίθουσας εκπαιδεύσεων και συνεδριάσεων, όπου μέλη και φίλοι
της φεκ Λεμεσού παραχώρησαν φωτογραφίες τους και τα μέλη του ΔΣ ανέλαβαν
την κορνιζοποίησή τους και την τοποθέτησή τους.
Στην Αθηνά Σπύρου, Πρόεδρο της Επιτροπής Πρόνοιας.

Τέλος δεν θα μπορούσα να παραλείψω να ευχαριστήσω τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη
Λεμεσού, ο οποίος μέσα από το αξιόλογο φιλανθρωπικό του έργο, θα αγκαλιάσει και τις
ανάγκες της ΣΧΕΔίΑΣ με το συσσίτιο και όχι μόνο.

Παρουσίαση της ΣΧΕΔίΑΣ:
Το πρόβλημα της αστεγίας δεν είναι το πρόβλημα, είναι το αποτέλεσμα πολλών
παραγόντων και πολλές φορές συνδυασμός παραγόντων.
-

Οικονομικές δυσκολίες, η ανεργία ή και ανέχεια
Σοβαρή αδυναμία για διαχείριση καθημερινών δυσκολιών και έλλειψη
κοινωνικών δεξιοτήτων
Χρήση ουσιών
Ύπαρξη ψυχιατρικών ή άλλων προβλημάτων υγείας
Έλλειψη υποστηρικτικού περιβάλλοντος (οικογένεια – φίλοι)
Ψηλά ενοίκια σε συνδυασμό με χαμηλούς μισθούς και χαμηλά επιδόματα
ενοικίων

Τα θέματα αυτά άλλοτε προϋπάρχουν και άλλοτε αποτελούν μια ξαφνική κρίση στη ζωή
του ανθρώπου. Σε κάθε περίπτωση, στο Δήμο Λεμεσού θέλουμε να παρέχουμε αυτή την
πολυεπίπεδη υποστήριξη που απαιτείται για την ορθότερη αντιμετώπιση των αιτιών της
αστεγίας.
Ο κεντρικός σκοπός της ΣΧΕΔίΑΣ είναι η κοινωνική (επαν)ένταξη των ατόμων που
αντιμετωπίζουν αυτές τις δυσκολίες. Και βεβαίως η κοινωνική επανένταξη σημαίνει
ενεργοποίηση στην κοινωνία, ένταξη στην αγορά εργασίας, απόκτηση δεξιοτήτων,
ενδυνάμωση του οικογενειακού κλοιού, υποστήριξη και ότι άλλο θεωρηθεί αναγκαίο για
το κάθε άτομο ξεχωριστά. Συνεπώς οι στόχοι και οι υπηρεσίες της ΣΧΕΔίΑΣ επιδιώκουν
την επίτευξη του κεντρικού σκοπού.
Γιατί ΣΧΕΔίΑ…
Παρεχόμενες Υπηρεσίες:
1. Παροχή προσωρινής φροντίδας
Η πρώτη και κύρια παροχή της ΣΧΕΔίΑΣ είναι ότι προσφέρει ένα χώρο φιλικό και
προσεγμένο προς την εξυπηρετούμενη ομάδα στόχου, και παρέχει υπηρεσίες
πρώτης φροντίδας όπως ζεστό μπάνιο, σνακ, χώρο ξεκούρασης και προστασίας
από ακραίες καιρικές συνθήκες.
2. Τοποθέτηση σε χώρους διανυκτέρευσης
Δεύτερη βασική διευθέτηση που αναλαμβάνουν οι ειδικοί της ΣΧΕΔίΑΣ είναι η
προσωρινή τοποθέτηση σε χώρους διανυκτέρευσης όπως ξενώνες κοκ. Στο
διάστημα της παραμονής τους σε χώρους διανυκτέρευσης, τα άτομα θα

3.

4.

5.

6.

λαμβάνουν όλη την απαιτούμενη ψυχοκοινωνική στήριξη και εκπαίδευση που
απαιτείται ώστε να εξασφαλίσουν ένα μόνιμο χώρο διαμονής.
Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
Η βασικότερη υπηρεσία της ΣΧΕΔίΑΣ λοιπόν είναι η παροχή ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης από τους ειδικούς και ο καταρτισμός εξατομικευμένου σχεδίου
δράσης. Οι ειδικοί του κέντρου μαζί με τον εξυπηρετούμενο, θα καταγράψουν τις
ανάγκες του κάθε ατόμου ξεχωριστά και μαζί θα θέσουν συγκεκριμένους στόχους.
Στο πλαίσιο της εκτίμησης αναγκών περιλαμβάνεται και η πρώτη
ιατροφαρμακευτική φροντίδα όπου απαιτείται, η συνεργασία με άλλες
εξειδικευμένες υπηρεσίες, η παροχή ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης.
Εργασιακή και Στεγαστική Συμβουλευτική
Η τέταρτη υπηρεσία στη σειρά, αφορά και το κυριότερο κομμάτι της κοινωνικής
επανένταξης το οποίο είναι η εργασιακή απασχόληση και η στεγαστική
συμβουλευτική. Η ενεργοποίηση και η ένταξη των ατόμων στην αγορά εργασίας
εκτός από την εξομάλυνση των οικονομικών δυσκολιών μπορεί να αναπτύξει και
ιδιαίτερα θετικά συναισθήματα στα άτομα, να νιώσουν ενεργοί, χρήσιμοι και
ικανοί να φέρουν εις πέρας τις καθημερινές απαιτήσεις της ζωής τους. Και
βεβαίως μια από αυτές τις απαιτήσεις είναι η ανάγκη και το δικαίωμα της
στέγασης. Ειδικότερα για την υπηρεσία αυτή η ΣΧΕΔίΑ θα βρίσκεται σε τακτική
επαφή και συνεργασία με τις αντίστοιχες κρατικές και ημι-κρατικές υπηρεσίες
όπως είναι το Τμήμα Εργασίας, το Κέντρο Παραγωγικότητας, η Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού, αλλά και άλλους φορείς της κοινότητας που μπορούν να
συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του κέντρου. Αναφορικά με τη στεγαστική
συμβουλευτική, αυτή θα γίνεται στα πλαίσια της εξατομικευμένης
συμβουλευτική αλλά και σε συνεργασία με άλλους φορείς.
Ομαδική συμβουλευτική και εκμάθηση δεξιοτήτων
Σημαντική παράμετρος για την επιτυχημένη έκβαση των προηγούμενων
υπηρεσιών είναι η ομαδική συμβουλευτική και η εκμάθηση κοινωνικών
δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τα άτομα να είναι ενεργά και να επιτύχουν τους
ατομικούς τους στόχους. Η ομαδική συμβουλευτική μειώνει τα επίπεδα του
άγχους και ενισχύει τα συναισθήματα της αποδοχής.
Παρεμβάσεις στο δρόμο (street work) και γραμμή αναφορών
Τέλος οι ειδικοί της ΣΧΕΔίΑΣ θα πραγματοποιούν παρεμβάσεις στο δρόμο (street
work) όπου θα μπορούν να μεταβαίνουν στα σημεία που εντοπίζονται τα άτομα
και να παρέχουν άμεση βοήθεια και στήριξη.

Το κέντρο θα χειρίζεται επίσης τη γραμμή αναφορών 25347878 η οποία θα
λειτουργεί καθημερινά 8π.μ-9μ.μ και Σαββατοκύριακα 10π.μ.-5μ.μ. Στη γραμμή
μπορούν να αναφέρονται περιστατικά που πέφτουν στην αντίληψη των δημοτών
αλλά και άλλων υπηρεσιών και οι ειδικοί του Κέντρου θα παρεμβαίνουν ανάλογα.
Επιπρόσθετα η ΣΧΕΔίΑ θα προχωρεί σε συλλογή στατιστικών στοιχείων και δεδομένων
όπου για πρώτη φορά θα καταγράφονται επίσημα τα στοιχεία για ερευνητικούς
σκοπούς.
Στενοί συνεργάτες μας στην παροχή των υπηρεσιών μας είναι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής
Ευημερίας αλλά και η αστυνομία Κύπρου.
Η ΣΧΕΔίΑ στελεχώνεται από επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους
και έχουν τύχει ειδικής εκπαίδευσης. Η αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης των
υπηρεσιών της ΣΧΕΔίΑΣ είναι 15/07/2019.
Είμαι βέβαιος πως στην προσπάθεια μας αυτή θα συναντήσουμε κι άλλους
συνοδοιπόρους καθώς το θέμα της αστεγίας είναι ευρύ και απαιτεί μια πολυδιάστατη
προσέγγιση. Ασφαλώς δεν είναι πρόβλημα της πόλης μας εφόσον παρατηρείται σε όλες
τις πόλεις, ασφαλώς δεν αφορά μόνο τους δήμους εφόσον τα αίτια της εντοπίζονται σε
συνδυασμό παραγόντων. Ο Δήμος Λεμεσού, παρά το μη θεσμοθετημένο κοινωνικό του
ρόλο, πρωτοπορεί στην προσέγγιση του προβλήματος της αστεγίας και είμαστε βέβαιοι
πως η προσπάθεια μας αυτή θα ενισχυθεί και από άλλες συνεργασίες.
Εύχομαι και ελπίζω πως η ΣΧΕΔίΑ θα επιτύχει με απόλυτη επιτυχία τους στόχους της και
θα παρέχει ουσιαστική υποστήριξη τόσο στο άμεσο μέλλον όσο και σε μακροπρόθεσμο
επίπεδο με δράσεις πρόληψης.
Ευχαριστώ ξανά όλους τους συνεργαζόμενους φορείς και υποστηρικτές και ευελπιστώ
σε περαιτέρω συνεργασία.

