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Καταπολέμηση Κοινωνικού Αποκλεισμού: δράσεις στο Δήμο Πατρέων
20 Μαρτίου 2013 – Στρασβούργο
(24 συνεδρίαση του Κογκρέσου Τοπικών & Περιφερειακών Αρχών)
η

Ομιλία Αντιδημάρχου «Υποστήριξης δημότη, Εθελοντισμού, Ισότητας Φύλων & Ένταξης
Μεταναστών» Δήμου Πατρέων κ.Μαρίας Ανδρικοπούλου-Ρούβαλη

Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα και για την πόλη της Πάτρας η συμμετοχή
στη σημερινή συνεδρίαση του Κογκρέσου των Τοπικών & Περιφερειακών
Αρχών.
Με την ομιλία μου, θα σας παρουσιάσω συνοπτικά δράσεις του Δήμου
Πατρέων προς όφελος της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης.
Πρόκειται για τον τρίτο μεγαλύτερο Δήμο της Ελλάδας με περίπου 220.000
κατοίκους, μητροπολιτικό κέντρο για τη Δυτική Ελλάδα και πύλη-λιμάνι
της χώρας προς τη Δύση.
Βασικό ρόλο στο σκεπτικό μας έχει ο διαπολιτισμικός χαρακτήρας της
Πάτρας, ως παράμετρος ανάπτυξης.
Η Πάτρα στα πρόσφατα 20 έτη, έχει αποτελέσει πόλη διαβίωσης για
πολλούς ανθρώπους που προέρχονται από την Ευρώπη όπως Αλβανοί,
Ρουμάνοι, Βούλγαροι, Ρώσοι καθώς επίσης και για ανθρώπους από την
Αφρική & την Ανατολή π.χ. από Νιγηρία, Συρία, Κίνα, Ινδία.
Από το 2008 παραμένουμε ενεργό μέλος στο δίκτυο "Διαπολιτισμικές
Πόλεις», που συντονίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης πολύ
αποτελεσματικά. Ευχαριστούμε θερμά τη συντονίστρια κα Irena
GUIDIKOVA και τους συνεργάτες της για την πετυχημένη λειτουργία του
δικτύου, με στόχο τη διαχείριση της διαπολιτισμικότητας ως πηγή
ανάπτυξης. Το δίκτυο είναι κυρίως ευρωπαϊκό αλλά έχει πλέον αναπτύξει
επαφές με τον Καναδά, ΗΠΑ, Μεξικό και Ιαπωνία.
Η διαχείριση θεμάτων διαπολιτισμικότητας συντονίζεται από την
Αντιδημαρχία «Υποστήριξης του πολίτη, Εθελοντισμού, Ισότητας
Φύλων & Ένταξης Μεταναστών» του Δήμου Πατρέων και
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υποστηρίζεται από την «Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση ΠάτραςΑΔΕΠ».
Ο σχεδιασμός ενεργειών για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως είναι
οι μετανάστες, οι γυναίκες και οι νέοι, έχει πεδία δράσης, που
περιλαμβάνουν υπηρεσίες για τους πολίτες, την εκπαίδευση και τον
πολιτισμό.
Ειδικότερα με ομάδα-στόχο τους μετανάστες, βασικό ρόλο σε αυτή την
προσπάθεια διαδραματίζει το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)
Πάτρας, ένα πολύτιμο εργαλείο για τη συμμετοχή, την αντιπροσώπευση
και την προώθηση των απόψεων των μεταναστών σε τοπικό επίπεδο.
-Υποβάλει σχόλια και παρατηρήσεις στη δημόσια διαβούλευση για το
σχέδιο «Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη Πολιτών Τρίτων
Χωρών 2012-2015».
-Υποστηρίζει όλες τις κοινωνικές δομές του Δήμου Πατρέων για τις
ευάλωτες ομάδες.
-Υποστηρίζει την εκμάθηση ελληνικών σε μετανάστες, που γίνεται με
πρωτοβουλίες, τόσο του Δήμου όσο και των μελών του τοπικού δικτύου
φορέων για τη διαπολιτισμικότητα.
-Συμπράττει με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας για την
οργάνωση παραστάσεων με αληθινές ιστορίες μεταναστών.
- Διοργανώνει αθλητικές δραστηριότητες με τη συμμετοχή όλων γηγενών
και μεταναστών, σε συνεργασία με εθελοντικές οργανώσεις και συλλόγους
-Διασυνδέεται με άλλα ΣΕΜ πόλεων της Ελλάδας π.χ. για την υλοποίηση
έργου PROGRESS τo 2012, με την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας
Ισότητας Φύλων για τη γυναίκα μετανάστρια. Ας σημειωθεί ότι νέο
εγκεκριμένο έργο PROGRESS για την υποστήριξη γυναικείων
εθελοντικών οργανώσεων θα υλοποιηθεί εντός του 2013.
Αναφορικά με ειδικότερες δράσεις, αξίζει να αναφέρω τη δράση σίτισης
και ένδυσης μεταναστών, οι οποίοι δεν έχουν καμία οικονομική
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δυνατότητα. Αφορά 250 μετανάστες τρείς φορές την εβδομάδα με ψωμί
που προμηθευόμαστε από δωρεές φούρνων της πόλης μας.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Αυξάνονται καθημερινά οι συνδημότες μου στην Πάτρα που μαστίζονται
από τη φτώχεια. Γι’ αυτό, στην παρούσα φάση δίνουμε έμφαση σε δράσεις
κοινωνικής αλληλεγγύης, αξιοποιώντας τον εθελοντισμό μέσω της
λειτουργίας του Τμήματος «Εθελοντισμού & Πολιτικής Ισότητας» του
Δήμου Πατρέων.
Ο ρόλος των εθελοντών για την υλοποίηση των δράσεων είναι
ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ, λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά δύσκολη
οικονομική συγκυρία, τόσο στην Πάτρα όσο και σε όλη την Ελλάδα.
Οι εθελοντές-μέλη που στηρίζουν το έργο του Τμήματος, αριθμούν
περίπου 650 άτομα, που αποτελούν την «Ομάδα Εψιλον» και
υποστηρίζουν επιμέρους κοινωνικές δομές του Δήμου Πατρέων, όπως:
-Οργάνωση της Δημοτικής Ιματιοθήκης: με προσφορά των εθελοντικών
οργανώσεων της πόλης μας, των καταστηματαρχών αλλά και όλων των
πολιτών. Εξυπηρετούμε πάνω από 1200 οικογένειες, κάθε δύο μήνες.
-Οργάνωση του Κοινωνικού Φαρμακείου σε συνεργασία με το
Φαρμακευτικό Σύλλογο, το οποίο λειτουργεί με την εθελοντική προσφορά
των φαρμακοποιών. Η προσφορά φαρμάκων από φαρμακοποιούς, εταιρίες,
εθελοντικές οργανώσεις αλλά και πολίτες είναι συγκινητική.
-Οργάνωση του Κοινωνικού Ιατρείου, που λειτουργεί με την εθελοντική
προσφορά του Ιατρικού Συλλόγου, της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Πατρών και της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Νομού
Αχαίας, προκειμένου να εξετάζονται δωρεάν οι άποροι και ανασφάλιστοι
δημότες.
-Οργάνωση του Κοινωνικού Παιδιατρείου, που λειτουργεί με την
εθελοντική προσφορά των παιδιάτρων του Συλλόγου Ιδιωτών Παιδιάτρων
Πάτρας.
Ας σημειωθεί, ότι με τη συμβολή και της Αντιδημαρχίας «Παιδείας,
Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» έχει οργανωθεί δικτύωση
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με την «Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση Ν.Αχαίας», το
Πανεπιστήμιο Πατρών και τον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου
Πατρέων με στόχο την ενίσχυση των μαθητών, που είναι παιδιά ευάλωτων
κοινωνικά οικογενειών, στα μαθήματά τους.
Ο Δήμος Πατρέων και οι οργανισμοί του είναι ιδιαίτερα δραστήριοι σε
προγράμματα. Μέσω εθνικής χρηματοδότησης, ξεκινά άμεσα η
λειτουργία των εξής νέων κοινωνικών δομών εντός του 2013:
-"Κοινωνικό Παντοπωλείο" με ενισχυμένες παροχές Τράπεζας Τροφίμων
και Δημοτικής Ιματιοθήκης, βιβλίων, παιχνιδιών, σχολικών ειδών αλλά και
παροχή ψυχο-κοινωνικής υποστήριξης.
-"Παροχή Συσσιτίων" σε τουλάχιστον 100 ωφελούμενους σε ημερήσια
βάση
-"Δημοτικοί Λαχανόκηποι"προς όφελος 100 τουλάχιστον απόρων
οικογενειών, δίνοντάς τους παράλληλα τη δυνατότητα παραγωγικής
δραστηριοποίησης.
- "Τράπεζα Χρόνου" ένα εναλλακτικό σύστημα συναλλαγών, για την
ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών, χωρίς οικονομικά ανταλλάγματα
Στην προσπάθεια αυτή, είναι σημαντική η σύμπραξη με την Αντιδημαρχία
«Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Πρόνιας» και τον «Κοινωνικό
Οργανισμό» του Δήμου Πατρέων με τις εθελοντικές οργανώσεις και τους
κοινωνικούς φορείς-εταίρους της πόλης.
Η δικτύωση αυτή θεωρείται ως μια δυναμική διαδικασία, «ανοιχτή»
προς όλους, που επιθυμούν να συμμετέχουν με στόχο τη συνέργεια και τα
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.
Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ στις γυναίκες ως μία από τις ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες.
Η ανεργία των γυναικών έχει φτάσει ήδη το 28,9% με βάση τα στοιχεία του
Δεκεμβρίου του 2012 (το αντίστοιχο περσινό ήταν 21%), η ανεργία στις
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νέες γυναίκες έφτασε το 65,24% ενώ στους νέους άντρες το 48,9% και
συνολικά, όμως, στους νέους το 56,6%.
Ο Δήμος Πατρέων έχει υπογράψει την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την
Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Κοινωνία» και διατηρεί άρρηκτη
συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Με
σεβασμό στις βασικές αρχές της Χάρτας, ο Δήμος Πατρέων:
-Οργανώνει χώρο στέγασης για τη λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας
κακοποιημένων γυναικών.
-υλοποίησε με επιτυχία έργο PROGRESS το 2012 αναφορικά με την
ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου στις επιμέρους στρατηγικές του
Δήμου.
Παράλληλα, στην παρούσα φάση, η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση
Πάτρας υλοποιεί τρία έργα προς όφελος ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
συγκεκριμένα, Ρομά, ανέργων μηχανικών και κοινωνικών φροντιστών, με
στόχο την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, κατάρτισης και δικτύωσης
για την προώθησή τους στην απασχόληση. Για την υλοποίηση έχει
οργανωθεί τοπικό δίκτυο φορέων-εταίρων.
Λόγω της εμπειρίας που αποκτούμε ως αποτέλεσμα των επιμέρους
ενεργειών μας σε τοπικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, επιθυμούμε να
είμαστε πολύ ενεργός συνεργάτης συμβάλλοντας στην προσπάθεια για
βελτίωση.
Για το σκοπό αυτό παραμένουμε ανοιχτοί για εποικοδομητική ανταλλαγή
με όλους!
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά
-το Κογκρέσο των Τοπικών & Περιφερειακών Αρχών
-όλους όσους εργάστηκαν για τη συνεδρίαση αυτή
-τους διερμηνείς για τη βοήθειά τους και
- βέβαια όλους εσάς για την προσοχή σας!
Ευχαριστώ πολύ!!
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