Χρηματοδότηση από την Περιφέρεια για φιλοξενία και φύλαξη παιδιών με αναπηρία
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019 11:06

Με την απόφαση του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα για διάθεση ποσού 3,3
εκατ. ευρώ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα
2014-2020», διασφαλίστηκε η παροχή θέσεων φροντίδας, φιλοξενίας και φύλαξης
σε βρέφη, νήπια, παιδιά, και παιδιά με αναπηρία. Η χρηματοδότηση αφορά την
επόμενη σχολική χρονιά 2019-2020.

Πρόκειται για πράξη που απευθύνεται σε συνολικά 1.471 ωφελούμενους και θα συμβάλλει
ουσιαστικά στην κάλυψη μιας από τις σημαντικότερες ανάγκες των οικογενειών της
Περιφέρειας, δίνοντας τη δυνατότητα φιλοξενίας σε δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς,
βρεφονηπιακούς, βρεφονηπιακούς ολοκληρωμένης φροντίδας, παιδικούς σταθμούς και
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
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«Ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας με στόχο τη διευκόλυνση
των πολιτών να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που
δημιουργεί ο ρόλος τους ως γονείς. Στην κατεύθυνση αυτή αξιοποιούμε τους διαθέσιμους
για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και
υλοποιούμε τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό μας με στοχευόμενες πρακτικές» ανέφερε ο
Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας.

Το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το σχολικό έτος
2019-2020», αποσκοπεί στην οικονομική στήριξη γονέων της Δυτικής Ελλάδας. Η
Περιφέρεια συνεχίζει τη χρηματοδότηση μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», ενώ το πρόγραμμα υλοποιείται από την
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Οι ωφελούμενοι είναι γονείς και των δύο φύλων, που έχουν την επιμέλεια τέκνων, και οι
οποίοι βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα άτομα με
αναπηρία, στόχος της δράσης είναι η ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές
κοινωνικές υπηρεσίες και παράλληλα η αποδέσμευση των ωφελούμενων γονέων από τα
εξαρτώμενα τέκνα τους με αναπηρία.

Οι τοποθετήσεις των παιδιών πραγματοποιούνται με «εντολή τοποθέτησης» (voucher) που
λαμβάνουν από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. μετά από σχετική διαδικασία αξιολόγησης.

Και οι δύο δράσεις εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας για την Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των
Διακρίσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». Οι πράξεις
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
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