ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
Τίτλος Πράξης: Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net
Κωδικός Πράξης / MIS (ΟΠΣ): 5074888
Δικαιούχος: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
ΟΤΑ
Ημερομηνία Έναρξης: 01/01/2021
Ημερομηνία Λήξης: 30/11/2023
Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης:
Αντικείμενο της πράξης αποτελεί ο ενιαίος σχεδιασμός υπηρεσιών στήριξης ευάλωτων
κοινωνικά ομάδων με σκοπό την κοινωνική τους ένταξη και την απασχόληση. Η πράξη αφορά
στη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας (μηχανισμού)
από την ΕΑΤΑ στον οποίο θα ενταχθούν λειτουργικά όλες οι αρμόδιες Διευθύνσεις, Δομές
και Νομικά Πρόσωπα του Δήμου και τρίτων φορέων. Αναμένεται να αποτελέσει σε επίπεδο
γειτονιάς, τον επιχειρησιακό βραχίονα λειτουργικής διασύνδεσης, συντονισμού,
παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης, πρόληψης του
κοινωνικού αποκλεισμού, ανάπτυξης καινοτόμων δράσεων απασχόλησης καθώς και άμεσης
παρέμβασης για την αντιμετώπιση έκτακτων κοινωνικών φαινομένων.
Η πράξη περιλαμβάνει:
✓ τη χαρτογράφηση και διασύνδεση των διάσπαρτων κοινωνικών δομών και
υπηρεσιών μεταξύ του Δήμου, της κοινωνίας των πολιτών και κάθε άλλου
εμπλεκόμενου φορέα,
✓ τη στοχευμένη διεύρυνση των υπηρεσιών και των ωφελούμενων με στόχο την
αποδοτικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων,
✓ την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών κοινωνικής καινοτομίας (σε χωρικό και θεματικό
πεδίο) και παράλληλα την ενεργητική κοινωνική ένταξη,
✓ τη υλοποίηση δράσεων άμεσης κοινωνικής παρέμβασης
✓ τη δημιουργία ενός δημοτικού συστήματος διακυβέρνησης της Κ.ΑΛ.Ο.
Η πράξη περιέχει ένα (1) Υποέργο που θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα στη βάση των ακόλουθων
Πακέτων Εργασίας:
ΠΕ1: Επιτελικός Συντονισμός και παρακολούθηση της Πράξης
Το εν λόγω πακέτο εργασίας αφορά στο συντονισμό, την παρακολούθηση, τη διοικητική και
οικονομική διαχείριση και την επιστημονική υποστήριξη του συνολικού έργου.
Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν ενέργειες που αφορούν στη διοικητική εποπτεία και
διαχείριση του έργου, την οικονομική διαχείριση όλων των συμβάσεων και δράσεων της
Πράξης κλπ.
ΠΕ 2: Πρόληψη – Παρέμβαση – Υποστήριξη
Αποτελεί το βασικό πακέτο εργασίας της πράξης. Στόχος του είναι η κάλυψη του κενού
πρόσβασης στην πληροφόρηση, καθώς και η πρόληψη και η υποστήριξη προς όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών και ωφελούμενους ευάλωτων
κοινωνικά ομάδων. Η υλοποίηση του συγκεκριμένου πακέτου εργασίας εντάσσεται στο

πλαίσιο λειτουργίας του μηχανισμού της πράξης, παρέχοντας δυνατότητες ελέγχου,
αξιολόγησης, κλιμάκωσης και αποτίμησης των αποτελεσμάτων του. Βασικό εργαλείο θα
αποτελέσει ο σχεδιασμός ενός μοντέλου ενεργειών παρέμβασης, μέσω του οποίου
εξειδικεύονται:
✓ υπηρεσίες πρόληψης (ενέργειες αποτροπής φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού,
καταπολέμηση των ανισοτήτων, πρόληψης κοινωνικών εξαρτήσεων, κα)
✓ εξειδικευμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες (κατάρτισης, νομικής και χρηματοοικονομικής υποστήριξης, προώθησης στην απασχόληση, κα)
ΠΕ 3: Δράσεις δημοσιότητας - Δικτύωσης
Πρόκειται για στοχευμένες αλλά και γενικότερες δράσεις επικοινωνίας και προβολής.
Περιλαμβάνονται ενημερωτικά φυλλάδια, οδηγοί, καμπάνιες στα κοινωνικά δίκτυα και τα
ΜΜΕ. Επίσης σημαντικό ρόλο στο συγκεκριμένο πακέτο εργασίας θα έχουν δράσεις
δικτύωσης και διαβούλευσης με αρμόδιους φορείς και την κοινωνία των πολιτών.
ΠΕ 4: Υποστηρικτικά εργαλεία της Πράξης
Το τέταρτο πακέτο εργασίας προωθεί τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στο πεδίο της
πρόληψης του κοινωνικού αποκλεισμού και της κοινωνικής ένταξης, με σκοπό να αποτελέσει
κύριο εργαλείο τεκμηρίωσης της σχετικής στρατηγικής του Δήμου Αθηναίων. Περιλαμβάνει
ενέργειες ανάπτυξης της καινοτομίας στο πεδίο των πολιτικών πρόληψης και ένταξης: ad hoc
μελέτες-εμπειρογνωμοσύνες, Διαδικτυακό Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης φορέων
και ωφελούμενων, Ψηφιακά Εργαλεία ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας των φορέων
παρέμβασης, σύστημα ελέγχου ποιότητας του έργου, δείκτες παρακολούθησης των
δράσεων κοινωνικής ένταξης, διενέργεια ερευνών σε χαμηλό χωρικό επίπεδο, κινητή μονάδα
άμεσης παρέμβασης.
Δείκτες Εκροών
Κωδικός
Δείκτη
11211
SO007
11209

Ονομασία Δείκτη

Μονάδα
μέτρησης

Αριθμός ωφελούμενων από
κοινωνικές δράσεις ΟΧΕ
Ψηφιακές
υπηρεσίες
που
δημιουργούνται/αναβαθμίζονται
Αριθμός ωφελούμενων που
λαμβάνουν κοινωνικές
υπηρεσίες από δράσεις ΟΧΕ

Κατηγορία
Περιφέρειας

Άτομα
Αριθμός

Τιμή στόχος
500

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Άτομα

1
250

Στοιχεία εγγραφής της πράξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Η δημόσια δαπάνη της πράξης, όπως εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,
ανέρχεται σε €1.800.000,00. Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:
Κωδικός
Σ.Α

Κωδ. Πράξης Σ.Α

Πρόταση
Εγγραφής

Ενεργός
Ενάριθμός

Π/Υ Υποέργων
Προπαρασκευαστικών
Ενεργειών

Σύνολο Π/Υ

ΕΠ0851

2021ΕΠ08510003

Νέο Έργο
ΠΔΕ

ΝΑΙ

€0,00

€1.800.000

