ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ »
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014-ΙΟΥΝΙΟΣ 2014,

ΤΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ

3

Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», Ανώγεια Ρεθύμνου, Τ.Κ 74051
http://www.topeko.akomm.gr
E-mail: topeko@akomm.gr
Τ +30 28340 31793
F +30 28340 31058
Επιμέλεια σύνταξης: Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνης

Σε αυτό το τεύχος

Τα ΤΟΠΕΚΟ

σελ. 02

Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων

σελ. 03

Το Δίκτυο Αναπτυξιακών Συμπράξεων στην έκθεση «ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη Συνάντηση»

σελ. 04

Διακρατική Συνεργασία με επίσκεψη στην Ιταλία __________________________________________σελ. 07
Παγκρήτια σύσκεψη των Αναπτυξιακών Συμπράξεων ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ_______________________σελ. 10

2

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»
Ιανουάριος 2014 – Ιούνιος 2014, Τεύχος 3

Τα ΤΟΠΕΚΟ

Τα ΤΟΠΕΚΟ (Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες) αποτελούν δράση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» το οποίο σχεδίασε
και διαχειρίζεται το «Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
Συγκεκριμένα, υλοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης
για ευάλωτες ομάδες» (ΤΟΠΕΚΟ) της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψης και αντιμετώπισης του
κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4:
«Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Αντικείμενό τους είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την
εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως
αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών
δυνατοτήτων σε συγκεκριμένες και οριοθετημένες γεωγραφικές περιοχές.
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Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων

Την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η ημερίδα δικτύωσης και
ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ Αναπτυξιακών Συμπράξεων της Κρήτης, η οποία υλοποιήθηκε στα
πλαίσια εφαρμογής της πράξης «Δρόμοι Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας» από την
Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ρεθεμιώτικη Συνεργασία Δημιουργικών Φορέων».
Η εκδήλωση έγινε με οργανωτική ευθύνη του Εμπορικού Συλλόγου Περάματος στο Δημαρχείο
του Δήμου Μυλοποτάμου, στο πλαίσιο προώθησης της από κοινού υλοποίησης δράσεων και την
ευρύτερη εφαρμογή κοινών αποτελεσμάτων των τοπικών σχεδίων.
Εισηγητής ήταν ο διαχειριστής της πράξης κ. Ιωάννης Καλαϊτζάκης, ενώ ακολούθησε
παρουσίαση των Αναπτυξιακών Συμπράξεων που εφαρμόζουν αντίστοιχα προγράμματα από τους
εκπροσώπους τους, καθώς και ανταλλαγή εμπειριών.
Συμμετείχαν οι εκπρόσωποι αναπτυξιακών συμπράξεων που λειτουργούν στις Περιφερειακές
Ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Χανίων και ο διάλογος που αναπτύχθηκε ήταν γόνιμος και
αποδοτικός.
Η συζήτηση κατέληξε στην πρόταση δικτύωσης των Αναπτυξιακών Συμπράξεων της Κρήτης σε
περιφερειακό επίπεδο με στόχο των συντονισμό των δράσεων και των ενεργειών τους.

Στιγμιότυπο από την ημερίδα δικτύωσης στο Πέραμα
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Το Δίκτυο Αναπτυξιακών Συμπράξεων στην έκθεση «ΚΡΗΤΗ : Η Μεγάλη Συνάντηση»

Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις που υλοποιούν τα προγράμματα ΤοπΕΚΟ και ΤοπΣΑ στην Περιφέρεια
Κρήτης, στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης, πληροφόρησης και δικτύωσης, συμμετείχαν στην
Παγκρήτια έκθεση «ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη Συνάντηση», που διεξήχθη από 28 έως 31 Μαρτίου 2014, στο
Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι.
Στόχοι της δράσης είναι:
Η δικτύωση μεταξύ των Αναπτυξιακών Συμπράξεων σε περιφερειακό επίπεδο.
Η δικτύωση των Αναπτυξιακών Συμπράξεων με επαγγελματικούς φορείς (επιμελητήρια, εμπορικοί
σύλλογοι κλπ).
Η ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις δράσεις του προγράμματος και τις δυνατότητες
χρηματοδότησής τους για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
Η ενημέρωση του κοινού για τα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Η ανταλλαγή καλών πρακτικών και προβληματισμών κυρίως στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.

Η αφίσα της Παγκρήτιας έκθεσης
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Στην έκθεση δημιουργήθηκε ενιαίο περίπτερο όπου συμμετείχαν 19 Αναπτυξιακές Συμπράξεις
ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ με έδρα την Κρήτη. Οι επισκέπτες, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με
εκπροσώπους των φορέων για τα προγράμματα απασχόλησης που υλοποιούνται στην Κρήτη και τις
ευκαιρίες που δίνονται στους ανέργους και στις επιχειρήσεις. Παράλληλα, εκπρόσωποι Κοινωνικών
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) παρουσίασαν τα προϊόντα τους και μίλησαν για το
εγχείρημά τους.
Στην έκθεση, πέρα από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΤοπΕΚΟ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»,
συμμετείχαν επίσης και οι εξής : «ΚΥΔΩΝ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», «ΧΑΝΙΑ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», «ΔΡΟΜΟΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», «ΔΙΑΥΛΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΙΣΤΟΣ», «Ο ΤΡΟΧΟΣ», «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».
Ακόμη, συμμετείχαν και οι παρακάτω Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ : «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», «ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ», «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»,
«ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ», «ΠΡΟΟΔΟΣ», «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Δ.ΡΕΘΥΜΝΗΣ»,
«ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ»,
«ΧΑΝΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», «ΚΥΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ».

Φωτογραφική άποψη από την Παγκρήτια έκθεση «ΚΡΗΤΗ : Η Μεγάλη Συνάντηση»
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Θα πρέπει τέλος να αναφερθεί ότι στα πλαίσια της Παγκρήτιας Έκθεσης, διοργανώθηκε από το
Δίκτυο Αναπτυξιακών Συμπράξεων ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ Κρήτης το Σάββατο 29 Μαρτίου 2014 στην
αίθουσα Παράλληλων Εκδηλώσεων (Δ6) του Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι., θεματικό
εργαστήριο με θέμα «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. Προβλήματα και προοπτικές. Το
παράδειγμα της Κρήτης».
Η εκδήλωση ήταν επιτυχημένη και ουσιαστική, ενώ αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι η Κρήτη είναι
πρωτοπόρος στην υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων απασχόλησης και την ίδρυση
Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

Στιγμιότυπο από το θεματικό εργαστήριο στην Παγκρήτια έκθεση
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Διακρατική Συνεργασία με επίσκεψη στην Ιταλία

Η διακρατική συνεργασία ενθαρρύνει τη δημιουργία ολοκληρωμένων συμπράξεων για την επίτευξη
αποτελεσμάτων πέραν των εθνικών συνόρων κάθε περιοχής διακρατικής συνεργασίας. Τέτοιες
συμπράξεις καλύπτουν και εκπροσωπούν διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης και διοίκησης, ενώ
περιλαμβάνουν φορείς τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και διάφορους τομείς
πολιτικής.
Τα σχέδια συνεργασίας συμβάλλουν στην υλοποίηση μακροπρόθεσμων οραμάτων και παρέχουν
σημαντικές ιδέες για στρατηγική δράση σε διάφορους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Τα
προγράμματα διακρατικής συνεργασίας χρηματοδοτούνται ειδικότερα και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του στόχου "Εδαφική συνεργασία".
Στο πλαίσιο του τοπικού σχεδίου δράσης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού και Ενίσχυσης της Απασχόλησης των Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων του Υπουργείου
Εργασίας-Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας , η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Αλληλεγγύης» Ν.
Ρεθύμνου προχώρησε στη διοργάνωση διακρατικής συνεργασίας με επίσκεψη εργασίας στην Ιταλία
από τις 13 έως τις 18 Μαΐου 2014.
Οι ωφελούμενοι του τοπικού σχεδίου δράσης έλαβαν μέρος σε συζητήσεις – διαβουλεύσεις και
συνεδρίες συμβουλευτικής υποστήριξης μέσα από τις δράσεις του και μετά από κλήρωση επιλέχθηκαν
12 άτομα για τη συμμετοχή τους στη δράση δικτύωσης «Διακρατική συνεργασία». Μεταξύ αυτών ήταν
και εκπρόσωποι φορέων από την Α.Σ. όπως ο κ. Φοβάκης Νεκτάριος από το Σωματείο ΑΜΕΑ Ν.
Ρεθύμνης και o κ. Μιχάλης Δαράκης από το “Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής
Ενότητας Ρεθύμνης-Περιφέρειας Κρήτης”
Το τοπικό σχέδιο δράσης έχει στόχο την ένταξη 100 ωφελούμενων που ανήκουν σε ευαίσθητες
κοινωνικά ομάδες στην απασχόληση και την εύρεση εργασίας. Μέσα από τη διακρατική συνεργασία η
Α.Σ. στόχο είχε να εμπλουτίσει τις γνώσεις των ωφελούμενων γύρω από διάφορες επιχειρηματικές ιδέες
και κυρίως γύρω από την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Η βασική ιδέα ήταν η ανταλλαγή know – how
και μεθοδολογίας ίδρυσης – σύστασης, ανάπτυξης και προώθησης κοινωνικών κατά βάση
επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα εργασιών ήταν διάρκειας τριών ημερών και αναπτύχθηκε γύρω από τις
δύο Επαρχίες της Περιφέρειας της Καλαβρίας, την Cosenza και του Vibo Valentia.
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Την πρώτη ημέρα η ομάδα εργασίας επισκέφθηκε την Ιταλική ένωση Εμπορικών και τουριστικών
Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών - “Confesercenti – Confederazione italiana imprese commerciali,
turistiche e dei servizi”. Στην συζήτηση αναφέρθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά του Νόμου περί
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και ταυτόχρονα παρουσιάστηκε ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του
φορέα. Ακολούθησε μια δεύτερη συνάντηση εργασίας στο Πανεπιστήμιο της Καλαβρίας με θέματα
συζήτησης την ανάλυση του θεσμικού πλαισίου της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, την εμβάθυνση
σε θέματα διαχείρισης και διοίκησης των αντίστοιχων επιχειρήσεων, ο κοινωνικός τουρισμός στην
περίπτωση της Ιταλίας, αλλά και η παρουσίαση του θεσμού “Prolocco”. Ο θεσμός αναφέρεται στις
ομάδες νέων που λειτουργούν ως πρεσβευτές του τόπου τους, συστήνοντας μια ΜΚΟ ανά δήμο με
στόχο την προώθηση της τοπικής κουλτούρας και του πολιτισμού αλλά και την τουριστική ανάπτυξη
της ευρύτερης περιοχής. Είναι ένας σημαντικός θεσμός της Ιταλίας με άνω των 50 ετών παρουσία και
που ακόμα σε πολλές περιοχές της Ιταλίας γνωρίζει άνθιση και μεγάλη συμμετοχή των νέων.
Η δεύτερη ημέρα αφιερώθηκε σε μια επίσκεψη στο «Ανοιχτό Ξενοδοχείο» - Albergho Diffuso –
EcoBelmonte, στο χωριό Belmonte της επαρχίας της Cosenza. Ο κ. Pino Suriano ξενάγησε την ομάδα
εργασίας στο πανέμορφο, ολοκληρωτικά αναπαλαιωμένο χωριό του Belmonte το οποίο από το 2001
ξαναπήρε ζωή, χάρη στην πρωτοβουλία πέντε νέων να αναστηλώσουν τα παλιά τους σπίτια υπό την
σκέπη μιας Μ.Κ.Ο. αρχικά, απλά για να κρατήσουν την περιουσία τους και να δομήσουν σιγά - σιγά
ένα νέο μοντέλο παραδοσιακής και καινοτόμας συνάμα φιλοξενίας. Η Μ.Κ.Ο. μετά τον τελευταίο
Ιταλικό νόμο περί κοινωνικής οικονομίας μετατράπηκε σε κοινωνική επιχείρηση και σήμερα αριθμεί 9
βασικά μέλη, ενώ περιλαμβάνει ακόμα και επισκέπτες ως απλά μέλη της κοινωνικής επιχείρησης.
Ακολούθησε το απόγευμα επίσκεψη σε ένα από τα πιο «Όμορφα Χωριά της Ιταλίας» το χωριό
FiumeFreddo Bruzio και εισήγηση- παρουσίαση της πρωτοβουλίας δικτύωσης και τοπικής ανάπτυξης
των χωριών και ιστορικών κέντρων “I Borghi piu Belli d’ Italia”.
Η τρίτη ημέρα ξεκίνησε με μία ακόμα επίσκεψη σε κοινωνική επιχείρηση – μικρή μονάδα
παραγωγής και τυποποίησης τοπικών βιολογικών αγροτικών προϊόντων. Η ιδέα ξεκίνησε με την
προτροπή, τη βοήθεια και την πλήρη αφοσίωση της Αδερφής Tiziana Manada, η οποία άφησε το Βορρά
της Ιταλίας για να «διευθύνει» ένα κέντρο νεότητας στο χωριό Fusaldo. Στην αρχή ξεκίνησε
δραστηριότητες με κύριο ενδιαφέρον τον τομέα της χειροτεχνίας και της υφαντικής. Αργότερα όμως με
κύριο γνώμονα την επιστροφή και συγκράτηση των νέων στον τόπο τους, γεννήθηκε η ανάγκη για την
από κοινού ενασχόλησή τους με την εκμετάλλευση της αγροτικής γης. Μετά από μεγάλη προσπάθεια,
αλλά και στήριξη των τοπικών φορέων και της εκκλησίας ίδρυσαν την κοινωνική επιχείρηση “Il
Segno”, κοινωνική επιχείρηση τύπου Β και ασχολούνται με την βιολογική γεωργία, την τυποποίηση και
προώθηση των προϊόντων τους στην αγορά.
Η δράση ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στην Tropea, ένα από τα πιο σημαντικά τουριστικά θέρετρα
της ευρύτερης περιοχής, το οποίο είναι «δυσεύρετο» για κάποιον που δεν γνωρίζει καλά την περιοχή,
όπως αναλογίστηκε η ομάδα. Η ομάδα εργασίας είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τα παραδείγματα της
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Ιταλίας σε διάφορους τομείς σε μια περιφέρεια – περιοχή, που έχει αρκετά κοινά, αλλά και μεγάλες
διαφορές με την περιοχή του Ρεθύμνου και της Κρήτης αντίστοιχα. Συζητήθηκαν τα διάφορα εμπόδια ή
προβλήματα, αλλά και οι τρόποι αντιμετώπισής τους και δόθηκαν απαντήσεις σε ερωτήσεις – κλειδιά
για την αντίστοιχη ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η ομάδα «έδεσε» μεταξύ της και
ευχής έργο θα ήταν να προκύψει μέσα από τη ζύμωση αυτή και μια νέα επιχειρηματική ιδέα
ενσωμάτωσης ΕΚΟ και προώθησής τους στην απασχόληση. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε το Σάββατο
18/5/2014.
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Παγκρήτια σύσκεψη των Αναπτυξιακών Συμπράξεων ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ

Παγκρήτια σύσκεψη των Αναπτυξιακών Συμπράξεων (Α.Σ.) ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Ιουνίου στο Ηράκλειο στον χώρο του ΚΕΚ ΑΝΕΛΙΞΙΣ. Η σύσκεψη
έγινε στο πλαίσιο των Δράσεων Δημοσιότητα - Ευαισθητοποίηση και Δικτύωση των Α.Σ. ΤΟΠΣΑ και
ΤΟΠΕΚΟ. Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι των Αναπτυξιακών Συμπράξεων από τους τέσσερις
νομούς του νησιού, οι οποίοι συμφώνησαν να προχωρήσουν σε κοινές δράσεις.
Μεταξύ άλλων, στη σύσκεψη συζητήθηκε η κοινή διοργάνωση των εξής ενεργειών :

1.
2.
3.
4.
5.

Παγκρήτιο Συνέδριο για την Κοινωνική Οικονομία
Έκθεση προβολής και προώθησης προϊόντων Κοινωνικών Επιχειρήσεων
Έκδοση Οδηγού για την Κοινωνική Οικονομία
Συμμετοχή Α.Σ. και Κοινωνικών Επιχειρήσεων στον Αγροτικό Αύγουστο στα Χανιά
Ημερίδες

Τέλος, υπεγράφη το Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την ίδρυση του Δικτύου Αναπτυξιακών
Συμπράξεων Κρήτης ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ.

Στιγμιότυπο από την Παγκρήτια σύσκεψη των Αναπτυξιακών Συμπράξεων

