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[1]
Ο Δήμος Λαμιέων, στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής, συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος
της Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, σύμφωνα με την
υπ.αρ.Δ23/οικ.23761/1507/27-05-2015 Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προσδιορισμός Κοινωνικών Συμπράξεων για
την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)».
Στην Κοινωνική Σύμπραξη συμμετέχουν η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος, όλοι οι Δήμοι της
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας ήτοι:

Δήμος
Δήμος
Δήμος
Δήμος
Δήμος
Δήμος
Δήμος

Λαμιέων (Επικεφαλής εταίρος)
Αμφίκλειας – Ελάτειας
Δομοκού
Μώλου –Αγίου Κωνσταντίνου
Λοκρών
Μακρακώμης
Στυλίδας

καθώς και οι κάτωθι φορείς:

Επιμελητήριο Φθιώτιδoς
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Νομού Φθιώτιδας
Φθιωτική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας
Το πρόγραμμα ΤΕΒΑ υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής
στους απόρους, συνδυάζεται με συνοδευτικά μέτρα και έχει ως στόχο:

την αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
μέσω της υποστήριξης ομάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από
τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό,
την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και των σχετικών οργανισμών
στήριξης για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού,
την αποτελεσματική και πολυεπίπεδη δικτύωση των υπηρεσιών και φορέων για την
αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
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Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος ΤΕΒΑ, υποστηρίζεται η παροχή /
διανομή των παραπάνω, ως ακολούθως:
Ι. Τρόφιμα:
α) Στους ωφελούμενους, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της εκάστοτε Υπ. Απόφασης,
παρέχονται τρόφιμα, τα οποία διανέμονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζει ο Δικαιούχος
της Πράξης.
β) Στους αστέγους παρέχονται έτοιμα γεύματα μέσω συσσιτίων.
ΙΙ. Βασική Υλική Συνδρομή:
α) Στους ωφελούμενους, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της εκάστοτε Υπ. Απόφασης, δύνανται
να παρέχονται είδη οικιακού καθαρισμού, είδη προσωπικής υγιεινής, ρουχισμός, βρεφικά και παιδικά
είδη, βρεφικές πάνες, σχολικά είδη κ.λπ., τα οποία διανέμονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που
καθορίζει ο Δικαιούχος της Πράξης.
β) Στους αστέγους δύνανται να παρέχονται είδη βασικής υλικής συνδρομής σε ατομική συσκευασία.
ΙΙΙ. Συνοδευτικά Μέτρα:
Παράλληλα με τη διανομή τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, παρέχονται συνοδευτικά μέτρα,
με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και των κοινωνικών έκτακτων αναγκών
των απόρων, με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο.
Τα επιλέξιμα συνοδευτικά μέτρα και για τις δύο κατηγορίες στερήσεων, ενδεικτικά, είναι τα εξής:

Υγιεινή διατροφή,
Παιδική παχυσαρκία,
Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού,
Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης – ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης,
Αθλητικές δραστηριότητες για παιδιά,
Κοινωνικά φροντιστήρια,
Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά
ωφελούμενους.
Μετά τη διασύνδεση του ΤΕΒΑ με το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)
ωφελούμενοι/δικαιούχοι του Προγράμματος είναι όσοι έχουν επιλέξει στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα να λαμβάνουν βοήθεια και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής.
Συγκεκριμένα ωφελούμενοι είναι:

Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, που έχουν επιλέξει να είναι
ωφελούμενοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής. Ωφελούμενοι είναι και όλα τα μέλη που περιλαμβάνονται στην αίτηση.
Άστεγοι, χωρίς να απαιτείται η εκ μέρους τους υποβολή αίτησης.
Βασική προϋπόθεση ένταξης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, είναι οι ωφελούμενοι να ΜΗΝ είναι
δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου.
Ως Εθνική Αρχή Συντονισμού του προγράμματος είναι η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ως
Διαχειριστική Αρχή το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού
(Ε.Ι.Ε.Α.Δ.).
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

1. στην Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που βρίσκεται στο
ισόγειο του Δημαρχείου επί της οδού Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού, από τις 09:00 π.μ. έως
14:00,
2. στα τηλέφωνα του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Λαμιέων (Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού)
22310 33590, 22310 30914, 22310 26480, ΦΑΞ: 22310 35872, από τις 09:00 π.μ. έως 14:00.
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