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του ηλικιωμένου 

της εργαζόμενης μητέρας 
του απροστάτευτου παιδιού 

του ατόμου με ειδικές ανάγκες

Λυτή είναι η Αλήθεια μας 
Αυτή είναι η Πραγματικότητα 

Αυτή είναι η Προοπτική
*Μ·Μ(Ι· Μ*»ΜΗ ΙΟΜΟ!

ΚΕΝΤΡΟΝ 
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ΤΟ  ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ
σιγουριά για το παρόν - ελπίδα για το μέλλον
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Η Κοινωνική Πρόνοια βρίσκεται 
στην πρώτη γραμμή του ενδια
φέροντος της Κυβερνητικής 
πολιτικής.
Στόχος του Κινήματος και της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ 
ήταν και εξακολουθεί να είναι η ανάπτυξη και επέκταση 
της Πρόνοιας, σε όλες τις κοινωνικές ρμάδες. Το Κρά- 
τος-Πρόνοιας δημιουργεί τις  προϋποθέσεις για μια κοι
νωνία δικαιοσύνης και αλληλϋεγγύης. Δίνει δικαίωση στη 
σοσιαλιστική μας προοππκή. Κατοχυρώνει μια κοινωνία με 
ανθρώπινο πρόσωπο, μια κοινωνία με ευαισθησία και 
ηθική.
Το Κράτος, από νυχτοφύλακας ασφάλειας -όπως το είχε 
χαρακτηρίσει ο Γέρος της Δημοκρατίας, ο Γεώργιος 
Παπανδρέου- μεταβάλλεται καθημερινά σε Κράτος Πρό
νοιας.

Βασικές επιδιώξεις μας ήταν και παραμένουν:
■ Η Πρόνοια ν’ αποκτήσει αναπτυξιακή μορφή. Να

συμβαδίσει με τα προγράμματα Εθνικής και Περιφε
ρειακής Ανάπτυξης. Να συντονιστεί με τους στόχους 
της Υγείας, της Παιδείας, της Εργασίας, καθώς και 
των άλλων τομέων.

■ Οι Κοινωνικές Παροχές να δίνονται υπό μορφή 
κατοχυρωμένων κοινωνικών δικαιωμάτων. Να στη
ρίζονται σης αρχές της Κοινωνικής Δικαιοσύνης και 
της Ισότητας. Να βοηθούν τα άτρμα που τις δικαιού
νται, ανεξάρτητα από ηλικία ή πρόβλημα, στη δημι
ουργία αξιοπρεπών συνθηκών ζωής, που θα τους 
επιτρέψουν:

•  να αξιοποιήσουν όλες νς δυνατότητες τους
•  να έχουν ίσες ευκαιρίες για συμμετοχή στην κοινωνική 

και οικονομική ζωή
•  να πάρουν ενεργό μέρος στην ανάπτυξη του τόπου

•  Να δοθεί άμεση προτεραιότητα στη βελτίωση της θέ- 
σηςτω νμη προνομιούχων ομάδωντου πληθυσμού.Όπως 
είναι τα άτομα χαμηλού εισοδήματος, οι ανασφάλιστοι, τα 
απροστάτευτα παιδιά, οι ηλικιωμένοι. Και κάθε άτομο ή 
οικογένεια που βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης.

Οι προσπάθειες μας σιον τομέα 
της Πρόνοιας κατά την περίοδο 
1982-89 στράφηκαν στις εξής 
κατευθύνσεις:
■ Στην ενίσχυση της Οικογένειας, για ν’ ανταποκριθεί 

στα δύσκολο ρόλο της, και στην προστασία του παι
διού που στερείται οικογενειακής φροντίδας.

■ Στην ένταξη, αποκατάσταση και γενικότερη στήριξη 
των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Με βασικό στόχο να 
έχουν ίσες ευκαιρίες για συμμετοχή στην κοινωνική και 
οικονομική ζωή του τόπου, όπως όλοι οι άλλοι 
άνθρωποι.

■ Στην προστασία των Ηλικιωμένων, με κύριο στόχο 
την παραμονή τους στο σπίτι και στη γειτονιά τους, σαν 
αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη της Κοινωνίας μας.

■ Στην ποσοτική και ποιοπκή ανάπτυξη των υπαρ- 
χουσών από πριν δομών. Στη δημιουργία νέων, πρωτο
ποριακών προγραμμάτων και νέων θεσμών.

•  Στη λήψη κάθε μέτρου που θα θεληώνει και θα κάνει 
πιο ανθρώπινο το πρόσωπο της κοινωνίας μας.

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΑΝΑΠΓΥ: 1Σ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΤΟΜ ΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ Τ 0 1981
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ΚΡΑΤΙΚΟΙ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΒΡΕΦΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Κ.Α.Π.Η. ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΠΣΜ ΟΥ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΠΟΛΕΙΣ (Σε σταθερές ημές 1981)

(Ιδρυματική περίθαλψη παιδιών)



ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΑΣ

ΝΑ ΤΙ ΒΡΗΚΑΜΕ
Μια αρνητική κληρονομιά.
Μια κοινωνία αδικίας και 
εγκατάλειψης.
Μέχρι το 1981, η προσφορά υπηρεσιών σε άτομα με ε ι
δικές ανάγκες, και γενικότερα η Πρόνοια, υπήρχε στο 
βαθμό που η ανάγκη, η στέρηση και η υγεία αποτελούσαν 
αντικείμενο εκμετάλλευσης, πλουτισμού και επίδειξης 
φιλανθρωπίας.
Για κατηγορίες ιδιαίτερα ευπαθών ομάδων του πληθυ
σμού, όπως τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι ηλικιω
μένοι, δεν υπήρχε ουσιαστικά ούτε πρόγραμμα, ούτε εν
διαφέρον εκ μέρους του ιφάτους. Η κρατική “μέριμνα” 
περιοριζόταν σε σποραδική ενίσχυση της ιδιωτικής πρω
τοβουλίας, υποβαθμίζοντας ανεπίτρεπτα το μεγάλο αυτό 
κοινωνικό πρόβλημα.

Ειδικότερα χαρακτηριστικά της 
κατάστασης της Πρόνοιας το 
1981:
■ Άτομα με ειδικές ανάγκες. Καμμία κίνηση, κανείς 

προβληματισμός, καμιά διάθεση για βελτίωση της θέ
σης τους.

■ Ηλικιωμένοι. Υιοθέτηση του ιδρυματισμού, της περι
θωριοποίησης και της εξάρτησης. Απόλυτη αδιαφορία 
για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων των 
ηλικιωμένων ατόμων.

•  Οικογένεια. Περιορισμένη ανάπτυξη θεσμών (π.χ. 
παιδικοί σταθμοί).'Ελλειψηγενικότερωνμέτρωνγιατην 
προστασία της οικογένειας.

ΝΑ ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ
Θετικός ο απολογισμός μας.
Το δημιουργικό μας έργο είναι 
μια αναμφισβήτητη πραγματι
κότητα
Το έργο που εππελέσθηκε στον τομέα της Κοινωνικής 
Πρόνοιας από το 1983 και μετά, συγκρινόμενο με το τι 
υπήρχε στο παρελθόν, είναι πραγμαπκά εντυπωσιακό.
Δίνουμε μερικά μόνο από τα σημαντικότερα σημεία του 
έργου αυτού, με πολύ συνοππκό τρόπο. Αφήνουμε να 
μιλήσουν οι αριθμοί, τα στοιχεία, οι συγκρίσεις, οι εικόνες.

Φ Ρ Ο Ν ΤΙΔΑ Π Α Τ Α  Π ΑΙΔΙΑ  ΚΑΙ Τ Α  ΒΡΕΦ Η
ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Σ ύγκρ ισ η  1981 μ ε 1989
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Όπως φαίνεται κ ι' από τον συγκριτικό αυτό πίνακα:
μέσα σε 7 μόνο χρόνια εππελέσθηκε έργο, ίσο σχεδόν
με εκείνο που είχε γίνει τα προηγούμενα 50 και πλέον
χρόνια της ιστορίας του θεσμού.
Συγχρόνως, συντελεσθηκαν σημαντικές θεσμικές βελτιώσεις:
■ Βελτίωση αναλογίας νηπιαγωγών προς παιδιά
■ Εισαγωγή του θεσμού του διαχειριστή
■ Εφοδιασμός των Σταθμών με το αναλυτικό πρόγραμμα 

αγωγής και εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστττούτου.
■ Νέος κανονισμός λεπουργίας - ανάθεσης ουσιαστικά 

της διοίκησης των ιδρυμάτων αυτών σε εκπροσώπους 
των γονέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, κ,λπ.

Σκηνή απ’ τη ζωή ενός Παιδικού Σταθμού

ΒΡΕΦΙΚΑ ΤΜ ΗΜ ΑΤΑ
Σ ύγκρ ισ η  1981 μ ε 1989
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ΙΔΡΥΘΗΚΑΝ 70 Κρατικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 
ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ 120 Βρεφικά Τμήματα σε 
λειτουργούντες Παιδικούς Σταθμούς 
ΑΛΛΟΙ 25 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί λειτούργησαν στα 
Ιδρύματα Βρεφονηπιακών Σταθμών Αθήνας, 
Θεσσαλονίκης και Λάρισσας.
ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ του 1989 μπήκαν σε 
λειτουργία 46 νέα Βρεφικά Τμήματα.
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Με την καθιέρωση του Κρατικού Ψ 
Βρεφονηπιακού Σταθμού, 
επεκτάθηκε η κρατική φροντίδα , > 
και στο παιδί της βρεφικής
η λ ίΊ Π Π Ρ  Αίθουσες καινούργιων Βρεφικών Τμημάτων

*  *  ™

* »

Αίθουσες καινούργιων Παιδικών Σταθμών

ΤΟ ΠΑΣΟΚ Ε



ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΑΣ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑ ΤΟ  ΑΤΟΜ Ο ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Ιδρύματα
Μέχρι το 1981 λειτουργούσαν 43 ιδρύματα για άτομα 
με ειδικές ανάγκες σε όλη την Ελλάδα.
Κατά την περίοδο 1982-1989 λειτούργησαν (ή πρόκεπαι 
να λειτουργήσουν εντός του 89) σ’ όλη τη χώρα 21 νέα 
ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες. Συνολικά 
δημιουργήθηκαν 1.486 νέες θέσεις ημερήσιας 
ή σε 24ωρη 8άση περίθαλψης.
Δηλαδή,τα Ιδρύματα αυτά αυξήθηκαν 
κατά 50% περίπου.

ΙΔΡΥΜ ΑΤΑ Π Α  ΑΤΟΜ Α  
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Σ ύγκρ ισ η  1981 μ ε 1988

1981 1988

Προγράμματα κατάρτισης
Συνολικά, μόνο 10 ιδρύματα ή άλλοι φορείς εφάρμοζαν 
το 1981 προγράμματα κατάρτισης, κατά κανόνα υποβαθμι
σμένου επιπέδου, που εξυπηρετούσαν 900 περίπου άτομα.
■ Κατά την περίοδο 1982-1987 λεττούργησαν 39 

ιδρύματα και άλλοι φορείς, που εφάρμοσαν 96 
προγράμματα και εκπαίδευσαν 9.000 περίπου άτομα, 
κυρίως με ειδικές ανάγκες.

■ Το 1988 41 ιδρύματα και άλλοι φορείς εφάρμοσαν 
71 προγράμματα για 2.900 περίπου άτομα.

■ Κατά την περίοδο 1982-1988 διατέθηκαν πάνω 
από 4,2 δις για τον σκοπό αυτό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜ ΩΝ  
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

(ΚΥΡΙΩΣ)
Σ ύγκρ ισ η  1981 μ ε 1988

Από τα σημερινά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. 
Πάνω: Εργαστήρι κηποτεχνικής για νοηηκώς υστερούντα 
άτομα.
Κάτω: Πρότυπο εργαστήρι κατασκευής και επισκευής ανα
πηρικών αμαξιδιων.

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ



ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑ ιΟ Α ΙΌ Μ Ο Ν ΕΕϋβ Ν ΕΕ ΑΝΑΓΚΕΣ

Εικόνες από την πρώιμη παρέμβαση σπς αισθητηριακές ανα
πηρίες:
Μάθημαημα ομιλίας στο Βρεφοσυμβουλευηκό σταθμό του ΕΙΠΚ  
στην Αθήνα...

... και στην Πάτρα

Επιδόματα
Μέχρι το 1981 επιδούντο μόνο οι Τυφλοί και οι Κωφοί - 
14.500 τυφλοί και 2.000 κωφοί- με 1.500 
έως 2.000 δραχμές το μήνα.
Σήμερα επιδοτούνται 50.000 άτομα περίπου, όλων των 
κατηγοριών Βαρείας αναπηρίας με 8.000 έως 
33.000 δραχμές το μήνα. Η ετήσια δαπάνη για το σκοπό 
αυτά υπερβαίνει τα 8 δισεκατομμύρια δραχμές.
Η διαδικασία χορήγησης και πληρωμής των επιδομάτων 
αηλουστεύθηκε. Οι οικονομικές προϋποθέσεις (πλαφόν ε ι
σοδήματος) διευρύνθηκαν και προΒλέπεται η 
ολοσχερής κατάργησή τους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜ ΩΝ  
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

Σ ύγκρ ισ η  1981 μ ε 1988
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Θερινές διακοπές

1981:-------
1988: ΘΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΓΙΑ 2.000 ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Επεκτάθηκε ο θεσμός των παιδικών εξοχών και στα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Το 1988,2.000 τέτοια παιδιά φιλοξε
νήθηκαν σε Κρατικές Παιδικές Εξοχές, στελεχωμένες με ειδικό κατάλληλο προσωπικό.

Αίθουσα Νηπιαγωγείου 
για τυφλά παιδιά. (ΚΕΑΤ)

Ένα από τα 
καινούργια Κρσηκά 

Ιδρύματα για τα παιδιά με 
ειδικές ανάγκες



ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η A

ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Π Α ΤΟΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ
Κ Α Π Α
■ Μέχρι το 1981 δεν υπήρχε σχεδόν καμμία μέρμνα 
για την φροντίδα του ηλικιωμένου στο πλαίσιο της 
κοινότητας. Δινόταν έμφαση στην ιδρυματική 
περίθαλψη μέσα από ιδιωτικού δικαίου ή Εκκλησιαστικό, 
και ελάχιστα κρατικά, Γηροκομεία.
■ Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αγκάλιασε, αναμόρφωσε 
και ανέθεσε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με ανάλογη 
χρηματοδότηση, την ανάπτυξη του θεσμού
των Κ.Α.Π.Η.
Το 1981 υπήρχαν 8 ΚΑΠΗ. Σήμερα υπάρχουν 270 
και υπολογίζεται ότι παρέχουν υπηρεσίες σε πάνω 
από 150.000 ηλικιωμένους.
Τα ΚΑΠΗ αποτελούν έκφραση της σύγχρονης 
κοινωνικής πολτηκής για την προστασία του ηλικιωμένου 
και έχουν ως στόχο να τον κρατήσουν ενεργό, 
αυτόνομο και ισότιμο άτομο στην Κοινωνία.

ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑ.Π.Η.)
Σ ύ γκ ρ ισ η  1981 μ ε  1988

1981 1988

Είναι θεσμός πρωτοποριακός που έχει βρει μεγάλη απήχηση στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και στο κοινωνικό 
σύνολο. 'Εχει κατ’ επανάληψη επαινεθεί από την Π.Ο.Υ. (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας) και έχει μαλιστα προκαλέσει 
το  Ευρωπαϊκό δημοσιογραφικό ενδιαφέρον.

“Μ ετά ΚΑΠΗ οι έλληνες απέδειξαν ότι τα Κράτη της Ευρώπης του Βορρά, υπερήφανα 
για τους κοινωνικούς τους θεσμούς, δεν είναι τα μόνα που δείχνουν φαντασία στην 
επιδίωξη να γίνουν οι ηλικιωμένοι πιο αυτόνομοι, πιο εναργείς και τελικά πιο ευτυ
χισμένοι”.

LE MONDE 13/14 Νοέμβρη 1988
(Περικοπή από εκ τενές  δημοσ ίευμα τη ς  γνω στής παγκόσμιας φ ήμης Ε φ ημερ ίδας του  Π αρ ισ ιού για το ν  θεσμό  
τω ν ΚΑΠΗ).

Θ ερινές Διακοπές
Ουσιαστικά, για πρώτη φορά εφαρμόσθηκε 
πρόγραμμα διακοπών (κατασκηνώσεων ή διαμονής 
σε άλλα θέρετρα, λουτροπηγές κ,λπ.) για τους 
ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.

Το 1988 εττω ψελήθηκαν από το  πρόγραμμα αυ
τό  13.500 ηλ ικ ιω μ ένο ι.

ΘΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 
ΠΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ 

ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ 
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Σ ύγκ ρ ισ η  1981 μ ε  1988.



ΛΗΘ ΕΙΑ ΜΑΣ

Στεγαστική συνδρομή

1981: -
1989: ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 9 .0 0 0 -1 2 .0 0 0  ΤΟ ΜΗΝΑ 

Επιδότηση Ενοικίου γιο κάθε μήνα________________

Από τό1985 εφαρμόζεται πρόγραμμα στέγαση κής 
συνδρομής για άστεγα ή μοναχικά άτομα ή και ζεύγη 
ανασφάλιστων ατόμων άνω των 65 ετών. Η συνδρομή 
σήμερα (που καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη του σππιού), 
είναι 9.000 τον μήνα για τα μοναχικά άτομα 
και 12.000 δρχ. για τα ζεύγη.

Βοήθεια στο σπίτι

Το ΚΑΠΗ Αργυρούπολης

1931· _
1989: ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΓΠ”

Το 1983 υλοποιήθηκε για πρώτη φορά, με επιτυχία 
το πρόγραμμα “ Βοήθεια στο σπίτι” για τη στήριξη 
μοναχικών ηλικιωμένων ατόμων ή οικογενειών που 
φροντίζουν ηλικιωμένο άτομο. Από τότε καθιερώθηκε 
στα πρόγραμμα, στα πλαίσια της πολιτικής μας 
“ Παραμονή του ηλικιωμένου στο σπίτι” και εφαρμόζεται 
από την Κοινωνική Πρόνοια μέσω εξουσιοδοτημένων 
φορέων. Σήμερα καλύπτει τις περιοχές Κυψέλη, Πατήσια, 
Εξάρχεια, Αργυρούπολη, Κερατσίνι, Υμηττό και άρχισε 
η εφαρμογή του και σε άλλους Νομούς.
Παράλληλα έχει προγραμμανσθεί η επέκτασή ταυ 
και σε άλλες περιοχές (Τρίκαλα, Καλαμαριά, Εύδηλο 
Ικαρίας, Βέροια).

Εξυπηρετεί ηλικιωμένα άτομα της περιοχής, χωρίς 
κοινωνικοοικονομική διάκριση. Άτομα που έχουν χάσει 
μόνμα ή προσωρινά την αυτονομία τους, εξαιτίας 
προβλημάτων υγείας και χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα. 
Προσφέρονται κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες 
υγείας στο σπίπ, καθώς και μικροεξυπηρετήσεις 
διοικητικού τύπου» ψώνια, μαγείρεμα, καθαριότητα κ,λπ.

Ο θεσμός αυτός θεωρείται ότι έχει ήδη ξεπεράσει 
με απόλυτη επιτυχία το πειραματικό στάδιο λειτουργίας 
του και προβλέπουμε τη συνεχή επέκτασή του.

Εικόνα από παροχή υπηρεσιών σε άτομα της τρίτης ηλικίας 
σε επαρχιακό ΚΑΠΗ.



ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΙΩΣ 
ΠΑΣΧΟΝΓΑ
Τα θεραπευτήρια Χρονιών Παθήσεων αποσκοπούν στην 
περίθαλψη των μη αυτοεξυπηρετούμενων ενηλίκων ατόμων. 
Το 1981 λειτουργούσαν 6 τέτοια θεραπευτήρια.
Από το 1982 και μετά λειτούργησαν 14 επιπλέον, ενώ έχουν 
συστοθεί και πρόκειται να λειτουργήσουν προσεχώς 
ακόμη 8.
Παράλληλα με τη ραγδαία, συγκριτικά με το παρελθόν, 
αριθμητική αύξηση, έχουμε και αντίστοιχη κατακόρυφη, 
ποιοτική άνοδο των υπηρεσιών που παρέχουν τα 
Ιδρύματα αυτό.
Ορισμένα θεραπευτήρια Χρονιών Παθήσεων αποτελούν 
εντελώς σύγχρονες μονάδες μακράς 
νοσηλείας, καθώς επίσης φυσικής και επαγγελματικής 
αποκατάστασης αναπήρων ή χρονίως πασχόντων ατόμων. 
Προσφέρουν ακόμη υπηρεσίες φυσικής αποκατάστασης, 
κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης, σε εσωτερι
κούς και εξωτερικούς πάσχοντες.

Σε 12 θεραπευτήρια Χρονιών Παθήσεων εφαρμόζονται 
και προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΉΡΙΑ  
ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Σ ύγκρισ η  1981 μ ε 1989

1981 1989

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΣΤΕΓΗ
Στα προγράμματα Λαϊκής Στέγης υπάγονται οι πρόσφυγες της Μικρασιατικής Καταστροφής, οι σεισμόπληκτοι, οι 
πυροπαθείς, οι πλημμυροηαθείς και οι κάτοικοι οικισμών που κατολισθαίνουν. Επίσης, εκείνοι που δεν έχουν τη δυ
νατότητα απόκτησης στέγης λόγω οικονομικής αδυναμίας και μη κάλυψής τους από άλλους στεγασπκούς φορείς, 
όπως ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας κ.ά.
Στον τομέα της στέγασης δώσαμε “δείγμα γραφής” με την αναγνώριση του δικαιώματος της δωρεάν στεγασηκής 
αποκατάστασης των μη αποκατεστημένων προσφυγών της Μικρασιατικής Καταστροφής, καθώς και με τη διαγραφή 
των χρεών όσων είχαν αποκατασταθεί κατά το παρελθόν. Ακόμα, και με την αντίληψή μας για τη “Λαϊκή Κατοικία” όπως 
αυτή εκφράσθηκε με τον οικισμό που αναγείραμε (οργανωμένη δόμηση) στην Καζέρμα της Κω.

1982-1988: ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ 17.700 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΠΟΣΟ 12,5 ΔΙΣ ΔΡΧ. ΓΙΑ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ 
ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 880 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 2.300 ΟΙΚΟΠΕΔΑ 
ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΤΑ ΧΡΕΗ 20.000 ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

1989: ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 5 ΔΙΣ ΔΡΧ. ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗΣ

Τ Ο Π Α Σ Ο Κ



Γ  θεραπευτήριο 
Χρονιών Παθήσεων 

Αθήνας 
(στο Περιστέρι).

Ν έ ε ς  κ α τ ο ικ ίε ς  
γ ια  δ ικ α ιο ύ χ ο υ ς  
Λ α ϊκ ή ς  Σ τέ γ η ς

•  Σ τ ις  Π α τέ λ ε ς  Η ρ α κ λ ε ίο υ  
(δ ίπ λ α )

•  Σ τη  Κ α ζ έ ρ μ α  (Κ ω ς ) 
(Κ ά τω )

ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΠΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ 
ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΓΚΗΣ
Πέρα από την οικονομική Βοήθεια που παρέχεται σε άτομα 
που βρίσκονται σε πρόσκαιρη κατάσταση έσχατης έν
δειας ή αντιμετωπίζουν έκτακτο κοινωνικοοικονομικό 
πρόβλημα (όπως γινόταν και το  1981) θέσαμε σε εφαρ
μογή ένα νέο πρωτοποριακό θεσμό: τους Κοινωνικούς 
ζενώνες.
Οι Κοινωνικοί Ξενώνες αποβλέπουν στην φιλοξενία και την 
ηθική στήριξη ατόμων που από λόγους έκτακτης κοινω
νικής ανάγκης απομακρύνονται από το περιβάλλον τους, 
ή αδυνατούν να παραμείνουν σ’ αυτό. Ένα είδος “κοι
νωνικού ξενοδοχείου” για ενήλικες και αυτοεξυπηρε- 
τούμενους υπερήλικες. Οι φιλοξενούμενοι στους Κοι
νωνικούς ζενώνες υποβοηθούνται από ειδικό προσωπικό 
σε συνεργασία και με άλλους φορείς, να λύσουν το  οποι- 
οδήποτε πρόβλημά τους και να επανενταχθούν στο κοι
νωνικό σύνολο.
Σήμερα λειτουργούν τρεις πρότυποι Κοινωνικοί Ξενώνες 
στην περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής.
Οι κοινωνικοί ξενώνες έχουν Αδη ξεπεράσει με από
λυτη εππυχία το πειραματικό στάδιο λεπαυργίας τους 
και προβλέπεται η συνεχής επέκτασή τους σ’ όλα τα 
αστικά κέντρα της χώρας.

Κοινωνικός Ξενώνας βουλιαγμένης)

ιν  ελπίδα για το μέλλον



Φ Ρ Ο Ν ΤΙΔΑ  Π Α  ΤΗ Ν  Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚΑ 
ΑΔΥΝ ΑΜ Η  Ε ΓΚ Υ Ο  ΓΥΝ Α ΙΚ Α

1981: ------
1988: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΕΓΚΥΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Από το 1984 θεσπίστηκε η χορήγηση οικονομικού βοηθήματος για τις  χαμηλού εισοδήματος ανασφάλιστες έγκυες 
γυναίκες. Επίσης και για τις  ασφαλισμένες που δεν δικαιούνται αντίστοιχης παροχής από τον ασφαλιστικό τους φορέα. 
Το οικονομικό αυτό βοήθημα από 1-4-1989 ανέρχεται σε80.000δρχ. (40.000δρχ. πριν και40.000μετά τοντοκετό).

ΑΡΙΘΜΟΙ
ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΕΠΙΔΟΜΑ

Σ ύ γκ ρ ισ η  1981 μ ε  1988

40.000 -

30 .000 -

20.000 -

10.000-

40.000

1981 1988

ΚΕΝΤΡΑ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΠΟΛΕΙΣ
(Ιδρ υ μ α τικ ή  π ερ ίθ α λ ψ η  
α π ρ ο σ τά τευ τω ν  π α ιδ ιώ ν) 

Σ ύ γκ ρ ισ η  1981-1988

1981 1988

Φ Ρ Ο Ν ΤΙΔ Α  Π Α Τ Ο
Α Π Ρ Ο Σ ΤΑ ΤΕ Υ ΤΟ
ΠΑΙΔΙ
1981: ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ 20.000 ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
1988: ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ 40.000 ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Το 1981 επιδοτούντο 20.000 περίπου παιδιά 
με 1.500 δραχμές το μήνα 
Σήμερα επιδοντοϋνται 40.000 περίπου παιδιά 
με 9.500 δραχμές το μήνα

Παράλληλα έγιναν σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση 
του περιορισμού, αλλά και της Βελτίωσης της ιδρυματικής 
περίθαλψης των παιδιών που στερούνται οικογενειακής 
φροντίδας.
■ Περιορίσθηκαν τα Κέντρα Παιδικής Μέριμνας 

(παλαιό Κρατικό Ορφανοτροφεία) από 33 σε 24
■ Οι Παιδοπόλεις του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας 

(ΕΟΠ) μειώθηκαν από 10 σε 6
■ Μειώθηκε ο αριθμός των περιθαλπωμένων 

σ ’ αυτά παιδιών κατα 50% περίπου
■ Προωθήθηκε η ριζική βελτίωση της λεπουργίας τους, 

καθώς και του επιπέδου ζωής τωνπεριθαλπομένων
σ ’αυτό παιδιών

■ Σε 8 από τα Κέντρα Παιδικής Μέριμνας 
δημιουργήθηκαν Τμήματα Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Πέρα από τις ποιοτικές βελτιώσεις που επιτεύχθηκαν, 
σήμερα χορηγούνται καθημερινά 120-200 δραχμές για 
ενίσχυση σε κάθε παιδί και 80.000 δραχμές εφάπαξ, 
όταν αποχωρεί από το ίδρυμα.

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ



Ά ΓΜ Α ΊΊΚ Ο ΊΉ ΤΑ

ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ
Ο ι αριθμοί μιλούν μόνοι τους. 

Ο ι συγκρίσεις είναι συντριπτικές.
Κατά την περίοδο 1982-1988 κτίσθηκαν ή άρχισαν και συνεχίζουν να 
κτίζονται (τα περισσότερα θα τελειώσουν μέσα στο 1989):

ι .

2.

3.

ΣΥΝΟΛΟ: Κτίρια 196 Δαπάνη 15.500.000.000 δρχ.

25 'Αλλα Ιδρύματα ή πτέρυγες ιδρυμάτων 
(τελείωσαν τα 6)

ύψος δαπάνης 7.000.000.000 δρχ. περίπου

26 Κ Α Π .Η . και θεραπευτήρια Χρονιών Παθήσεων 
(τελείωσαν τα 6)

ύψος δαπάνης: 2.500.000.000 δρχ. περίπου

145 Κρατικοί Παιδικοί Σταθμοί (τελείωσαν οι 84) 

ύψος δαπάνης: 6.000.000.000 δρχ. περίπου

70 περίπου έργα κηρίων Παιδικών Σταθμών, 
Κ Α Π .Η . κλπ. συνολικού ύψους δαπάνης 

4.000.000.000 δρχ, περίπου, 
είναι υπό ένταξη στο Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων του 1989.

Καινούργια κτίρια 
Βρεφονηπιακών Σταθμών 

Πάνω: Στο Π. Φάληρο 
Κάτω: στο Καλαμακι



ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΡΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΚΠΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΕΟΠ)

Στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού, μεταρρύθμισης; και αναβάθμισης των υπηρεσιών και των μονάδων
του ΠΙΚΠΑ και του ΕΟΠ, από το 1982 και ύστερα έγιναν μεγάλα θάματα.

Π ΙΚ Π Α

1982-1988: 42  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΠΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 
4 2  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

1988: 8  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

5 ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας αυτής μπήκαν 
σταδιακά σε λεπαυργία:

42 προγράμματα πρόληψης γυναικολογικού καρκίνου 
στα πλαίσια τη ς  πρόληψης για τη ν  υγεία τη ς  γυναίκας.
42 προγράμματα οικογενειακού προγραμματισμού 
που εφ αρμόζοντα ι στα Ιατροκοινω νικά Κέντρα, με 
στόχο τττν καλύτερη ενημέρω ση τω ν ζευγαριώ ν που 
πρόκειται να γίνουν γονείς  και ττιν  εξασφάλιση υπηρεσιών 
σε θέματα υγείας στη γυναίκα-μητέρα.
Πρόγραμμα επιδότησης παιδιών σε 36 πόλεις, που 
καλύπτει 2.175 παιδιά.
Πρόγραμμα επιδότησης γονέω ν που εφ αρμόζετα ι 
σ ε 24 πόλεις και καλύπτει 194 ο ικογένειες.
Γνω μοδοηκές Επιτροπές για να ελέγχετα ι από 
επ ιστήμονες η εισαγω γή τω ν παιδιών στα Ιδρύματα.
8 προγράμματα Επαγγελμαηκής Κατάρησης για παιδιά 
με ε ιδ ικές ανάγκες (λεπαύργησαν το 1988).
Ανοικτό προγράμματα Ημερήσιας Φροντίδας 
(λεττούργησαν το  1988).

Επίσης, προωθούνται μ ε  Προεδρικά Διατάγματα:
Παιδικά Αναπτυξιακά Κέντρα για περίθαλψη παιδιών 
με Ε ιδ ικές Ανάγκες.
3 Κέντρα Ο ικογένειας που θα καλύψουν ανάγκες 
άμεσης παρέμβασης σε ο ικογενειακές κρίσεις.

Ir 1Β Λ

ÍHIIÍM

Ένα από τα  ανακαινισμένα π ερίπ τερα του ΚΕΠΕΠ Βούλας.

Τ Ο Π Α Σ Ο Κ ελπίδα για το



ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η Π ΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΡΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΟ  ΠΙΚΙ1Α ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ {ΕΟΠ}

Στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού, μεταρρύθμκ της και αναβάθμισης των υπηρεσιών και των μονάδων
του ΠΙΚΠΑ και του ΕΟΠ, από το 19 82 και ύστερα έγιναν μεγάλα βήματα.

Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας 
(Ε.Ο.Π.)
Στο διάστημα αυτό:

1982-1988: 143 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
50 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
9  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
2 4  ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

■ Αυξήθηκε το  Επιστημονικό προσωπικό και οι 
Ε ιδ ικότητες (Ψ υχολόγοι, Κοινω νιολόγοι).

■ Πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια  για όλο το  προσωπικό 
που ασχολείτα ι άμεσα με τα  παιδιά.

■ Έκλεισαν ο ι 4 από πς 10 Παιδουπόλεις και οι 
εγκατασ τάσ εις το υ ς  χρησιμοποιήθηκαν για την  κάλυψη 
άλλω ν σύγχρονω ν κοινωνικών αναγκών, ενώ  μειώ θηκε 
σημαντικά ο αρ ιθμός τω ν παιδιών τω ν υπολοίπων.

■ Ξεκίνησαν νέα πειραμσπκά προγράμματα που 
συνεχώ ς εξαπλώνονται.

Α υτά είναι:___________________________________________

143  Παιδικοί Σταθμοί που καλύπτουν 2.218 παιδιά.
9  Νέα Συνοικιακά Κοινωνικά Κέντρα με σύγ)φονα 
προγράμματα για όλες τ ις  ηλικίες. Ό λα  τα  παλιά “ Ασηκά 
Κ έντρα” άλλαξαν ονομασία και τρόπο λειτουργίας.
15 Νέα Κοινωνικά Κέντρα στα χωριά με Π ολιτιστικά 
προγράμματα και άλλες κοινω νικές δρασ τηρ ιότητες. 
Συγχρόνω ς όλα τα  παλιά “ Σπίτια Π αιδ ιού” άλλαξαν 
ονομασία και δρασ τηρ ιότητες.
5 0  Προγράμματα ημερήσιας Απασχόλησης που 
καλύπτουν 1.473 παιδιά Δ ημοτικού Σχολείου κατά τ ις  
ώ ρες που οι γονείς  το υ ς  εργάζοντα ι.
9  Προγράμματα επαγγελμσπκής κατάρτισης για άτομα 
που ανήκουν σε δ ιάφ ορες κα τηγορ ίες (παλιννοστούντες, 
απόφοπαι Παιδουπόλεων, γυνα ίκες μονογονεϊκώ ν 
οικογενειώ ν, ανάπηροι).
Προγράμματα προστασίας και φ ροντίδας 
κακοποιημένων παιδιών.

Π ΕΡ ΙΟ Χ Η  Θ Ε ΣΣ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η Σ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΠΟΥ ΙΔΡΥΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ Τ 0 1981
1. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΑ Α

ΤΜΗΜΑΤΑ ·
2. ΚΑΠ.Η .

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΞΕΝΩΝΕΣ #

3. ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ 
ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΤΟ  ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ
Εικόνες από εκδηλώ σεις τω ν νέων δραστηριοτή
τω ν του Ε.Ο .Π.

ΜΜΒΒΜΡ

για το παρόν -  ελπίδα για το μέλλον
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ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚ Η Σ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΠΟΥ ΙΔΡΥΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ Τ 0 1981
1. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ
2. ΚΑΠ.Η.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΞΕΝΩΝΕΣ

3. ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ 
ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΑΐΙννη



ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΑΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΠΟΥ ΙΔΡΥΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ Τ 0 1981

(Σ’ όλη τη χώρα, εκτός των οικιστικών συνόλων 
πρωτεύουσας και Θεσσαλονίκης).

1. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΑ ^
ΤΜΗΜΑΤΑ ·

2. ΚΑΠ.Η.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΞΕΝΩΝΕΣ φ

3. ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ Λ
ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

το παρόν ελπίδα για το μέλλον



ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η [ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΑΣ

Μια κοινωνία δίκαιη 
Μια κοινωνία με ανθρώπινο πρόσωπο

Στον τομέα της Πρόνοιας έχουμε να κάνουμε ακόμα
περισσότερα και σημαντικότερα βήματα στο μέλλον,
προχωρούμε σε θεμελιακές θεσμικές αναδιαρθρώσεις
που έχουν στόχο:

■ Τη ριζική αλλαγή του παραδοσιακού ρόλου της Κοι
νωνικής ΠολΓπκής.

■ Τον ευρύτερο συντονισμό και συνεργασία, αλλά και 
καταμερισμό των ρόλων των διαφόρων κρατικών και 
κυβερνητικών φορέων.

■ Την ολοκλήρωση της υλικής και οργανωτικής δομής 
όλων των υπηρεσιών Προνοίας.

■ Τη στενότερη σύνδεση των υπηρεσιών και των φο
ρέων της Πρόνοιας με την υπόθεση της κοινωνικής, 
οικονομικής και πολπισπκής ανάπτυξης του τόπου μας.

Προοπτική μας:
•  Η Κοινωνική Ασφάλεια του Έλληνα Πολίτη
•  Η δημιουργία μιας Κοινωνίας με Ανθρώπινο 

Πρόσωπο.

Άμεσες προτεραιότητες μας είναι:

■ Το πέρασμα ορισμένων δραστηριοτήτων Προνοίας 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

■ Η ανάπτυξη και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυνα
μικού που στελεχώνει τις υπηρεσίες Προνοίας.

■ Ο περιορισμός της ιδρυμσηκής περίθαλψης.
■ Η κάλυψη όλων των αναγκών προστασίας του νήπιου 

της εργαζόμενης μητέρας.

■ Η στήριξη της οικογένειας ως συνόλου.
■ Η εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση 

της υπογεννητικστητας.
■ Η πλήρης ανάπτυξη της προσπάθειας για επαγγελ

ματική κατάρτιση και κοινωνική επανένταξη των ατό
μων με ειδικές ανάγκες.

■ Η θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου ανπμετώπισης 
του προβλήματος των χρονίως πασχόντων και κατά
κοιτων ατόμων.

■ Η ολοκλήρωση των μέτρων αναγκαίας προστασίας 
των ατόμων της τρίτης ηλικίας και εκείνων που ανη- 
μετωπίζουν έκτακτες κοινωνικές ανάγκες, με την ανά
πτυξη θεσμών που ήδη εφαρμόζονται πειραματικά
(προγράμματα “Βοήθειας στο σππι”, κοινωνικοί ξε
νώνες κ,λπ.).

Ειδικότερους στόχους για 
την επόμενη τετραετία αποτελούν:

■ Η ίδρυση και λεπουργία κάθε χρόνο 150-200 νέων 
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και, σε συ
νεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, η σταδιακή μ ε
τατροπή όλων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών 
Σταθμών σε “Παιδικά Κέντρα”. Με προοπτική, την 
κάλυψη όλων των αναγκών για παροχή ολοκληρω
μένης φροντίδας στο πειδί της εργαζόμενης μητέρας 
ή της οικογένειας που έχει οποιοδήποτε κοινωνικό 
πρόβλημα.

■ Η ανάπτυξη μονάδων και προγραμμάτων για τα 
άτομα μεειδικέςανάγκες. Επίσης, η συνεργασία με
ταξύ Πρόνοιας - ΟΑΕΔ - Γραμμστείας Ειδικής Αγωγής 
του Υπουργείου Παιδείας, για την πληρέστερη ορ
γάνωση, καταμερισμό και ανάπτυξη της φροντίδας για 
τα άτομα αυτά. Ετσι, ώστε να καλυφθούν ολοκλη
ρωτικά τα θέματα της πρόληψης και διάγνωσης. Της 
ειδικής και επαγγελματικής τους εκπαίδευσης. Της 
οικονομικής και κοινωνικής τους επανένταξης. Της

παραμονής τους στο οικογενειακό τους περιβάλλον ή 
της ασυλικής τους περίθαλψης.

■ Η ολοκλήρωση της προστασίας της 3ης ηλικίας
μέσα από τα προγράμματα συνεργασίας με την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση ή και τους άλλους φορείς, για την ολο
κληρωμένη ανάπτυξη του πλαισίου υπηρεσιών που 
έχουμε ήδη δημιουργήση ίΚΑΠΗ, Εξυπηρέτηση στο 
Σπίπ, Κοινωνικοί ξενώνες, Επίδομα ενοικίου, θερινές 

a διακοπές). Επίσης και με τη δημιουργία άλλων προ
γραμμάτων, όπως η κοινωνική στήριξη της οικογένειας 

“  που περιλαμβάνει ηλικιωμένα άτομα. Με σκοπό πάντα 
την παραμονή του ηλικιωμένου μέσα στο κοινωνικό 
πλαίσιο και τη διατήρηση των δυνατοτήτων του για 
αυτόνομη ύπαρξη και δημιουργία.

■ Η παραπέρα ανάπτυξη των θεραπευτηρίων Χρο
νιών Παθήσεων για ενήλικα άτομα με την ίδρυση και 
λεπουργία ενός τουλάχιστον Ιδρύματος ανά Νομό, 
εκτός των οικιστικών συνόλων Αθήνας - Θεσσαλονί
κης. Παράλληλα, η ανάπτυξη προγραμμάτων κοινω
νικής στήριξης, με σκοπό την παραμονή του μη αυ- 
τοεξυπηρετουμενου ατόμου στην οικογένειά του. Ή, 
όταν αυτό δεν είναι δυνατό, την εξασφάλιση της 
φροντίδας του σε κατάλληλο Ίδρυμα.

■ Η κατά προτεραιότητα στεγασηκή αποκατάσταση 
των μη αποκατεστημένων ακόμη προσφύγων του 
1922, δωρεάν. Επίσης, των δικαιούχων σεισμοπλή
κτων, πλημμυροπαθών, πυροπαθών, πληγέντων από 
κατολισθήσεις, που η αποκατάστασή τους επιβρα
δύνθηκε κατά την περίοδο του προγράμματος λιτό
τητας 1986-87 (50.000 περίπου οικογένειες).

■ Η άμεση προώθηση έτοιμων ήδη προγραμμάτων 
για την ανέγερση 550 κατοικιών με το σύστημα της 
οργανωμένης δόμησης για τη στέγαση δικαιούχων 
Λαϊκής Κατοικίας.

I m Η ανάπτυξη του προγράμματος Λαϊκής Κατοικίας,
ώστε ν’ αντιμετωπίσουμε όλες τις ανάγκες στέγασης 
των οικογενειών χαμηλού εισοδήματος που δεν εμπί
πτουν στην αρμοδιότητα άλλων φορέω ν.1

■ Η ευρύτερη ανάπτυξη των προγραμμάτων παρέμ
βασης σε περιπτώσεις έκτακτης κοινωνικής ανά
γκης:

•  Τριπλασιαψός των σημερινών ανωτάτων ορίων 
οικονομικής ενίσχυσης
•  Διεύρυνση των κριηρίων
•  Ενίσχυση της προστασίας προς τους επαναπστρι- 
ζόμενους πολπτκούς πρόσφυγες και ομογενείς.

■ Η μεγαλύτερη δυνατή στήριξη της οικογένειας με
την παραπέρα ανάπτυξη, ποσοτική και ποιοτική, πα
ρεμβάσεων. Όπως είναι η “Συμβουλευτική Γονέων” , 
ο οικογενειακός προγραμματισμός, τα προγράμματα 
αντιμετώπισης των προβλημάτων κακοποίησης. Ακό
μη, η ανάπτυξη προγραμμάτων συμπαράστασης και 
βοήθειας, που ήδη έχει αναφερθεί, σε περίπτωση 
ύπαρξης στην οικογένεια ατόμων με ειδικές ανάγκες 
(ηλικιωμένων ή μη αυτοεξυπηρετουμένων προσώπων 
κ,λπ.).

■ Η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλή
ματος της υπογεννηηκότητας, με προτεραιότητα 
στην αποφασιστική στήριξη των οικογενειών που 
έχουν 3 και περισσότερα παιδιά.

Η ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΤΟΥ ΜΗ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΤΟΥ ΑΠΟΜΑΧΟΥ 
ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ,

ΤΟΥ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ,
ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΠΑ ΤΗ ΝΕΑ 4ΕΤΙΑ 
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΙ. ΠΑ ΑΚΟΜΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΠΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ
ΣΓΟΥΡΙΑ ΠΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ - ΕΛΠΙΔΑ ΠΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΠΑΣΟΚ μέλλον



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

συνεχίζουμε
δημιουργούμε
ολοκληρώνουμε

ΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ

ΠΑΣΟΚ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

1989-1992
η κρίσιμη τετραετία

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ
σιγουριά για το παρόν - ελπίδα για το μέλλον


