
Λίγα λόγια για το πρόγραμμα… 
Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Ελληνικό 
Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υλοποιούν σειρά δράσεων, 
σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης, για την υποστήριξη των 
οικογενειών που πλήττονται απο τη φτώχεια. 

Οι δράσεις εντάσσονται στο «Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής ΤΕΒΑ 2018-2019» και συγκεκριμένα στα 
συνοδευτικά μέτρα, τα οποία στοχεύουν στην 
κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων, στην 
προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και στην εξάλειψη 
του κοινωνικού αποκλεισμού.  

Το φυλλάδιο αυτό αποτελεί προϊόν των συνοδευτικών 
μέτρων και περιλαμβάνει σύντομη παρουσίαση των 
επιμέρους δράσεων του προγράμματος στην 
Περιφέρεια Κρήτης. 

Η σημασία του προγράμματος… 
Η οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας έχει 
εξελιχθεί σε ανθρωπιστική κρίση, με έντονα τα 
φαινόμενα ανεργίας, εργασιακής ανασφάλειας, 
υπερχρέωσης και ακραίας φτώχειας πολλών 
νοικοκυριών.  

Η πρόσβαση στη στέγη, τη δημόσια υγεία και την 
εργασία γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Η αύξηση των 
ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού είναι 
συνέπειες με υψηλό κοινωνικό κόστος. Οι επιπτώσεις 
από την κρίση βαραίνουν δυσανάλογα τις ευάλωτες 
ομάδες του πληθυσμού ενώ τα παιδιά γίνονται ακόμη 
πιο ευάλωτα. Μέσα σε αυτό το μεταβαλλόμενο 
κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, συνυπάρχουν 
αυξημένη ζήτηση και παράλληλα περιορισμένη 
προσφορά υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής φροντίδας. 

Η δύσκολη αυτή κοινωνική πραγματικότητα καθιστά 
αναγκαία τόσο την παροχή βασικών υλικών αγαθών 
όσο και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης των 
κοινωνικά ευάλωτων ομάδων προκειμένου να 
καταστούν επαρκείς για να διαχειριστούν τις 
προκλήσεις της φτώχειας.

Δράσεις  
Ψυχοκοινωνικής Στήριξης 

Περιφέρειας Κρήτης  


Κοντά στην οικογένεια που βιώνει  
την οικονομική κρίση  
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και ξεκίνησε η πρώτη θεματική: «η επικοινωνία και τα όρια, τρόποι έκφρασής τους, 

χρησιμότητα ή μη - ευελιξία ορίων». Οι γονείς φάνηκε να ανακαλύπτουν νέες πληροφορίες 

γύρω από τα όρια και τις δυνατότητές τους, καθώς υπήρξε μια συστημική προσέγγιση, στην 

οποία αναδύθηκε περισσότερο η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της οικογένειας και η 

σημασία της. 

Στις 30 Νοεμβρίου, η τρίτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τη θεματική «εμπιστοσύνη, 

τρόποι έκφρασης και πιθανή απουσία της». Έγινε προσέγγιση της έννοιας της εμπιστοσύνης, 

τόσο σε σχέση με τα παιδιά, αλλά και ο ρόλος της στη σχέση των ενηλίκων και πως αυτή 

επηρεάζει τις σχέσεις μας και τον τρόπο που βλέπουμε τη ζωή. Οι γονείς διαπιστώθηκε ότι δεν 

είχαν σκεφτεί τις διαφορετικές νοηματοδοτήσεις που μπορεί να πάρει η εμπιστοσύνη, τους 

διάφορους τρόπους έκφρασης, αλλά και τη σχέση της με τις προσωπικές μας προσδοκίες. Ο 

καθένας ξεχωριστά παρατήρησε ποιες συμπεριφορές και τρόποι επικοινωνίας αναδύονται από 

τον κάθε ρόλο και πόσο αυτοί οι ρόλοι διευκολύνουν ή δυσκολεύουν την επικοινωνία της 

οικογένειας. 

Στην τελευταία συνάντηση στο Αρκαλοχώρι, στις 14 Δεκεμβρίου, αναπτύχθηκε το θέμα της 

σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Αναφέρθηκαν τα στάδια, οι ηλικίες και οι απαραίτητες 

γνώσεις. Στη δεύτερη ώρα συζητήθηκε η σχέση του ζευγαριού μετά την αποχώρηση των 

παιδιών από το σπίτι, τα νέα συναισθήματα, οι σκέψεις και οι ανησυχίες. 

 

Εικόνα 9: Γνωριμία μεταξύ των μελών της ομάδας 
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και ξεκίνησε η πρώτη θεματική: «η επικοινωνία και τα όρια, τρόποι έκφρασής τους, 

χρησιμότητα ή μη - ευελιξία ορίων». Οι γονείς φάνηκε να ανακαλύπτουν νέες πληροφορίες 

γύρω από τα όρια και τις δυνατότητές τους, καθώς υπήρξε μια συστημική προσέγγιση, στην 

οποία αναδύθηκε περισσότερο η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της οικογένειας και η 

σημασία της. 

Στις 30 Νοεμβρίου, η τρίτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τη θεματική «εμπιστοσύνη, 

τρόποι έκφρασης και πιθανή απουσία της». Έγινε προσέγγιση της έννοιας της εμπιστοσύνης, 

τόσο σε σχέση με τα παιδιά, αλλά και ο ρόλος της στη σχέση των ενηλίκων και πως αυτή 

επηρεάζει τις σχέσεις μας και τον τρόπο που βλέπουμε τη ζωή. Οι γονείς διαπιστώθηκε ότι δεν 

είχαν σκεφτεί τις διαφορετικές νοηματοδοτήσεις που μπορεί να πάρει η εμπιστοσύνη, τους 

διάφορους τρόπους έκφρασης, αλλά και τη σχέση της με τις προσωπικές μας προσδοκίες. Ο 

καθένας ξεχωριστά παρατήρησε ποιες συμπεριφορές και τρόποι επικοινωνίας αναδύονται από 

τον κάθε ρόλο και πόσο αυτοί οι ρόλοι διευκολύνουν ή δυσκολεύουν την επικοινωνία της 

οικογένειας. 

Στην τελευταία συνάντηση στο Αρκαλοχώρι, στις 14 Δεκεμβρίου, αναπτύχθηκε το θέμα της 

σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Αναφέρθηκαν τα στάδια, οι ηλικίες και οι απαραίτητες 

γνώσεις. Στη δεύτερη ώρα συζητήθηκε η σχέση του ζευγαριού μετά την αποχώρηση των 

παιδιών από το σπίτι, τα νέα συναισθήματα, οι σκέψεις και οι ανησυχίες. 
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Κοινωνική συνταγογράφηση 
Ένας νέος ανθρωποκεντρικός μηχανισμός θα διευκολύνει 
τα άτομα που έχουν εύρος κοινωνικοοικονομικών, 
ψυχολογικών και σωματικών αναγκών, προκειμένου να 
προσανατολιστούν στο υφιστάμενο πλαίσιο φροντίδας και 
να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες καθώς 
και σε κοινωνικές, πολιτισμικές και ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες που δεν θα ήταν οικονομικά προσβασιμες 
υπο άλλες συνθήκες. Οι ωφελούμενοι θα έχουν τον έλεγχο 
των αγαθών και των υπηρεσιών που λαμβάνουν και θα 
εκπαιδεύονται ώστε να είναι σε θέση να αποφασίζουν μόνοι 
τους για τις υπηρεσίες που χρειάζονται, να τις εντοπίζουν 
και να τις επιλέγουν.

Φροντίδα εστιασμένη  
στην οικογένεια

Κοινωνικό φροντιστήριο 
Οι μαθητές που φοιτούν στην Α’ και Β’ λυκείου 
θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 
δωρεάν μαθήματα, σε φροντιστηριακά τμήματα 
που θα λειτουργήσουν σε Δήμους των τεσσάρων 
Περιφερειακών Ενοτήτων της Κρήτης, 
προκειμένου να ενισχυθούν στην προσπάθειά 
τους να ολοκληρώσουν το σχολείο και να 
επιτύχουν την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο.

Εργασιακή καθοδήγηση (mentoring) 
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος θα 
υποστηρίξει την ένταξη και επανένταξη των ωφελούμενων 
στην εργασία μέσα απο: α) την οργάνωση των εργασιακών 
τους προσόντων, β) την αντιστοίχιση του εργασιακού τους 
προφίλ με πρόσφορες εργασιακές επιλογές, γ) τη 
διασύνδεση με έμπειρους επαγγελματίες (μέντορες) απο 
διάφορους τομείς (π.χ. οικονομίας, υγείας, εκπαίδευσης, 
πολιτισμού, αθλητισμού κ.α.), δ) τη σύντομη μαθητεία δίπλα 
στους μέντορες με στόχο τη μύησή τους σε νέα εργασιακά 
περιβάλλοντα ή την εξειδίκευσή τους σε τομείς 
ενδιαφέροντος.

Σχολές γονέων 
Θα οργανωθούν Σχολές Γονέων (ομάδες 12-15 
ατόμων, με συναντήσεις σε εβδομαδιαία βάση), στις 
οποίες οι ωφελούμενοι θα  λαμβάνουν 
συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο την ενίσχυση 
του γονεικού τους ρόλου. Η συμμετοχή στις ομάδες 
αυτές, οι οποίες θα έχουν βιωματικό χαρακτήρα, θα 
συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της 
ψυχοσύνθεσης, της συμπεριφοράς και των αναγκών 
των παιδιών τους και θα προάγει βέλτιστες γονεϊκές  
πρακτικές. Μεταξύ άλλων, οι ομάδες θα συμβάλουν 
στην εκμάθηση δεξιοτήτων επικοινωνίας, την 
αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων, 
τη διαχείριση αγχογόνων καταστάσεων στην 
οικογένεια και την ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης 
συγκρούσεων.

Βιωματικά εργαστήρια  
Βιωματικά εργαστήρια και διαδραστικές ημερίδες 
θα οργανωθούν στις Περιφερειακές Ενότητες όλης 
της Κρήτης και θα απευθύνονται σε όλους τους 
ωφελούμενους, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας με 
στόχο την ενημέρωσή τους και την παροχή βασικών 
οδηγιών πρόληψης και διαχείρισης βασικών 
ψυχικών και κοινωνικών ζητημάτων όπως η 
κατάθλιψη, οι εξαρτήσεις, αναπηρία, κ.α..

Οικιακός προγραμματισμός  
Οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να 
συμμετάσχουν σε βιωματικά εργαστήρια και ημερίδες 
που θα οργανωθούν σε Δήμους της Κρήτης, και θα 
περιλαμβάνουν ατομική και ομαδική συμβουλευτική 
με στόχο την εκμάθηση δεξιοτήτων μαγειρικής και 
αρτοποιίας καθώς και νέες προσεγγίσεις και 
αξίεςπου αφορούν στην Κρητική διατροφή. Τα 
εργαστήρια θα δώσουν την ευκαιρία σε ένα ικανό 
αριθμό ανέργων, να μάθουν να αξιοποιούν καλύτερα 
τις πρώτες ύλες που παραλαμβάνουν απο το 
πρόγραμμα ΤΕΒΑ, με στόχο την βελτίωση της 
ποιότητας ζωής τους. 

Μέσα απο το πρόγραμμα, η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας 
της Περιφέρειας Κρήτης, και το Ελληνικό Μεσογειακό 
Πανεπιστήμιο, στοχεύουν στην πρόληψη του κοινωνικού 
αποκλεισμού μέσα απο την παροχή ολοκληρωμένης και 
συνεχούς φροντίδας, εστιασμένης σε ολόκληρη την 
οικογένεια. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να 
λάβουν καθοδήγηση σε καθημερινά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει όλη η οικογένεια, απο έμπειρους 
επαγγελματίες. Μέσα απο συνεδρίες ατομικής και 
ομαδικής συμβουλευτικής και μέσα απο καινοτόμους 
μηχανισμούς στήριξης, στοχεύουμε στην ενδυνάμωση των 
ατόμων για την αυτοδιαχείριση των δυσκολιών τους και 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες 
στην ιστοσελίδα του έργου για δράσεις του που θα 
υλοποιηθούν στο Δήμο τους και να συμμετάσχουν 
ΔΩΡΕΑΝ σε αυτές.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ


