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Δίκαιη Ανάπτυξη Κοινωνική Αλληλεγγύη - Ποιότητα Ζωής

Αναβαθμίζουμε τις Κοινωνικές Δομές
Διαμορφώνουμε κοινωνικό συμβόλαιο
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με στρατηγικό προσανατολισμό στην κοινωνική
πολιτική, ανέπτυξε καθ΄ όλη τη διάρκεια της θητείας της, ένα ολοκληρωμένο
πλαίσιο κοινωνικής προστασίας λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς κοινωνικόοικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στην καθημερινότητα του πολίτη της Δυτικής
Ελλάδος. Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητας χάραξης μιας ενιαίας στρατηγικής
με στοχευμένες πολιτικές για τις ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες,
διαμορφώσαμε το κοινωνικό συμβόλαιο με τον πολίτη της Δυτικής Ελλάδος.
Το συμβόλαιο αυτό αποτέλεσε ταυτόχρονα και το όραμα μας για μία Περιφέρεια
με νέο σύγχρονο κοινωνικό πρόσωπο, που προσδιορίζεται με βάση τα οικονομικά,
κοινωνικά και δημογραφικά δεδομένα, ώστε μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα
και παρεμβάσεις κοινωνικής στήριξης-προστασίας να διασφαλίζεται η κοινωνική
συνοχή και αλληλεγγύη. Γιατί μια κοινωνία χωρίς συνοχή, δεν μπορεί να
δημιουργήσει, δεν μπορεί να εξελιχθεί.

Οραματιζόμαστε την αλληλέγγυα κοινωνία
με τον πολίτη της Δυτικής Ελλάδας

Πετύχαμε:
• Αναβάθμιση δομών υγείας όπως Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας»,
Νοσοκομείο Αγρινίου, Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, κλπ, αλλά και
αναβάθμιση του εξοπλισμού τους (ιατρικού και ξενοδοχειακού) σε όλα τα
δημόσια νοσοκομεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
• Αναβάθμιση κοινωνικών δομών όπως η λειτουργία του Ιδρύματος Φιλοξενίας
Ογκολογικών Ασθενών «Η Ελπίδα», του θεραπευτικού κέντρου «Μέριμνα»
κέντρου του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του Καραμανδανείου και του

Κέντρου Αποκατάστασης του ΚΦΙΑ στην Παραλία της Πάτρας, η ολοκλήρωση
ανέγερσης της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης - Οικοτροφείου του

εργαστηρίου «Παναγία Ελεούσα» στο Αγρίνιο, η θεμελίωση του νέου κτιρίου
Ημερήσιας Φροντίδας - Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με
Νοητική Στέρηση των «Μαχητών», το νέο κτίριο ΕΚΑΜΕΑ Αιγίου κ.λπ.

• Την προσθήκη νέας πτέρυγας στο «Σελίβειο Γηροκομείο Μεσολογγίου»,
• Εποπτεία και παρακολούθηση των διαδικασιών για τη λειτουργία του

Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας (άρθρο 14 ν. 4445/2016)

• Χρηματοδότηση από ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας για την δημιουργία 19 κέντρων
Κοινότητας σε ισάριθμους δήμους της Περιφέρειας. Συνεργασία με τους

Δήμους της Περιφέρειας μας για την άρτια λειτουργία τους. Μεταξύ αυτών

υπάρχουν: 8 Κέντρα με παράρτημα Ρομά εκ των οποίων τα 4 είναι υφιστάμενα,
1 Κέντρο με Ένταξη Μεταναστών (ΚΕΜ) που λειτουργεί στο Δήμο Ανδραβίδας –
Κυλλήνης και 2 Κέντρα με κινητή Μονάδα (κινητά Κέντρα Κοινότητας με οδηγό)
στην Πάτρα και το Αίγιο. Στα Κέντρα Κοινότητας δημιουργήθηκαν 89 νέες θέσεις
εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων (Κυρίως Κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι,
παιδαγωγοί και διαμεσολαβητές).

Αναβαθμίζουμε τις Κοινωνικές Δομές
Διαμορφώνουμε κοινωνικό συμβόλαιο

Οραματιζόμαστε την αλληλέγγυα κοινωνία
με τον πολίτη της Δυτικής Ελλάδας

Πετύχαμε:
• Συνδιοργάνωση με το αρμόδιο Υπουργείο της 1ης Περιφερειακής Έκθεσης
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στις 6 και 7 Ιουλίου 2018 στην
Πάτρα. Στόχος της έκθεσης ήταν να συστηθεί η ΚΑλΟ στους πολίτες της

Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδος, αλλά και να ενισχυθούν οι συνεργασίες του
τομέα αυτού
• Οφθαλμολογικούς ελέγχους σε μαθητές των δημοτικών σχολείων της Δίβρης,

της Ανδρίτσαινας, της Αρχαίας Ολυμπίας και του Σαραβαλίου σε συνεργασία με
το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και το τμήμα Οπτομετρίας, τον Μάιο του 2017. Επίσης,
στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που έχει η Π.Δ.Ε με τον Σύλλογο

υπερήχους και test-pap στην Γαστούνη, στο Νεοχώρι, στην Ανδρίτσαινας κ.τ.λ.
• Ενημέρωση για την Εθελοντική Αιμοδοσία, τη Δωρεά Μυελού των

Οστών, σεμινάριο ενημέρωσης για τον παιδικό και εφηβικό διαβήτη στους

εκπαιδευτικούς, Ενημερωτική δράση σχετικά με το Μελάνωμα, τον Ιούνιο του
2016 στην παραλία της Κουρούτας,

• Προώθηση και διάδοση του μηνύματος της εθελοντικής αιμοδοσίας με
πολλαπλές δράσεις και εκδηλώσεις σε όλη την Περιφέρεια.

• Εφαρμογή πολυετούς προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών με κεντρικό
σύνθημα «μην τσιμπάς με τα κουνούπια» έγινε ενημέρωση γενικού πληθυσμού

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» πραγματοποιήθηκε προληπτικός Οφθαλμιατρικός

(διενέργεια ημερίδων, ενημερωτικά φυλλάδια αναφορικά με το βιολογικό

Έλεγχος σε μαθητές δημοτικών σχολικών μονάδων των περιοχών: Τραγανού,

κύκλο των κουνουπιών, τους τρόπους προφύλαξης) για πρόληψη ελονοσίας και

Πελοπίου, Λάλα, Καλλιθέας, Φιγαλείας, Κάστρου Κυλλήνης, Κ.Παναγιάς, Ειδικού

ενημέρωση υπηρεσιακών παραγόντων και δήμων για την καταπολέμηση των

Σχολείου Πύργου, Λεχαινών και Κρεστένων

κουνουπιών.

• Σπιρομετρικούς ελέγχους στις περιοχές της Αρ. Ολυμπίας (19 Μαρτίου 2018), του
Κάστρου Κυλλήνης (Νοέμβριος 2017), του Ελαιώνα Ηλείας (Νοέμβριος 2017) και
του Διοικητήριου της Π.Ε. Ηλείας (2018).

• Υλοποίηση του προγράμματος Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής
και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας

για τους Απόρους» ΤΕΒΑ /FEAD και συγκεκριμένα της Πράξης με τίτλο

• Μετρήσεις γλυκοζηλιομένης αιμοσφαιρίνης στην Βάρδα, στην Αμαλιάδα τον

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,

• Διαγνωστικές εξετάσεις με πολύτιμη συνδρομή της Αντικαρκινικής Εταιρείας

άπορους συνανθρώπους μας

Ιούνιο του 2017 σε συνεργασία με το σύλλογο Διαβητικών Πάτρας «Ζωή Γλυκιά»
στις περιοχές Ανδρίτσαινας, Αρ. Ολυμπίας, Κρεστένων, Βάρδας, Γαστούνης,
Ζαχάρως και Λεχαινών.

• Εμβολιαστική κάλυψη για Ιλαρά, στα πλαίσια της ατομικής υγιεινής σε

συνεργασία με την Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ».

• Εμβολιασμοί παιδιών ΡΟΜΑ και προληπτικός ιατρικός έλεγχος. Διεξήχθησαν
καρδιολογικοί, ενδοκρινολογικοί και γυναικολογικοί έλεγχοι με φορητούς

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ για άστεγους και
• Λειτουργία του θεσμού της υιοθεσίας ανηλίκων (εσωτερικού, διακρατικών,
διεθνών) και προσαρμογή στο νέο νομικό πλαίσιο. Λειτουργία του θεσμού

της αναδοχής σύμφωνα και προσαρμογή νέο νομικό πλαίσιο και διενέργεια

κοινωνικών ερευνών για την ανάθεση επιμέλειας και επιτροπείας ανηλίκων
κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

Αναβαθμίζουμε τις Κοινωνικές Δομές
Διαμορφώνουμε κοινωνικό συμβόλαιο

Οραματιζόμαστε την αλληλέγγυα κοινωνία
με τον πολίτη της Δυτικής Ελλάδας

Πετύχαμε:
• Καμιά ευπαθής οικογένεια χωρίς ρεύμα. Η ενεργειακή ανέχεια έχει σοβαρότατες
ανθρωπιστικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, που εξαθλιώνουν την ποιότητα
ζωής των πολιτών μας. Πρωτοστατήσαμε ώστε να αμβλυνθεί το πρόβλημα
υποστηρίζοντας τις σχετικές πρωτοβουλίες.
• Προγράμματα προληπτικού ιατρικού ελέγχου σε ευπαθείς ομάδες με χρήση

7ου Γυμνασίου, 6ου Λυκείου), Ενεργειακή Αναβάθμιση της Μαθητικής Εστίας
Κρεστένων Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.

• Ενεργειακή αναβάθμιση Νοσοκομείων και δημόσιων υποδομών Υγείας

της Δυτικής Ελλάδος που εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική
Ελλάδα 2014-2020» με συνολικό προϋπολογισμό 10.152.000 ευρώ. Ειδικότερα

κινητής μονάδας με έμφαση στον προληπτικό έλεγχο. Ειδικά προγράμματα

α) Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων A,B,C και M του Πανεπιστημιακού

προληπτικής ιατρικής σε γυναίκες, παιδιά και παράλληλα ειδικά σεμινάρια

Νοσοκομείου Πατρών, με προϋπολογισμό 6.433.000 ευρώ β) Ενεργειακή

ενημέρωσης για την προληπτική ιατρική. Προγράμματα δωρεάν εμβολιασμών σε

αναβάθμιση της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου

ΡΟΜΑ σε συνεργασία με τους Δήμους.

Ηλείας, με προϋπολογισμό 1.545.000 ευρώ γ) Ενεργειακή αναβάθμιση του

• Σύνταξη και υλοποίηση του «Στρατηγικού Ενεργειακού Σχεδιασμού

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» που εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο
(Αρ. Απ. 58/07-05-2018).

• Προγραμματική Σύμβασης για τον προσδιορισμό του Ενεργειακού

Αποτυπώματος της Δυτικής Ελλάδας από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,

Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας – Νοσηλευτική Μονάδα Αιγίου, με
προϋπολογισμό 1.765.000 ευρώ δ) Ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Ψυχικής
Υγείας, στην Βότση 9, στο Αγρίνιο, με προϋπολογισμό 408.000 ευρώ.
• Ανακαίνιση των αμφιθεάτρων και αιθουσών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Με διασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, το ΤΕΕ

προχωρήσαμε στην ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό σε υλικοτεχνικές

Δυτικής Ελλάδας και το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας. Η καταγραφή του Ενεργειακού

εγκαταστάσεις των αμφιθεάτρων σχολών (ιατρικής πολυτεχνικής κα) του

Αποτυπώματος, είναι το πρώτο βήμα που εντάσσεται στον ολοκληρωμένο

Πανεπιστημίου Πατρών.

σχεδιασμό για την Ενεργειακή Περιφέρεια
• Δημιουργία του «Παρατηρητηρίου Καταγραφής Κατανάλωσης Ηλεκτρικής
Ενέργειας στη Δυτική Ελλάδα» σε κτίρια που διαχειρίζονται από Δημόσιους
Φορείς» αποτέλεσε η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, του Πανεπιστήμιου Πατρών, του ΤΕΙ Δυτικής
Ελλάδας, του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας και του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας
• Ενεργειακή Αναβάθμιση δημόσιων σχολικών κτιρίων της Πάτρας (όπως 10ου,
12ου Νηπιαγωγείων, 5ου, 8ου, 9ου, 15ου και 37ου Δημοτικών Σχολείου,

Αναβαθμίζουμε τις Κοινωνικές Δομές

Οραματιζόμαστε την αλληλέγγυα κοινωνία

Διαμορφώνουμε κοινωνικό συμβόλαιο

με τον πολίτη της Δυτικής Ελλάδας

Οι προκλήσεις για την Περιφέρεια μας
αναδεικνύονται σημαντικές
Η οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων και απορρύθμιση του κοινωνικού
κράτους απαιτούν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κοινωνικής προστασίας με
στοχευμένες πολιτικές στις πλέον ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Υπάρχουν
πολιτικές που απαιτούν τοπική κοινωνική συμφωνία, εθελοντισμό, συμμετοχή
όλων μας χωρίς σημαντικό κόστος. Υπάρχουν πολιτικές που κινητοποιούν την
κοινωνία σε πράξεις
αλληλεγγύης, ενισχύουν
την κοινωνική συνοχή
και δεν απαιτούν από
την κρατική εξουσία
σημαντικούς πόρους.

Οι πολιτικές αυτές μπορούν να γίνουν το «κοινωνικό
συμβόλαιο» με τον πολίτη της Δυτικής Ελλάδας. Ένα
συμβόλαιο για «μια Περιφέρεια με νέο σύγχρονο
κοινωνικό πρόσωπο, που προσδιορίζεται με βάση
τα κοινωνικά, οικονομικά αλλά και δημογραφικά
δεδομένα,

ώστε

μέσα

από

συγκεκριμένα

Πιστεύουμε στον εθελοντισμό ως ένα πολύμορφο δυναμικό σύστημα
όπου η ατομική ολοκλήρωση συναντιέται με τη συλλογική ευημερία. Η
εθελοντική δράση αποτελεί μαθησιακή εμπειρία, αναπτύσσοντας τις
κοινωνικές, επικοινωνιακές και επαγγελματικές δεξιότητες του εθελοντή. Ο
Εθελοντισμός είναι ο δείκτης
του πολιτισμού της τοπικής
κοινωνίας μας. Ο ίδιος ο
εθελοντής δεν είναι μόνο
πομπός αλλά και δέκτης των
ωφελειών που απορρέουν
από την εθελοντική του
δράση.

προγράμματα και παρεμβάσεις κοινωνικής στήριξης
Οφείλουμε να
επεξεργασθούμε
και να προτείνουμε
δράσεις για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα της ανεργίας, της φτώχειας και
του κοινωνικού αποκλεισμού. Οφείλουμε να ενισχύσουμε το κράτος πρόνοιας.
Οφείλουμε να στηρίξουμε το όραμα μας για μια Δυτική Ελλάδα της αειφορίας
και εξωστρέφειας. Με θέσεις απασχόλησης, με κοινωνικό προσανατολισμό. Να
παλέψουμε για ένα κοινωνικό κράτος της καθολικότητας, της αναδιανομής του
εισοδήματος, της ποιότητας των υπηρεσιών του, της λειτουργικότητας των
κοινωνικών δομών του και της μη εμπορευματοποίησης των δημόσιων αγαθών
του.

απαγόρευσης

των

διακρίσεων

να

αποτελούν σημαντική παράμετρο, που
θα λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό
πολιτικών και δράσεων της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος, και η οποία θα προσδίδει
περαιτέρω

ποιότητα

και

αξιοπιστία

στις παρεμβάσεις της. Η εκλογή του
Περιφερειακού Συμπαραστάτη του πολίτη

- προστασίας να διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή
και την αλληλεγγύη.»

Οι αρχές των ίσων ευκαιριών και της

Το Κοινωνικό Κράτος αποτελεί
θεμελιώδη συνιστώσα της
Δημοκρατίας, δημόσια

και της Επιχείρησης από το Περιφερειακό
Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας εγγυάται τις
πολιτικές αυτές.

υποχρέωση και λειτουργία που
διασφαλίζει τα κοινωνικά δικαιώματα, ίσες ευκαιρίες για όλους, ποιοτικές υπηρεσίες
και δομές αλληλεγγύης. Διασφαλίζει την αναγκαία κοινωνική συνοχή που είναι
προϋπόθεση για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Κοινωνία χωρίς συνοχή, δεν μπορεί να δημιουργήσει, δεν μπορεί
να εξελιχθεί.

Αναβαθμίζουμε τις Κοινωνικές Δομές
Διαμορφώνουμε κοινωνικό συμβόλαιο

Οραματιζόμαστε την αλληλέγγυα κοινωνία
με τον πολίτη της Δυτικής Ελλάδας

Δεσμευόμαστε για:
• Λειτουργία Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Η πρόσφατη

• Εφαρμογή πρακτικών για την καλλιέργεια κουλτούρας υιοθέτησης του

απόφαση ίδρυσης της 4ης Νομικής Σχολής της χώρας στην Πάτρα έχει

διαφορετικού, με ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, κυρίως

αναμφίβολα ιστορικό χαρακτήρα και έρχεται να εμπλουτίσει την ακαδημαϊκή

μαθητών και νέων, σχετικά με τα δικαιώματα των μεταναστών και την ισότητα

εμβέλεια του Πανεπιστημίου Πατρών και να ενισχύει το κύρος του, καλύπτοντας

των ευκαιριών απέναντι στις γυναίκες και τα ΑμεΑ.

παράλληλα ένα διαπιστωμένο κενό στα προγράμματα σπουδών και μια
πραγματική ανάγκη.
• Ανακατασκευή νέας σύγχρονης φοιτητικής εστίας βάζοντας τέλος σε ένα

«άθλιο» κτιριακό συγκρότημα. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και με
την χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προχωράμε στην

• Θέσπιση του Περιφερειακού Συνηγόρου του Πολίτη με Αναπηρία.

• Δημιουργία Ηλεκτρονικού κέντρου εξυπηρέτησης του πολίτη με αναπηρία
από οποιοδήποτε σημείο της Περιφέρειας προκειμένου να μην χρειάζεται να
μετακινείται σε καμία υπηρεσία της Περιφέρειας.
• Προγράμματα «τηλειατρικής - φροντίδας» και βοήθειας κατ οίκον σε

ανακατασκευή της Φοιτητικής Στέγης, δίνοντας την δυνατότητα στους φοιτητές

ηλικιωμένους και πάσχοντες. Δημιουργία δικτύου νοσοκομειακών μονάδων

να ζουν και να λειτουργούν σε ασφαλείς και σύγχρονες συνθήκες

της 6ης ΥΠΕ, της ΠΔΕ, των αγροτικών ιατρών και των κέντρων υγείας ώστε να

• Ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων με τίτλο «Στηρίζουμε την οικογένεια»

• Διεκδίκηση Πολιτικών ενίσχυση των χαμηλών εισοδημάτων μέσω παροχών
και παρεμβάσεων καθολικής εμβέλειας.

υπάρξει παροχή υγείας και φροντίδας, αξιοποιώντας την τεχνολογία σε ορεινές
και απομακρυσμένες περιοχές.
• Ενεργός συμμετοχή και υποστήριξη του έργου των υφιστάμενων κέντρων

• Υλοποίηση του εγκεκριμένου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Σχεδίου για την

πρόληψης κατά των εξαρτήσεων της Δυτικής Ελλάδας. Δημιουργία

• Προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ένταξης

και θα συμβουλεύει το Περιφερειακό Συμβούλιο σε συναφή θέματα στη βάση

κοινωνική ένταξη των Ρομά.

Περιφερειακού Δικτύου Πρόληψης κατά των εξαρτήσεων που θα μελετά

σε κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας

επιχειρησιακού σχεδίου.

και της οικονομίας της αλληλεγγύης προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση
στην απασχόληση
• Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων και
προσαρμοσμένα στις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες.

• Δημιουργία Παρατηρητηρίου ποιότητας ζωής της Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας. Σε συνεργασία με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιοχής
θα λειτουργήσει παρατηρητήριο ποιότητας ζωής και θα χρηματοδοτούνται

προγράμματα αποτύπωσης της ποιότητας ζωής αλλά και για τη χαρτογράφηση
της κατάστασης για συγκεκριμένες ομάδες με αυξημένο κίνδυνο της Δυτικής
Ελλάδας στην βάση της στρατηγικής για την νέα προγραμματική περίοδο.

Αναβαθμίζουμε τις Κοινωνικές Δομές
Διαμορφώνουμε κοινωνικό συμβόλαιο

• Παρότρυνση της οικοδόμησης τοπικών και ενδοπεριφερειακών δικτύων και
συνεργασιών για την προώθηση και διαχείριση θεμάτων εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης. Καθιέρωση ετήσιας τελετής ανάδειξης βράβευσης πρωτοβουλιών

Οραματιζόμαστε την αλληλέγγυα κοινωνία
με τον πολίτη της Δυτικής Ελλάδας

• Ολοκληρωμένη στρατηγική για τις εξαρτήσεις με έμφαση στον τομέα της
πρόληψης με προτεραιότητα την ενημέρωση της κοινωνίας, την άρση της

ασυλοποίησης και απομόνωσης των χρηστών. Ενιαία περιφερειακή στρατηγική

τοπικών επιχειρήσεων που συμβάλλουν στην ανάδειξη της εταιρικής κοινωνικής

και συντονισμένες ενέργειες με επιστημονική εποπτεία και συντονισμό των

ευθύνης.

επιμέρους δράσεων.

• Παρότρυνση δημιουργίας ενεργών δικτύων εθελοντισμού και υποστήριξη των
υφιστάμενων στην Δυτική Ελλάδα με συγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα δράσης.

• Ενίσχυση των θετικών δράσεων υπέρ των άνεργων γυναικών και αρση των
εμποδίων που συνδέονται με το φύλο στο πεδίο της εργασίας.

• Διεκδίκηση για την θεσμοθέτηση από τις Περιφέρειες της
χώρας και ειδικά για τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας
της χρήσης των ομολόγων θετικού αντίκτυπου, όσο και
άλλων εργαλείων αξιοποίησης πόρων του ιδιωτικού

τομέα στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης. Οι καλές
πρακτικές στις χώρες της ΕΕ είναι πολλές

Στο χέρι μας είναι να αλλάξουμε
τη ρότα
της Δυτικής Ελλάδας
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