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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η συµφιλίωση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής είναι µια νέα πολιτική που
έρχεται να απαντήσει σε µια κοινωνική ανάγκη, η οποία έχει προκύψει εδώ και
αρκετά χρόνια. Οι άντρες και οι γυναίκες χρειάζεται να διαδραµατίσουν πολλαπλούς
ρόλους ως εργαζόµενοι και ως φροντιστές του σπιτιού και της οικογένειας. Ο
παραδοσιακός καταµερισµός εργασίας δεν είναι πια λειτουργικός. Για τις γυναίκες
που παραδοσιακά ήταν επιφορτισµένες µε την οικιακή φροντίδα, η συµµετοχή στην
αµειβόµενη εργασία δεν είναι µόνο επιθυµία και ψυχική και οικονοµική ανάγκη. Η
εργασία των γυναικών είναι απαραίτητη και για την αύξηση του βιοτικού επιπέδου
της οικογένειας αλλά και για την πρόοδο της οικονοµίας. Για το λόγο αυτό
διατυπώνονται πολιτικοί στόχοι για την αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στην
εργασία.
Ωστόσο αυτό το µοντέλο των οικογενειών, όπου εργάζονται και οι δύο γονείς,
και το οποίο την τελευταία δεκαετία αποτελεί τον ευρωπαϊκό κανόνα, δηµιουργεί
στρες στα µέλη τους λόγω των συγκρουόµενων απαιτήσεων της οικογένειας και της
εργασίας. ∆ύο ανάγκες αναδεικνύονται: Από τη µία πλευρά οι γονείς χρειάζεται να
έχουν αρκετό χρόνο τόσο για τα παιδιά τους και για άλλα µέλη της οικογένειας που
µπορεί κατά περιόδους να χρειάζονται φροντίδα όσο και για τους ίδιους. Από την
άλλη, είναι σηµαντικό τα παιδιά προσχολικής αλλά και σχολικής ηλικίας να
απολαµβάνουν φροντίδα υψηλής ποιότητας, η οποία έχει αποδειχτεί ότι έχει ιδιαίτερη
σηµασία για την ανάπτυξη των γνωστικών και ψυχικών τους δυνατοτήτων. ∆υστυχώς
η αδυναµία συνδυασµού αυτών των ρόλων βιώνεται µε ενοχικό τρόπο από τους
γονείς και ιδιαίτερα από τις γυναίκες που θεωρούν τους εαυτούς τους βασικούς
φροντιστές της οικογένειας.
Σύµφωνα µε τις προτάσεις της ευρωπαϊκής επιτροπής και των κοινωνικών
εταίρων στην πρώτη ανάγκη έρχονται να απαντήσουν οι καινοτόµες συνθήκες
εργασίας που είναι περισσότερο ευέλικτες και αν χρησιµοποιηθούν σωστά και µε
κοινωνική ευθύνη, µπορούν να βοηθήσουν τους γονείς να ανταποκρίνονται στις
οικογενειακές υποχρεώσεις χωρίς να αναστέλλεται η επαγγελµατική τους εξέλιξη.
Για τις νέες αυτές µορφές απασχόλησης θα αναφερθούµε συνοπτικά σε αυτή τη
µελέτη στο σχετικό κεφάλαιο.
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Το δεύτερο ζήτηµα είναι να απαντήσουµε τι αποκαλούµε καλή παιδική
φροντίδα και πως µπορούµε να την εξασφαλίσουµε. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και
σίγουρα στην Ελλάδα σηµαντικό ρόλο στην ανατροφή των παιδιών παίζουν οι
γιαγιάδες. Ωστόσο αυτό γίνεται όλο και πιο δύσκολο, καθώς όλο και πιο συχνά η
οικογένεια διαµένει µακριά από την πατρική οικογένεια. Επίσης, ήδη στην επόµενη
γενιά οι γυναίκες που θα γίνονται γιαγιάδες και δεν θα χρειάζεται να εργάζονται οι
ίδιες θα είναι µάλλον η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Χρειάζεται εποµένως να υπάρξει
µια συνολική στρατηγική από την πλευρά της πολιτείας που θα απαντάει σε αυτή την
ανάγκη και που θα θέτει υψηλά κριτήρια ως προς την φροντίδα των παιδιών και ως
προς της εξυπηρέτηση των εργαζόµενων γονέων.
Η παρούσα µελέτη έχει στόχο να παρουσιάσει τα ζητήµατα αυτά και να δώσει
µια εικόνα των πιο πρόσφατων εξελίξεων στη διαµόρφωση και εφαρµογή πολιτικών
σε αυτόν τον τοµέα. Επίσης επιχειρεί να παρουσιάσει έναν τρόπο µε τον οποίο οι
επιχειρήσεις και οι αρµόδιοι δηµόσιοι οργανισµοί, όπως είναι οι Οργανισµοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και οι ∆ηµοτικές και Κοινοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις, µπορούν
να διερευνήσουν τις ανάγκες των εργαζοµένων ή των πολιτών τους και να
σχεδιάσουν πολιτικές που να διευκολύνουν τη συµφιλίωση επαγγελµατικής και
οικογενειακής ζωής για όλους και για όλες.
Η ανάπτυξη µεθοδολογίας για τα πλάνα συµφιλίωσης αποτελεί µία από τις
δραστηριότητες της διακρατικής σύµπραξης SEMELI που λειτουργεί στα πλαίσια της
δράσης EQUAL µε στόχο τη διευκόλυνση της επαγγελµατικής ζωής των
γυναικών χωρίς διακρίσεις µε την εφαρµογή κοινωνικών ωραρίων. Οι
προβλεπόµενες δραστηριότητες σε διακρατικό επίπεδο είναι να αναπτυχθεί ένα
σχέδιο εργασίας βασισµένο στην ανταλλαγή της γνώσης και των διαφορετικών
προσεγγίσεων, των εργαλείων και των µεθοδολογιών για να σταµατήσει το υψηλό
ποσοστό ανεργίας που πλήττει τους γυναικείους πληθυσµούς και να βοηθήσει να
συµβιβάσει τις οικογενειακές και επαγγελµατικές υποχρεώσεις. Από την πλευρά της
Ελλάδας η αναπτυξιακή σύµπραξη που καλείται να σχεδιάσει και να υλοποιήσει τη
δράση αυτή λέγεται ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ (www.koinoniko-orario.gr ).
Στο παράρτηµα 4 είναι καταχωρηµένη η παρουσίαση της πιλοτικής εφαρµογής του
κοινωνικού ωραρίου στις κοινωνικές δοµές της ευθύνης των δήµων που συµµετέχουν
στη

Σύµπραξη.

Καθώς

στην

αναπτυξιακή

σύµπραξη

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ συµµετέχουν ΟΤΑ και το Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας, οι δράσεις της
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σύµπραξης εστιάζουν στη συµβολή που µπορούν να έχουν οι ΟΤΑ στη συµφιλίωση
µέσα από τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών κοινωνικής µέριµνας.

Ι. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Α. Οι Ευρωπαϊκές στρατηγικές για την ισότητα.

Η Κοινοτική Στρατηγική Πλαίσιο για την Ισότητα των Φύλων 200120051
Τον Ιούνιο του 2000 εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ανακοίνωση
προς το συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, την οικονοµική και κοινωνική
επιτροπή και την επιτροπή των περιφερειών µε τίτλο «Προς Μια Κοινοτική
Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων (2001-2005)». Στο κείµενο αυτό αναφέρεται
ότι ο στόχος της Κοινότητας για την περίοδο εκείνη ήταν το έργο για την ισότητα
µεταξύ ανδρών και γυναικών να λάβει τη µορφή µιας συνεκτικής στρατηγικής , η
οποία θα συµπεριελάµβανε όλες τις κοινοτικές πολιτικές στις προσπάθειές της. Αυτό
θα γινόταν είτε προσαρµόζοντας τις πολιτικές αυτές (προβλεπτική παρέµβαση – proactive intervention) ή / και εφαρµόζοντας συγκεκριµένες ενέργειες µε στόχο τη
βελτίωση

της

κατάστασης

των

γυναικών

στην

κοινωνία

(παρεµβάσεις

ανταποκρινόµενες στις εκάστοτε απαιτήσεις – reactive interventions).
Σύµφωνα

µε

την

ανακοίνωση

αυτή

η

ολοκληρωµένη

στρατηγική

σηµατοδοτούσε µια σηµαντική αλλαγή σε σχέση µε την προηγούµενη κοινοτική
δράση για τις ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες που ως τότε βασιζόταν κυρίως
σε δραστηριότητες ανά τµήµα και σε προγράµµατα που χρηµατοδοτούνταν βάσει
διαφορετικών ειδικών γραµµών του προϋπολογισµού. Η στρατηγική πλαίσιο για την
ισότητα στόχευε στο συντονισµό όλων των διαφορετικών πρωτοβουλιών και
προγραµµάτων σε µία ενιαία διαδικασία που θα βασιζόταν σε σαφή κριτήρια
αξιολόγησης, εργαλεία παρακολούθησης, καθορισµό σηµείων αναφοράς και
διαδικασίες εξέτασης του βαθµού ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου (gender
proofing).
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Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών, «Προς
µια Κοινοτική Στρατηγική – Πλαίσιο για την Ισότητα των Φύλων ( 2001-2005)», Βρυξέλλες, 7-62000.
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Η νέα προσέγγιση λοιπόν θα ανέβαζε το επίπεδο του ευρέος φάσµατος των
υφιστάµενων κοινοτικών δραστηριοτήτων για την προαγωγή της ισότητας και θα
εξασφάλιζε τη συνολική τους συνοχή. Επίσης αυτή η βελτιωµένη στρατηγική πλαίσιο
αναµενόταν να εγγυηθεί την καλύτερη παρακολούθηση και διάδοση των
αποτελεσµάτων των δράσεων.
Σε αυτό τον σχεδιασµό για την προηγούµενη πενταετία η Επιτροπή καθόρισε
τους βασικούς στόχους, οι οποίοι κατανέµονται σε πέντε συναφείς τοµείς
παρέµβασης. Βάσει της στρατηγικής πλαίσιο όλες οι κοινοτικές δραστηριότητες που
σχετίζονται µε το φύλο θα συνδέονταν σαφώς µε έναν ή περισσότερους από τους
ακόλουθους τοµείς: Την οικονοµική ζωή, την ίση συµµετοχή στην εκπροσώπηση, τα
κοινωνικά δικαιώµατα, την καθηµερινή ζωή και τους ρόλους και τα στερεότυπα που
αφορούν τα δύο φύλα.
Βασική προτεραιότητα στο παραπάνω πλαίσιο αναδείχθηκε η προαγωγή της
ισότητας των γυναικών στην οικονοµική ζωή, µέσα από την µείωση του
επαγγελµατικού διαχωρισµού και τη συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής
ζωής. Μάλιστα το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Λισσαβόνα έχει ορίσει ποσοτικούς
στόχους για την ίση συµµετοχή ανδρών και γυναικών στην οικονοµική ζωή, όπως
αυτόν που αφορά την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών από το 51%
που ήταν το 2000 σε 60% έως το 2010.
Κυρίως βλέπουµε ότι η στρατηγική πλαίσιο για την ισότητα των φύλων έφερε
µεθοδολογικές αλλαγές στην µέχρι τότε άσκηση πολιτικής πάνω στο θέµα. Εισήγαγε
την έννοια της συνοχής των δράσεων και όρισε ως στόχο την διάχυσή τους. Τα
εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης είναι µεγάλης σηµασίας και για την
υλοποίηση του gender mainstreaming, της ένταξης δηλαδή της ισότητας σε όλες τις
πολιτικές και σε όλα τα επίπεδα. Το gender mainstreaming είναι αυτή τη στιγµή ο
µεθοδολογικό και ουσιαστικός στόχος των πολιτικών για την ισότητα και θεωρείται
ένα µεγάλο βήµα στο δρόµο για την εξάλειψη των ανισοτήτων σε όλους τους τοµείς.

Ο Οδικός Χάρτης για την Ισότητα µεταξύ Γυναικών και Ανδρών
(2006-2010)2

2

European Commission, A Roadmap for Equality Between Women and Men 2006-2010, DirectorateGeneral for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Unit G.1, Manuscript completed in
April 2006
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Στον Οδικό χάρτη για την Ισότητα, όπου αναπτύσσεται ο σχεδιασµός για την
επόµενη πενταετία, η συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής αποτελεί
από µόνη της τον έναν από τους έξι βασικούς στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής,
δίπλα στην ίση οικονοµική ανεξαρτησία και όχι πια ως µέσο για την αύξηση της
συµµετοχής των γυναικών στην εργασία.
Η συµφιλίωση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής µπορεί να διατυπωθεί
επίσης ως η εξισορρόπηση επαγγελµατικών και οικογενειακών υποχρεώσεων. Ο νέος
όρος αναφέρεται στην ισόρροπη και ισότιµη συµµετοχή τόσο του άνδρα όσο και της
γυναίκας στις οικογενειακές ευθύνες κατά τρόπο ώστε να επιτρέπεται σε αµφότερους
να ανταποκρίνονται στις επαγγελµατικές τους υποχρεώσεις αλλά και να αξιοποιούν
στον εργασιακό χώρο την δηµιουργικότητα και τις δεξιότητές τους. Η µοιρασµένη
ευθύνη του ζευγαριού στις ευθύνες του σπιτιού και της οικογένειας και η ίση παροχή
ευκαιριών στα δύο φύλα στο χώρο εργασίας που θα συµβάλει στην επαγγελµατική
τους ανέλιξη αποτελούν προϋπόθεση για την εφαρµογή της νέας αυτής πολιτικής που
έρχεται να συµπληρώσει και να προχωρήσει την πολιτική της ενσωµάτωσης των
πολιτικών ισότητας (gender mainstreaming).
Οι ενέργειες που προβλέπονται για τον στόχο αυτό είναι:
1. Οι ελαστική ρύθµιση των ωρών εργασίας τόσο για τις γυναίκες όσο και για
τους άντρες. Οι πολιτικές αυτές υποστηρίζεται ότι βοηθούν στη δηµιουργία µιας
ελαστικής οικονοµίας, ενώ βελτιώνουν τις συνθήκες ζωής των πολιτών. Βοηθούν
επίσης τους ανθρώπους να παραµείνουν στην αγορά εργασίας, αξιοποιώντας όλο τους
το δυναµικό. Ωστόσο, παρά τις θετικές πτυχές της ελαστικής εργασίας που
παρουσιάζει το κείµενο της Επιτροπής, επισηµαίνεται

ότι αυτές οι ρυθµίσεις

αφορούν σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό τις γυναίκες µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται
µια ανισορροπία µεταξύ των φύλων, η οποία έχει αρνητική επίδραση στην
επαγγελµατική κατάσταση των γυναικών, καθώς και στην οικονοµική τους
ανεξαρτησία
2. Η αύξηση και βελτίωση των υπηρεσιών φροντίδας.
Η Ευρώπη έχει να αντιµετωπίσει µια τριπλή πρόκληση σε σχέση µε το
δηµογραφικό ζήτηµα. Τη συρρίκνωση του ενεργού πληθυσµού, τη µείωση των
γεννήσεων και την αύξηση του πληθυσµού µεγαλύτερη ηλικίας. Οι ρυθµίσεις που θα
οδηγήσουν σε καλύτερη ισορροπία εργασίας/ ιδιωτικής ζωής είναι µέρος της λύσης
του δηµογραφικού προβλήµατος, προσφέροντας οικονοµικές και προσβάσιµες
υποδοµές φροντίδας των παιδιών, όπως απαιτείται βάσει των στόχων της
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Βαρκελώνης. Οι στόχοι αυτοί προβλέπουν µέχρι το 2010 να καλύπτονται από
κατάλληλες υπηρεσίες το 90% των παιδιών από 3 ετών έως την ηλικία που µπαίνουν
στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση και τουλάχιστον το 33% των παιδιών έως 3 ετών.
Επίσης προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες
φροντίδας των ηλικιωµένων και των ατόµων µε αναπηρίες. Η ποιότητα αυτών των
υπηρεσιών θα πρέπει να βελτιωθεί ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να αναπτυχθούν και να
εκτιµηθούν περισσότερο τα προσόντα του αντίστοιχου προσωπικού, το οποίο θα
αποτελείται κυρίως από γυναίκες.
3. Καλύτερες πολιτικές συµφιλίωσης για γυναίκες και άντρες.
Οι δοµές και οι υπηρεσίες προσαρµόζονται πολύ αργά στη σύγχρονη
πραγµατικότητα, όπου άντρες και γυναίκες εργάζονται. Πολύ λίγοι άντρες λοιπόν
παίρνουν γονική άδεια ή έχουν µερική απασχόληση (7,4% σε σύγκριση µε το 32,6%
των γυναικών). Οι γυναίκες εποµένως διατηρούν τη βασική φροντίδα των παιδιών και
άλλων εξαρτηµένων µελών της οικογένειας. Οι άντρες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να
αναλάβουν περισσότερες οικογενειακές ευθύνες, κυρίως µέσω της µεγαλύτερης
αξιοποίησης των γονικών αδειών και των αδειών πατρότητας.
Μάλιστα στον Οδικό Χάρτη συµπληρώνεται η επίτευξη των στόχων της
Βαρκελώνης ως ενέργεια κλειδί και συγκαταλέγεται σε εκείνες τις δράσεις που
εκφράζουν την ιδιαίτερη βούληση της επιτροπής. Για τον λόγο αυτό η επιτροπή
προωθεί την ανταλλαγή καλών πρακτικών ανάµεσα στα κράτη µέλη και βεβαιώνει
ότι τα διαρθρωτικά ταµεία θα χρηµατοδοτήσουν δοµές και προγράµµατα για την
προώθηση της συµφιλίωσης. Οι πρωτοβουλίες EQUAL ιδιαίτερα προωθούν τις
κατεξοχήν καινοτόµες ιδέες σε αυτό το πεδίο (Προγράµµατα EQUAL Ανδροµέδα,
Άλκιστις, E – quality κλπ).
Βλέπουµε λοιπόν ότι από το 2001 η συµφιλίωση επαγγελµατικής και
οικογενειακής ζωής αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την
Ισότητα. Από εδώ και στο εξής όµως η σηµασία αυτού του στόχου αναβαθµίζεται και
διατυπώνονται συγκεκριµένα µέσα για την επίτευξή του. Ένα από τα µέσα αυτά είναι
η παροχή επαρκών, οικονοµικών και προσβάσιµων υπηρεσιών φροντίδας των
παιδιών, των ηλικιωµένων και των ατόµων µε αναπηρία. Σε αυτό τον τοµέα είναι
ιδιαίτερα σηµαντική η συµβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης τόσο στην ανάπτυξη
µεθοδολογίας και στην χάραξη πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, πολιτικής που µέσα από
τη διάχυση στους ∆ήµους και τις κοινότητες µπορεί να αποτελέσει σχεδιασµό για το
σύνολο της χώρας. Επίσης, οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ και χρόνια
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έχουν την εµπειρία των σχετικών δοµών, όπως είναι οι παιδικοί σταθµοί, αλλά και
την ευθύνη για την υλοποίηση προγραµµάτων όπως είναι το «Βοήθεια στο Σπίτι».
Έχουν εποµένως τα εφόδια για την προώθηση των στόχων που θέτει ο οδικός χάρτης
για την Ισότητα έως το 2010.

Β. Η έµφυλη πραγµατικότητα στην Ελλάδα
Η οικογενειακή ζωή
Είναι σηµαντικό, προκειµένου να σχεδιάσουµε και να υλοποιήσουµε
πολιτικές για τη συµφιλίωση

οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής, να

καθορίσουµε το επίπεδο και τον πληθυσµό στον οποίο αναφερόµαστε. Τα στοιχεία
που έχουµε σε ότι αφορά τη συµµετοχή ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας,
τις ώρες εργασίας των Ελλήνων πολιτών σε σχέση µε τα υπόλοιπα κράτη τις
Ευρώπης καθώς και το βαθµό ικανοποίησης των πολιτών από την ισορροπία µεταξύ
οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής προέρχονται από την Eurostat, τον ΟΟΣΑ,
το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τις Οικογενειακές και Εργασιακές Συνθήκες και την
Εθνική στατιστική Υπηρεσία.
Σε ότι αφορά την φροντίδα των παιδιών και άλλων εξαρτηµένων µελών της
οικογένειας οι έρευνες που υπάρχουν, καθώς και η καθολική εµπειρία για την Ελλάδα
δείχνει ότι οι γυναίκες διατηρούν την βασική φροντίδα του σπιτιού. Στον Οδικό
χάρτη για την ισότητα αναφέρεται ότι κατά µέσο όρο στην Ευρώπη των 25 οι
γυναίκες αφιερώνουν τουλάχιστον 4 ώρες ηµερησίως στις οικιακές ασχολίες ενώ οι
άντρες λίγο πάνω από 2 ώρες. Είναι λογικό να υποθέσουµε ότι στην Ελλάδα, όπου τα
παραδοσιακά στερεότυπα για τους ρόλους των ανδρών και τον γυναικών στην
εργασία και στο σπίτι διατηρούν ακόµα µεγάλη ισχύ,

αυτό το χάσµα είναι

µεγαλύτερο.
Συγκεκριµένα στην έκδοση του European foundation for the Improvement of
living and Working Conditions µε τίτλο Fertility and Family Issues in an Enlarged
Europe3 παρουσιάζονται συγκριτικά ποσοστά για τα Ευρωπαϊκά κράτη σε ότι αφορά
τα ακόλουθα ερωτήµατα: Από τη µία πλευρά κατά πόσο οι Ευρωπαίοι πολίτες
δηλώνουν ικανοποιηµένοι από τον αριθµό παιδιών που έχουν. Φαίνεται λοιπόν ότι
υπάρχει µια πλειοψηφία ατόµων που δηλώνουν ότι έχουν τόσα παιδιά όσα επιθυµούν.
3

European foundation for the Improvement of living and Working Conditions, Fertility and Family
Issues in an Enlarged Europe, 2004

8

Από την άλλη πλευρά εµφανίζεται µια σχετικά µεγάλη µειοψηφία (περίπου το ένα
τρίτο των ερωτηθέντων) που δηλώνουν ότι θα επιθυµούσαν περισσότερα παιδιά αν οι
οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες της ζωής τους το επέτρεπαν. Τέλος υπάρχει µια
µικρότερη µειοψηφία, της τάξης του 10% µε 15% που δηλώνουν ότι έχουν
περισσότερα παιδιά από ότι θα θεωρούσαν ιδανικό. Από τα παραπάνω στοιχεία
µπορούµε να εξάγουµε τα εξής συµπεράσµατα: Αφενός οι αποκλίσεις µεταξύ
πραγµατικού και ιδανικού µεγέθους οικογένειας εκτείνονται και προς τις δύο
κατευθύνσεις. Αφετέρου εξωτερικοί παράγοντες περιορίζουν ένα σηµαντικό µέρος
του πληθυσµού από την περαιτέρω τεκνοποίηση.
Στην ενότητα της έρευνας του European foundation for the Improvement of
living and Working Conditions µε τίτλο Fertility and Family Issues in an Enlarged
Europe που αφορά τις αντιλήψεις για το µοίρασµα των ευθυνών της ανατροφής και
φροντίδας των παιδιών παρουσιάζονται τα ακόλουθα στοιχεία: Η πεποίθηση ότι η
φροντίδα των παιδιών πρέπει να γίνεται και από τους δύο γονείς χαρακτηρίζει το
81,8% των πολιτών στην Ευρώπη των 15 και το 80% στην Ευρώπη των 25. Μεταξύ
αυτών των χωρών η Ελλάδα έχει µία από τις µεσαίες θέσεις. Ωστόσο στα ποιοτικά
χαρακτηριστικά της µελέτης βλέπουµε ότι οι συγκεκριµένες δράσεις που θεωρείται
ότι πρέπει να αναλαµβάνουν οι πατέρες είναι κυρίως τα σπορ, η βοήθεια στα
µαθήµατα, η ευθύνη για τις τιµωρίες, η απάντηση σε σηµαντικά ερωτήµατα των
παιδιών κλπ. Αντίθετα, τα ποσοστά των πολιτών που υποστηρίζουν ότι φροντίδες
όπως το ντύσιµο, το άλλαγµα και η συνοδεία των παιδιών στο κρεβάτι για να
κοιµηθούν είναι ευθύνη και των δύο γονιών,

είναι πολύ µικρότερα. Αυτή η

πληροφορία αποτελεί ένδειξη για το ότι οι µητέρες είναι επιφορτισµένες µε τις πιο
καθηµερινές φροντίδες, εκείνες που δεν αναβάλλονται γιατί εξυπηρετούν τις βασικές
ανάγκες των παιδιών αλλά και αυτές που αξιολογούνται ως οι λιγότερο δηµιουργικές
κι ευχάριστες. Πρόκειται ακριβώς για εκείνες τις ασχολίες που µπορούν να
αποτρέψουν τις γυναίκες από την αναζήτηση και διατήρηση µιας θέσης εργασίας µε
προοπτικές εξέλιξης. Από την έρευνα αυτή λοιπόν παίρνουµε πληροφορίες που
µπορούν να φανούν χρήσιµες στην κατανόηση των αναγκών των γυναικών και των
ανδρών µε στόχο τη συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής.
Ένα άλλο στοιχείο που µπορεί να µας φανεί χρήσιµο από την ίδια έκδοση έχει
να κάνει µε τις πολιτικές που οι ίδιοι οι πολίτες προκρίνουν ως πιο σηµαντικές και
βοηθητικές για τους γονείς και τους µέλλοντες γονείς. Οι Έλληνες και οι Έλληνιδες
τοποθετούν σχετικά χαµηλά στις προτεραιότητες τους τις υπηρεσίες φύλαξης
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παιδιών. Αντίθετα στις τρεις πρώτες θέσεις είναι οι πολιτικές για την καταπολέµηση
της ανεργίας, οι φοροελαφρύνσεις και τα επιδόµατα για τα παιδιά. Μπορούµε να
κάνουµε τρεις υποθέσεις: Πρώτον, τα υψηλά επίπεδα ανεργίας, οι πολλές ώρες
εργασίας και οι χαµηλοί µισθοί που επιβάλουν ένα σχετικά χαµηλό βιοτικό επίπεδο
στους Έλληνες καθιστούν την εξασφάλιση αξιοπρεπούς εργασίας πιο επιτακτική
ανάγκη και προϋπόθεση για την αύξηση των γεννήσεων. ∆εύτερον, η συνεισφορά της
µεγαλύτερης γενιάς, τα χαµηλά ποσοστά απασχόλησης των γυναικών και η
δυνατότητα φτηνής και ανασφάλιστης απασχόλησης γυναικών, κυρίως οικονοµικών
µεταναστριών για τη φύλαξη των παιδιών δεν επιτρέπει να εµφανιστεί σε όλο της το
µέγεθος η ανάγκη για οργανωµένες υπηρεσίες φροντίδας. Τρίτον, στην Ελλάδα η
παραδοσιακή νοοτροπία που είναι ακόµα αρκετά ισχυρή επιβάλει η «καλή» µητέρα
να δώσει προτεραιότητα στην ανατροφή των παιδιών διακόπτοντας ή καθυστερώντας
την επαγγελµατική της συµµετοχή κι εξέλιξη. Εποµένως η ανάθεση της φροντίδας σε
οργανωµένες υπηρεσίες µπορεί να θεωρείται µια λύση ανάγκης που δεν οδηγεί στην
καλή ανατροφή των παιδιών. Βλέπουµε λοιπόν ότι σε ένα δεύτερο επίπεδο και
στοχεύοντας σε µακροχρόνια αποτελέσµατα θα χρειαστεί να γίνουν συνολικότερες
αλλαγές τόσο στον τρόπο οργάνωσης της εργασίας όσο και στη νοοτροπία των
Ελλήνων πολιτών, τόσο σε εκείνους που είναι τώρα νέοι ενήλικες όσο και στα
παιδιά, που θα είναι οι µελλοντικοί πολίτες και γονείς.

Η επαγγελµατική ζωή
Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι οι Έλληνες είναι οι λιγότερο ικανοποιηµένοι
µεταξύ των ευρωπαίων πολιτών από το επίπεδο συµφιλίωσης και ισορροπίας µεταξύ
επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής αφού το ποσοστό αυτό περιορίζεται λίγο
πάνω από το 13%. Τα παρακάτω στοιχεία και σχόλια σε σχέση µε το βαθµό
ικανοποίησης των πολιτών από τον συνδυασµό οικογενειακής και επαγγελµατικής
ζωής, τις ώρες εργασίας των ευρωπαίων πολιτών σε ετήσια και εβδοµαδιαία βάση,
καθώς και τα ποσοστά κάλυψης των αναγκών φύλαξης των παιδιών προσχολικής
ηλικίας από τις αρµόδιες υπηρεσίες αντλήθηκαν από τη µελέτη της Βούλας Αργυρού4
1.

4

Παρασκευή Αργυρού, Συµφιλίωση Επαγγελµατικών και Οικογενειακών Υποχρεώσεων και
Αγορά Εργασίας, 2006, ηλεκτρονική διεύθυνση αρχείου: http://www.alkistisequal.gr/inst/alkistis/gallery/Training/Lecture%20of%20trainer.doc / www.alkistis-equal.gr
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που παρουσιάζεται ως εκπαιδευτική εισήγηση στην on line κατάρτιση συµβούλων
που έγινε στα πλαίσια της δράσης EQUAL Άλκηστις ( www.alkistis-equal.gr).

Πίνακας κατανοµής ποσοστών εργαζόµενων που θεωρούν πως οι εργασιακές τους ώρες
συµφιλιώνονται πολύ καλά µε τις οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις κατά χώρα

Ποσοστά εργαζοµένων που θεωρούν πως οι εργασιακές τους ώρες
συµφιλιώνονται πολύ καλά µε τις οικογενειακές και τις κοινωνικές
τους υποχρεώσεις, κατά χώρα.
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Ενδιαφέρον είναι επίσης το στοιχείο ότι οι άνδρες δείχνουν ίδια ή και µεγαλύτερα
ποσοστά

δυσφορίας

µε

τις

γυναίκες.

Για

την

Ελλάδα

ειδικότερα

οι

αυτοαπασχολούµενοι έχουν πολύ χαµηλά ποσοστά ικανοποίησης, γεγονός που
εξηγείται

από

τον

µεγάλο

αριθµό

µικροµεσαίων

επιχειρήσεων

και

τις

εντατικοποιηµένες µορφές εργασίας που υιοθετούνται κυρίως στις οικογενειακές
επιχειρήσεις. Στον ακόλουθο Πίνακας παρουσιάζονται τα ποσοστά ικανοποίησης ανά
ηλικία, φύλο και είδος απασχόλησης.

Πίνακας: Ποσοστό απασχολούµενων που θεωρούν ότι οι ώρες εργασίες τους συνδυάζονται «πολύ
καλά» µε τις οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις τους

Ποσοστό απασχολούµενων που θεωρούν ότι οι ώρες εργασίες τους
συνδυάζονται «πολύ καλά» µε τις οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις
τους
Κατάσταση
απασχόλησης

Φύλο

Ηλικία

Σύνολο
εργαζοµένων

25Αυτοαπα-

45-

< 25

44

64
ετών

σχολούµενοι

Μισθωτοί

Ανδρες

Γυναίκες

ετών

ετών

∆ανία

63.8

61.0

63.9

62.7

65.0

56.4

59.0

74.4

Ιρλανδία

49.7

33.3

53.7

44.2

58.3

53.2

47.2

51.7

ΗΠΑ

48.9

50.9

48.4

44.7

53.4

43.7

44.0

55.4

Αυστρία

46.8

38.7

47.9

44.8

49.4

46.9

46.5

47.7

Ην.Βασίλειο

45.5

42.6

46.2

37.8

54.9

47.5

44.1

45.7

Καναδάς

44.6

47.0

44.0

41.8

47.8

37.4

41.3

51.1

Βέλγιο

44.2

31.9

46.7

43.3

45.6

44.5

42.6

47.8

Σουηδία

44.1

48.5

43.8

43.3

45.1

35.2

41.4

49.6

Γαλλία

40.2

32.7

41.4

38.8

41.9

43.5

36.9

44.9

Ολλανδία

39.7

48.0

39.1

36.2

44.6

39.5

37.4

44.2

Φινλανδία

37.6

26.2

39.8

35.6

40.0

34.5

36.6

39.7

Λουξεµβούργο

35.8

41.4

35.2

34.8

37.5

43.1

32.2

43.2

Γερµανία

33.8

30.4

33.8

29.8

39.3

36.0

30.8

37.1

Ισπανία

22.1

20.7

22.5

19.6

26.8

26.6

20.1

24.0

Ιταλία

16.1

14.6

16.5

15.3

17.4

23.9

13.5

16.8
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Πορτογαλία

14.7

18.1

13.5

15.1

14.3

12.0

14.6

15.9

Ελλάδα

13.3

6.9

18.3

11.9

15.6

14.1

14.2

12.2

Μ.Ο. 17 κρατών

37.7

34.9

38.5

35.3

41.0

37.5

35.4

41.3

Πηγή: ΟΟΣΑ Labour Market Statistics – Indicators, -στοιχεία 2001 εκτός από τη
Γερµανία και το Η.Β. που είναι στοιχεία του 2000.

Τα χαµηλά ποσοστά ικανοποίησης των Ελλήνων ίσως ερµηνεύονται και από τον
υψηλό αριθµό ωρών που ετησίως απασχολούνται. Η χώρα µας καταγράφει το
µεγαλύτερο αριθµό ετησίων ωρών εργασίας σε έρευνα του OECD, υψηλότερο και
από τις ΗΠΑ., γεγονός που σε συνδυασµό µε την σοβαρή έλλειψη υπηρεσιών
φροντίδας και φιλικών προς την οικογένεια εργασιακών πρακτικών, εξηγούν τα
υψηλά ποσοστά δυσφορίας των Ελλήνων εργαζοµένων ανδρών και γυναικών.
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Πίνακας: κατανοµή του µέσου όρου των ετήσιων εργάσιµων ωρών κατ’ άτοµο, κατά χώρα

Μέσος όρος ετήσιων εργάσιµων ωρών κατ΄ άτοµο.

0
Ολλανδία
Γερµανία
∆ανία

500

1.000

1.500

2.000

1.327,00
1.451,00
1.516,00

Βέλγιο

1.547,00

Γαλλία

1.564,00

Σουηδία

1.602,02

Ιταλία

1.620,00

Μέσος όρος 15 χωρών
Ιρλανδία

1.654,20
1.677,00

Ηνωµένο Βασίλειο

1.711,00

Πορτογαλία

1.718,00

Φινλανδία

1.720,00

Καναδάς

1.790,40

Ισπανία

1.815,80

Ηνωµένες Πολιτείες

1.821,00

Ελλάδα

1.933,00

Ταυτόχρονα οι Έλληνες εργαζόµενοι εργάζονται ιδιαίτερα πολλές ώρες και σε
εβδοµαδιαία βάση σε σχέση µε τους πολίτες των άλλων χωρών της Ευρώπης, γεγονός
που αποτελεί τον βασικότερο λόγο για την εξαιρετικά περιορισµένη ικανοποίηση από
την ισορροπία µεταξύ οικογενειακών και επαγγελµατικών υποχρεώσεων. Οι
αυξηµένες ώρες εργασίας των ζευγαριών µε παιδιά, όπου απασχολούνται και οι δύο
γονείς συνδέεται µε την περιορισµένη χρήση των νέων µορφών οργάνωσης της
απασχόλησης που θεωρούνται πιο φιλικές προς την οικογενειακή ζωή.
Συγκεκριµένα στην Ελλάδα, οι ώρες εβδοµαδιαίας απασχόλησης είναι η τρίτη
υψηλότερη στην Ε.Ε., µετά την Πορτογαλία και το Λουξεµβούργο. Είναι σαφές ότι
δεν έχουν αναπτυχθεί στην χώρα µας εργασιακές πρακτικές φιλικές προς την
οικογένεια..
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2.500

Πίνακας 1: Εβδοµαδιαία απασχόληση (ώρες εργασίας) νοικοκυριών που οι δύο γονείς µε
εξαρτώµενα παιδιά έχουν πλήρη απασχόληση, 2000
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και οι δύο 30-40 ώρες/εβδ.
άντρας:30-40 ώρες/εβδ. γυναίκα: 40+
ώρες/εβδ.
Άντρας:40+ ώρες/εβδ. γυναίκα: 30-40
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και οι δύο 40+ ώρες/εβδ.
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GR

E

F

IRL

I

L

NL

A

P

UK

Πηγή: LFS 2000, IRL: 1997; L and UK: 1999; DK, FIN and S: no data.

Η χώρα µας κατατάσσεται επίσης δεύτερη σε ποσοστά µη οικειοθελούς µερικής
απασχόλησης, γεγονός που καταδεικνύει την σοβαρή έλλειψη κινήτρων, όπως
ικανοποιητικών µισθών και παροχών, αλλά και εργασιακών πρακτικών που
εξασφαλίζουν κάποιες µορφές ασφάλειας και σταθερότητας στην εργασία.

Πίνακας: Ακούσια µερική απασχόληση ως ποσοστό της συνόλου της µερικής
απασχόλησης
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Ακούσια µερική απασχόληση ως ποσοστό του συνόλου της µερικής
απασχόλησης.
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32,40%

Φινλανδία

29,90%

Ελλάδα
25,80%

Καναδάς

22,50%

Σουηδία

20,90%

Ισπανία

20,60%

Γαλλία
Βέλγιο

18%

Ιταλία

17,60%

Πορτογαλία

15,90%

Μέσος όρος 17χωρών

15,70%
11%

Ιρλανδία

10,90%

∆ανία

10,20%

Γερµανία

9%

Αυστρία

8,30%

Ηνωµένο Βασίλειο

6,50%

Ηνωµένες Πολιτείες

5,50%

Λουξεµβούργο
Ολλανδία

35%

2,60%

Πηγή: Τρίτη Ευρωπαϊκή Εκθεση για τις Συνθήκες Εργασίας 2000 (ESWC) που
υλοποιήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης και εργασίας( European Foundation for the Improvement of Living and
Working Conditions.
Ακόµα στην Ελλάδα υπάρχει σηµαντική διάκριση µεταξύ ανδρών και
γυναικών ως προς τα ποσοστά επί του εργατικού δυναµικού στο σύνολο του
πληθυσµού όπου οι γυναίκες εντάσσονται στο εργατικό δυναµικό της χώρας σε
ποσοστό 42,3% ενώ οι άντρες σε ποσοστό 64,9%. Ταυτόχρονα στους πίνακες που
αποτυπώνουν τα ποσοστά ανεργίας κατά το Α τρίµηνο του 2006 οι γυναίκες
εµφανίζουν διπλάσιο ποσοστό από τους άνδρες. Το γεγονός ότι αυτές οι αναλογίες
εµφανίζονται στα στοιχεία της ΕΣΥΕ εδώ και χρόνια, δείχνει πως ο στόχος για
αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στην εργασία στο 60% σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
είναι ουσιαστικός και απαιτεί παρεµβάσεις σε όλες τις πολιτικές που αφορούν την
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εργασία και την οικογενειακή ζωή. Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα οι νέες
γυναίκες έως 29 ετών είναι σε µεγάλο ποσοστό άνεργες, παρότι οι νέες γενιές
γυναικών είναι όλο και καλύτερα εκπαιδευµένες και καταρτισµένες.

Ποσοστό εργατικού δυναµικού στο σύνολο του πληθυσµού – Α τρίµηνο 2006

100
90
80
70
60
Άνδρες

50

Γυναίκες

40
30
20
10
0
Σύνολο

15-19

20-24

25-29

30-44

45-64

65+

Ποσοστό ανέργων στο σύνολο του εργατικού δυναµικού – Α τρίµηνο 2006
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Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
Θα µπορούσαµε µάλιστα να συνδέσουµε αυτή τη δυσκολία ένταξης και
παραµονής στην αγορά εργασίας µε αξιοπρεπείς συνθήκες και απολαβές µε την
καθυστέρηση της δηµιουργίας οικογένειας και τον πολύ χαµηλό αριθµό γεννήσεων
στην Ελλάδα σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η διάσταση του φύλου στις επιχειρήσεις

Στις επιχειρήσεις του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα οι γυναίκες εργαζόµενες
αντιµετωπίζουν µια σειρά από δυσκολίες. Το ένα ζήτηµα αφορά τις συνθήκες
εργασίας και συγκεκριµένα τα ωράρια, την δυσκολία πρόσβασης σε επαρκείς γονικές
άδειες

και την

περιορισµένη πρόσβαση

σε υπηρεσίες φύλαξης παιδιών,

συµβουλευτικής κλπ στα πλαίσια των µεγάλων επιχειρήσεων. Ακόµα, πρόβληµα
αποτελεί η ελλιπής πληροφόρηση των γυναικών και των ανδρών για τα δικαιώµατα
τους σε πολιτικές φιλικές προς την οικογενειακή ζωή.
Το δεύτερο ζήτηµα αφορά τις διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες κατά την
πρόσληψη και την επαγγελµατική τους εξέλιξη. Η ανεργία των γυναικών που στην
Ελλάδα κινείται σε διπλάσια επίπεδα από ότι των ανδρών αλλά και το φαινόµενο της
«γυάλινης οροφής» δυσχεραίνουν την θέση των γυναικών στην εργασία.
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«γυάλινη οροφή»
Ο όρος «γυάλινη οροφή»5 υιοθετήθηκε το 1986 από δηµοσιογράφους της “Wall
Street Journal” µε στόχο να περιγράψουν τα τεχνητά ή αόρατα εµπόδια (βασισµένα
σε απόψεις και προκαταλήψεις) που επιβραδύνουν ή σταµατούν την επαγγελµατική
ανέλιξη των γυναικών σε ανώτερες και ανώτατες θέσεις της ιεραρχίας των
επιχειρήσεων.
Τόσο ο οριζόντιος όσο και ο κάθετος διαχωρισµός συνδέονται µε τα
στερεότυπα για τα φύλα και τις διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες σε άλλους
τοµείς της ζωής τους. Χαρακτηριστικό του οριζόντιου διαχωρισµού στον
επαγγελµατικό χώρο είναι ότι οι γυναίκες συγκεντρώνονται σε κλάδους και τοµείς
που ταυτίζονται µε τους στερεότυπους ρόλους των γυναικών στην οικογένεια, ενώ
µία από τις αιτίες του κάθετου διαχωρισµού είναι η αντίληψη ότι η κύρια «εργασία»
των γυναικών είναι η φροντίδα του νοικοκυριού και της οικογένειας και ως εκ τούτου
η σταδιοδροµία και η αµειβόµενη εργασία έχουν συµπληρωµατικό χαρακτήρα.

∆οµή
Μπορούµε να αναφερθούµε συνοπτικά στη θέση των γυναικών στις επιχειρήσεις
µέσα από τέσσερα θεωρητικά θέµατα, όπως αναφέρεται στην έκδοση του Κ.Ε.Θ.Ι.
«Εν τάξει», θεωρίες για την οργάνωση και το φύλο6 Το πρώτο είναι η δοµή. Ο τρόπος,
δηλαδή, µε τον οποίο κατανέµεται η εργασία στις επιχειρήσεις, στις υπηρεσίες και
στα τµήµατα, καθώς επίσης και ο τρόπος µε τον οποίο αυτά διαρθρώνονται κάθετα
και οριζόντια. Σε σχέση µε τα φύλα, τα ερωτήµατα που τίθενται είναι τα εξής: Ποια
είναι η αριθµητική κατανοµή ανδρών και γυναικών, αν υπάρχει περιθωριοποίηση των
φύλων αναφορικά µε τα αντικείµενα, τι ειδικότητες και θέσεις αναλαµβάνουν άνδρες
και γυναίκες, τι µορφή παίρνει η έµφυλη ιεραρχική κατανοµή, ποιο είναι το εύρος της
επιρροής και της εξουσίας ανδρών και γυναικών κλπ.
Όταν µιλάµε για δοµή στις επιχειρήσεις αναφερόµαστε:

5

Μ. Λιάπη, Μ. Τζαβάρα, Οδηγός εφαρµογής Σχεδίων Ισότητας, Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal, Equal
Ανδροµέδα, ∆ράσεις για την καταπολέµηση του διαχωρισµού στον χώρο εργασίας.
6

Wahl A, Hook P., Holgersson C., Linghag S., «Εν τάξει» Θεωρίες για την Οργάνωση και το Φύλο,
Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας, Αθήνα 2005
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•

στη δοµή των ευκαιριών, δηλαδή στη δυνατότητα µετακίνησης και εξέλιξης
στο εσωτερικό της επιχείρησης.

•

Στη

δοµή

εξουσίας,

δηλαδή

στη

δυνατότητα

αποτελεσµατικής

δραστηριοποίησης στο πλαίσιο της επιχείρησης.
•

Στη σύνθεση των οµάδων, στη µειοψηφία και πλειοψηφία, δηλαδή στη
σχέση των ποσοστών ανδρών και γυναικών στις οµάδες εργασίας και στα
τµήµατα.

Οι δοµές καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούν τα άτοµα, το αν
παρουσιάζουν

υψηλή

ή

χαµηλή

αυτοπεποίθηση,

αν

τελικά

παίρνουν

πρωτοβουλίες και είναι δηµιουργικά στο χώρο εργασίας τους, αν προσφέρουν
όλα εκείνα που µπορούν.

Η ηγεσία
Το δεύτερο θεωρητικό θέµα είναι η ηγεσία. Το πώς διοικούνται οι επιχειρήσεις είναι
ένα κεντρικό ερώτηµα στη θεωρία των οργανώσεων και έχει προσεγγιστεί από
διαφορετικές σκοπιές. Η έρευνα των θεµάτων ηγεσίας µε την οπτική του φύλου
µπορεί να ταξινοµηθεί µε βάση τρία κύρια ερωτήµατα: Πώς είναι οι γυναίκες ως
προϊστάµενες, Γιατί είναι τόσο λίγες οι γυναίκες σε θέσεις προϊσταµένης; Με ποιο
τρόπο είναι έµφυλα προσδιορισµένη η ηγεσία; Και σ’ αυτά µπορεί να προστεθεί το
ερώτηµα: πώς αλλάζει η ηγεσία;
Τα ερωτήµατα αυτά δεν είναι δυνατό να αναπτυχθούν εδώ. Είναι ωστόσο
σκόπιµο να σηµειώσουµε ότι σύµφωνα µε έρευνες η οµοιογένεια και ο κοµφορµισµός
είναι πολύ έντονα φαινόµενα στις τάξεις των διευθυντών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η
τάξη των διευθυντών να αναπαράγει τον εαυτό της και τα χαρακτηριστικά της. Έτσι
οι γυναίκες που φτάνουν σε υψηλές θέσεις της ιεραρχίας, µαστιζόµενες από την
αβεβαιότητα και τον ανταγωνισµό υιοθετούν πλήρως τα χαρακτηριστικά µιας οµάδας
παραδοσιακά ανδροκρατούµενης. Οι απαιτήσεις που υπάρχουν από τα διευθυντικά
στελέχη βάσει του παραδοσιακού καταµερισµού εργασίας, όπου ο διευθυντής είναι
άνδρας και αν έχει οικογένεια, την ευθύνη γι’ αυτήν έχει η σύζυγός του, είναι
αυξηµένες σε χρόνο και αφοσίωση. Πρόκειται εποµένως για θέµατα που πρέπει να
συζητηθούν στα πλαίσια των επιχειρήσεων ώστε να προωθηθούν αλλαγές στην
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κατεύθυνση της ισότιµης συµµετοχής των γυναικών µε σεβασµό στην οικογενειακή
ζωή.

Συµβολισµός
Το τρίτο θέµα είναι ο συµβολισµός. Η συζήτηση γύρω από τον συµβολισµό στις
επιχειρήσεις ξεκινά από τη θέση ότι οι οργανώσεις γενικότερα θεωρούνται εκφάνσεις
πολιτισµού από την άποψη του φύλου. Αφορά στα σύµβολα που συνδέονται µε το
φύλο και µε την έµφυλη τάξη πραγµάτων στις επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις

αποτελούν ανδροκρατούµενους φορείς που διέπονται από αντίστοιχες κουλτούρες. Οι
διευθύντριες, για παράδειγµα,

έχουν περιγραφεί ως «ταξιδιώτες σε ένα κόσµο

ανδρών», µε στόχο να προσδιοριστούν οι επιχειρήσεις ως κουλτούρες ξένες προς τις
γυναίκες. Οι θέσεις εργασίας προσδιορίζονται µε βάση το φύλο, οδηγώντας σε
περιθωριοποίηση. Σε αυτά τα πλαίσια οι γυναίκες µέσα στις επιχειρήσεις εντάσσονται
ως µέλη µιας υποταγµένης µειοψηφίας.

Ο λόγος
Αντίστοιχα ο λόγος µέσα στις επιχειρήσεις χαρακτηρίζεται ως λόγος κυριαρχίας και
υποταγής. Με τον όρο «λόγος» χαρακτηρίζεται ένα ολόκληρο σύστηµα τρόπου
σκέψης που σφραγίζει τις απόψεις, τη γλώσσα και την πρακτική των ανθρώπων. Όταν
χρησιµοποιείται η έννοια «λόγος» αποδίδεται πάντα µια κεντρική σηµασία στη
γλώσσα, η οποία είναι ένας κεντρικός παράγοντας για την κατανόηση της έµφυλης
τάξης πραγµάτων ως κάτι το συµβολικό και την κατανόηση του ανθρώπου ως
πολιτισµικού όντος. Αν δεν κατανοήσουµε τα παραπάνω δεν είναι δυνατό να
διαµορφώσουµε ένα δηµόσιο λόγο που να σπάει τις προκαταλήψεις και να δηµιουργεί
µια νέα ισορροπία στις επιχειρήσεις αλλά και στην οικογενειακή ζωή µε ισότιµη
αντιµετώπιση και συµµετοχή.
Στην αλλαγή αυτή παρουσιάζονται αντιστάσεις και εµπόδια, τα οποία
βασίζονται στα παραπάνω θεωρητικά θέµατα. Οι δοµές που χαρακτηρίζουν τη
δηµόσια και την ιδιωτική ζωή βασίζονται σε αντανακλαστικά των ανδρών και των
γυναικών, που συχνά νιώθουν πιο οικεία στην παλαιότερη κατάσταση, ακόµα κι αν
αυτή φαίνεται άδικη και δυσλειτουργική. Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση σχεδίων
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Ισότητας στις επιχειρήσεις είναι µια δράση απαραίτητη για την αποτελεσµατικότητα
κάθε ενέργειας σε κοινωνικό επίπεδο.
Για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση των µακροπρόθεσµων στόχων που είναι
τελικά η συνολική πολιτική παρέµβαση για την ισότητα, τη βελτίωση των συνθηκών
ζωής και τη δηµιουργική συµµετοχή στην εργασία και την οικογένεια χρειάζεται να
αναπτυχθούν διαδικασίες ευαισθητοποίησης του πληθυσµού µε αναδιαµόρφωση του
εκπαιδευτικού υλικού σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης µε την οπτική του φύλου.
Χρειάζεται επίσης παρέµβαση στον τρόπο παρουσίασης των φυλετικών στερεοτύπων
στην εργασία και στην οικογένεια από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και τη
διαφήµιση και τέλος δηµοσιότητα και ανάδειξη των δράσεων που γίνονται για την
ισότητα από όλους τους φορείς και σε όλα τα επίπεδα.

Γ. Στόχοι και κοινωνικά οφέλη
Στόχοι για την απασχόληση
Σύµφωνα µε την συγκριτική επιθεώρηση µε θέµα τη Συµφιλίωση
Επαγγελµατικής και Οικογενειακής ζωής που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέµβρη του
20057 οι στόχοι που διατυπώθηκαν στη Λισαβόνα το 2000 προβλέπουν αύξηση της
απασχόλησης στην ΕΕ στο 70% και το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών στο 60%
έως το 2010. Μάλιστα στα ποσοστά που αφορούν την γυναικεία απασχόληση
αναφέρεται συγκεκριµένα το χαµηλό ποσοστό της Ελλάδας µαζί µε ορισµένες άλλες
χώρες (Η συµµετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναµικό της χώρας αλλά και τα
ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας παρουσιάστηκαν παραπάνω βάσει της έκθεσης
της Εθνικής Στατιστικής υπηρεσίας για το Α τρίµηνο του 2006). Όπως είναι
αναµενόµενο, τα ερευνητικά δεδοµένα βεβαιώνουν τον καθοριστικό ρόλο που παίζει
η ηλικία και ο αριθµός των παιδιών στη συµµετοχή των γυναικών στην απασχόληση.
Μαζί µε αυτά σηµαντικός είναι και ο ρόλος της συνολικής οικογενειακής κατάστασης
7
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και του µορφωτικού επιπέδου. Οι καινοτόµες πολιτικές αποφάσεις και εφαρµογές
µπορούν να επιφέρουν αλλαγές στους παραπάνω τοµείς. Αποφασιστικό ρόλο
µπορούν να έχουν οι πολιτικές στήριξης της οικογένειας και µεταξύ αυτών οι
υπηρεσίες παιδικής φύλαξης και φροντίδας.

Στόχοι για την στήριξη της οικογένειας
Παράλληλα µε τα ζητήµατα γυναικείας απασχόλησης η Ευρώπη έχει ένα πολύ
χαµηλό δείκτη γονιµότητας. Παρότι σε όλες τις χώρες ο ρυθµός αναπαραγωγής δεν
αρκεί για τη διατήρηση του πληθυσµού υπάρχουν διαφορετικοί δείκτες ανά χώρα.
Παρατηρείται µάλιστα θετική συσχέτιση ανάµεσα στο ποσοστό συµµετοχής των
γυναικών στην εργασία και στην γονιµότητα. Έτσι η Ελλάδα κατέχει µια από τις
χαµηλότερες θέσεις τόσο στο ένα όσο και στο άλλο (κατά µέσο όρο η γονιµότητα στη
χώρα µας πλησιάζει στο ένα παιδί ανά ζεύγος). Οι πολιτικές συµφιλίωσης
οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής µπορούν µακροπρόθεσµα να βοηθήσουν
στην αύξηση τόσο της γυναικείας εργασίας όσο και της γονιµότητας, επιτρέποντας να
υπάρξει ένα µεγάλο κοινωνικό όφελος για την Ελλάδα και την Ευρώπη.
Σε ότι αφορά τις κοινωνικές υπηρεσίες και ειδικά την φροντίδα των παιδιών
έχουν ήδη αναφερθεί οι στόχοι της συνόδου της Βαρκελώνης για κάλυψη του 90%
των αναγκών για τα παιδιά από 3 ετών ως την ηλικία εισόδου στην πρωτοβάθµια
εκπαίδευση και τουλάχιστον του 33% των παιδιών έως 3 ετών µέχρι το 2010. Μπορεί
κανείς να συµπεράνει ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά περιθώρια καθώς και µεγάλη
κοινωνική ανάγκη να διερευνηθούν οι ανάγκες και οι δυνατότητες βελτίωσης των
πολιτικών για τη συµφιλίωση και να υλοποιηθούν µέτρα προς την κατεύθυνση αυτή.
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα ποσοστά κάλυψης των αναγκών φύλαξης
παιδιών στις ευρωπαϊκές χώρες:

Πίνακας : Υπηρεσίες φροντίδας παιδιών στην Ε.Ε.
Ποσοστό κάλυψης

Ποσοστό κάλυψης παιδιών ηλικίας

παιδιών ηλικίας έως 3

από 3 έως το χρόνο ένταξης στο

ετών

σχολείο

Βέλγιο

30

97

∆ανία

64

91

Κράτος
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Ποσοστό κάλυψης

Ποσοστό κάλυψης παιδιών ηλικίας

παιδιών ηλικίας έως 3

από 3 έως το χρόνο ένταξης στο

ετών

σχολείο

Γερµανία

10

78

Ελλάδα

3

46

Ισπανία

5

84

Γαλλία

29

99

Iρλανδία

38

56

Ιταλία

6

95

Ολλανδία

6

95

Αυστρία

4

68

Πολωνία

12

75

Φινλανδία

22

66

Σουηδία

48

80

Η.Β.

34

60

Κράτος

Πηγή: Στοιχεία ΟΟΣΑ

Εποµένως γίνεται κατανοητό ότι παρά την είσοδο των γυναικών στην αγορά
εργασίας τις τελευταίες δεκαετίες, παρά τη βελτίωση των συνθηκών δουλειάς και των
αµοιβών των γυναικών και παρά τις σηµαντικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί στη
νοοτροπία των ευρωπαίων πολιτών σε σχέση µε τις οικιακές φροντίδες, µένει ακόµα
πολύς δρόµος για να πετύχουµε την εξάλειψη των διακρίσεων σε όλους αυτούς τους
τοµείς. Το πρόταγµα για τη συµφιλίωση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής
αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα σε αυτή την κατεύθυνση, ιδιαίτερα για την Ελλάδα,
όπου εµφανίζονται κατά κανόνα µεγαλύτερες διαφορές µεταξύ των φύλων από το
Ευρωπαϊκό µέσο όρο και όπου τα ζητήµατα εργασίας και κοινωνικής πολιτικής
παρουσιάζονται οξυµένα. Άλλωστε, όπως αναφέρεται στο ψήφισµα του Συµβουλίου
και των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής στο πλαίσιο του
Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 20008 παρ. 4: «Η ισόρροπη συµµετοχή των γυναικών
και των ανδρών τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στην οικογενειακή ζωή αποτελεί
πλεονέκτηµα τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες είναι απαραίτητο στοιχείο
για την ανάπτυξη της κοινωνίας και η µητρότητα, η πατρότητα και τα δικαιώµατα
των παιδιών αποτελούν κατεξοχήν κοινωνικές αξίες που πρέπει να προστατεύονται
από την κοινωνία, τα κράτη µέλη και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.»

8

Συµβούλιο και Υπουργοί Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής Ψήφισµα σχετικά µε την ισόρροπη
συµµετοχή γυναικών και ανδρών στην επαγγελµατική και οικογενειακή ζωή, 2000
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ΙΙ. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

Α. Ανάπτυξη µεθοδολογίας για την ενσωµάτωση πολιτικών
συµφιλίωσης επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής
Στον σχεδιασµό και την υλοποίηση πολιτικών συµφιλίωσης µπορεί να είναι
πολύ χρήσιµη η εµπειρία από την εφαρµογή πολιτικών ισότητας. Σχέδια ισότητας
έχουν ήδη εφαρµοστεί και αξιολογηθεί µε τη συνδροµή προγραµµάτων Equal όπως
είναι το πρόγραµµα Ανδροµέδα. Στον Οδηγό Εφαρµογής Σχεδίων Ισότητας9, οι
Μαρία Λιάπη και Μαρία Τζαβάρα αξιοποιούν κάποιες ήδη υπάρχουσες µελέτες για
να παρουσιάσουν µια τυπολόγηση των δράσεων Ισότητας. Οι δράσεις αυτές
ταξινοµούνται στην πρώτη ενότητα µε κριτήριο το περιεχόµενο και στην δεύτερη
ενότητα µε κριτήριο τις διαδικασίες και τον τρόπο εφαρµογής που ακολουθούνται.
Πολύ συνοπτικά λοιπόν αναφέρουµε ότι σύµφωνα µε το περιεχόµενό τους οι
δράσεις Ισότητας µπορεί να είναι
1.Εστιασµένες (focused) και να απευθύνονται σε µία µόνο οµάδα πληθυσµού
2. Σποραδικές ή διάσπαρτες και να εφαρµόζονται σε διαφορετικά θέµατα
και διαφορετικούς τοµείς του πληθυσµού. Αυτές οι δράσεις µπορούν αν υπάρχει µια
συνολική στρατηγική ισότητας να αποτελέσουν µέσο διάχυσης της εµπειρίας. Από
την άλλη πλευρά υπάρχει ο κίνδυνος οι δράσεις να αναιρούν η µία την άλλη.
3. Πολυεπίπεδες ή εγκάρσιες δράσεις. Αυτές είναι πιθανό να εφαρµόζονται
από οργανισµούς που είναι ήδη προσανατολισµένοι στην ισότητα και υιοθετούν µια
ολιστική προσέγγιση προς αυτή την κατεύθυνση.
Ταυτόχρονα, αν ταξινοµήσουµε τις δράσεις ισότητας σύµφωνα µε τις
διαδικασίες και τον τρόπο εφαρµογής τους, µπορούµε να µιλήσουµε για
1. Την επικεντρωµένη ή «µια κι έξω» προσέγγιση, δηλαδή τη µεθοδική και
λεπτοµερή προσέγγιση που εφαρµόζεται όµως σε µία µόνο δράση.
2. Τη δοµική προσέγγιση, που χαρακτηρίζεται από µεσοπρόθεσµο σχεδιασµό
και στοχεύει σε µονιµότερα αποτελέσµατα. Αυτή η προσέγγιση εφαρµόζεται όταν

9

Μ. Λιάπη, Μ. Τζαβάρα, Οδηγός εφαρµογής Σχεδίων Ισότητας, Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal, Equal
Ανδροµέδα, ∆ράσεις για την καταπολέµηση του διαχωρισµού στον χώρο εργασίας.
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παρακολουθείται το αποτέλεσµα των δράσεων, όταν οι ενέργειες είναι συνεκτικές και
ολοκληρωµένες και διασφαλίζεται πολλαπλασιαστικό/αυξητικό αποτέλεσµα.
3. Τη συνεχή προσέγγιση, η οποία χαρακτηρίζεται από µακροπρόθεσµους
στόχους και προοπτικές και αφορά τις περιπτώσεις οργανισµών που έχουν
ενσωµατώσει την ισότητα στις πολιτικές, στις διαδικασίες, στις πρακτικές και στην
κουλτούρα τους.
Αντιστοίχως κατανέµονται και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα των δράσεων
αυτών. Οι εστιασµένες και επικεντρωµένες δράσεις αναµένεται να έχουν
περιορισµένα αποτελέσµατα και αποτελούν ένα αρχικό επίπεδο ως προς τις πολιτικές
ισότητας. Οι διάσπαρτες δράσεις που βασίζονται στη δοµική προσέγγιση αναµένεται
να έχουν σποραδικά αποτελέσµατα και χαρακτηρίζουν ένα ενδιάµεσο στάδιο ενώ οι
πολυεπίπεδες δράσεις και η συνεχής µεθοδολογία οδηγούν σε συνολικά και διάχυτα
αποτελέσµατα που χαρακτηρίζουν µια προωθηµένη λογική εφαρµογής των πολιτικών
ισότητας και προσαρµογής της λειτουργίας του οργανισµούς στις αρχές της.
Στην Ελλάδα η ένταξη των πολιτικών Ισότητας και συγκεκριµένα των
πολιτικών για τη συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής βρίσκονται
στο αρχικό στάδιο. Είναι κατανοητό λοιπόν ότι οι πρώτες δράσεις που προτείνονται
είναι εστιασµένες σε συγκεκριµένα µέτρα και κοινωνικές δοµές (για παράδειγµα η
εφαρµογή κοινωνικού ωραρίου στις κοινωνικές δοµές φροντίδας παιδιών και
ηλικιωµένων µέσα από µια επικεντρωµένη µεθοδολογία που µελετά σε βάθος τις
παραµέτρους της συγκεκριµένης ή άλλων εστιασµένων δράσεων). Ωστόσο είναι
σηµαντικό σχεδιάζοντας πολιτικές συµφιλίωσης να στοχεύουµε σε ένα προωθηµένο
στάδιο, όπου τελικά η λογική και η αναγκαιότητα της θα είναι σαφής και θα έχει
πρωτεύοντα ρόλο στις πολιτικές αποφάσεις, στον τρόπο λειτουργίας των κοινωνικών
δοµών αλλά και στη νοοτροπία των πολιτών. Κάτι τέτοιο µπορεί να επιτευχθεί µε τη
συστηµατική αξιολόγηση των παρεµβάσεων µας µε αυτά τα κριτήρια και την
βελτίωσή τους προς αυτή την κατεύθυνση.

Β. Πρώτη εφαρµογή.
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Η πιλοτική εφαρµογή της διατύπωσης και υλοποίησης µέτρων ως προς τη λειτουργία
των κοινωνικών δοµών φροντίδας έχει στόχο την παροχή στις γυναίκες που
φροντίζουν παιδιά και ηλικιωµένους της δυνατότητας να µπουν στην αγορά εργασίας,
να αναζητήσουν και να διατηρήσουν ικανοποιητικές θέσεις εργασίας. Συγκεκριµένα
η δράση αφορά τους δήµους Περιστερίου, Αιγάλεω και Βούλας. Ακόµα θα
δηµιουργηθεί κέντρο συµβουλευτικής και υποστήριξης γυναικών µε εξειδίκευση στη
νοµική συµβουλευτική από το Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας. Ως προς τους
εµπλεκόµενους ΟΤΑ πρέπει να πούµε ότι πρόκειται για αστικούς δήµους της Αττικής
µε µεγάλη διαφορά ως προς τον πληθυσµό, την έκταση, την απόσταση από το κέντρο
της πόλης αλλά και το κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο. Εποµένως τα αιτήµατα που
αναµένεται να συναντήσουµε από τους κατοίκους προς τις κοινωνικές δοµές, το
ποσοστό συµµετοχής των γυναικών στην εργασία αλλά και η ποιότητα της εργασίας
των γυναικών είναι πιθανό να παρουσιάζουν διαφορές. Στόχος της παρούσας µελέτης
είναι να διατυπωθεί µια µεθοδολογία, η οποία µε τις απαραίτητες προσαρµογές
µπορεί να αποτελέσει οδηγό για τις αρµόδιες υπηρεσίες άλλων δήµων έτσι ώστε να
εντάξουν στην πολιτική τους, µέτρα για τη συµφιλίωση οικογενειακής και
επαγγελµατικής ζωής. Εποµένως, οι υπηρεσίες που αναφέρονται εδώ είναι
ενδεικτικές και αφορούν τους συγκεκριµένους δήµους, οι οποίοι συµµετέχουν στην
έρευνα.

Οι φορείς της αλλαγής
Οι υπηρεσίες και τα στελέχη που χρειάζεται να εµπλακούν στην υλοποίηση
των πλάνων συµφιλίωσης προκύπτουν από το διοικητικό οργανόγραµµα κάθε δήµου.
Σε γενικές γραµµές η πρωτοβουλία για την εφαρµογή µέτρων σε σχέση µε τη
λειτουργία των κοινωνικών δοµών του δήµου, τα οποία θα βοηθήσουν στην
προώθηση της συµφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής ανήκει στη
∆ιεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών και αν προβλέπονται από τον εσωτερικό
κανονισµό στα Τµήµατα Προγραµµατισµού και Συµβουλευτικής Στήριξης τα
οποία, για παράδειγµα στον ∆ήµο Αιγάλεω (www.egaleo.gr) έχουν τις ακόλουθες
αρµοδιότητες:
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•

Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν την υφιστάµενη
κατάσταση των υποδοµών της περιοχής του δήµου σε ζητήµατα κοινωνικής
πολιτικής

•

Τη συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων που αφορούν την κατάσταση
των ατόµων του δήµου που ανήκουν σε διάφορες κοινωνικές οµάδες (νέοι,
ηλικιωµένοι, γυναίκες κλπ, και ιδίως οµάδων σε κίνδυνο αποκλεισµού από
την αγορά εργασίας, όπου θα δοθεί έµφαση στις γυναίκες και στην εργασιακή
και οικογενειακή τους κατάσταση.

•

Την παρακολούθηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών πρόνοιας
και υγείας προς τους δηµότες είτε µέσω του δήµου είτε µέσω άλλων τοπικών
φορέων.

•

Την υποβολή προτάσεων σε εθνικά προγράµµατα και προγράµµατα της Ε.Ε.

•

Την εκπόνηση ερευνών και µελετών κοινωνικού περιεχοµένου µε σκοπό τον
έγκαιρο εντοπισµό των κοινωνικών προβληµάτων, την πρόληψη των αιτίων
δηµιουργίας των προβληµάτων και την ανάπτυξη νέων δοµών και µορφών
κοινωνικής φροντίδας.

•

Την ανάπτυξη συνεργασιών και συντονισµού µε άλλους φορείς που παρέχουν
κοινωνικές υπηρεσίες στα γεωγραφικά όρια του δήµου, µε σκοπό τη
δηµιουργία ενιαίας αντίληψης για τις ανάγκες και την αποφυγή επικαλύψεων
στις παρεχόµενες υπηρεσίες.

•

Τη συνεργασία µε φορείς, κρατικούς και µη, επαγγελµατικούς και
εθελοντικούς, εθνικούς, περιφερειακούς και ευρωπαϊκούς.

•

Τον

σχεδιασµό

προγραµµάτων,

ερευνών

και

άλλων

παρεµβάσεων

ενηµέρωσης και γενικής συµβουλευτικής υποστήριξης σε άτοµα και σε
οµάδες στόχους.
•

Τη συνεργασία µε Ν.Π.∆.∆. για την υλοποίηση των προγραµµάτων, το
συντονισµό των υπηρεσιών του δήµου και των Ν.Π.∆.∆. και την εποπτεία της
εκτέλεσης των προγραµµατισµένων δράσεων.

•

Τον σχεδιασµό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων και
προγραµµάτων συµβουλευτικής σε θέµατα ισοτιµίας µε βάση το θεσµικό
πλαίσιο, των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωµάτων, των οικονοµικών και
άλλων ενισχύσεων, όπου περιλαµβάνονται και οικογενειακές παροχές,
βοηθητικές για τον στόχο της συµφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελµατικής
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ζωής. Τα παραπάνω προγράµµατα απευθύνονται κατά προτεραιότητα στην
οικογένεια και τους γονείς, στη νεολαία, στις γυναίκες, στους ηλικιωµένους,
στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και στις ειδικές πληθυσµιακές οµάδες.
•

Τη συνεργασία µε αρµόδιους φορείς για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση
προγραµµάτων ενηµέρωσης και υποστήριξης ατόµων ή οµάδων σε θέµατα
γενικής µόρφωσης, επιµόρφωσης και διαρκούς εκπαίδευσης, κοινωνικής και
πολιτιστικής ταυτότητας, ένταξης στο κοινωνικό περιβάλλον, επαγγελµατικών
δικαιωµάτων

και

προσανατολισµού,

επαγγελµατικής

κατάρτισης

και

απόκτησης επαγγελµατικών δεξιοτήτων και ισότιµης συµµετοχής στις
διαδικασίες εξεύρεσης εργασίας.
•

Την

υποστήριξη

των

διαδικασιών

πληροφόρησης,

ενηµέρωσης

και

ευαισθητοποίησης των δηµοτών και την ενεργοποίηση εθελοντικών
πρωτοβουλιών σε συνεργασία µε τα αντίστοιχα Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου.
Σε ότι αφορά τα θέµατα απασχόλησης οι αρµοδιότητες του τµήµατος αυτού
περιλαµβάνουν
•

τον σχεδιασµό και την υλοποίηση τοπικών σχεδίων δράσης και τη
συγκρότηση δοµών για την προώθηση της απασχόλησης

•

Την ενηµέρωση για σχετικές πολιτικές και µέτρα (πχ. Επιδοτήσεις
ανέργων, κατάρτιση, προώθηση της αυτοαοασχόλησης κλπ)

•

Τη συγκρότηση τοπικών δικτύων πληροφόρησης και συνεργασίας
ανάµεσα στις επιχειρήσεις της περιοχής, το τοπικό γραφείο του ΟΑΕ∆
και τις δοµές στήριξης της απασχόλησης του δήµου.

Στη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής περιλαµβάνεται ακόµα το τµήµα Κοινωνικής
Φροντίδας και Υγείας που αναλαµβάνει:
•

Τον σχεδιασµό προγραµµάτων µε τα αντίστοιχα ΝΠ∆∆ για την φροντίδα της
τρίτης ηλικίας, την φροντίδα της προσχολικής ηλικίας, τη δηµιουργική
απασχόληση των παιδιών, τα κέντρα νεότητας και την ανάπτυξη των
φυσικών και πνευµατικών ικανοτήτων των ΑΜΕΑ.

•

Τη φροντίδα των απόρων

•

Τη συγκρότηση τοπικών δικτύων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας

και άλλα.
Εναλλακτικά την πρωτοβουλία αναλαµβάνει το Γραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας
και Νοµικών Προσώπων το οποίο για παράδειγµα σύµφωνα µε το
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οργανόγραµµα του ∆ήµου Βούλας (www.dimosvoulas.gr) µεριµνά για την
παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, όπως κέντρα ψυχαγωγίας και αναψυχής για τους
ηλικιωµένους, για τα ορφανοτροφεία, τα Κέντρα Ανοιχτής Περίθαλψης
Ηλικιωµένων, καθώς και για την ίδρυση και λειτουργία σχολικών κοινωνικών
υπηρεσιών. Μεριµνά επίσης και για την ίδρυση και λειτουργία Συµβουλευτικών
Σταθµών Οικογενειακού Προγραµµατισµού και Μητρότητας.
Το Τµήµα Κοινωνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µπορεί και να προβλέπει στο
διοικητικό του οργανόγραµµα τη δράση για την Ισότητα των φύλων. Στο
συγκεκριµένο

σηµείο

το

οργανόγραµµα

του

∆ήµου

Περιστερίου

(www.peristeri.gr) αναφέρει στις αρµοδιότητες του τµήµατος Κοινωνικών
Υπηρεσιών ότι αυτό φροντίζει για τη λειτουργία:
•

συµβουλευτικού σταθµού, όπου θα παρέχεται κοινωνική και ψυχολογική
στήριξη σε οικογενειακά θέµατα από ειδικούς επιστήµονες

•

ξενώνα κακοποιηµένων γυναικών, όπου θα παρέχεται διαµονή, κοινωνική
και ψυχολογική στήριξη σε κάθε γυναίκα που το χρειάζεται, ηµεδαπή ή
αλλοδαπή.

•

Το τµήµα κοινωνικών υπηρεσιών αναλαµβάνει επίσης να παρακολουθεί
την εφαρµογή των κοινωνικών οδηγιών, των προγραµµάτων δράσης και
αποφάσεων της Ε.Ε., καθώς και άλλων διεθνών οργανισµών για θέµατα
ισότητας των φύλων στο πλαίσιο της τοπικής κοινωνίας.

•

Εισηγείται τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την εφαρµογή της
ισότητας των φύλων στο πλαίσιο της πολιτικής που υιοθετεί ο δήµος

•

Παρέχει πληροφόρηση για το ξεπέρασµα των προκαταλήψεων και των
οπισθοδροµικών αντιλήψεων σε θέµατα που αφορούν την ισότητα των
φύλων

•

Εκπονεί και εφαρµόζει επιµορφωτικά προγράµµατα και σεµινάρια,
επιδοτούµενα και µη, για την προώθηση της ισότητας σε όλους τους
τοµείς.

•

Εφαρµόζει

προγράµµατα

που

αφορούν

τον

επαγγελµατικό

προσανατολισµό, την επαγγελµατική κατάρτιση και την επανένταξη στην
αγορά εργασίας.
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•

Εισηγείται την ένταξη στο πρόγραµµα του δήµου δραστηριοτήτων που
στοχεύουν στη συµµετοχή του γυναικείου δυναµικού για την ανάπτυξη
της τοπικής κοινωνίας.

•

Ενθαρρύνει τη γυναικεία πρωτοβουλία σε όλους τους τοµείς.

•

Φροντίζει για τη δηµιουργία Κέντρου Πληροφοριών για τις γυναίκες σε
θέµατα δικαιωµάτων, ευκαιριών επαγγελµατικής κατάρτισης και εξέλιξής
τους.

•

Ενισχύει και επιβραβεύει τη γυναικεία δηµιουργία, καλλιτεχνική,
πνευµατική κλπ.

∆ηµοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και Επιχειρησιακά
Προγράµµατα
Την πρωτοβουλία για την εκπόνηση µελετών πάνω στα θέµατα συµφιλίωσης
επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής, την εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο της
έγκρισης µέτρων για την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης, όπως είναι τα
κοινωνικά ωράρια, µπορούν να αναλάβουν οι ∆ηµοτικές ή Κοινοτικές Κοινωφελείς
Επιχειρήσεις. Στους δήµους, όπου προωθείται η πιλοτική εφαρµογή µέτρων για τη
Συµφιλίωση λειτουργεί η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Βούλας (∆ΕΑΒ), Η
∆ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης ∆ήµου Αιγάλεω (∆ΕΑ∆Α), και η Αναπτυξιακή
Ανώνυµη Εταιρία Περιστερίου (ΑΝ.ΑΝ.Ε.ΠΕΡ.) Εκ της σύστασής τους οι σκοποί
τους προβλέπουν την ανάληψη δράσεων για την κοινωνική προστασία και
αλληλεγγύη, την παιδεία, τον πολιτισµό, τον αθλητισµό και το περιβάλλον (νόµος
3463/2006). Οι επιχειρήσεις αυτές που συχνά αναλαµβάνουν την υλοποίηση
προγραµµάτων

όπως είναι το

«Βοήθεια στο σπίτι» ή τα προγράµµατα

συµβουλευτικής ανέργων µε στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας. Οι κοινωφελείς
επιχειρήσεις µπορούν να χρηµατοδοτούνται από τους οικείους ΟΤΑ καταθέτοντας
διετές πρόγραµµα δράσης, στο οποίο να αναφέρονται οι δραστηριότητες, οι
υπηρεσίες και η οικονοµική τους δαπάνη.
Βλέπουµε λοιπόν ότι στους ΟΤΑ υπάρχουν στις περισσότερες περιπτώσεις
τµήµατα κοινωνικών υπηρεσιών µε εντολή να σχεδιάζουν, να εισηγούνται και να
υλοποιούν πολιτικές, οι οποίες αποσκοπούν στην ισότιµη συµµετοχή όλων των
δηµοτών και στη βελτίωση των συνθηκών ζωής τους. Τις σχετικές µελέτες
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καταγραφής αναγκών, στις οποίες θα αναφερθούµε παρακάτω, µε σκοπό την
αποσαφήνιση και ιεράρχηση των αναγκών των γυναικών εκείνων που είναι
επιφορτισµένες µε οικογενειακές υποχρεώσεις και εργάζονται ή θέλουν να
εργαστούν, µπορούν να εκπονήσουν οι ειδικοί και οι ειδικές που στελεχώνουν αυτές
τις κοινωνικές υπηρεσίες ή οι δηµοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις µε την προϋπόθεση
να έχουν συνεργάτες µε αντίστοιχη εµπειρία.
Οι ΟΤΑ είναι υποχρεωµένοι να εκπονούν επιχειρησιακά προγράµµατα, τα
οποία περιέχουν ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων προτεραιότητας για δράσεις τοπικής
ανάπτυξης και αποσκοπούν στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασµού τους
(νόµος 3463/2006 άρθρα 203-207 – επιχειρησιακά προγράµµατα). Η υποχρέωση
εκπόνησης επιχειρησιακών προγραµµάτων αφορά τους δήµους µε πληθυσµό άνω των
10.000 κατοίκων, οι δήµοι πρωτεύουσες νοµών και οι δήµοι που προέρχονται από
εθελούσια συνένωση. Το επιχειρησιακό πρόγραµµα καταρτίζεται από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο και συµπεριλαµβάνει όλες τις δράσεις των δηµοτικών ή κοινοτικών
κοινωφελών επιχειρήσεων, των δηµοτικών ή κοινοτικών ανώνυµων εταιριών, των
Ν.Π.∆.∆. και των δηµοτικών ή κοινοτικών ιδρυµάτων τους, εφόσον οι σχετικές
αποφάσεις των οργάνων διοίκησης τους έχουν εγκριθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Η εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράµµατος πραγµατοποιείται µέσα στο πρώτο
εξάµηνο της δηµοτικής περιόδου και µπορεί να αναθεωρείται κάθε διετία. Σε αυτό
καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι, οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης,
καθώς και η οργάνωση των υπηρεσιών των ΟΤΑ και των επιχειρήσεών τους, µε
παράλληλη εξειδίκευση των δράσεων της τετραετίας για την επίτευξη των
καθορισµένων στόχων. Η πρόβλεψη χρηµατοδότησης όλων των δράσεων που
περιλαµβάνονται στο επιχειρησιακό πρόγραµµα αναφέρονται σε υφιστάµενες πηγές
χρηµατοδότησης. Το επιχειρησιακό πρόγραµµα εξειδικεύεται σε ετήσιο πρόγραµµα
δράσης και σε διακεκριµένα ετήσια προγράµµατα δράσης των δηµοτικών και
κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων. Μέρος του ετήσιου προγράµµατος δράσης
είναι το ετήσιο Τεχνικό Πρόγραµµα. Για να υλοποιηθεί µια δράση πρέπει να
περιλαµβάνεται στο ετήσιο πρόγραµµα και να καλύπτεται από τον προϋπολογισµό.

Ο / η Σύµβουλος Ισότητας
Βλέπουµε λοιπόν ότι στους ΟΤΑ υπάρχουν υπηρεσίες, που αποτελούν ένα
προνοµιακό χώρο για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών µε στόχο τη συµφιλίωση
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οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής. Αυτό που χρειάζεται είναι η παρουσία ενός
καταλύτη, ο οποίος θα φέρει τα θέµατα της ισότητας των φύλων στην ηµερησία
διάταξη της πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τον ρόλο αυτό µπορεί να παίξει
ο/η Σύµβουλος Ισότητας. Το στέλεχος αυτό θα επεξεργάζεται, θα προτείνει και θα
συντονίζει την υλοποίηση των µέτρων για την ένταξη των πολιτικών ισότητας, και
µεταξύ αυτών των πολιτικών συµφιλίωσης επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής.
Επίσης µπορεί να αναπτύσσει τη δικτύωση του οργανισµού µε Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις και µε φορείς που ασχολούνται µε την Ισότητα, έτσι ώστε να
µεταλαµπαδεύει τις εξελίξεις των σχετικών πολιτικών στη λειτουργία του
οργανισµού. Ανάµεσα στις αρµοδιότητες του / της Συµβούλου Ισότητας σε επίπεδο
δήµου µπορεί να είναι η παρακολούθηση και η επεξεργασία καλών πρακτικών από
την Ελλάδα και την Ευρώπη, η ιεράρχηση τους και η διερεύνηση της δυνατότητας
εφαρµογής ορισµένων από αυτές στην τοπική κοινωνία. Ο/η Σύµβουλος Ισότητας
µπορεί να είναι ένα στέλεχος του τµήµατος Κοινωνικών Υπηρεσιών του δήµου είναι
ένα εξειδικευµένο στέλεχος της αντίστοιχης κοινωφελούς επιχείρησης, το οποίο θα
έχει επιµορφωθεί

στα θέµατα Ισότητας, θα είναι ενήµερο για τις πρόσφατες

εξελίξεις στον τοµέα των πολιτικών για την Ισότητα και θα συµµετέχει στον
σχεδιασµό των κοινωνικών υπηρεσιών που αφορούν την οικογένεια, την
απασχόληση, τα ΑΜΕΑ, τις δοµές κοινωνικής µέριµνας κλπ έτσι ώστε να προωθεί
το gender mainstreaming, δηλαδή της ένταξη της οπτικής του φύλου σε όλες τις
πολιτικές.

III. ΣΧΕ∆ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΠΛΑΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ
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Α. Προτεινόµενα µέτρα και διαδικασίες προώθησης
Καταρχήν είναι σηµαντικό να ορίσουµε τις δοµές κοινωνικής µέριµνας που
λειτουργούν στους δήµους, όπου πιλοτικά προτείνεται η εφαρµογή µέτρων για την
συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής. Πρόκειται για δοµές που
λειτουργούν στους περισσότερους δήµους ή για δοµές που ξεκίνησαν να λειτουργούν
υπό την εποπτεία άλλων φορέων και στη συνέχεια πέρασαν στην αρµοδιότητα των
ΟΤΑ.

Χαρτογράφηση των δοµών κοινωνικής µέριµνας
Πεδίο της δράσης µας είναι οι κοινωνικές δοµές των δήµων. Πρόκειται για:
1. Τους παιδικούς σταθµούς, οι οποίοι από το 1995 έχουν περάσει από την
εποπτεία του υπουργείου Υγεία και Πρόνοιας στην αρµοδιότητα των ΟΤΑ. Οι
παιδικοί

σταθµοί και τα νηπιαγωγεία λειτουργούν στους περισσότερους

δήµους από τις 07.00 έως τις 16.00 εκτός Σαββάτου και αργιών. Επίσης
κλείνουν για κάποιες µέρες τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, καθώς και όλο
τον Αύγουστο. Στις περιπτώσεις όπου οι ανάγκες του πληθυσµού δεν
καλύπτονται από τη δυναµικότητα των υπαρχόντων σταθµών λειτουργούν ως
κριτήρια η οικονοµική κατάσταση της οικογένειας και η εργασία και των δύο
γονιών.
2. Το πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι» λειτουργεί βάσει κοινής απόφασης του
υπουργείου Οικονοµικών και του υπουργείου Υγείας που πάρθηκε το 1996
εγκρίνοντας τη λειτουργία του. Επιδίωξη του προγράµµατος είναι η
υποστήριξη ατόµων και οικογενειών ανεξαρτήτως ηλικίας και οικονοµικής
κατάστασης. Ωστόσο ο µεγαλύτερος αριθµός εξυπηρετούµενων είναι
ηλικιωµένοι. Σε σχέση µε αυτό τον πληθυσµό ο σκοπός του προγράµµατος
είναι η κάλυψη των βασικών αναγκών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται µια
αξιοπρεπής και αυτόνοµη διαβίωση. ∆ίνεται προτεραιότητα στα άτοµα που
δεν αυτοεξυπηρετούνται, που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, που διαβιούν
µόνοι και που δεν έχουν πόρους για να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής
τους. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι»
είναι µεταξύ άλλων η διασύνδεση µε υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας, η
Ιατρική παρακολούθηση, η νοσηλευτική φροντίδα και φυσικοθεραπεία στο
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σπίτι, οι βοηθητικές υπηρεσίες για την κάλυψη των καθηµερινών αναγκών
και η διευκόλυνση για συµµετοχή σε πολιτιστικές, θρησκευτικές και
ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
4.Τα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ∆ΑΠ) απασχολούν
παιδιά από 6 έως 12 χρονών κατά τις απογευµατινές ώρες και δεν είναι
υποχρεωτική η συστηµατική τους συµµετοχή στο πρόγραµµα. Λειτουργούν 122
Κ∆ΑΠ στα πλαίσια της τοπικής αυτοδιοίκησης προκειµένου να καλύψουν τις
ώρες που είναι ελεύθερες από σχολικές υποχρεώσει και να διευκολύνουν την
ένταξη των γονιών και ιδιαίτερα των γυναικών στην αγορά εργασίας. Τα παιδιά
αυτής της ηλικίας έχουν την ευκαιρία να κοινωνικοποιηθούν και να αναπτύξουν
την προσωπικότητά τους µέσα από την επαφή µε την τέχνη, τον πολιτισµό και τις
φυσικές επιστήµες. Ταυτόχρονα είναι ένας χώρος όπου µέσα από δηµιουργικές
δραστηριότητες µπορεί να αναπτυχθεί πνεύµα ισότητας των φύλων και να
βοηθηθεί µακροχρόνια η αλλαγή της νοοτροπίας για τους ρόλους ανδρών και
γυναικών.
5. Τα Κέντρα Ανοιχτής Περίθαλψης Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ) ιδρύθηκαν το
1979 µε δέκα παραρτήµατα αρχικά και λίγα χρόνια αργότερα η εποπτεία των
ΚΑΠΗ ανατέθηκε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ ο αριθµός τους αυξήθηκε
σηµαντικά και συνεχίζει να αυξάνεται.
Συγκεκριµένα οι ∆ήµοι Αιγάλεω, Περιστερίου και Βούλας έχουν τα εξής
δηµογραφικά χαρακτηριστικά και

τις δοµές κοινωνικής µέριµνας που

αναφέρονται παρακάτω.

∆ήµος Αιγάλεω
Ο δήµος Αιγάλεω έχει 74.000 κατοίκους σύµφωνα µε την απογραφή που έγινε το
2001. Έχει τέσσερα ΚΑΠΗ εκ των οποίων το πρώτο ξεκίνησε τη λειτουργία του το
1983 και το τελευταίο το 2002. Επίσης έχει έντεκα παιδικούς και βρεφονηπιακούς
σταθµούς. Από αυτούς ορισµένοι λειτούργησαν εξαρχής ως δηµοτικοί ενώ δύο
λειτουργούσαν ως κρατικοί και πέρασαν τα τελευταία χρόνια στη δικαιοδοσία του
δήµου. Σε όλους τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς εκτός από έναν
(Βρεφονηπιακός σταθµός ΜΕΡΙΜΝΑ) υπάρχουν τροφεία. Ως προς τη δυναµικότητα
αυτών των δοµών αναφέρεται ότι τα ΚΑΠΗ εξυπηρετούν συνολικά 3739
ηλικιωµένους, οι παιδικοί σταθµοί υποδέχονται καθηµερινά 900-950 παιδιά παρότι
φαίνεται ότι η τυπική δυναµικότητα τους είναι µικρότερη. Επίσης τα δύο
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προγράµµατα «Βοήθεια στο σπίτι» που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 2003 και το
2006 εξυπηρετούν συνολικά 140 άτοµα στο δήµο Αιγάλεω.

∆ήµος Περιστερίου
Ο ∆ήµος Περιστερίου έχει περίπου 147.000 κατοίκους σύµφωνα µε την
απογραφή του 2001. Λειτουργούν δύο Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(Κ∆ΑΠ) από το 2003 και απασχολούν 85 παιδιά ηλικίας 6-12 χρονών χωρίς κάποια
οικονοµική επιβάρυνσή. Επίσης λειτουργούν από το 1996 πέντε προγράµµατα
«Βοήθεια στο σπίτι», τα οποία εξυπηρετούν συνολικά 100 ωφελούµενους. Στον δήµο
Περιστερίου λειτουργούν επίσης οκτώ ΚΑΠΗ µε 5480 εγγεγραµµένα µέλη. Ακόµα
λειτουργούν 13 βρεφονηπιακοί σταθµοί που εξυπηρετούν 900 παιδιά χωρίς να έχουν
τροφεία.

∆ήµος Βούλας
Ο δήµος Βούλας έχει 40.000 κατοίκους. Λειτουργεί ένα ΚΑΠΗ από το 2001 µε
1600 εγγεγραµµένα µέλη και ένα Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(Κ∆ΑΠ) από το 2003, το οποίο απασχολεί συνολικά 130 παιδιά. Επίσης από το 1973
λειτουργεί παιδικός σταθµός, ο οποίος εξυπηρετεί 53 παιδιά και έχει τροφεία. Τέλος
από το 2002 λειτουργεί πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι» το οποίο εξυπηρετεί 39
ωφελούµενους.

Β. Προετοιµάζοντας τους φορείς της αλλαγής
Μολονότι σε πολλούς δήµους τα στελέχη των κοινωνικών υπηρεσιών, οι υπεύθυνοι
των αρµόδιων διευθύνσεων και οι υπεύθυνοι άλλων τµηµάτων που εµπλέκονται στα
ζητήµατα Ισότητας, όπως είναι τα τµήµατα παιδείας, είναι ευαισθητοποιηµένα στα
θέµατα Ισότητας και πολλοί και πολλές έχουν επιµορφωθεί σε αυτή την κατεύθυνση,
είναι σηµαντικό σε κάθε δήµο, όπου ξεκινάει ο σχεδιασµός πολιτικών για τη
συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής, τα στελέχη αυτά να έρθουν σε
επαφή µε τις πολιτικές εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, να συζητήσουν και να
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λύσουν τις τυχόν απορίες πάνω στα θέµατα Ισότητας, καθώς και να διερευνήσουν τις
δικές τους αντιλήψεις σε σχέση µε τους ρόλους των δύο φύλων στην εργασιακή και
οικογενειακή ζωή. Είναι σκόπιµο, λοιπόν να δηµιουργηθούν οµάδες εργασίας που να
απαρτίζονται από το ευρύτερο δυνατό φάσµα ειδικοτήτων οι οποίες θα έχουν
σταθερές συναντήσεις επιµόρφωσης, αν είναι δυνατόν µε τον συντονισµό και τη
βοήθεια του συµβούλου Ισότητας, εάν υπάρχει, ή κάποιου στελέχους ή εξωτερικού
συνεργάτη µε ειδίκευση και εµπειρία στα θέµατα Ισότητας και στην επιµόρφωση
ενηλίκων που θα ευαισθητοποιηθούν πιο συγκεκριµένα στην Ιστορία των αγώνων και
των κατακτήσεων του γυναικείου κινήµατος, στις οικονοµικές, πολιτικές και
κοινωνικές προεκτάσεις τόσο των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών όσο και των
πολιτικών που ενισχύουν την Ισότητα των φύλων. Για την πολύτιµη αυτή διαδικασία
χρειάζεται και το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, που να αποδίδει τα παραπάνω
θέµατα µε εύληπτο τρόπο και να τα συνδέει µε την καθηµερινή δουλειά των
στελεχών στην υπηρεσία του. Στη συνέχεια τα στελέχη της Κοινωνικής υπηρεσίας θα
κληθούν να ενηµερώσουν τόσο τους υπεύθυνους όλων

των εµπλεκόµενων

∆ιευθύνσεων του ∆ήµου, όσο και τα στελέχη των δοµών κοινωνικής µέριµνας.

∆ιοργάνωση εισαγωγικής ηµερίδας
Για την ενηµέρωση των αρµοδίων και για την προβολή της Συµφιλίωσης ως µείζον
θέµα της πολιτικής σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, προτείνεται η διεξαγωγή
Ηµερίδας µε ενδεικτικό θέµα: «Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην επίτευξη
της Συµφιλίωσης Επαγγελµατικής και Οικογενειακής Ζωής». Η εκδήλωση αυτή
µπορεί να έχει εσωτερικό χαρακτήρα και να αφορά κυρίως τα στελέχη και τους
εργαζόµενους σε όλους τους τοµείς του δήµου και των δηµοτικών κοινωφελών
επιχειρήσεων. Θα είναι µια ευκαιρία εκείνοι οι άνθρωποι που έρχονται καθηµερινά σε
επαφή µε τον πολίτη να ευαισθητοποιηθούν, έτσι ώστε να µπορούν να εντοπίσουν τις
δυσκολίες που µπορεί να αντιµετωπίζουν οι πολίτες άνδρες και γυναίκες, λόγω των
αντικρουόµενων απαιτήσεων της εργασίας και της οικογενειακής φροντίδας. Έτσι θα
µπορούν να ενηµερώνουν τους πολίτες για τα µέτρα που λαµβάνονται από το δήµο
και για τις υπηρεσίες από τις οποίες µπορούν να ωφεληθούν.
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Τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και οι υπεύθυνοι / ες των
διευθύνσεων του δήµου
Η ευαισθητοποίηση, ενηµέρωση και στενή συνεργασία µε τις δηµοτικές αρχές
είναι απολύτως απαραίτητα για το σχεδιασµό και την υλοποίηση πολιτικών µε στόχο
τη συµφιλίωση οικογενειακής κι επαγγελµατικής ζωής. Χρειάζεται ο δήµαρχος και τα
µέλη του δηµοτικού συµβουλίου, οι υπεύθυνοι του γραφείου δηµάρχου, τα στελέχη
που ασχολούνται µε τις δηµόσιες σχέσεις του δήµου, οι υπεύθυνοι οικονοµικών και
ιδιαιτέρως η διεύθυνση εξυπηρέτησης πολιτών, που είναι αρµόδια για τη λειτουργία
των ΚΕΠ να ενηµερωθούν για την πολιτική και κοινωνική διάσταση των θεµάτων
Ισότητας. Χρειάζεται να έχει προηγηθεί µια καταγραφή των σχετικών προβληµάτων
που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες της περιοχής και να προωθηθεί ως προτεραιότητα η
αντιµετώπισή

τους.

Είναι

επίσης

σκόπιµος

ο

καθορισµός

συστηµατικών

συναντήσεων, όπου θα παρίστανται όσο το δυνατόν περισσότερα στελέχη του δήµου,
αιρετοί και µη έτσι ώστε να ενηµερώνονται για τις εξελίξεις σε θεωρητικό, πολιτικό
και πρακτικό επίπεδο και να είναι σε θέση να εφαρµόσουν τις πολιτικές αυτές στα
πεδία αρµοδιότητάς τους αλλά και να προσφέρουν µε τις ιδέες και την εµπειρία τους,
διαµορφώνοντας νέες προτάσεις. Είναι σηµαντικό να δούµε την εφαρµογή των
πολιτικών συµφιλίωσης υπό το πρίσµα του gender mainstreaming, δηλαδή της
ενσωµάτωσης της οπτικής του φύλου σε όλες τις πολιτικές. Με αυτή την έννοια η
εφαρµογή του κοινωνικού ωραρίου, που θα αναπτυχθεί παρακάτω µπορεί να γίνει µια
πραγµατικά πιλοτική εφαρµογή που θα ενεργοποιήσει τους υπευθύνους για το
σχεδιασµό πολιτικής σε επίπεδο δήµων έτσι ώστε να προβάλουν τον στόχο της
συµφιλίωσης

ως

κριτήριο

σε

πολλές

πρωτοβουλίες

που

αναλαµβάνουν,

εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, αθλητικές, κοινωνικές κλπ. Για να µπορέσουν να
υλοποιηθούν όλες αυτές οι παρεµβάσεις δεν αρκεί να έχει σταθερή χρέωση την
επεξεργασία θεµάτων Ισότητας µόνο ο / η σύµβουλος Ισότητας. Χρειάζεται
ορισµένοι εκπρόσωποι των διευθύνσεων και των υπηρεσιών που θα συµµετέχουν στις
δράσεις να έχουν µια πιο σταθερή συνεργασία και να συµβάλλουν στην επεξεργασία
προτάσεων. Η οµάδα αυτή θα αλληλεπιδρά µε τη διοίκηση του δήµου µε στόχο τα
καλύτερα αποτελέσµατα στην καταπολέµηση των διακρίσεων βάσει του φύλου.

Οι Ειδικοί και οι Ειδικές στον τοµέα της κοινωνικής φροντίδας
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Στην «Έρευνα Καταγραφής ∆οµών Κοινωνικής Μέριµνας» που διεξήχθει από τη
Στέλλα Παπαµιχαήλ10, έγινε µια πρώτη επαφή και καταγραφή των συνθηκών
λειτουργίας των δοµών αυτών αλλά και των απόψεων και των εκτιµήσεων των
υπευθύνων στελεχών. Είναι σηµαντική η περεταίρω συνεργασία µε το προσωπικό
των δοµών κοινωνικής µέριµνας των δήµων, καθώς και µε τα στελέχη άλλων φορέων
που παρέχουν κοινωνική φροντίδα, όπως είναι για παράδειγµα το Εθνικό Κέντρο
Άµεσης Κοινωνικής Βοήθειας (ΕΚΑΚΒ). Οι ειδικοί και οι ειδικές κοινωνικοί
επιστήµονες είναι τα πρόσωπα που έρχονται σε επαφή µε το κοινό και γνωρίζουν τις
ανάγκες και τις συνθήκες ζωής τους. Επίσης είναι οι εκπρόσωποι των δηµοσίων
φορέων στα µάτια των ωφελούµενων, εκείνοι που µπορούν να συµβάλουν στην
ενδυνάµωση των γυναικών και των ανδρών σε σχέση µε τη συµµετοχή τους στους
ρόλους

και

τις

ευθύνες,

όπου

υποεκπροσωπούνται

και

επιδιώκεται

η

ευαισθητοποίηση τους. Με άλλα λόγια είναι εκείνοι κι εκείνες που µπορούν να
ενδυναµώσουν τις γυναίκες στην αναζήτηση εργασίας και να ενθαρρύνουν τους
άνδρες στη συµµετοχή τους στην οικογενειακή ζωή. Ταυτόχρονα τα στελέχη των
κοινωνικών δοµών µπορούν παρέχουν τη γνώση τους στους ειδικούς συνεργάτες των
ΟΤΑ και στους εκλεγµένους δηµοτικούς συµβούλους και αντιδηµάρχους µε
αρµοδιότητα την κοινωνική πολιτική. Τέλος µπορούν να αξιοποιηθούν απευθείας
στον σχεδιασµό και την υλοποίηση των πολιτικών για τη συµφιλίωση. Η εµπλοκή
αυτή δεν αφορά µόνο τους υπευθύνους των δοµών αλλά το σύνολο των στελεχών που
εξυπηρετούν καθηµερινά τους πολίτες σε δοµές φύλαξης και φροντίδας.
Είναι πολύ σηµαντική η δέσµευση των παραγόντων που αναφέρθηκαν σε υψηλό
επίπεδο, έτσι ώστε τα θέµατα έρευνας και υλοποίησης σε σχέση µε τη συµφιλίωση
οικογενειακής κι επαγγελµατικής ζωής να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των
παρεµβάσεων.

Γ. Προτάσεις παρεµβάσεων για την Συµφιλίωση

10
Παπαµιχαήλ Στέλλα, Έρευνα καταγραφής δοµών κοινωνικής µέριµνας, Α.Σ. «Παρέµβαση
Συµφιλίωσης», Εργο: «∆ιευκόλυνση της επαγγελµατικής ζωής των γυναικών χωρίς διακρίσεις µε την
εφαρµογή κοινωνικών ωραρίων – Κοινωνικό ωράριο», πρόγραµµα Equal.
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Μετά την ενηµέρωση των αρµοδίων πολιτικών και διοικητικών στελεχών του δήµου
και τη δέσµευση από όλες τις πλευρές ότι τα θέµατα Ισότητας και ο στόχος της
Συµφιλίωσης αποτελούν προτεραιότητα, το τµήµα Κοινωνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου ή η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση θα εκπονήσει επιχειρησιακό σχέδιο, το
οποίο και θα υποβάλει για έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Είναι σηµαντικό στην
πρόταση να περιλαµβάνονται οι στόχοι και τα κοινωνικά οφέλη, χρονοδιάγραµµα
δράσης

και

προσδοκώµενων

αποτελεσµάτων,

προϋπολογισµός

και

οργανόγραµµα.
Το σχέδιο αυτό θα συγκεκριµενοποιείται σε ετήσιο Σχέδιο ∆ράσης, το οποίο
θα περιλαµβάνει:
•

Τη διεξαγωγή έρευνας µε τη µορφή της δοµηµένης συνέντευξης σε
αντιπροσωπευτικό

δείγµα

του

τοπικού

πληθυσµού,

έτσι

ώστε

να

καταγραφούν οι ανάγκες των εργαζοµένων και ανέργων γυναικών και
ανδρών που είναι γονείς ή που φροντίζουν άλλα εξαρτώµενα µέλη της
οικογένειας.
•

Την επεξεργασία των αποτελεσµάτων της έρευνας και την παρουσίαση των
αποτελεσµάτων.

•

Την ιεράρχηση των αναγκών και τον καθορισµό µέτρων έτσι ώστε οι
ανάγκες αυτές να καλυφθούν σταδιακά. Βασική παράµετρος αυτής της
επιλογής είναι το κατά πόσο είναι εφικτή η χρηµατοδότησή τους και η
ένταξή τους στο υπάρχον θεσµικό πλαίσιο. Σε αυτό το στάδιο του
σχεδιασµού είναι πολύ χρήσιµο να ανατρέξουµε στους οδηγούς καλών
πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου παρουσιάζονται πολιτικές που έχουν
εφαρµοστεί από φορείς κι επιχειρήσεις στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και τα αποτελέσµατα που είχαν. Ενδεικτικά αναφέρεται ο «Οδηγός Καλών
Πρακτικών για τη Συµφιλίωση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής»
που εκδόθηκε στα πλαίσια της Α φάσης υλοποίησης της κοινοτικής
πρωτοβουλίας EQUAL11 καθώς και το Εγχειρίδιο «Καλές Πρακτικές στις
Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Σχέση µε τον Καλύτερο Συνδυασµό της
Οικογενειακής και Επαγγελµατικής ζωής» που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του

11

«Οδηγός Καλών Πρακτικών για τη Συµφιλίωση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» Εθνικό
Θεµατικό ∆ίκτυο για τη συµφιλίωση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής, επιµέλεια: Θοδωρής
Ζέης, Φωτεινή Μηλιώνη, Αθήνα, Μάιος 2005.
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Μεσοπρόθεσµου Κοινοτικού Προγράµµατος ∆ράσης για την Παροχή Ίσων
Ευκαιριών σε Άνδρες και Γυναίκες.12
•

Την πιλοτική εφαρµογή του κοινωνικού ωραρίου (Παράρτηµα 4), µε την
επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των δοµών φροντίδας παιδιών και άλλων
εξαρτώµενων µελών. Η δράση αυτή προτείνεται από την Αναπτυξιακή
Σύµπραξη ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ στα πλαίσια του προγράµµατος
EQUAL και θα υλοποιηθεί από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες ή τις Κοινωφελείς
Επιχειρήσεις των ΟΤΑ, καθώς αυτές έχουν την ευθύνη λειτουργίας των
δοµών παροχής φροντίδας. Η εφαρµογή προβλέπει αρχικά επέκταση του
ωραρίου κατά µία ώρα. Στόχος όµως πρέπει να είναι η κάλυψη των αναγκών
των εργαζοµένων που θα αποτυπωθούν στην έρευνα, στο βαθµό που είναι
δυνατό. Η διεύρυνση των υπηρεσιών αυτών προς την κατεύθυνση της
ευελιξίας, είναι πολύ σηµαντική για την καλύτερη ένταξη των γυναικών στην
αγορά εργασίας. Είναι άλλωστε κατανοητό ότι µε τα τρέχοντα ωράρια των
δοµών φύλαξης παιδιών είναι δύσκολο και σχετικά ασύµφορο για µια
γυναίκα που έχει αναλάβει η ίδια τη φροντίδα των παιδιών της να αναζητήσει
και να διατηρήσει κάποια εργασία. Αυτό συµβαίνει γιατί οι παιδικοί σταθµοί
τηρούν µέχρι στιγµής ένα τέτοιο ωράριο ώστε µια γυναίκα θα µπορούσε να
εµπιστευθεί εκεί τα παιδιά της µόνο για να εργαστεί µε συνθήκες µερικής
απασχόλησης. Σε περίπτωση που τα ωράρια εργασίας της γυναίκας
ξεπερνούν ή δε συµπίπτουν µε τις ώρες λειτουργίας του παιδικού σταθµού,
τότε η οικογένεια θα πρέπει να ζητήσει συµπληρωµατικά τη βοήθεια και
κάποιου άλλου προσώπου. Αν δεν είναι διαθέσιµος κάποιος συγγενής, τότε
θα χρειαστεί η οικογένεια να πληρώσει επιπλέον και κάποια επαγγελµατία
για τις µεσηµεριανές ώρες, µε αποτέλεσµα το κόστος φύλαξης να ξεπερνάει
πολλές φορές το µισθό της µητέρας και να αποτελεί αποθαρρυντικό
παράγοντα για την ισότιµη συµµετοχή της στην απασχόληση.

•

Τη δηµιουργία και λειτουργία Συµβουλευτικού Σταθµού για γυναίκες στα
πλαίσια των Κοινωνικών Υπηρεσιών των ∆ήµων ή των Κοινωφελών
∆ηµοτικών Επιχειρήσεων (παράρτηµα 4), όπου θα παρέχεται επαγγελµατική
συµβουλευτική, καθώς και ενηµέρωση για τα δικαιώµατα στην εργασία, την

12
«Καλές Πρακτικές στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Σχέση µε τον Καλύτερο Συνδυασµό της
Οικογενειακής και Επαγγελµατικής ζωής» , Μεσοπρόθεσµο Κοινοτικό Πρόγραµµα ∆ράσης για την
Παροχή Ίσων Ευκαιριών σε Άνδρες και Γυναίκες (1996 – 2000) Ανταλλαγή, Ανάπτυξη και Μεταφορά
Πληροφοριών και Εµπειριών Καλής Πρακτικής, Αθήνα 2001
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πρόσβαση σε γονικές άδειες, ευέλικτες ρυθµίσεις εργασίας, επιδόµατα και
στις κοινωνικές παροχές. Η διαχείριση των πολλαπλών ρόλων που καλούνται
να παίξουν οι γυναίκες στη σύγχρονη κοινωνία, καθώς και οι ελλείψεις που
υπάρχουν ακόµα στη στήριξη της, δηµιουργούν άγχος και τη φέρνουν συχνά
σε καταστάσεις που µοιάζουν αδιέξοδες. Πολλές φορές οι γυναίκες δεν έχουν
την κατάλληλη πληροφόρηση για τα δικαιώµατά τους από τον εργοδότη ή
από την πολιτεία. Μπορεί να µη γνωρίζουν τις παροχές που δικαιούνται ή να
δυσκολεύονται να τις διεκδικήσουν. Μπορεί ακόµα να τις απασχολούν
θέµατα που έχουν να κάνουν µε τον µητρικό τους ρόλο και µε την ποιότητα
της φροντίδας που παρέχουν στα παιδιά τους σε έναν κόσµο που αλλάζει µε
ραγδαίους ρυθµούς. Σε πολλές περιπτώσεις, µια εξειδικευµένη στήριξη σε
τοπικό επίπεδο, σε χώρους του δήµου που είναι οικείοι στους πολίτες, έτσι
ώστε να είναι προσβάσιµη, φιλική και διαθέσιµη, όποτε η γυναίκα την
χρειαστεί, είναι δυνατό να αποδειχθεί πολύτιµη. Όπως έχει δείξει και
γενικότερα η εµπειρία της συµβουλευτικής γυναικών, η διαδικασία αυτή
µπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για την ανάδειξη των ικανοτήτων και
των δυνατοτήτων πολλών γυναικών που σήµερα δυσκολεύονται να
προχωρήσουν στην αγορά εργασίας.
•

Κατάρτιση ανέργων γυναικών από πιστοποιηµένα ΚΕΚ, στην παροχή
φροντίδας σε παιδιά, ηλικιωµένους και ΑΜΕΑ µε κριτήρια την υψηλή
ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και την ένταξη στην αγορά εργασίας
γυναικών που βρίσκονται αποκλεισµένες από αυτήν λόγω ηλικίας ή
περιορισµένων προσόντων. Σύµφωνα µε τον οδηγό Καλών Πρακτικών
(επιµέλεια: Ζέης, Μηλιώνη) µια καλή πρακτική που έχει γνωρίσει τεράστια
επιτυχία στην Ολλανδία είναι η δηµιουργία παιδικών σταθµών µικρής
κλίµακας για 6-12 παιδιά, µέσω της προώθησης της αυτοαπασχόλησης των
γυναικών.

Όλοι

οι

παιδικοί

σταθµοί

που

δηµιουργήθηκαν

σε

αποµακρυσµένες κυρίως περιοχές ανήκουν σε γυναίκες επιχειρηµατίες, έχουν
ευέλικτο ωράριο λειτουργίας και χρεώνουν τις υπηρεσίες τους µε την ώρα. Οι
γυναίκες που τους ίδρυσαν παρακολούθησαν κατάρτιση διάρκειας 3 µηνών
και µετά από ένα χρόνο λειτουργίας τους χορηγείται ISO. Η κατάρτιση σε
παιδαγωγικά θέµατα είναι διαρκής και επαναλαµβάνεται 5 φορές το χρόνο.

42

•

Τη µελέτη του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου σε σχέση µε τους
δικαιούχους των δοµών κοινωνικής µέριµνας και τη διερεύνηση των
δυνατοτήτων διεύρυνσης του δικαιώµατος σε περισσότερους πολίτες που το
έχουν ανάγκη. Η δράση αυτή προτείνεται καθώς για την εγγραφή σε παιδικό
σταθµό είναι προϋπόθεση να εργάζονται και οι δύο γονείς, παράµετρος, που
δυσχεραίνει την αναζήτηση εργασίας ή την παρακολούθηση προγραµµάτων
κατάρτισης από τις άνεργες µητέρες. Παρόµοιες ελλείψεις µπορεί να
αποτυπωθούν στην έρευνα.

•

Τη λήψη µέτρων ευαισθητοποίησης µε στόχο την ισόρροπη συµµετοχή των
ανδρών και των γυναικών στην επαγγελµατική και οικογενειακή ζωή, µεταξύ
άλλων, µέσω της εφαρµογής δοκιµαστικών δράσεων και εκστρατειών
ενηµέρωσης για την πρόοδο των αντιλήψεων και την εξάλειψη των εµποδίων
στη συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Οι δράσεις ενηµέρωσης
– ευαισθητοποίησης θα πρέπει να διαµορφώνουν σαφές και ξεκάθαρο
µήνυµα προς συγκεκριµένες οµάδες στόχο, όπως ενδεικτικά:

1. Προς τους πατέρες για τον ενεργό τους ρόλο και στην οικογένεια
2. Προς τις µητέρες για την συνειδητοποίηση των δικαιωµάτων τους στην αγορά
εργασίας
3. Προς τις επιχειρήσεις για την ανάπτυξη του κοινωνικού τους χαρακτήρα
4. Προς τους κοινωνικούς φορείς για την δραστηριοποίησή τους στην έρευνα και
την πρόταση ενεργών µέτρων για την ισορροπία
5. Προς την πολιτεία για τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις στην εργασία

Σε περίπτωση που η πρόταση για το ετήσιο Σχέδιο ∆ράσης γίνει δεκτή από το
δηµοτικό συµβούλιο είναι σηµαντικό να υπάρξει δέσµευση από όλους τους
εµπλεκόµενους φορείς για την καλύτερη υλοποίηση της. Χρειάζεται εποµένως να
υπάρξει σαφέστερος προγραµµατισµός, ο οποίος θα λαµβάνει υπόψη τη συζήτηση
που θα έχει προηγηθεί. Ταυτόχρονα προβλέπεται η παρουσία του συγκεκριµένου
θέµατος στην ατζέντα και εποµένων συνεδριάσεων του δηµοτικού συµβουλίου, όπου
θα µπορεί να συζητηθεί η πορεία της δράσης και να υπάρξουν βελτιωτικές αλλαγές
βάσει της εµπειρίας που αποκτιέται σταδιακά. Ακόµα είναι απαραίτητο να
αποφασιστεί συζήτηση απολογισµού µετά την εφαρµογή των προτεινόµενων
µέτρων, έτσι ώστε να καταγραφούν τα αποτελέσµατα και οι ελλείψεις και να
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συζητηθούν νέες προτάσεις για την πολλαπλασιαστική αξιοποίηση της ενέργειας που
υλοποιήθηκε. Αν η πρόταση

δεν εγκριθεί είναι σκόπιµο να καταγραφούν οι

ενστάσεις ώστε η πρόταση να µην χαθεί αλλά να αναδιαµορφωθεί βάσει των
δυνατοτήτων υλοποίησης που διαθέτει ο συγκεκριµένος ΟΤΑ. Μετά την έγκριση
του ετησίου Επιχειρησιακού Σχεδίου από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και του σχετικού
προϋπολογισµού, µπορεί να αρχίσει η υλοποίηση των προτεινόµενων δράσεων.
Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατό ξεκινώντας από µεµονωµένες δράσεις να
διαµορφώσουµε σταδιακά τις συνθήκες για την εφαρµογή πολιτικών που θα
αντιµετωπίσουν το ζητούµενο της συµφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελµατικής
ζωής µε συνολικό τρόπο και θα οδηγήσουν στην άρση των διακρίσεων σε βάρος των
γυναικών στην αγορά εργασίας.

Μακροπρόθεσµοι στόχοι
Πέραν του ετήσιου Επιχειρησιακού σχεδίου προτείνεται:
•

Η θεσµοθέτηση της συστηµατικής επιµόρφωσης όλων των εµπλεκοµένων
στις κοινωνικές υπηρεσίες πάνω στην οπτική του φύλου και το πρόταγµα της
συµφιλίωσης επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής έτσι ώστε να
αντιµετωπίζουν µέσα από αυτό το πρίσµα τους/τις ωφελούµενους/ες
λειτουργώντας πολλαπλασιαστικά αλλά και διαπαιδαγωγώντας ενήλικες και
παιδιά µε τις αρχές της ισότητας και της ισότιµης συµµετοχής ανδρών και
γυναικών στην εργασία και στις οικογενειακές ευθύνες.

•

Η

∆ιαµόρφωση

εργαλείων

που

να διερευνούν

τις

ανάγκες

των

ωφελουµένων, τα οποία να ενταχθούν µόνιµα στην γνωριµία µε τους
ωφελούµενους έτσι ώστε οι κοινωνικές δοµές να είναι επαρκώς ενήµερες για
τις ανάγκες των εκάστοτε ωφελούµενων.

∆ιερεύνηση αναγκών
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Όπως αναφέρεται στην συγκριτική µελέτη για την Συµφιλίωση13, η διαθεσιµότητα
θέσεων στις υποδοµές φροντίδας παιδιών δεν απαντάει στο ερώτηµα αν καλύπτονται
οι ανάγκες του τοπικού πληθυσµού. Το αίτηµα που εµφανίζεται αυτή τη στιγµή για
τέτοιες δοµές προκύπτει από την παρούσα, χαµηλή, συµµετοχή των µητέρων στην
εργασία και αντίστοιχα από τα ποσοστά ανεργίας των γυναικών. Όπως έχει ήδη
αναφερθεί, στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ελλάδα η συµµετοχή των γυναικών είναι
αρκετά µικρή. Ιδιαίτερα στη χώρα µας κυριαρχούν εναλλακτικές µορφές φύλαξης
των παιδιών που εµπλέκουν τις γιαγιάδες (γυναίκες 55-65 ετών που κατέχουν πολύ
χαµηλό ποσοστό συµµετοχής στην αγορά εργασίας) αλλά και την πολύ συχνή
«κρυφή» και ανασφάλιστη εργασία γυναικών στα σπίτια των οικογενειών µε
εργαζόµενους γονείς.
Εποµένως υπάρχουν ποσοτικές (αριθµός γονέων που δεν φτάνουν να κάνουν
αίτηση σε κάποιο παιδικό σταθµό δηµοτικό ή ιδιωτικό) αλλά και ποιοτικές ( ωράριο,
πρόσβαση, ποιότητα φροντίδας) ανάγκες που αφορούν το σύνολο των κατοίκων της
περιοχής.
Αντίστοιχα µπορούµε να µιλήσουµε και για τις υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωµένων
ή άλλων εξαρτηµένων µελών. Πολύ συχνά οι γυναίκες που φροντίζουν τους
ανθρώπους αυτούς έχουν συµβιβαστεί µε την έλλειψη δυνατότητας να εργαστούν µε
αποτέλεσµα να µην αναζητούν τη βοήθεια των σχετικών υπηρεσιών.

Είναι

χαρακτηριστικό ότι στην έρευνα της Στέλλας Παπαµιχαήλ για την καταγραφή δοµών
κοινωνικής

µέριµνας14,

Τα

στελέχη

των

δοµών

απαντούν

στα

σχετικά

ερωτηµατολόγια τα εξής:
1.

Καταρχήν στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι υπεύθυνες των
κοινωνικών υπηρεσιών βρίσκονται σε στενή συνεργασία µε τους χρήστες
των υπηρεσιών καθώς και µε τις τοπικές αρχές ενώ διοργανώνονται
τακτικά συναντήσεις των στελεχών µε του συγγενείς των παιδιών, των
ηλικιωµένων ή των ΑΜΕΑ. Καταλαβαίνουµε λοιπόν ότι υπάρχουν οι
πληροφορίες για τις ανάγκες των ωφελουµένων ως προς τον τρόπο
λειτουργίας των δοµών.

13

Reconciliation of Work and Private Life: A comparative review of thirty European countries,
European Commission, Directorate – General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities,
Unit G.1, Manuscript completed in September 2005
14

Παπαµιχαήλ Στέλλα, Έρευνα καταγραφής δοµών κοινωνικής µέριµνας, Α.Σ. «Παρέµβαση
Συµφιλίωσης», Εργο: «∆ιευκόλυνση της επαγγελµατικής ζωής των γυναικών χωρίς διακρίσεις µε την
εφαρµογή κοινωνικών ωραρίων – Κοινωνικό ωράριο», πρόγραµµα Equal.
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2.

Οι υπεύθυνες των δοµών έχουν δεχτεί αιτήµατα των χρηστών και των
συγγενών τους ως προς διάφορες παραµέτρους της λειτουργίας των δοµών.
Πολλά αιτήµατα αφορούν στο ωράριο ενώ άλλα στην προσθήκη νέων
υπηρεσιών κλπ. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις, σε ένα µεγάλο ποσοστό ήταν
δυνατό να ανταποκριθούν στα αιτήµατα αυτά µε εξαίρεση τη δυνατότητα
επέκτασης του ωραρίου. Είναι κατανοητό ότι ο ίδιος αριθµός εργαζοµένων
δεν είναι δυνατό να καλύψει διευρυµένες ανάγκες ως προς αυτόν τον
τοµέα. Προκύπτει εποµένως το θέµα της χρηµατοδότησης και των
προσλήψεων που καλό είναι να εκτιµηθεί και να απαντηθεί σύµφωνα µε τις
αρχές της συµφιλίωσης οικογενειακής κι επαγγελµατικής ζωής.

3.

Είναι σηµαντικό να επισηµάνουµε ότι οι υπεύθυνες των δοµών απαντούν
κατά πλειοψηφία ότι οι δοµές ευθύνης τους καλύπτουν σε µεγάλο βαθµό
τις ανάγκες των ωφελουµένων. Όταν όµως ερωτώνται κατά πόσο οι
υπηρεσίες αυτές καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών, των ηλικιωµένων ή
των ΑΜΕΑ που κατοικούν στον δήµο, οι απαντήσεις είναι πολύ πιο
επιφυλακτικές. Το 50% των υπευθύνων παιδικών σταθµών δηλώνει
ανεπάρκεια κάλυψης των αναγκών όλων των παιδιών του δήµου. Το ίδιο
απαντούν και όλες οι υπεύθυνες δοµών φροντίδας ΑΜΕΑ, καθώς και το
62,5 % των υπευθύνων δοµών φροντίδας ηλικιωµένων.

Η παραπάνω µελέτη λοιπόν µας δείχνει ότι οι υπηρεσίες φροντίδας λειτουργούν
µε επαρκή αν και όχι βέλτιστο τρόπο ως προς τις ανάγκες των ωφελουµένων. ∆εν
είναι όµως δυνατόν να καλύψουν το σύνολο των κατοίκων. Άλλωστε δεν έχουµε
την πληροφόρηση για τον ακριβή αριθµό των παιδιών, ΑΜΕΑ και ηλικιωµένων
που θα είχαν ανάγκη τη στήριξη των κοινωνικών δοµών καθώς και των
φροντιστών τους, που είναι συνήθως γυναίκες εργαζόµενες ή άνεργες. Πολύ
περισσότερο δεν γνωρίζουµε τις ιδιαίτερες ανάγκες αυτού του πληθυσµού έτσι
ώστε να σχεδιάσουµε τρόπους λειτουργίας τέτοιους που να επιτρέπουν σε αυτές
να µπουν η/και να παραµείνουν στην αγορά εργασίας. Τέλος δε γνωρίζουµε µε
ακρίβεια τις ιδέες και αντιλήψεις σχετικά µε την ενδοοικογενειακή φροντίδα που
µοιράζονται οι γυναίκες αυτές και οι οικογένειές τους.
Χρειάζεται λοιπόν να διερευνήσουµε τους παραπάνω τοµείς έτσι ώστε να
καταγράψουµε και να ιεραρχήσουµε τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.
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Καταγραφή αναγκών
Είναι σκόπιµο εξειδικευµένες οµάδες να σχεδιάσουν και να εκπονήσουν έρευνα
καταγραφής αναγκών ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του δήµου (µέγεθος,
γεωγραφική θέση, κυρίαρχος τρόπος παραγωγής, θέση των γυναικών στην παραγωγή
κλπ).
Το πρώτο σκέλος της έρευνας, για τους εν λόγω δήµους καλύπτεται σε µεγάλο
βαθµό από την έρευνα της Παπαµιχαήλ που παρέχει πληροφορίες για τον αριθµό και
τα χαρακτηριστικά των ωφελουµένων των κοινωνικών δοµών έτσι όπως αυτές
λειτουργούν σήµερα. Πρόσθετες πληροφορίες µπορούµε να έχουµε για τον αριθµό
των παιδιών ανά ηλικία που κατοικούν στο δήµο, για τους µαθητές που φοιτούν στα
δηµοτικά σχολεία της περιοχής, όπως και για τους κατοίκους µε αναπηρία. Επίσης
από τους τοπικούς ΟΑΕ∆ µπορούµε να γνωρίζουµε τους αριθµούς και τα ποσοστά
των καταγεγραµµένων ανέργων ανδρών και γυναικών της περιοχής. Ωστόσο αυτά τα
στοιχεία που µπορούµε να πάρουµε εύκολα από τους αρµόδιους φορείς είναι κυρίως
ποσοτικά και δεν διευκρινίζουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόµων αυτών είτε
πρόκειται για παιδιά και εξαρτηµένα µέλη της οικογένειας είτε πρόκειται τους/τις
φροντιστές τους.
Για τις ανάγκες αυτές θα χρειαστεί να ερωτηθούν αντιπροσωπευτικές οµάδες του
ενεργού πληθυσµού, εργαζόµενοι/ες και άνεργοι/ες κάτοικοι της περιοχής. Θα ήταν
χρήσιµο να ερωτηθούν µε ερωτηµατολόγια και προστασία της ανωνυµίας τους για
παράδειγµα 1. Οι υπάλληλοι ενός δηµόσιου οργανισµού, του δήµου ή κάποιας
δηµόσιας υπηρεσίας της περιοχής. 2. Οι υπάλληλοι κάποιας ή κάποιων ιδιωτικών
επιχειρήσεων που να λειτουργούν στην περιοχή και 3. Οι άνεργοι-ες που
προσέρχονται στον τοπικό ΟΑΕ∆ ή στις υπηρεσίες συµβουλευτικής ανέργων που
µπορεί να λειτουργούν στον δήµο.
Μια τέτοια έρευνα θα µπορούσε να µας απαντήσει στο τι θέσεις έχουν στην
αγορά εργασίας οι γυναίκες, κατά πόσο η θέση και η εξέλιξή τους επηρεάζεται από
την ύπαρξη παιδιών ή άλλων εξαρτηµένων µελών και πώς κατανέµονται οι
οικογενειακές φροντίδες στην οικογένεια. Είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε ποιες είναι
οι αντιλήψεις των κατοίκων ανδρών και γυναικών, εργαζοµένων και ανέργων για την
κατανοµή αυτή, καθώς και τις αντιλήψεις τους για την ανάθεση µέρους της φροντίδας
σε κοινωνικές υπηρεσίες.
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Επίσης είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε κάποια πράγµατα για τις εργασιακές
συνθήκες των πολιτών (µερική ή πλήρης απασχόληση, ωράριο, συνεχής ή
διαλειπούσα απασχόληση κλπ) είτε εργάζονται στον δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό
τοµέα.

Παρουσίαση εργαλείων καταγραφής αναγκών
Για να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήµατα, καθώς κι εκείνα που αφορούν πιο
συγκεκριµένα τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας και τη χρήση που γίνεται
από άνδρες και γυναίκες των ρυθµίσεων που αφορούν τον συνδυασµό οικογενειακής
και επαγγελµατικής ζωής προτείνεται µεθοδολογικά η δοµηµένη συνέντευξη από την
οποία µπορούµε να εξάγουµε λεπτοµερή ποιοτικά συµπεράσµατα, και να
αποκτήσουµε έτσι για πρώτη φορά µια εκτενή περιγραφή των συνθηκών εργασίας και
των αναγκών των εργαζοµένων, τις οποίες καλούνται να καλύψουν οι κοινωνικές
υπηρεσίες των ΟΤΑ. Συγκεκριµένα προτείνονται δύο εργαλεία:
Το πρώτο είναι ένας οδηγός δοµηµένης συνέντευξης για εργαζόµενες κι
εργαζόµενους όπου εξετάζονται οι αντιλήψεις των εργαζοµένων για την πορεία της
καριέρας τους, η επιχειρησιακή κουλτούρα που συναντούν σε σχέση µε τα θέµατα
φύλου και η επίδραση της φροντίδας της οικογένειας στην εξέλιξη της καριέρας
(Παράρτηµα 1).. Το εργαλείο αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί και κατά την εφαρµογή
Σχεδίων για τη Συµφιλίωση Επαγγελµατικής και Οικογενειακής Ζωής σε επιχειρήσεις
του ∆ηµόσιου και του Ιδιωτικού τοµέα, όπως παρουσιάζονται συνοπτικά σε επόµενο
κεφάλαιο.
Το δεύτερο είναι επίσης ένας οδηγός δοµηµένης συνέντευξης που θα
περιλαµβάνει τη θεµατολογία, η οποία παρουσιάστηκε συνοπτικά στο προηγούµενο
κεφάλαιο. Μπροστά στα συµπεράσµατα που θα προκύψουν από αυτό το εργαλείο θα
κληθούν να τοποθετηθούν και οι φορείς κοινωνικής φροντίδας των ΟΤΑ
λαµβάνοντας τα αντίστοιχα µέτρα (Παράρτηµα 2).
Όπως έχει ήδη αναφερθεί είναι πολύ σηµαντική η συµβολή των στελεχών των
δοµών κοινωνική µέριµνας. Για το θέµα αυτό έχει ήδη διεξαχθεί έρευνα µε τίτλο
«Καταγραφή των δοµών Κοινωνικής Μέριµνας», τα συµπεράσµατα της οποίας έχουν
σχολιαστεί

παραπάνω.

Ενδεικτικά

περιλαµβάνεται

στο

Παράρτηµα

3

το

ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα αυτή.
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Κοινωνικό Ωράριο
Στα προηγούµενο κεφάλαια αναπτύχθηκε η γενική µεθοδολογία που δίνει βασικούς
άξονες για τη διαµόρφωση και την προώθηση προτάσεων για την συµφιλίωση
οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής. Στην κατεύθυνση αυτή επιδιώκεται η
διευκόλυνση της επαγγελµατικής ζωής των γυναικών χωρίς διακρίσεις µε την
εφαρµογή κοινωνικών ωραρίων. Πρόκειται για τη δράση «Κοινωνικό Ωράριο» που
υλοποιείται στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ µέσω της αντίστοιχης δράσης EQUAL
www.koinoniko-orario.gr (Παράρτηµα 4)Το σκεπτικό που διέπει τη δράση αυτή είναι
ότι παρά τα σηµαντικά βήµατα προόδου που έχουν σηµειωθεί στη χώρα µας όσον
αφορά στην προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ των δύο φύλων σε επίπεδο
θεσµών και µέτρων και έχουν δηµιουργηθεί δοµές υποστήριξης των γυναικών, η
ανεργία των γυναικών - και οι συνέπειες αυτής - εξακολουθεί να

αποτελεί

σηµαντικό πρόβληµα.
Στις µεγάλες πόλεις και ειδικά στην Αθήνα όπου οι παραδοσιακές
οικογενειακές δοµές υποστήριξης έχουν εξασθενήσει, η κατ’ οίκον φύλαξη µικρών
παιδιών, υπερηλίκων, ατόµων µε ανίατες ασθένειες κλπ, αποτελεί πολύ συχνό λόγο
αποκλεισµού

της

γυναίκας

από

την

αγορά

εργασίας

Με δεδοµένο δε ότι ο µη ενεργός γυναικείος πληθυσµός αντιπροσωπεύει ένα µεγάλο
ποσοστό του γυναικείου πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας, έστω και αν µειώνεται
διαχρονικά, διαπιστώνεται έντονο πρόβληµα στην αγορά εργασίας των γυναικών, µε
κυρίαρχες συνιστώσες τους αργούς ρυθµούς ένταξης των γυναικών στο εργατικό
δυναµικό, τους αυξανόµενους ρυθµούς εξέλιξης της ανεργίας και το κυριότερο τους
έντονους ρυθµούς αύξησης της γυναικείας µακροχρόνιας ανεργίας, η οποία φτάνει σε
πολύ υψηλά επίπεδα.
Ο βασικός στόχος του έργου είναι η εφαρµογή πολιτικών και δράσεων που
αποσκοπούν στην συµφιλίωση της οικογενειακής µε την επαγγελµατική ζωή
εργαζοµένων και ανέργων γυναικών. Έτσι οι περισσότερες δράσεις του έργου
ενσωµατώνουν τη διάσταση του φύλου και προωθούν την ισότητα των ευκαιριών.
Με δεδοµένο το γεγονός ότι στη χώρα µας ο δείκτης ανεργίας στις γυναίκες είναι
πολύ υψηλότερος από ότι στους άνδρες, ειδικότερα για τη µακροχρόνια ανεργία, το
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προτεινόµενο έργο ξεκινά τις δράσεις του λαµβάνοντας υπ' όψη τη διάσταση του
φύλου.
Οι δράσεις της εφαρµογής Κοινωνικών Ωραρίων σε υφιστάµενες µονάδες
Κοινωνικής

Μέριµνας,

της

δηµιουργίας

∆οµών

Στήριξης

της

Γυναικείας

Απασχόλησης, της υλοποίησης προγραµµάτων κατάρτισης, του σχεδιασµού και
υλοποίησης ενεργειών δηµοσιότητας θα συµβάλουν ουσιαστικά στην προώθηση της
πολιτικής

των

ίσων

ευκαιριών

και

της

συµφιλίωσης

οικογενειακής

και

επαγγελµατικήςζωής.
Με την ολοκλήρωση του έργου αναµένεται εποµένως να επιτευχθούν οι στόχοι του
σχεδίου:
•

Βελτίωση της ικανότητας ένταξης στην αγορά εργασίας των γυναικών

•

Προώθηση των ίσων ευκαιριών

•

Ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας των γυναικών

•

Ενθάρρυνση

της

προσαρµοστικότητας

των

εργαζοµένων

και

των

επιχειρήσεων.
Ωφελούµενοι από την υλοποίηση του Έργου είναι εργαζόµενοι µε οικογενειακές
υποχρεώσεις φροντίδας παιδιών και άλλων εξαρτώµενων ατόµων καθώς επίσης
γυναίκες που είτε έχουν αποµακρυνθεί από την αγορά εργασίας λόγω οικογενειακών
υποχρεώσεων και επιθυµούν να επανενταχθούν στην απασχόληση ή που
δυσκολεύονται να ενταχθούν στην αµειβόµενη απασχόληση λόγω έλλειψης
ευέλικτων µορφών ένταξης, ελλιπούς στήριξης ή ασυµβατότητας ωραρίων.
Σκοπός των παρεµβάσεων µας είναι η βελτίωση της λειτουργίας των δοµών
αυτών, έτσι ώστε οι γυναίκες και οι άνδρες που δυσκολεύονται να ενταχθούν στην
αγορά εργασίας λόγω των απαιτήσεων της ενδο-οικογενειακής φροντίδας, να έχουν
τη δυνατότητα
1. Να αναζητήσουν εργασία
2. Αν χρειάζεται να παρακολουθήσουν προγράµµατα κατάρτισης
3. Να διατηρήσουν ικανοποιητικές θέσεις εργασίας και να εξελιχθούν
επαγγελµατικά, ενώ τα εξαρτηµένα µέλη της οικογένειάς τους θα έχουν
υψηλής ποιότητας φροντίδα.
Επίσης στόχος είναι η ένταξη των πολιτικών συµφιλίωσης στη συνολική διαµόρφωση
του τρόπου λειτουργίας των διαφόρων κοινωνικών δοµών. Στα πλαίσια του έργου
«Κοινωνικό ωράριο» προβλέπεται η πιλοτική επέκταση των ωρών λειτουργίας των
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παιδικών σταθµών, έτσι ώστε οι εργαζόµενοι και οι εργαζόµενες να καλύπτονται σε
µεγαλύτερο βαθµό ως προς την ανάγκη φύλαξης των παιδιών τους και συγκεκριµένα
οι γυναίκες να µπορούν ευκολότερα να εξισορροπήσουν τις επαγγελµατικές µε τις
οικογενειακές τους υποχρεώσεις.

∆ηµοσιότητα κι ευαισθητοποίηση
Η δηµοσιότητα των δράσεων που αναλαµβάνονται στα πλαίσια των προγραµµάτων
EQUAL αλλά και εκείνων που εφαρµόζονται ως καλές πρακτικές από δήµους κι
επιχειρήσεις έχει πολλαπλούς στόχους και οφέλη. Γνωστοποιεί τις υπηρεσίες στο
ευρύ κοινό, ενηµερώνει τους πολίτες για τα δικαιώµατά τους, ενηµερώνει ειδικά τους
γονείς για τις δυνατότητες φροντίδας που παρέχονται για τους οικείους τους και για
τα οφέλη που µπορούν να αποκοµίσουν βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής τους,
ευαισθητοποιεί τους πολίτες στο θέµα της ισότητας των φύλων και των κοινωνικών
διακρίσεων γενικά. Αλλάζει τη νοοτροπία και σπάει τα στερεότυπα που αποδίδουν
συγκεκριµένους ρόλους σε άνδρες και γυναίκες.
Προτείνεται:

•

∆ηµοσιότητα των δράσεων µέσα από εκδηλώσεις και ηµερίδες παρουσίασης
και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων τους. Επίσης µέσα από συστηµατική
αρθογραφία του επιστηµονικού προσωπικού που εµπλέκεται στον σχεδιασµό
και την υλοποίηση των δράσεων αυτών.

•

Χρήση του διαδικτύου τόσο για γνωστοποίηση του έργου στο ευρύ κοινό όσο
και για επικοινωνία και ευαισθητοποίηση όλων των φορέων. Τόσο εκείνων
που εµπλέκονται στην εφαρµογή όσο κι εκείνων που θα κληθούν αργότερα να
εργαστούν για τη διεύρυνση της χρήσης των συγκεκριµένων µέτρων.

•

Ευαισθητοποίηση των υπευθύνων κι εργαζοµένων στις κοινωνικές δοµές
πάνω στα θέµατα συµφιλίωσης επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής.

Ευαισθητοποίηση του πληθυσµού 1. αφενός για να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες
που µπορεί να δίνονται κυρίως στις γυναίκες για καλύτερο συνδυασµό εργασίας και
οικογενειακής φροντίδας, 2. αφετέρου του συνόλου των κατοίκων ανδρών και
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γυναικών πάνω στα οφέλη της συµµετοχής και των δύο φύλων τόσο στη φροντίδα της
οικογένειας όσο και στην οικονοµική ζωή.
•

Ευαισθητοποίηση, δηλαδή του πληθυσµού συνολικά σε θέµατα ισότητας έτσι
ώστε οι επιµέρους παρεµβάσεις στον τρόπο λειτουργίας των δοµών φύλαξης
και φροντίδας των εξαρτηµένων µελών της οικογένειας να βρίσκουν όσο το
δυνατόν πιο πρόσφορο έδαφος. Στην Ισπανία, για παράδειγµα,

η Α.Σ.

Madrid, A city for reconciliation, οργάνωσε µια πολυδιάστατη εκστρατεία, η
οποία συνδύασε µια γενική επικοινωνιακή στρατηγική για το σύνολο του
πληθυσµού της πόλης, µε µία σειρά από κάθετες δραστηριότητες που
απευθύνονταν σε ειδικές οµάδες στόχους όπως οι νέοι, οι φοιτητές, στελέχη
επιχειρήσεων, προσωπικό τµηµάτων ανθρώπινου δυναµικού και γυναίκες. Το
λογότυπο για τους φοιτητές ήταν «Βρέξε τα πόδια σου στην Ισότητα» ενώ για
τους νέους το µήνυµα αλλά και το θέµα του αντίστοιχου διαγωνισµού
διηγήµατος ήταν «Το σπίτι σου είναι µέρος του κόσµου, λάβε µέρος στον
κόσµο, λάβε µέρος στο σπίτι σου».
•

Για τον σκοπό αυτό είναι σκόπιµο να επιδιωχθεί τακτική συνεργασία του
συµβούλου ισότητας και, που ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά του έχουν
αναπτυχθεί σε προηγούµενο κεφαλαίο, και των στελεχών που εµπλέκονται εκ
του αντικειµένου τους στο σχεδιασµό και την υλοποίηση των δράσεων µε τα
παρακάτω πρόσωπα και φορείς:
1. Με το εκπαιδευτικό προσωπικό των παιδικών σταθµών και των
σχολείων της περιοχής.
2. Με το προσωπικό των ΚΑΠΗ και του προγράµµατος «Βοήθεια στο
σπίτι»
3. Με τους συλλόγους γονέων και κηδεµόνων της περιοχής.
4. Με τα προγράµµατα συµβουλευτικής γονέων που διοργανώνονται από
το Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι∆ΕΚΕ) σε
συνεργασία µε τους δήµους.
5. Με τις δηµόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στην περιοχή παρέµβασης. Η συνεργασία αυτή θα περιλαµβάνει
ενηµέρωση για τις δοµές φροντίδας του δήµου και για την εξέλιξη
τους (πχ. ∆ιεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας, δηµιουργία µια νέας
δοµής ή ενός νέου παραρτήµατος κλπ) αλλά και προαγωγή της
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εφαρµογής πολιτικών Ισότητας και Συµφιλίωσης στο εσωτερικό τών
επιχειρήσεων.

ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ:
Η

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ

ΤΗ

ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ

ΣΤΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που εντάσσουν στη
λειτουργία τους πολιτικές ισότητας. Πολλές από αυτές µάλιστα είναι στην
κατεύθυνση της συµφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής. Η επιλογή
αυτή πολλών επιχειρήσεων που δηµιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την
περαιτέρω διάδοση αυτών των πολιτικών συνδέεται µε την εταιρική κοινωνική
ευθύνη. Σύµφωνα µε αυτή την πολιτική στάση που αναδεικνύεται στην Ελλάδα και
διεθνώς, οι εταιρίες εντάσσουν οικιοθελώς στις επιχειρηµατικές ενέργειες και
συναλλαγές τους, δραστηριότητες µε ιδιάζον κοινωνικό και περιβαλλοντικό
περιεχόµενο. Βασικές προτεραιότητες της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι η
συνεισφορά προς τους εργαζόµενους, τις οικογένειές τους, την τοπική κοινότητα και
την ευρύτερη κοινωνία. Πρόκειται για µια πολιτική δέσµευση που αναλαµβάνουν οι
επιχειρήσεις απέναντι στην κοινωνία, τους διεθνείς και τοπικούς κοινωνικούς
εταίρους τους.
Η Εταιρική κοινωνική ευθύνη µπορεί να είναι εσωτερική ή εξωτερική. Η
Εσωτερική αφορά στο ανθρώπινο δυναµικό των επιχειρήσεων. Το πεδίο εφαρµογής
τους είναι ευρύ και περιλαµβάνει µεταξύ άλλων την ενίσχυση της ισότητας των
φύλων. Η επιχείρηση που υιοθετεί εταιρική κοινωνική ευθύνη οφείλει να την θέτει
στο κέντρο της λειτουργίας της, να αποτελεί κριτήριο για τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων και να συνεργάζεται µε άλλους φορείς, προσφέροντας στο κοινωνικό
σύνολο χωρίς να προσδοκά βραχυπρόθεσµα οφέλη. Οι εργαζόµενοι και οι
εργαζόµενες επίσης χρειάζεται να συµµετέχουν ενεργά στη διαµόρφωση της
κοινωνικά υπεύθυνης δράσης.
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Η εφαρµογή µέτρων στα πλαίσια των επιχειρήσεων που να ενισχύουν τη
συµφιλίωση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής είναι βάσει της διεθνούς
εµπειρίας προς όφελος τόσο της κοινωνίας

όσο και των επιχειρήσεων. Οι

περιορισµοί της συµµετοχής και ανέλιξης των γυναικών, που συνδέονται µε την
αυξηµένη συµµετοχή τους στην ενδοοικογενειακή φροντίδα µεταφράζονται σε
χαµένες ευκαιρίες ανάπτυξης για την ίδια την επιχείρηση. Επίσης η καλύτερη
ποιότητα ζωής ανδρών και γυναικών και η κάλυψη των οικογενειακών τους αναγκών
παρέχει το κίνητρο για την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν στον κοινωνικά
υπεύθυνο εργοδότη. Ακόµα, µέσα από δράσεις που βοηθούν στη συµφιλίωση οι
γυναίκες είναι πιο διαθέσιµες για αξιοποίηση από τις επιχειρήσεις, µε αποτέλεσµα να
οι τελευταίες να έχουν πρόσβαση σε µια ευρύτερη δεξαµενή ταλέντων, δεξιοτήτων,
προσωπικοτήτων και προσόντων για την προώθηση της δουλειάς τους.

Σχεδιάζοντας Εταιρικές παρεµβάσεις για τη Συµφιλίωση
Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή, η Ελληνική Αναπτυξιακή Σύµπραξη αποτελείται
αποκλειστικά από κοινωφελείς επιχειρήσεις συνδεόµενες µε τους ΟΤΑ και ως εκ
τούτου στην παρουσίαση αυτή επεξεργαζόµαστε κυρίως τη συµβολή της τοπικής
αυτοδιοίκησης µέσω της βελτίωσης των παρερχοµένων υπηρεσιών φροντίδας.
Θέλοντας όµως να αναδείξουµε τη σηµασία της συµµετοχής των επιχειρήσεων για
την πιο ισόρροπη επαγγελµατική ζωή των γυναικών και των ανδρών, θα
προσπαθήσουµε να παρουσιάσουµε εδώ ένα σχέδιο δράσης, αξιοποιώντας την
πιλοτική εφαρµογή Σχεδίων Ισότητας στο πλαίσιο της «Equal – Ανδροµέδα», όπως
κωδικοποιείται στον «Οδηγό εφαρµογής Σχεδίων Ισότητας» των Μαρία Λιάπη και
Μαρία Τζαβάρα.
Γενικά η συνεισφορά των επιχειρήσεων στη Συµφιλίωση µπορεί να
υλοποιηθεί µέσω
•

Της διεύρυνσης των γονικών αδειών

•

Του δικαιώµατος άδειας πατρότητας εξίσου µε την άδεια µητρότητας.

•

Της επιδότησης παιδικού σταθµού

•

Του σεβασµού του ωραρίου των εργαζοµένων

•

Της αποσύνδεσης της επαγγελµατικής εξέλιξης από τις οικογενειακές
υποχρεώσεις
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•

Γενικά της εφαρµογής του gender mainstreaming

στη λειτουργία της

επιχείρησης.

Σκοπός είναι η υιοθέτηση µια συγκεκριµένη µεθοδολογίας που να επιτρέπει:
•

Την αποτύπωση του προφίλ της επιχείρησης

•

Την καταγραφή της θέσης των εργαζοµένων γυναικών και των προβληµάτων
που αντιµετωπίζουν σε σχέση µε τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις

•

Την καταγραφή των απόψεων των εργαζοµένων ως προς τις ανάγκες τους και
τη δυνατότητα συµβολής της επιχείρησης στην κάλυψή τους.

•

Την επεξεργασία των αποτελεσµάτων που θα προκύψουν από τις αντίστοιχες
έρευνες ώστε να διαµορφωθεί µια ολοκληρωµένη εικόνα των µέτρων που
είναι καλό να λάβει µια επιχείρηση για την καλύτερη δυνατή προώθηση της
Συµφιλίωσης Επαγγελµατικής και Οικογενειακής Ζωής.

•

Τον εντοπισµό των πεδίων δράσης και τον σχεδιασµό και την ιεράρχηση
συγκεκριµένων δράσεων

•

Τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων ή µονάδας τεκµηρίωσης για την
παρακολούθηση και αξιολόγηση των εφαρµοζόµενων µέτρων και πολιτικών

•

Τη διατύπωση προτάσεων για εφαρµογή συγκεκριµένων παρεµβάσεων και
την υλοποίηση µέτρων προώθησης της συµφιλίωσης, την παρακολούθηση
και την αξιολόγηση των παρεµβάσεων, έτσι ώστε να στηριχθεί η διαµόρφωση
µελλοντικών δράσεων.

Πρόκειται µε άλλα λόγια για µια διαδικασία αντίστοιχη µε εκείνη που
προτείνεται να ακολουθηθεί στους ΟΤΑ και στις Κοινωφελείς επιχειρήσεις, από
τη µεριά των εταιριών που κάνουν σχεδιασµό για τη στήριξη των εργαζοµένων
τους.
Οι παράγοντες ή τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που διαφοροποιούν τις
στρατηγικές προσέλκυσης αλλά και το είδος των παρεµβάσεων που θα
ακολουθήσουν µπορεί να είναι το µέγεθος και ο αριθµός εργαζοµένων, ο κλάδος
της επιχείρησης, η νοµική της µορφή (δηµόσια / Ιδιωτική), ο βαθµός
αναπτυξιακών δυνατοτήτων του κλάδου ή της επιχείρησης, ο βαθµός
ευαισθητοποίησης σε θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κλπ.
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Τα πεδία παρέµβασης σε σχέση µε τη συµφιλίωση επαγγελµατικής και
οικογενειακής ζωής αφορούν κυρίως τις άδειες, την παροχή υπηρεσιών και την
παροχή επιδοµάτων. Συγκεκριµένα (Μ.Λιάπη, Μ. Τζαβάρα):
•

Ευνοϊκότερες από τις προβλεπόµενες από το νόµο άδειες, όπως πχ.
Επέκταση της νόµιµης διάρκειας της άδειας µητρότητας, επικύρωση του
δικαιώµατος σωρευµένης χρήσης γονικής άδειας (9 µήνες), ευέλικτη
αδειοδότηση, µειωµένο χρόνος εργασίας σε εγκύους ή / και διευκολύνσεις
ως προς την ευέλικτη χρήση ρυθµίσεων του ωραρίου εργασίας τους,
διευθέτηση του χρόνου εργασίας προς τις µητέρες.

•

Θεσµοθέτηση ειδικών αδειών µετ’ αποδοχών, όπως για παράδειγµα
άδειες σε περίπτωση ασθενείας προστατευόµενων

µελών, επιπλέον

άδειες µετ’ αποδοχών για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης παιδιών για
άνδρες και γυναίκες.
•

Παροχή

υπηρεσιών

στήριξης

της

οικογένειας,

επαγγελµατικός

προσανατολισµός, οικονοµική στήριξη, συµβουλευτικές υπηρεσίες και
άλλα. Ειδικότερα, επιδόµατα για παροχή υπηρεσιών φύλαξης παιδιών,
όπως πχ. Επίδοµα µητέρων µονογονέων, χρηµατική ενίσχυση των
δαπανών φύλαξης παιδιών, µείωση ωραρίου κατά δύο ώρες η/και
επιδότηση των γονέων παιδιών µε ειδικές ανάγκες, δωρεάν µεταφορά µε
τα µέσα µαζικής µεταφοράς κ.α. Επίσης δηµιουργία και λειτουργία
βρεφονηπιακού η/και παιδικού σταθµού για τις ανάγκες των εργαζοµένων
είτε µέσα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, είτε σε συνεργασία µε
δηµόσιες / ιδιωτικές / δηµοτικές υπηρεσίες, σύνδεση µε το πρόγραµµα
«βοήθεια στο σπίτι» κλπ.
•

∆ράσεις

ευαισθητοποίησης,

ενηµέρωσης

και

πληροφόρησης

στο

εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Είναι αναµενόµενο
να υπάρχει ένα έλλειµµα ενηµέρωσης σε σχέση µε τα θέµατα ισότητας
γενικά και µε το πολιτικό πρόταγµα της συµφιλίωσης ειδικότερα. Επίσης
παρατηρείται συχνά στις επιχειρήσεις µειωµένη εσωτερική επικοινωνία
µεταξύ των διαφορετικών ιεραρχικών επιπέδων των επιχειρήσεων. Στο
πλαίσιο αυτό προτείνεται σειρά µέτρων και δράσεων ενηµέρωσης και
ευαισθητοποίησης που να απευθύνεται σε όλους τους εργαζόµενους και
τις εργαζόµενες, στους υποψήφιους και τις υποψήφιες για εργασία αλλά
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και στα στελέχη όλων των βαθµίδων, στους συνδικαλιστικούς φορείς
στους/ στις εκπροσώπους των εργαζοµένων κλπ.

Η Μεθοδολογία Σχεδιασµού, παρακολούθησης και αξιολόγησης
των πλάνων συµφιλίωσης

Όπως έχει αναφερθεί και σε σχέση µε τους ΟΤΑ προϋπόθεση για την υλοποίηση
ολοκληρωµένης πολιτικής για τη συµφιλίωση είναι καταρχήν να διερευνηθούν οι
ανάγκες των αργαζοµένων στην κάθε επιχείρηση. Χρειάζεται επίσης δέσµευση
της επιχείρησης σε υψηλό διοικητικό επίπεδο, έτσι ώστε να µην πέσουν στο κενό
οι συγκεκριµένες προτάσεις που θα γίνουν. Είναι ακόµη αναγκαίο να οριστεί κάποιο
άτοµο υπεύθυνο για την υλοποίηση των δράσεων (το στέλεχος ισότητας ή ο/η
σύµβουλος ισότητας).

Χρειάζεται ακόµα η ενεργή δέσµευση όλων των

εµπλεκοµένων µερών, εκπροσώπων των εργαζοµένων, ανδρών και γυναικών, της
διοίκησης κλπ. Είναι απαραίτητη η εισροή τεχνογνωσίας για το σχεδιασµό και την
εφαρµογή των παρεµβάσεων µέσα από τη συνεργασία τους µε εξειδικευµένους
φορείς ισότητας και εµπειρογνώµονες. Απαιτείται τέλος να αναπτυχθεί ένα σύστηµα
παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των δράσεων.

Ο/η Σύµβουλος Ισότητας στην επιχείρηση
Ο/η σύµβουλος Ισότητας είναι το άτοµο που θα σχεδιάσει, θα συντονίσει και θα
παρακολουθήσει την υπόθεση της προώθησης της Ισότητας µέσα στην Επιχείρηση.
Θα ασχοληθεί µε τη διάχυση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση όλου του
προσωπικού της επιχείρησης. Η εργασία αυτή χρειάζεται όχι µόνο επαρκή
εκπαίδευση αλλά και βαθιά δέσµευση στα θέµατα της Ισότητας. Είναι προτιµότερο το
στέλεχος αυτό να κατέχει υψηλή θέση µέσα στην επιχείρηση. Μπορεί να είναι ήδη
ένα στέλεχος της συγκεκριµένης επιχείρησης ή να προσληφθεί ειδικά γι’ αυτό το
σκοπό. Καθώς η Συµφιλίωση είναι µια συγκεκριµένη

δράση στα πλαίσια της

προώθησης της Ισότητας στην εργασία, µπορεί κάποιες επιχειρήσεις να έχουν ήδη
ορίσει αυτόν το συνεργάτη για την υλοποίηση άλλων δράσεων ισότητας. Σε αυτή την
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περίπτωση, ο/η σύµβουλος ισότητας µπορεί να είναι το πρόσωπο που εξαρχής θα
φέρει την ιδέα και θα διερευνήσει τις καλές πρακτικές σε σχέση µε τη συµφιλίωση.
Αν η συµφιλίωση είναι η πρώτη δράση ισότητας που αναλαµβάνει µια επιχείρηση,
τότε δουλειά του συµβούλου ισότητας είναι να ενηµερώσει γενικότερα σε σχέση µε
το gender mainsreaming, δηλαδή τη διάχυση της οπτικής του φύλου σε όλες τις
πολιτικές, έτσι ώστε να αναληφθούν δράσεις ενάντια σε όλες τις διακρίσεις ή τους
περιορισµούς που µπορεί να υφίστανται οι εργαζόµενες της επιχείρησης.

Βήµατα για τη λήψη µέτρων µε σκοπό της προώθηση της
Συµφιλίωσης
1. Προετοιµασία του προφίλ της Επιχείρησης (πόσοι άνδρες και πόσες γυναίκες
εργαζόµενες, ανάγκες, θέσεις, ωράρια, συµβάσεις κλπ)
2. ∆ιερεύνηση ιδιαίτερων αναγκών σε σχέση µε την οικογενειακή ζωή µέσω
συνεντεύξεων και ερωτηµατολογίων (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). Στο τέλος αυτής της
φάσης πρέπει να έχει γίνει γνωστό ποια θέµατα σε σχέση µε την εξισορρόπηση
οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής απασχολούν τους εργαζόµενους και πιθανώς
περιορίζουν τις δυνατότητες των γυναικών να συµµετέχουν ισότιµα.
3. ∆ιατύπωση συγκεκριµένων προτάσεων που σταδιακά θα βελτιώσουν τις συνθήκες
και θα διαµορφώσουν ένα εργασιακό περιβάλλον πιο φιλικό προς την οικογένεια. Οι
προτάσεις αυτές πρέπει να γίνουν σε συνεννόηση µε υψηλά διευθυντικά στελέχη και
να γίνουν αποδεκτές σε υψηλό επίπεδο, έτσι ώστε να µην υπάρξουν εµπόδια στην
προβλεπόµενη εφαρµογή τους.
4. Σε κάθε στάδιο σχεδιασµού και υλοποίησης χρειάζονται αναλυτικές εκθέσεις που
θα περιγράφουν αναλυτικά τα κριτήρια, τα βήµατα και τα θετικά αποτελέσµατα της
δράσης καθώς και πιθανές δυσκολίες που µπορεί να εµφανίστηκαν.
5. Για κάθε επιτυχηµένη παρέµβαση χρειάζεται να υπάρχει δηµοσιοποίηση έτσι ώστε
η παρέµβαση να γίνεται γνωστή, να δρα πολλαπλασιαστικά στο χώρο των
επιχειρήσεων και να βοηθά στην αλλαγή της νοοτροπίας, των εργαζοµένων, του
επιχειρηµατικού κόσµου και της κοινωνίας γενικότερα.
6. Με βάση την υπάρχουσα εµπειρία στο τέλος κάθε Προγραµµατικής περιόδου
αξιολογούνται τα αποτελέσµατα και µπαίνουν οι νέοι στόχοι, µε σκοπό η επιχείρηση
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να φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο στον τοµέα της ισότητας µε όχηµα και αιχµή τις
πολιτικές για τη συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής.
Με τα στοιχεία που αναφέρθηκαν αλλά και µε την αξιοποίηση του τεράστιου
πλούτου καλών πρακτικών από την Ευρωπαϊκή εµπειρία σε εταιρικό επίπεδο είναι
δυνατόν

οι

Ελληνικές

επιχειρήσεις,

δηµόσιες

και

ιδιωτικές

να

παίξουν

πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρόοδο της κοινωνίας, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των πολιτών ενισχύοντας ταυτόχρονα την παραγωγικότητα και της ποιότητα της
εργασίας τους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής έχει δύο βασικές
παραµέτρους, όπως φαίνεται από όλες τις µελέτες, τους οδηγούς καλών πρακτικών
και τα κείµενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η µία παράµετρος είναι οι αλλαγές στην
εργασία µε την εισαγωγή νέων συνθηκών λειτουργίας της αγοράς εργασίας που
περιλαµβάνουν τα ευέλικτα ωράρια, την διεύρυνση της µερικής απασχόλησης, την
ευκολότερη πρόσβαση σε γονικές άδειες από γυναίκες και άνδρες κλπ.
Επίσης είναι σηµαντικό να γίνουν έρευνες και να προωθηθούν αλλαγές στη
νοοτροπία που κυριαρχεί στις επιχειρήσεις του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και οι
οποίες εµποδίζουν τις γυναίκες να αναλάβουν θέσεις ευθύνης και να έχουν ισότιµη
συµµετοχή στην καριέρα και στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
Καθώς όµως οι γυναίκες παραµένουν οι κύριοι φροντιστές της οικογένειας, η
άλλη βασική παράµετρος αφορά την παροχή ποιοτικής φροντίδας στα παιδιά, τους
ηλικιωµένους και άλλα εξαρτώµενα µέλη της οικογένειας, έτσι ώστε οι γυναίκες που
είναι επιφορτισµένες µε την φροντίδα τους να µπορέσουν να αναζητήσουν εργασία,
να διατηρήσουν ποιοτικές θέσεις εργασίας και να προχωρήσουν σε θέσεις ευθύνης
αξιοποιώντας την δηµιουργικότητα και τις δεξιότητές τους και εκτός της οικογένειας.
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Στα πλαίσια της διακρατικής δράσης SEMELI

η Ελληνική σύµπραξη

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ αποτελείται από τρεις ∆ηµοτικές Κοινωφελείς
Επιχειρήσεις που ανήκουν στους αντίστοιχους δήµους, καθώς και από το Εθνικό
Ίδρυµα Νεότητας. Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι οι αρµόδιοι φορείς
για τη λειτουργία των παιδικών σταθµών, των Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών, των Κέντρων Ανοιχτής Περίθαλψης Ηλικιωµένων και του προγράµµατος
«Βοήθεια στο Σπίτι». Πρόκειται για τους κατεξοχήν φορείς φροντίδας. Είναι λοιπόν
σηµαντικό να µελετηθούν οι ανάγκες των πολιτών και ιδιαίτερα των γυναικών και να
σχετιστούν οι δυσκολίες που εκείνες αντιµετωπίζουν στην ένταξή τους στην αγορά
εργασίας, όταν έχουν αναλάβει τη φροντίδα µελών της οικογένειας, µε πιθανές
βελτιώσεις που µπορούν να γίνουν στη λειτουργία των δοµών Κοινωνικής Μέριµνας.
Η δράση EQUAL διευκόλυνση της επαγγελµατικής ζωής των γυναικών χωρίς
διακρίσεις µε την εφαρµογής κοινωνικών ωραρίων "κοινωνικό ωράριο" αποσκοπεί
στην πιλοτική εφαρµογή διευρυµένου ωραρίου των υπηρεσιών φύλαξης και
φροντίδας µε σκοπό να απαντήσει στην ανάγκη των γυναικών και των ανδρών, που
εργάζονται ή αναζητούν εργασία κι έχουν ανάγκη ενός ευρύτερου ωραρίου
λειτουργίας των παραπάνω δοµών.
Ιδιαίτερης σηµασίας είναι και η προτεινόµενη δράση της δηµιουργίας και
λειτουργίας εξειδικευµένων συµβουλευτικών σταθµών στις κοινωνικές υπηρεσίες ή
στις Κοινωφελείς επιχειρήσεις των δήµων που θα έρθουν να απαντήσουν µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο στα ξεχωριστά αιτήµατα της κάθε γυναίκας της περιοχής, µε
τρόπο φιλικό και οικείο αλλά ταυτόχρονα τεκµηριωµένο και σε συνεργασία µε όλους
τους φορείς που µπορούν να προσφέρουν βοήθεια σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Ακόµα, ως προϋπόθεση για την καλύτερη δυνατή εφαρµογή των παραπάνω
προτάσεων αλλά και για τον σχεδιασµό νέων και πιο ποωθηµένων δράσεων
προβλέπεται η ένταξη του Συµβούλου Ισότητας στο ανθρώπινο δυναµικό που θα
εργαστεί για την Ισότητα και τη Συµφιλίωση. Πρόκειται για ένα νέο επαγγελµατικό
προφίλ που θα διατηρεί ανοιχτές τις οδούς εισροής πληροφορίας και τεχνογνωσίας
για τα θέµατα Ισότητας και που θα εργάζεται για την ένταξη της σε όλες τις πολιτικές
του ∆ήµου.
Στην µελέτη αυτή παρουσιάστηκε η έµφυλη κατάσταση σε σχέση µε την
εργασία και σε σχέση µε τους ρόλους που αποδίδονται στα δύο φύλα ως προς την
οικογενειακή φροντίδα. Παρουσιάστηκαν επίσης οι προτεραιότητες σε Ευρωπαϊκό
και εθνικό επίπεδο σε σχέση µε την Ισότητα και τη συµφιλίωση επαγγελµατικής και
60

οικογενειακής ζωής. Στη συνέχεια έγινε µια προσπάθεια να παρουσιαστεί ενδεικτικά
µια µεθοδολογία που µπορεί να ακολουθηθεί σε τοπικό επίπεδο λαµβάνοντας πάντοτε
υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής και του κάθε Οργανισµού.
Ο σκοπός των δράσεων αυτών είναι να τεθούν οι πολιτικές Ισότητας σε
προτεραιότητα και να ανοίξει µια συζήτηση στα πλαίσια των ΟΤΑ σε όλα τα επίπεδα,
για τη διερεύνηση µεθόδων και µέτρων που µπορούν να προωθήσουν καλύτερα την
ισότιµη συµµετοχή ανδρών και γυναικών στην εργασία και την οικογένεια, έτσι ώστε
να αποκοµίσουν τα µέγιστα από αυτές τις κορυφαίες εκφράσεις της ζωής και να
βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης. Τα οφέλη από µια τέτοια προσπάθεια θα είναι
σηµαντικά τόσο σε ατοµικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Έγινε τέλος µια σύντοµη αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
επιχειρήσεων και διατυπώθηκαν προτάσεις για την ενίσχυση των εργαζοµένων έτσι
ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν στους σύνθετους ρόλους της εποχής µας. Το
σκέλος αυτό απέχει από το να είναι επαρκές για τη επεξεργασία ενός τόσο πλούσιου
θέµατος µε τόσες προοπτικές. Αποτελεί µάλλον µια εισαγωγή για περαιτέρω
ανάπτυξη από πιο εξειδικευµένους φορείς ή αναπτυξιακές συµπράξεις.
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Ο∆ΗΓΟΣ ∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
1. ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ
ΤΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΤΟΥΣ
2.

ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ

3. ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΤΟΥΣ

1. Ποιος είναι ο επαγγελµατικός σας τίτλος; _____________________________
2. Είστε παντρεµένη / ος ή συζείτε µε τον / την σύντροφό σας;
Παντρεµένος/η

Συζούµε

τίποτα από τα δύο

3. Ο / η σύντροφός σας εργάζεται εκτός σπιτιού;
Ναι

Όχι

4. Αν ναι, τι επάγγελµα κάνει; ________________________________________
Έχετε παιδιά;

Ναι

Όχι

5. Αν ναι, πόσα, πόσων ετών είναι; ____________________________________
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6. Με ποιο τρόπο διαχειρίζεστε ή διαχειριστήκατε παλιότερα τη φροντίδα των
παιδιών;________________________________________________________
_______________________________________________________________
7. Σε ποιο βαθµό θα λέγατε ότι εµπλέκεται ο / η σύντροφός σας; _____________
_______________________________________________________________
8. Μοιράζεστε τη φροντίδα των παιδιών; Ποιος κάνει συνήθως την κάθε οικιακή
εργασία; _______________________________________________________
_______________________________________________________________
9. Έχετε άλλες ευθύνες φροντίδας; (γονέα, σύζυγο / σύντροφο, άλλο συγγενή,
φίλο;)

Ναι

Όχι
Ν
_____________________________________________________________

10. Ήσασταν υπεύθυνη / ος για τη φροντίδα κάποιου στο παρελθόν;
Ναι

Όχι
Ν
Ν
11. Αν ναι, µπορείτε να µου πείτε περισσότερα γι’ αυτό; Ποιόν φροντίζατε; Με
ποιο τρόπο διαχειριζόσασταν αυτή την ευθύνη; Το άτοµο ή τα άτοµα που
φροντίζατε είχαν άλλη βοήθεια; ____________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
12. Αν δε χρειάστηκε ποτέ να φροντίσετε κάποιον πιστεύετε ότι µπορεί στο
µέλλον να χρειαστεί να το κάνετε;

Ναι

Όχι
Ν
Ν
13. Ποιο είναι το εκπαιδευτικό σας επίπεδο; ______________________________
14. Ποιο είναι ή ήταν το βασικό επάγγελµα του πατέρα σας;_________________
15. Ποιο είναι ή ήταν το βασικό επάγγελµα της µητέρας σας;_________________
16. Πηγαίνοντας πίσω στα µαθητικά σας χρόνια, µπορείτε να θυµηθείτε αν είχατε
κάποιες ιδέες ή φιλοδοξίες για το τι θέλατε να κάνετε µετά το σχολείο;
Κάποιο συγκεκριµένο επάγγελµα, καριέρα, ταξίδι, γάµο και οικογένεια ή κάτι
άλλο; _________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
17. Υπήρχε κάποιος που σας ενθάρρυνε ιδιαίτερα όταν ήσασταν νεότερη/ος;
Κάποιος δάσκαλος, µέλος της οικογένειας, φίλος ή κάποιος άλλος;
Ναι

Όχι
Ν
Ν
18. Σας ενθάρρυναν να κάνετε κάτι συγκεκριµένο; ________________________
_________________________________________________________________
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19. Όταν σκεφτόσασταν τι επάγγελµα να ακολουθήσετε, σκεφτήκατε ποτέ αν
αυτό θα µπορούσε να συνδυαστεί µε την οικογένεια και την οικιακή ζωή;
Ναι

Όχι
Ν
Ν
________________________________________________________________
20. Ποιο είναι το έτος γεννήσεώς σας; ___________________________________
21. Κοιτώντας την ενήλικη ζωή σας θα µπορούσαµε να δούµε µαζί τα πράγµατα
που έχετε κάνει; (Συµπληρώνετε ένα ιστορικό για το κάθε άτοµο)
22. Θεωρείτε τον εαυτό σας άτοµο καριέρας;
Ναι

Όχι
Ν
Ν
23. Έχετε πάρει άδεια µητρότητας / πατρότητας; Πιστεύετε ότι αυτό άλλαξε τον
τρόπο που σας βλέπουν στη δουλειά; Πως νιώσατε γι’ αυτό;
Ναι

Όχι
Ν
Ν
________________________________________________________________
______________________________________________________________
24. Αν δεν έχετε πάρει άδεια µητρότητας / πατρότητας, πιστεύετε ότι είναι
δύσκολο για µια γυναίκα / άντρα να επιστρέψει στη δουλειά µετά από άδεια
αυτού του είδους; _______________________________________________
25. Αν έχετε κάνει κάποια διακοπή: Πως σκεφτήκατε να κάνετε διακοπή;______
______________________________________________________________
26. Αν κάνατε διακοπές στην απασχόλησή σας, Η διακοπή αυτή προκάλεσε
προβλήµατα στην εργασία σας; Πως νιώσατε επιστρέφοντας; _____________
_______________________________________________________________
27. Αν δεν έχετε κάνει διακοπή της απασχόλησης: Έχετε σκεφτεί ποτέ να κάνετε
διακοπή από την εργασία σας; Αν ναι, γιατί δεν το κάνατε τελικά; _________
28. Θεωρήσατε ότι θα είχε επίδραση στις προοπτικές της καριέρας σας αν το
κάνατε; ________________________________________________________
29. Είστε ικανοποιηµένη / ος από την ως τώρα πορεία της επαγγελµατικής σας
ζωής;

Ναι

Όχι
Ν
Ν
30. Θα θέλατε να προχωρήσετε περισσότερο; Υπάρχουν καλές προοπτικές στον
οργανισµό που εργάζεστε; Ποιες είναι αυτές; _________________________
_______________________________________________________________
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31. Τι συµβαίνει αντίστοιχα µε την οικογενειακή / οικιακή πλευρά της ζωής σας;
Είστε ικανοποιηµένη µε την εξέλιξη των πραγµάτων σε αυτόν τον τοµέα;
______________________________________________________________
32. Πόσο καιρό εργάζεστε στον τωρινό σας εργοδότη; _____________________
33. Πόσες ώρες την εβδοµάδα εργάζεστε συνήθως; Είναι ο αριθµός των ωρών
που αναφέρονται στη σύµβασή σας; _________________________________
34. Γενικά πιστεύετε ότι οι άνθρωποι στις µέρες µας εργάζονται περισσότερες
ώρες; Γιατί πιστεύετε ότι συµβαίνει αυτό;
Ναι

Όχι
Ν
Ν
_______________________________________________________________
35. Θα αποκαλούσατε τον οργανισµό στον οποίο εργάζεστε «φιλικό προς την
οικογένεια»; Με τον όρο πολιτικές «φιλικές προς την οικογένεια» εννοούµε
πόσο ο εργοδότης διευκολύνει τους εργαζόµενους να συνδυάσουν µε
ισορροπηµένο τρόπο την οικογενειακή και την επαγγελµατική ζωή.
Ναι

Όχι
Ν
Ν
_______________________________________________________________
36. Ποια είναι η συµπεριφορά των συναδέλφων σας προς τα άτοµα που έχουν
ευθύνες ανατροφής παιδιών ή φροντίδας ηλικιωµένων ή εξαρτηµένων
ατόµων; Πιστεύετε ότι γίνονται αρκετά ή και υπερβολικά πολλά για τη
διευκόλυνση των ατόµων µε ευθύνες φροντίδας τρίτων;__________________
_______________________________________________________________
37. Για εκείνους που φροντίζουν κάποιο τρίτο πρόσωπο:

Με ποιο τρόπο

αντιδρούσαν και αντιδρούν οι διευθυντές σας, τώρα και παλιότερα σε σχέση
µε τις ευθύνες σας που προκύπτουν από τη φροντίδα που έχετε αναλάβει;
Επικεντρώστε στα προβλήµατα ωραρίου. Άλλοι διευθυντές αντιδρούν µε τον
ίδιο τρόπο; _____________________________________________________
_______________________________________________________________
38. Για εκείνους που δεν έχουν κάποια συγκεκριµένη ενδοοικογενειακή φροντίδα:
Πως τείνουν να αντιδρούν οι διευθυντές σας µε τους συναδέλφους σας που
έχουν ευθύνες φροντίδας στην οικογένεια; Άλλοι διευθυντές αντιδρούν µε τον
ίδιο τρόπο; _____________________________________________________
_______________________________________________________________
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39. Για φροντιστές: Πως νιώθετε όταν παίρνετε από τον εργάσιµο χρόνο σας για
οικογενειακού ή οικιακούς λόγους; Νιώθετε ποτέ ενοχές απέναντι στους
συναδέλφους ή στη διοίκηση;_______________________________________
_______________________________________________________________
40. Για µη φροντιστές: Πως νιώθετε για τους συναδέλφους που παίρνουν από τον
εργάσιµο χρόνο τους για οικογενειακού ή οικιακούς λόγους; ______________
_______________________________________________________________
41. Σε ότι αφορά τον τωρινό σας χώρο εργασίας, έχετε κάποια πρόταση για
βελτίωση της κατάστασης; _________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
42. Σε αδρές γραµµές το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδηµα είναι:
0 – 3000 €
3000 – 8000 €
8000 – 12.500 €
12.500 € και άνω
43. Κοιτώντας τα ζητήµατα που συζητήσαµε, υπάρχει κάτι που θα θέλατε να
προσθέσετε; Πιστεύετε ότι έχουµε αφήσει κάτι έξω από την κουβέντα µας;
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
44. Σας ευχαριστώ πολύ (διαβεβαίωση για την τήρηση της εχεµύθιας)
Μπορούµε να επικοινωνήσουµε ξανά µαζί σας;

Ναι

Όχι
Ν
Ν
45. Αν ναι επιβεβαιώνουµε ότι έχουµε τα σωστά στοιχεία επικοινωνίας.

67

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

68

Ο∆ΗΓΟΣ ∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
1.

ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΝ∆ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ

2.

ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
∆ΟΜΕΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.

1. Εργάζεστε τώρα ή εργαζόσασταν στο παρελθόν;
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. Ποια είναι ή ήταν η εργασία σας και η θέση σας;
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση;
Άγαµος /η

έγγαµος /η

διαζευγµένος /η

χήρος /α

Σε διάσταση
4. Έχετε παιδιά;

Ναι

Όχι

5. Πόσα; τι ηλικίας; _____________________________________________

6. Υπάρχουν άλλα µέλη της οικογένειας σας που χρειάζονται ιδιαίτερη
φροντίδα;
7. Θα

Ναι

µπορούσατε

Όχι
να

µου

πείτε

λίγα

πράγµατα

γι’

αυτό;

____________________________________________________________
____________________________________________________________
8. Εάν δεν εργάζεστε, νιώθετε ότι η φροντίδα των παιδιών ή άλλων µελών
της οικογένειας σας δυσκολεύει να αναζητήσετε και στη συνέχεια να
διατηρήσετε µια θέση εργασίας; Σχολιάστε µε ποιους τρόπους η
οικογενειακή

φροντίδα

σας

δυσκολεύει

στα

παραπάνω.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
9. Ποιος ή ποιοι φροντίζουν για τα παιδιά και τα άλλα εξαρτηµένα µέλη στο
σπίτι σας; Μπορείτε να περιγράψετε πως µοιράζεται αυτή η φροντίδα σε
αρµοδιότητες και σε χρόνο; ____________________________________
____________________________________________________________
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10. Αν προκύπτει ότι είστε ο/ η βασικός / η φροντιστής: Ποια ήταν η επίδραση
της απόκτησης παιδιών στην εξέλιξη της επαγγελµατικής σας ζωής;
_______________________________________________________
____________________________________________________________
11. Πιστεύετε ότι θα µπορούσε µια άλλη κατανοµή των οικιακών ευθυνών να
διευκόλυνε περισσότερο την επαγγελµατική σας πορεία;
Ναι

Όχι

12. Πως θα µπορούσε να είναι µια τέτοια κατανοµή; ____________________
____________________________________________________________
13. Πιστεύετε ότι η κατανοµή των οικιακών ευθυνών στο σπίτι σας είχε
επίδραση στην επαγγελµατική ζωή του / της συντρόφου σας;
Ναι

Όχι

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
14. Θα µπορούσε µια άλλη κατανοµή να είχε διευκολύνει τη δική του / της
συµµετοχή κι εξέλιξη στην εργασία; Σχολιάστε:
Ναι

Όχι

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
15. Σας ικανοποιεί ο τρόπος µε τον οποίο είναι µοιρασµένες οι οικονοµικές
και οικιακές ευθύνες στο σπίτι σας; Σχολιάστε:
Ναι

Όχι

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
16. Υπάρχουν άλλα πρόσωπα ή υπηρεσίες που εµπλέκονται στη φροντίδα των
παιδιών σας ή άλλων εξαρτηµένων µελών της οικογένειάς σας; Σχολιάστε:
Ναι

Όχι

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
17. Πηγαίνουν τα παιδιά σας σε βρεφονηπιακό ή παιδικό σταθµό;
Ναι

Όχι

18. Αν ναι είστε ικανοποιηµένη /ος από τις υπηρεσίες που προσφέρονται;
Ναι

Όχι
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19. Τι αλλαγές θα µπορούσαν να γίνουν που θα σας διευκόλυναν να
συνδυάσετε την οικογενειακή και την επαγγελµατική σας ζωή; _________
____________________________________________________________
20. Τι άποψη έχετε για το ωράριο λειτουργίας της δοµής αυτής; ___________
____________________________________________________________
21. Πως είναι η πρόσβαση στον σταθµό; ______________________________
22. Νιώθετε ότι το παιδί ή τα παιδιά σας είναι ευχαριστηµένα από τις
δραστηριότητες και γενικά τη λειτουργία της δοµής; Σχολιάστε:
Ναι

Όχι

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
23. Ο τρόπος λειτουργίας του σταθµού αρκεί για την οµαλή εξέλιξη της
επαγγελµατική σας ζωής; Ισχύει το ίδιο και για την επαγγελµατική πορεία
του / της συντρόφου σας;
Ναι

Όχι

24. Αν όχι, Πως νιώθετε για το ενδεχόµενο φύλαξης των παιδιών σας σε
βρεφονηπιακό ή παιδικό σταθµό; _________________________________
____________________________________________________________
25. Τι εικόνα έχετε για τους παιδικούς σταθµούς του δήµου; ______________
____________________________________________________________
26. Γνωρίζετε τη φιλοσοφία και τη λειτουργία των Κέντρων ∆ηµιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (Κ∆ΑΠ);
Ναι

Όχι

____________________________________________________________
27. Πως ενηµερωθήκατε γι’ αυτό; ___________________________________
28. Θα µπορούσε να σας εξυπηρετήσει στην αναζήτηση και διατήρηση µιας
θέσης εργασίας;
Ναι

Όχι

29. Αν όχι, Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους δε χρησιµοποιείτε τέτοιες
δοµές; ______________________________________________________
____________________________________________________________
30. Αξιοποιείτε κοινωνικές δοµές για τη φροντίδα των ηλικιωµένων ή άλλων
εξαρτηµένων µελών της οικογένειάς σας;
Ναι

Όχι
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31. Αν όχι, Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους δε χρησιµοποιείτε τέτοιες
δοµές;______________________________________________________
___________________________________________________________
32. Τι εικόνα έχετε για τις δοµές φροντίδας ηλικιωµένων γενικά; __________
___________________________________________________________
33. Τι εικόνα έχετε για τις δοµές φροντίδας ηλικιωµένων που σχετίζονται µε
τον δήµο; ___________________________________________________
____________________________________________________________
34. Γνωρίζετε τη λειτουργία των ΚΑΠΗ και του προγράµµατος «Βοήθεια στο
σπίτι»;

Ναι

Όχι

35. Αν ναι, πως ενηµερωθήκατε για τις δοµές αυτές; ____________________
___________________________________________________________
36. Έχετε κάποια άλλη λύση για τη φύλαξη των παιδιών ή άλλων µελών της
οικογένειας (πχ. Γιαγιά, παππούς, φύλαξη στο σπίτι από έµµισθο άτοµο)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
37. Γενικά ποια είναι τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέγετε εναλλακτικούς
τρόπους φροντίδας των παιδιών ή των άλλων µελών της οικογένειάς σας
που την έχουν ανάγκη; _________________________________________
____________________________________________________________
38. Γενικά ποια είναι η άποψή σας για τη συµµετοχή των γυναικών στην
εργασία; Ποια θα ήταν για σας η ιδανική κατανοµή ευθυνών στην
οικογένεια και συµµετοχής στην οικονοµική ζωή; __________________
__________________________________________________________
39. Πόσες ώρες την εβδοµάδα εργάζεστε εσείς και πόσες ο / η σύντροφός σας;
____________________________________________________________
40. Εργάζεστε σε παραπάνω από µία δουλειές; Πόσες; Τι συµβάσεις έχετε;
Πόσο χρόνο καταναλώνετε στην κάθε µία; Γιατί εργάζεστε σε
περισσότερες από µία δουλειές; Ήταν επιλογή σας; __________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
41. Σχολιάστε τα παραπάνω ζητήµατα και για τον / την σύντροφό σας
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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42. Πόσο χρόνο χρειάζεστε για να µετακινηθείτε από και προς την εργασία
σας; ________________________________________________________
43. Στους χώρους εργασίας σας υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ευέλικτων
µορφών εργασίας;

Ναι

Όχι

________________________________________________________
44. Αξιοποιείτε αυτές τις ρυθµίσεις; Θα τις επιλέγατε αν είχατε τη
δυνατότητα; Τι ισχύει στο χώρο εργασίας του / της συντρόφου σας;
____________________________________________________________
____________________________________________________________
45. Πόσο κοστίζει στην οικογένεια σας η φύλαξη του παιδιού ή των παιδιών;
___________________________________________________________
46. Πόσο κοστίζει στην οικογένειά σας η φροντίδα των ηλικιωµένων ή
ατόµων µε ειδικές ανάγκες εάν υπάρχουν; _________________________
47. Πως θα χαρακτηρίζατε αυτό το ποσό σε σχέση µε τις µηνιαίες αποδοχές
της οικογένειας σας; ___________________________________________
48. Εάν δεν εργάζεστε, τι µισθό προσδοκάτε ανάλογα µε τα προσόντα σας;
____________________________________________________________
49. Εάν δεν εργάζεστε, ποιο είναι το κόστος που εκτιµάτε ότι θα έπρεπε να
καλύψετε για τη φροντίδα των παιδιών ή άλλων µελών προκειµένου να
εργαστείτε; __________________________________________________
50. Ποιο είναι το εκπαιδευτικό σας επίπεδο; ___________________________
51. Χρειάστηκε να συνεχίσετε ή να διακόψετε τις σπουδές σας µετά την
απόκτηση παιδιών; ____________________________________________
52. Είχατε ή έχετε δυσκολίες στην περαιτέρω εκπαίδευση ή κατάρτισή σας
που να σχετίζονται µε τις οικιακές σας φροντίδες; ___________________
____________________________________________________________
53. Πως θα χαρακτηρίζατε τα προσόντα σας σε σχέση µε τις απαιτήσεις της
αγοράς εργασίας; _____________________________________________
54. Έχετε ακούσει για εναλλακτικές µορφές φύλαξης, πχ. «γονείς ηµέρας»;
Ναι

Όχι

55. Τι γνώµη έχετε έχουν για τέτοιου είδους µορφές φροντίδας;
___________________________________________________________
56. Σας ευχαριστώ πολύ (διαβεβαίωση για την τήρηση της εχεµύθειας)
57. Μπορούµε να επικοινωνήσουµε ξανά µαζί σας;
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Ναι

Όχι

58. Αν ναι επιβεβαιώνουµε ότι έχουµε τα σωστά στοιχεία επικοινωνίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
∆ΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2:

ΑΠΑΝΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ/ ΤΙΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ/ -ΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
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Η παρούσα έρευνα εντάσσεται στη ∆ράση «Καταγραφή δοµών κοινωνικής µέριµνας και προτάσεις
εφαρµογής κοινωνικών ωραρίων» του Έργου που υλοποιείται από την Α.Σ. «Παρέµβαση
Συµφιλίωσης» στα πλαίσια της Κ.Π. EQUAL. Υπεύθυνος φορέας διεξαγωγής της έρευνας και
αξιοποίησης των αποτελεσµάτων της είναι το Κ.Ε.Κ. Αττικής Α.Ε., εταίρος της Α.Σ.
Αντικείµενο της έρευνας αποτελεί η καταγραφή των δοµών κοινωνικής µέριµνας που λειτουργούν
στους πέντε ∆ήµους – περιοχές, οι οποίες καλύπτουν τη γεωγραφική εµβέλεια του Έργου. Η
καταγραφή των δοµών κοινωνικής µέριµνας περιλαµβάνει τόσο δηµόσιους όσο και ιδιωτικούς φορείς.
Με τον όρο δοµές Κοινωνικής Μέριµνας, αναφερόµαστε στους βρεφονηπιακούς σταθµούς, τα Κέντρα
∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ∆ΑΠ) και Παιδιών Με Αναπηρίες (Κ∆ΑΠ ΜΕΑ), τα
προγράµµατα «Βοήθεια στο σπίτι», ή/ και ενδεχοµένως άλλες υπηρεσίες κοινωνικής µέριµνας που
παρέχονται συστηµατικά και στα πλαίσια λειτουργίας συγκεκριµένων δοµών, οι οποίες εξυπηρετούν
εργαζόµενους µε αυξηµένες οικογενειακές υποχρεώσεις, συνδυάζοντας τις υπηρεσίες τους µε τα
ωράρια εργασίας των χρηστών των υπηρεσιών.
Στόχος της έρευνας αποτελεί η χαρτογράφηση των κοινωνικών υπηρεσιών που παρέχουν βοήθεια και
στήριξη στην οικογένεια και ιδιαίτερα στους εργαζόµενους, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι έχουν την
ευθύνη εξαρτηµένων µελών της οικογένειας (ανήλικα παιδιά, ηλικιωµένα άτοµα, ασθενείς κλπ). Η
χαρτογράφηση, εκτός της καταγραφής, περιλαµβάνει και την επεξεργασία και ανάλυση µεταβλητών
που συνδέονται µε το ρόλο που διαδραµατίζουν οι υπηρεσίες κοινωνικής µέριµνας στην κοινωνική
ζωή, το επίπεδο παρέµβασής τους, τα προβλήµατα και οι ανάγκες τους, τα ωράρια λειτουργίας και οι
δυνατότητες εφαρµογής / προσαρµογής κοινωνικών ωραρίων.
Επιδίωξη και προσδοκία µας είναι η διαµόρφωση προτάσεων για πολιτικές και µέτρα φιλικά προς την
οικογένεια ευρύτερα, αλλά και ειδικότερα πολιτικών εφαρµογής κοινωνικών ωραρίων στις δοµές των
συνεργαζόµενων φορέων.
Παρακαλούµε, όπως βοηθήσετε την επιστηµονική οµάδα στο έργο της, συµπληρώνοντας το ακόλουθο
ερωτηµατολόγιο.
Η συµµετοχή σας στην έρευνα είναι πολύτιµη και ευχαριστούµε όλους, εκ των προτέρων, για τη
συνεργασία.
Η επιστηµονική και ερευνητική οµάδα
του Κ.Ε.Κ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
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Γενική οδηγία συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου: Παρακαλούµε, κυκλώστε τον
αριθµό της απάντησης που σας αντιπροσωπεύει σε κάθε ερώτηση.

Α. ΚΟΙΝΩΝΙΟ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ
1. Φύλο
Άνδρας

1

Γυναίκα

2

2. Ποιο έτος γεννηθήκατε;

3. Ποιο είναι το επίπεδο των σπουδών σας;
Λύκειο/ Ι.Ε.Κ.

1

Τ.Ε.Ι.

2

Α.Ε.Ι.

3

Μεταπτυχιακές Σπουδές

4

∆ιδακτορικό

5

Άλλο (διευκρινίστε)

6

4. Ποιο είναι το αντικείµενο των σπουδών σας;

5. Είστε παντρεµένος/ η;
ΝΑΙ

1

ΟΧΙ

2

6. Έχετε παιδιά;
ΝΑΙ

1

ΟΧΙ

2
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Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

7. Εργάζεστε σε ιδιωτικό ή δηµόσιο φορέα;
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ

1

∆ΗΜΟΣΙΟ

2

8. Σε ποια Υπηρεσία/ Φορέα απασχολείστε;

9. Ποια είναι η εργασιακή σας θέση ή ο επαγγελµατικός σας τίτλος;
∆ιευθυντής/ -ντρια

1

Προϊστάµενος / -η

2

Υπεύθυνος/ -η τµήµατος

3

Επιστηµονικός/ -η συνεργάτης

4

Σύµβουλος

5

Άλλο (διευκρινίστε)

6

10. Σε ποιον από τους παρακάτω τοµείς απασχολείστε;
Ιατρική φροντίδα

1

Εκπαίδευση

2

∆ηµιουργική απασχόληση παιδιών

3

∆ηµιουργική απασχόληση παιδιών µε κινητικά
ή/ και νοητικά προβλήµατα

4

Ψυχοκοινωνική στήριξη ηλικιωµένων ατόµων

5

Ψυχοκοινωνική στήριξη οικογένειας

6

Ψυχοκοινωνική στήριξη ΑΜεΑ

7

Συµβουλευτική ενηλίκων

8

Άλλο (διευκρινίστε)

9
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11. Στην παρούσα εργασία σας έχετε την επίβλεψη για τη δουλειά που
κάνουν οι άλλοι, σε τέτοιο βαθµό, ώστε να περιγράφατε το ρόλο σας ως
εποπτικό;
ΝΑΙ

1

ΟΧΙ

2

12. Με ποιο καθεστώς εργάζεστε;
Μισθολόγιο

1

Άλλη σύµβαση εργαζοµένου

2

Ιδιοκτήτης/ -τρια (σε περίπτωση ιδιωτικών φορέων)

3

13. Ποιος είναι κατά µέσο όρο οι µηνιαίες απολαβές σας;
Λιγότερο από 500 €

1

500 – 1.000 €

2

1.001 – 1.500 €

3

1.501 – 2.000 €

4

2.001 – 2.500 €

5

2.501 - 3.000 €

6

Πάνω από 3.000

7

14. Πόσες ώρες δουλεύετε κατά µέσο όρο την εβδοµάδα;
Έως 30 ώρες

1

31- 40

2

41- 50

3

51 και άνω

4

15. Υπάρχει δυνατότητα ευελιξίας ως προς τις ώρες εργασίας σας;
ΝΑΙ

1

ΟΧΙ

2

16.Έχετε

συµµετάσχει

σε

σεµινάρια

επαγγελµατικής

κατάρτισης

και

επιµόρφωσης;
ΝΑΙ

1

ΟΧΙ

2

16α. Αν ΟΧΙ, αυτό συµβαίνει γιατί: (µπορείτε να επιλέξετε περισσότερες
από µία απαντήσεις)
Ο φορέας εργασίας µου δεν προσφέρει αυτή τη δυνατότητα

1
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∆εν έχω το χρόνο λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων

2

Η θέση µου δεν το απαιτεί

3

∆εν µε ενδιαφέρει να συµµετέχω

4

Άλλο (διευκρινίστε)

5

17. Συνολικά, πόσο ικανοποιηµένος/ η νιώθετε από την εργασία σας;
Πολύ ικανοποιηµένος/ η

1

Αρκετά ικανοποιηµένος/ η

2

Όχι πολύ ικανοποιηµένος/ η

3

Καθόλου ικανοποιηµένος/ η

4
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Γ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Στη συνέχεια ακολουθούν ερωτήσεις, οι οποίες αφορούν τρεις διαφορετικούς
τύπους δοµών κοινωνικής µέριµνας:
Γ.Ι. ∆οµές και υπηρεσίες για παιδιά
Γ.ΙΙ. ∆οµές και υπηρεσίες για άτοµα µε αναπηρίες (ΑΜεΑ)
Γ.ΙΙΙ. ∆οµές και υπηρεσίες για ηλικιωµένα άτοµα

Ανάλογα µε το είδος της δοµής στην οποία απασχολείστε, παρακαλούµε απαντήστε
στις σχετικές ερωτήσεις.

Γ.Ι. ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
18. Αναφέρετε το είδος τη δοµής στην οποία απασχολείστε:
Βρεφονηπιακός σταθµός (για παιδιά από 0 – 3 ετών)

1

Παιδικός σταθµός (για παιδιά από 2 - 6 ετών)

2

Νηπιαγωγείο (για παιδιά από 3 ετών έως τη σχολική ηλικία)

3

Κέντρο φροντίδας παιδιών µετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου

4

Κέντρο δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών στον ελεύθερο χρόνο τους

5

Άλλο (διευκρινίστε)

6

19. Ποιες υπηρεσίες παρέχει η δοµή στην οποία απασχολείστε;
Υπηρεσίες φύλαξης παιδιών από άποψη υγείας και ασφάλειας

1

Υπηρεσίες παροχής στοιχειώδους αγωγής

2

Υπηρεσίες παιδαγωγικής προσέγγισης

3

Συνδυασµός των παραπάνω

4

Άλλο (διευκρινίστε)

5

20. Ποιος είναι ο εποπτικός φορέας της δοµής:

21. Το ωράριο λειτουργίας της δοµής:
Καθορίζεται από το νόµο

1

Αποφασίζεται από την τοπική διοίκηση βάσει των αναγκών του πληθυσµού της
πόλης

2

Αποφασίζεται από τη διεύθυνση της δοµής βάσει των αναγκών των γονέων

3

Άλλο (διευκρινίστε)

4
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22. Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας της δοµής;

23. Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης ή/ και ευελιξίας του ωραρίου ανάλογα
µε τις ανάγκες των γονέων;

ΝΑΙ

1

ΟΧΙ

2

24. Το κόστος παροχής των υπηρεσιών:
Καλύπτεται από το Κράτος

1

Καλύπτεται από την Τοπική Αρχή

2

Καλύπτεται από τους γονείς –χρήστες των υπηρεσιών

3

Ένα µέρος καλύπτεται από δηµόσια αρχή
και το υπόλοιπο από ιδιωτική συµµετοχή

4

Εξαρτάται από το είδος της υπηρεσίας

5

Άλλο (διευκρινίστε)

6

25. Συνεργάζεστε µε τους γονείς για την ανταλλαγή πληροφοριών
σχετικών µε τις υπηρεσίες που παρέχετε;
ΝΑΙ

1

ΟΧΙ

2

26. Συνεργάζεστε µε τις Τοπικές Αρχές για την ανταλλαγή πληροφοριών
σχετικών µε τις υπηρεσίες που παρέχετε;
ΝΑΙ

1

ΟΧΙ

2

27. ∆ιοργανώνετε τακτικές συναντήσεις γονέων – υπευθύνων λειτουργίας
της δοµής- εκπαιδευτικών και παιδιών;
ΝΑΙ

1

ΟΧΙ

2
27α. Αν ΝΑΙ, ποια είναι η συχνότητα αυτών των συναντήσεων;
Εβδοµαδιαίες

1

∆εκαπενθήµερες

2

Μηνιαίες

3

Τριµηνιαίες

4
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Εξαµηνιαίες

5

Ετήσιες

6

Άλλο (διευκρινίστε)

7

28. Έχετε δεχτεί αιτήµατα γονέων σχετικά µε τη λειτουργία της δοµής;
ΝΑΙ

1

ΟΧΙ

2

28α. Αν ΝΑΙ, τα αιτήµατα αυτά αφορούσαν;
Στην αναβάθµιση των υπηρεσιών που παρέχονται

1

Στην προσθήκη νέων υπηρεσιών

2

Στην επέκταση ωραρίου λειτουργίας της δοµής

3

Στη στελέχωση της δοµής µε ειδικό προσωπικό

4

Στο συνδυασµό των παραπάνω

5

Άλλο (διευκρινίστε)

6

28β. Η δοµή είχε τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε αυτά τα
αιτήµατα;
ΝΑΙ

1

ΟΧΙ

2

83

29. Γνωρίζετε αν υπάρχουν στην περιοχή που λειτουργεί η δοµή που
απασχολείστε,

οµάδες

αυτοβοήθειας

οργανωµένες

από

γονείς

µε

παρόµοιες ανάγκες φύλαξης των παιδιών τους;
ΝΑΙ

1

ΟΧΙ

2

30. Κατά τη γνώµη σας, οι υπηρεσίες που παρέχει η δοµή στην οποία
απασχολείστε, είναι επαρκείς ως προς τις ανάγκες των γονέων;
ΝΑΙ

1

ΟΧΙ

2

31. Θα λέγατε ότι οι υπηρεσίες είναι επαρκείς ως προς τις ανάγκες των
παιδιών;
ΝΑΙ

1

ΟΧΙ

2

32. Στο ∆ήµο όπου λειτουργεί η δοµή στην οποία απασχολείστε, εκτιµάτε
ότι υπάρχει επάρκεια δοµών και υπηρεσιών για τα παιδιά;
ΝΑΙ

1

ΟΧΙ

2

33. Γνωρίζετε για το θεσµό «γονείς ηµέρας»;
ΝΑΙ

1

ΟΧΙ

2
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«Γονείς ηµέρας»: Πρόκειται για νέες γυναίκες και άντρες, οι οποίοι έχουν δεχτεί
ειδική εκπαίδευση και αναλαµβάνουν να φυλάνε τα δικά τους, αλλά και άλλα παιδιά
στο ίδιο τους (των φροντιστών) το σπίτι. Αµείβονται δε από το κράτος ή την τοπική
διοίκηση.

34. Πιστεύετε ότι ένας τέτοιος θεσµός µπορεί να λειτουργήσει στην τοπική
κοινότητα όπου εργάζεστε;
ΝΑΙ

1

ΟΧΙ

2

Σε αυτό το σηµείο
και στο βαθµό που δεν απασχολείστε σε άλλο είδος δοµής,
έχετε φτάσει στο τέλος της συµπλήρωσης των ερωτήσεων που σας αφορούν.
Σας ευχαριστούµε
για το χρόνο που αφιερώσατε και την πολύτιµη βοήθειά σας.
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Γ.ΙΙ. ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑµεΑ)

35. Αναφέρετε το είδος τη δοµής στην οποία απασχολείστε:
Κέντρο φροντίδας παιδιών µε ειδικές ανάγκες

1

Κέντρο δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών µε ειδικές ανάγκες

2

Κέντρο φροντίδας ενηλίκων µε ειδικές ανάγκες

3

Κέντρο δηµιουργικής απασχόλησης ενηλίκων µε ειδικές ανάγκες

4

Άλλο (διευκρινίστε)

5

36. Ποιες υπηρεσίες παρέχει η δοµή στην οποία απασχολείστε;
Υπηρεσίες φύλαξης και φροντίδας από άποψη υγείας και ασφάλειας

1

Υπηρεσίες παιδαγωγικής προσέγγισης

2

Υπηρεσίες ψυχολογικής - συναισθηµατικής στήριξης

3

Υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης – επαγγελµατικής αποκατάστασης

4

Υπηρεσίες δηµιουργικής απασχόλησης στον ελεύθερο χρόνο

5

Συνδυασµός των παραπάνω

6

Άλλο (διευκρινίστε)

7

37. Ποιος είναι ο εποπτικός φορέας της δοµής:

38. Το ωράριο λειτουργίας της δοµής:
Καθορίζεται από το νόµο

1

Αποφασίζεται από την τοπική διοίκηση βάσει των αναγκών
του πληθυσµού της πόλης

2

Αποφασίζεται από τη διεύθυνση της δοµής βάσει των αναγκών
των χρηστών των υπηρεσιών

3

Άλλο (διευκρινίστε)

4

39. Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας της δοµής;

40. Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης ή/ και ευελιξίας του ωραρίου ανάλογα
µε τις ανάγκες χρηστών των υπηρεσιών;

ΝΑΙ

1

ΟΧΙ

2
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41. Το κόστος παροχής των υπηρεσιών:
Καλύπτεται από το Κράτος

1

Καλύπτεται από την Τοπική Αρχή

2

Καλύπτεται από τους γονείς ή/ και χρήστες των υπηρεσιών

3

Ένα µέρος καλύπτεται από δηµόσια αρχή
και το υπόλοιπο από ιδιωτική συµµετοχή

4

Εξαρτάται από το είδος της υπηρεσίας

5

Άλλο (διευκρινίστε)

6

42. Συνεργάζεστε µε τους γονείς ή/ και χρήστες των υπηρεσιών για την
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών µε τις υπηρεσίες που παρέχετε;
ΝΑΙ

1

ΟΧΙ

2

43. Συνεργάζεστε µε τις Τοπικές Αρχές για την ανταλλαγή πληροφοριών
σχετικών µε τις υπηρεσίες που παρέχετε;
ΝΑΙ

1

ΟΧΙ

2

44. ∆ιοργανώνετε τακτικές συναντήσεις γονέων - χρηστών των υπηρεσιών
– επαγγελµατιών και υπευθύνων λειτουργίας της δοµής;
ΝΑΙ

1

ΟΧΙ

2
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44α. Αν ΝΑΙ, ποια είναι η συχνότητα αυτών των συναντήσεων;
Εβδοµαδιαίες

1

∆εκαπενθήµερες

2

Μηνιαίες

3

Τριµηνιαίες

4

Εξαµηνιαίες

5

Ετήσιες

6

Άλλο (διευκρινίστε)

_____ 7

45. Έχετε δεχτεί αιτήµατα γονέων/ χρηστών σχετικά µε τη λειτουργία της
δοµής;
ΝΑΙ

1

ΟΧΙ

2

45α. Αν ΝΑΙ, τα αιτήµατα αυτά αφορούσαν;
Στην αναβάθµιση των υπηρεσιών που παρέχονται

1

Στην προσθήκη νέων υπηρεσιών

2

Στην επέκταση ωραρίου λειτουργίας της δοµής

3

Στη στελέχωση της δοµής µε ειδικό προσωπικό

4

Στο συνδυασµό των παραπάνω

5

Άλλο (διευκρινίστε)

6

45β. Η υπηρεσία είχε τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε αυτά τα
αιτήµατα;
ΝΑΙ

1

ΟΧΙ

2

46. Κατά τη γνώµη σας, οι υπηρεσίες που παρέχει η δοµή στην οποία
απασχολείστε, είναι επαρκείς ως προς τις ανάγκες των χρηστών τους;
ΝΑΙ

1

ΟΧΙ

2
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47. Εκτιµάτε ότι οι υπηρεσίες είναι επαρκείς ως προς τις ανάγκες των
γονέων/ ατόµων που έχουν την κύρια φροντίδα των ΑµεΑ;
ΝΑΙ

1

ΟΧΙ

2

48. Γνωρίζετε αν υπάρχουν προγράµµατα «βοήθεια στο σπίτι» για ΑµεΑ
στο ∆ήµο όπου λειτουργεί η δοµή στην οποία απασχολείστε;
ΝΑΙ

1

ΟΧΙ

2

49. Εκτιµάτε ότι υπάρχει επάρκεια δοµών και υπηρεσιών για ΑµεΑ στο
∆ήµο;
ΝΑΙ

1

ΟΧΙ

2

Σε αυτό το σηµείο
και στο βαθµό που δεν απασχολείστε σε άλλο είδος δοµής,
έχετε φτάσει στο τέλος της συµπλήρωσης των ερωτήσεων που σας αφορούν.
Σας ευχαριστούµε
για το χρόνο που αφιερώσατε και την πολύτιµη βοήθειά σας.
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Γ.ΙΙΙ. ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ

50. Αναφέρετε το είδος τη δοµής/ προγράµµατος στο οποίο απασχολείστε:
Κέντρο φροντίδας ηλικιωµένων ατόµων

1

Κέντρο δηµιουργικής απασχόλησης ηλικιωµένων ατόµων

2

Πρόγραµµα «βοήθεια στο σπίτι»

3

Άλλο (διευκρινίστε)

4

51.

Ποιες

υπηρεσίες

παρέχει

η

δοµή

/

πρόγραµµα

στο

οποίο

απασχολείστε;
Υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας

1

Υπηρεσίες ψυχολογικής - συναισθηµατικής στήριξης

2

Υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης

3

Υπηρεσίες δηµιουργικής απασχόλησης - ψυχαγωγίας

4

Υπηρεσίες οικιακής φροντίδας

5

Συνδυασµός των παραπάνω

6

Άλλο (διευκρινίστε)

7

52. Ποιος είναι ο εποπτικός φορέας της δοµής/ προγράµµατος;

53. Το ωράριο λειτουργίας/ παροχής υπηρεσιών:
Καθορίζεται από το νόµο

1

Αποφασίζεται από την τοπική διοίκηση βάσει των αναγκών
του πληθυσµού της πόλης

2

Αποφασίζεται από τη διεύθυνση της δοµής βάσει των αναγκών
των χρηστών των υπηρεσιών

3

Άλλο (διευκρινίστε)

4

54. Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας/ παροχής υπηρεσιών;

55. Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης ή/ και ευελιξίας του ωραρίου ανάλογα
µε τις ανάγκες χρηστών των υπηρεσιών;

ΝΑΙ

1
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ΟΧΙ

2

56. Το κόστος παροχής των υπηρεσιών:
Καλύπτεται από το Κράτος

1

Καλύπτεται από την Τοπική Αρχή

2

Καλύπτεται από τους χρήστες των υπηρεσιών

3

Ένα µέρος καλύπτεται από δηµόσια αρχή
και το υπόλοιπο από ιδιωτική συµµετοχή

4

Εξαρτάται από το είδος της υπηρεσίας

5

Άλλο (διευκρινίστε)

6

57. Συνεργάζεστε µε τους χρήστες των υπηρεσιών για την ανταλλαγή
πληροφοριών σχετικών µε τις υπηρεσίες που παρέχετε;
ΝΑΙ

1

ΟΧΙ

2

58. Συνεργάζεστε µε τις Τοπικές Αρχές για την ανταλλαγή πληροφοριών
σχετικών µε τις υπηρεσίες που παρέχετε;
ΝΑΙ

1

ΟΧΙ

2

59. ∆ιοργανώνετε τακτικές συναντήσεις χρηστών των υπηρεσιών – µελών
της οικογένειας- επαγγελµατιών και υπευθύνων της υπηρεσίας;
ΝΑΙ

1

ΟΧΙ

2
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59α. Αν ΝΑΙ, ποια είναι η συχνότητα αυτών των συναντήσεων;
Εβδοµαδιαίες

1

∆εκαπενθήµερες

2

Μηνιαίες

3

Τριµηνιαίες

4

Εξαµηνιαίες

5

Ετήσιες

6

Άλλο (διευκρινίστε)

7

60. Έχετε δεχτεί αιτήµατα χρηστών σχετικά µε τη λειτουργία της δοµής/
προγράµµατος;
ΝΑΙ

1

ΟΧΙ

2

60α. Αν ΝΑΙ, τα αιτήµατα αυτά αφορούσαν;
Στην αναβάθµιση των υπηρεσιών που παρέχονται

1

Στην προσθήκη νέων υπηρεσιών

2

Στην επέκταση ωραρίου λειτουργίας της δοµής

3

Στη στελέχωση της δοµής µε ειδικό προσωπικό

4

Στη συχνότητα παροχής των υπηρεσιών

5

Στην επέκταση του χρόνου παροχής των υπηρεσιών

6

Στο συνδυασµό των παραπάνω

7

Άλλο (διευκρινίστε)

8

60β. Η υπηρεσία είχε τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε αυτά τα
αιτήµατα;
ΝΑΙ

1

ΟΧΙ

2

61. Κατά τη γνώµη σας, οι υπηρεσίες που παρέχει η δοµή/ πρόγραµµα στο
οποίο απασχολείστε, είναι επαρκείς ως προς τις ανάγκες των χρηστών
τους;
ΝΑΙ

1

ΟΧΙ

2

62. Εκτιµάτε ότι οι υπηρεσίες είναι επαρκείς ως προς τις ανάγκες των
ατόµων (µελών της οικογένειας) που έχουν την κύρια φροντίδα των
ηλικιωµένων;
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ΝΑΙ

1

ΟΧΙ

2

63. Εκτιµάτε ότι υπάρχει επάρκεια δοµών και υπηρεσιών για ηλικιωµένους
στο ∆ήµο όπου απασχολείστε;
ΝΑΙ

1

ΟΧΙ

2

Σε αυτό το σηµείο
και στο βαθµό που δεν απασχολείστε σε άλλο είδος δοµής,
έχετε φτάσει στο τέλος της συµπλήρωσης των ερωτήσεων που σας αφορούν.
Σας ευχαριστούµε
για το χρόνο που αφιερώσατε και την πολύτιµη βοήθειά σας.
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∆ΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (www.koinoniko-orario.gr)

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΟΜΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
Η ∆ράση 6, αφορά την πιλοτική εφαρµογή Κοινωνικού Ωραρίου στη περιοχή του
∆ήµου Αιγάλεω και είναι συµπληρωµατική της 1ης δράσης του έργου (Καταγραφή
∆οµών Κοινωνικής Μέριµνας) στην οποία θα τεκµηριωθούν τα προβλήµατα που
υπάρχουν στις υπάρχουσες δοµές φύλαξης παιδιών, θα καταγραφούν τα
συµπεράσµατα µε στόχο τη διεύρυνση των ωραρίων λειτουργίας, των υφιστάµενων
παρεχοµένων υπηρεσιών. Τέλος θα γίνουν προτάσεις πολιτικών και εφαρµογής των
«κοινωνικών ωραρίων» στις δοµές οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα επέκτασης του
ωραρίου λειτουργίας και των υπηρεσιών καθώς και την απαιτούµενη δυναµικότητα.
Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής των δοµών κοινωνικής µέριµνας θα
προκύψουν οι δυνατότητές τους για παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών
προσαρµοσµένων στις ανάγκες των οµάδων στόχου, που είναι κυρίως εργαζόµενες
και άνεργες γυναίκες µητέρες.
Η δράση στοχεύει στην συµφιλίωση της οικογενειακής µε την επαγγελµατική ζωή,
µέσα από ενέργειες στήριξης εργαζοµένων αλλά και ανέργων γυναικών µε
οικογενειακές υποχρεώσεις και πρόκειται να αναπτυχθούν ενέργειες που βοηθούν
στην εξάλειψη των στερεοτύπων που επικρατούν σχετικά µε το ρόλο των δύο φύλων
στην οικογένεια, και οι οποίες ευθύνονται για την υποδεέστερη θέση των γυναικών
στην αγορά εργασίας. Ο κοινωνικός ρόλος που θέλει τη γυναίκα να παραµένει σπίτι
για την φύλαξη των παιδιών ή άλλων µελών, ηλικιωµένων, ασθενών κ.λπ., έχει
συµβάλλει σηµαντικά στη διάσταση του φύλου και την µακρόχρονη παραµονή των
γυναικών εκτός αγοράς εργασίας. Σκοπός της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση για
την ισότιµη συµµετοχή των δύο φύλων στην φροντίδα των παιδιών ή άλλων µελών
της οικογένειας.
Αναµενόµενα προϊόντα δράσης: Πιλοτική Επέκταση ωραρίου λειτουργίας δοµής
φύλαξης παιδιών, 48 ωφελούµενοι.

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΟΜΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Η ∆ράση 7, αφορά την πιλοτική εφαρµογή Κοινωνικού Ωραρίου στη περιοχή του
∆ήµου Περιστερίου και είναι συµπληρωµατική της 1ης δράσης του έργου
(Καταγραφή ∆οµών Κοινωνικής Μέριµνας) στην οποία θα τεκµηριωθούν τα
προβλήµατα που υπάρχουν στις υπάρχουσες δοµές φύλαξης παιδιών, θα
καταγραφούν τα συµπεράσµατα µε στόχο τη διεύρυνση των ωραρίων λειτουργίας,
των υφιστάµενων παρεχοµένων υπηρεσιών. Τέλος θα γίνουν προτάσεις πολιτικών και
εφαρµογής των «κοινωνικών ωραρίων» στις δοµές οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα
επέκτασης του ωραρίου λειτουργίας και των υπηρεσιών καθώς και την απαιτούµενη
δυναµικότητα.
Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής των δοµών κοινωνικής µέριµνας θα
προκύψουν οι δυνατότητές τους για παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών
προσαρµοσµένων στις ανάγκες των οµάδων στόχου, που είναι κυρίως εργαζόµενες
και άνεργες γυναίκες µητέρες.
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Η δράση στοχεύει στην συµφιλίωση της οικογενειακής µε την επαγγελµατική ζωή,
µέσα από ενέργειες στήριξης εργαζοµένων αλλά και ανέργων γυναικών µε
οικογενειακές υποχρεώσεις και πρόκειται να αναπτυχθούν ενέργειες που βοηθούν
στην εξάλειψη των στερεοτύπων που επικρατούν σχετικά µε το ρόλο των δύο φύλων
στην οικογένεια, και οι οποίες ευθύνονται για την υποδεέστερη θέση των γυναικών
στην αγορά εργασίας. Ο κοινωνικός ρόλος που θέλει τη γυναίκα να παραµένει σπίτι
για την φύλαξη των παιδιών ή άλλων µελών, ηλικιωµένων, ασθενών κ.λπ., έχει
συµβάλλει σηµαντικά στη διάσταση του φύλου και την µακρόχρονη παραµονή των
γυναικών εκτός αγοράς εργασίας. Σκοπός της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση για
την ισότιµη συµµετοχή των δύο φύλων στην φροντίδα των παιδιών ή άλλων µελών
της οικογένειας.
Αναµενόµενα προϊόντα δράσης: Πιλοτική Επέκταση ωραρίου λειτουργίας δοµής
φύλαξης παιδιών, 36 ωφελούµενοι.

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΟΜΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Η ∆ράση 8, αφορά την πιλοτική εφαρµογή Κοινωνικού Ωραρίου στην ευρύτερη
περιοχή του Πειραιά και είναι συµπληρωµατική της 1ης δράσης του έργου
(Καταγραφή ∆οµών Κοινωνικής Μέριµνας) στην οποία θα τεκµηριωθούν τα
προβλήµατα που υπάρχουν στις υπάρχουσες δοµές φύλαξης παιδιών, θα
καταγραφούν τα συµπεράσµατα µε στόχο τη διεύρυνση των ωραρίων λειτουργίας,
των υφιστάµενων παρεχοµένων υπηρεσιών. Τέλος θα γίνουν προτάσεις πολιτικών και
εφαρµογής των «κοινωνικών ωραρίων» στις δοµές οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα
επέκτασης του ωραρίου λειτουργίας και των υπηρεσιών καθώς και την απαιτούµενη
δυναµικότητα.
Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής των δοµών κοινωνικής µέριµνας θα
προκύψουν οι δυνατότητές τους για παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών
προσαρµοσµένων στις ανάγκες των οµάδων στόχου, που είναι κυρίως εργαζόµενες
και άνεργες γυναίκες µητέρες.
Αναµενόµενα προϊόντα δράσης: Πιλοτική Επέκταση ωραρίου λειτουργίας δοµής
φύλαξης παιδιών, 22 ωφελούµενοι.
Η δράση στοχεύει στην συµφιλίωση της οικογενειακής µε την επαγγελµατική ζωή,
µέσα από ενέργειες στήριξης εργαζοµένων αλλά και ανέργων γυναικών µε
οικογενειακές υποχρεώσεις και πρόκειται να αναπτυχθούν ενέργειες που βοηθούν
στην εξάλειψη των στερεοτύπων που επικρατούν σχετικά µε το ρόλο των δύο φύλων
στην οικογένεια, και οι οποίες ευθύνονται για την υποδεέστερη θέση των γυναικών
στην αγορά εργασίας. Ο κοινωνικός ρόλος που θέλει τη γυναίκα να παραµένει σπίτι
για την φύλαξη των παιδιών ή άλλων µελών, ηλικιωµένων, ασθενών κ.λπ., έχει
συµβάλλει σηµαντικά στη διάσταση του φύλου και την µακρόχρονη παραµονή των
γυναικών εκτός αγοράς εργασίας. Σκοπός της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση για
την ισότιµη συµµετοχή των δύο φύλων στην φροντίδα των παιδιών ή άλλων µελών
της οικογένειας.

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΟΜΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ
Η ∆ράση 9, αφορά την πιλοτική εφαρµογή Κοινωνικού Ωραρίου στη περιοχή του
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∆ήµου Βούλας και είναι συµπληρωµατική της 1ης δράσης του έργου (Καταγραφή
∆οµών Κοινωνικής Μέριµνας) στην οποία θα τεκµηριωθούν τα προβλήµατα που
υπάρχουν στις υπάρχουσες δοµές φύλαξης παιδιών, θα καταγραφούν τα
συµπεράσµατα µε στόχο τη διεύρυνση των ωραρίων λειτουργίας, των υφιστάµενων
παρεχοµένων υπηρεσιών. Τέλος θα γίνουν προτάσεις πολιτικών και εφαρµογής των
«κοινωνικών ωραρίων» στις δοµές οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα επέκτασης του
ωραρίου λειτουργίας και των υπηρεσιών καθώς και την απαιτούµενη δυναµικότητα.
Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής των δοµών κοινωνικής µέριµνας θα
προκύψουν οι δυνατότητές τους για παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών
προσαρµοσµένων στις ανάγκες των οµάδων στόχου, που είναι κυρίως εργαζόµενες
και άνεργες γυναίκες µητέρες.
Η δράση στοχεύει στην συµφιλίωση της οικογενειακής µε την επαγγελµατική ζωή,
µέσα από ενέργειες στήριξης εργαζοµένων αλλά και ανέργων γυναικών µε
οικογενειακές υποχρεώσεις και πρόκειται να αναπτυχθούν ενέργειες που βοηθούν
στην εξάλειψη των στερεοτύπων που επικρατούν σχετικά µε το ρόλο των δύο φύλων
στην οικογένεια, και οι οποίες ευθύνονται για την υποδεέστερη θέση των γυναικών
στην αγορά εργασίας. Ο κοινωνικός ρόλος που θέλει τη γυναίκα να παραµένει σπίτι
για την φύλαξη των παιδιών ή άλλων µελών, ηλικιωµένων, ασθενών κ.λπ., έχει
συµβάλλει σηµαντικά στη διάσταση του φύλου και την µακρόχρονη παραµονή των
γυναικών εκτός αγοράς εργασίας. Σκοπός της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση για
την ισότιµη συµµετοχή των δύο φύλων στην φροντίδα των παιδιών ή άλλων µελών
της οικογένειας.
Αναµενόµενα προϊόντα δράσης: Πιλοτική Επέκταση ωραρίου λειτουργίας δοµής
φύλαξης παιδιών, 22 ωφελούµενοι.

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΟΜΗΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
Η ∆ράση 11 είναι συµπληρωµατική της 1ης δράσης του έργου (Καταγραφή ∆οµών
Κοινωνικής Μέριµνας) στην οποία θα τεκµηριωθούν τα προβλήµατα που υπάρχουν
στις υπάρχουσες δοµές κατ’ οίκον εξυπηρέτησης, θα καταγραφούν τα συµπεράσµατα
και το πλαίσιο λειτουργίας τους (ωράρια, παρεχόµενες υπηρεσίες κλπ.).
∆εδοµένου ότι αποτέλεσµα της καταγραφή των δοµών (δράση 1) είναι προτάσεις
πολιτικών και µεθόδων εφαρµογής των «κοινωνικών ωραρίων» σε δοµές οι οποίες
έχουν την δυνατότητα επέκτασης του ωραρίου λειτουργίας και των υπηρεσιών η
παρούσα ενεργεια αποτελεί την εφαρµογή των προτάσεων στην περιοχή του
Αιγάλεω.
Η δράση στοχεύει στην συµφιλίωση της οικογενειακής µε την επαγγελµατική ζωή,
µέσα από ενέργειες στήριξης εργαζοµένων αλλά και ανέργων γυναικών µε
οικογενειακές υποχρεώσεις και πρόκειται να αναπτυχθούν ενέργειες που βοηθούν
στην εξάλειψη των στερεοτύπων που επικρατούν σχετικά µε το ρόλο των δύο φύλων
στην οικογένεια, και οι οποίες ευθύνονται για την υποδεέστερη θέση των γυναικών
στην αγορά εργασίας. Ο κοινωνικός ρόλος που θέλει τη γυναίκα να παραµένει σπίτι
για την φύλαξη άλλων µελών, ηλικιωµένων, ασθενών κ.λπ., έχει συµβάλλει
σηµαντικά στη διάσταση του φύλου και την µακρόχρονη παραµονή των γυναικών
εκτός αγοράς εργασίας. Σκοπός της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση για την ισότιµη
συµµετοχή των δύο φύλων στην φροντίδα των παιδιών ή άλλων µελών της
οικογένειας.
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Αναµενόµενα προϊόντα δράσης: Πιλοτική Επέκταση ωραρίου λειτουργίας δοµής
φύλαξης παιδιών, 22 ωφελούµενοι.

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΟΜΗΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Η ∆ράση 12 είναι συµπληρωµατική της 1ης δράσης του έργου (Καταγραφή ∆οµών
Κοινωνικής Μέριµνας) στην οποία θα τεκµηριωθούν τα προβλήµατα που υπάρχουν
στις υπάρχουσες δοµές κατ’ οίκον εξυπηρέτησης, θα καταγραφούν τα συµπεράσµατα
και το πλαίσιο λειτουργίας τους (ωράρια, παρεχόµενες υπηρεσίες κλπ.).
∆εδοµένου ότι αποτέλεσµα της καταγραφή των δοµών (δράση 1) είναι προτάσεις
πολιτικών και µεθόδων εφαρµογής των «κοινωνικών ωραρίων» σε δοµές οι οποίες
έχουν την δυνατότητα επέκτασης του ωραρίου λειτουργίας και των υπηρεσιών η
παρούσα ενέργεια αποτελεί την εφαρµογή των προτάσεων στην περιοχή του
Περιστερίου.
Η δράση στοχεύει στην συµφιλίωση της οικογενειακής µε την επαγγελµατική ζωή,
µέσα από ενέργειες στήριξης εργαζοµένων αλλά και ανέργων γυναικών µε
οικογενειακές υποχρεώσεις και πρόκειται να αναπτυχθούν ενέργειες που βοηθούν
στην εξάλειψη των στερεοτύπων που επικρατούν σχετικά µε το ρόλο των δύο φύλων
στην οικογένεια, και οι οποίες ευθύνονται για την υποδεέστερη θέση των γυναικών
στην αγορά εργασίας. Ο κοινωνικός ρόλος που θέλει τη γυναίκα να παραµένει σπίτι
για την φύλαξη άλλων µελών, ηλικιωµένων, ασθενών κ.λπ., έχει συµβάλλει
σηµαντικά στη διάσταση του φύλου και την µακρόχρονη παραµονή των γυναικών
εκτός αγοράς εργασίας. Σκοπός της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση για την ισότιµη
συµµετοχή των δύο φύλων στην φροντίδα των παιδιών ή άλλων µελών της
οικογένειας.
Αναµενόµενα προϊόντα δράσης: Πιλοτική Επέκταση ωραρίου λειτουργίας δοµής
φύλαξης παιδιών, 30 ωφελούµενοι.

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΟΜΗΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ
Η ∆ράση 13 είναι συµπληρωµατική της 1ης δράσης του έργου (Καταγραφή ∆οµών
Κοινωνικής Μέριµνας) στην οποία θα τεκµηριωθούν τα προβλήµατα που υπάρχουν
στις υπάρχουσες δοµές κατ’ οίκον εξυπηρέτησης, θα καταγραφούν τα συµπεράσµατα
και το πλαίσιο λειτουργίας τους (ωράρια, παρεχόµενες υπηρεσίες κλπ.).
∆εδοµένου ότι αποτέλεσµα της καταγραφή των δοµών (δράση 1) είναι προτάσεις
πολιτικών και µεθόδων εφαρµογής των «κοινωνικών ωραρίων» σε δοµές οι οποίες
έχουν την δυνατότητα επέκτασης του ωραρίου λειτουργίας και των υπηρεσιών η
παρούσα ενεργεια αποτελεί την εφαρµογή των προτάσεων στην περιοχή της Βούλας.
Η δράση στοχεύει στην συµφιλίωση της οικογενειακής µε την επαγγελµατική ζωή,
µέσα από ενέργειες στήριξης εργαζοµένων αλλά και ανέργων γυναικών µε
οικογενειακές υποχρεώσεις και πρόκειται να αναπτυχθούν ενέργειες που βοηθούν
στην εξάλειψη των στερεοτύπων που επικρατούν σχετικά µε το ρόλο των δύο φύλων
στην οικογένεια, και οι οποίες ευθύνονται για την υποδεέστερη θέση των γυναικών
στην αγορά εργασίας. Ο κοινωνικός ρόλος που θέλει τη γυναίκα να παραµένει σπίτι
για την φύλαξη άλλων µελών, ηλικιωµένων, ασθενών κ.λπ., έχει συµβάλλει
σηµαντικά στη διάσταση του φύλου και την µακρόχρονη παραµονή των γυναικών
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εκτός αγοράς εργασίας. Σκοπός της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση για την ισότιµη
συµµετοχή των δύο φύλων στην φροντίδα των παιδιών ή άλλων µελών της
οικογένειας.
Αναµενόµενα προϊόντα δράσης: Πιλοτική Επέκταση ωραρίου λειτουργίας δοµής
φύλαξης παιδιών, 14 ωφελούµενοι.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
Παράλληλα µε την πιλοτική εφαρµογή των κοινωνικών ωραρίων σε κοινωνικές
υποδοµές δοµές και προγράµµατα του ∆ήµου Αιγάλεω (∆ράσεις 6 και 11), θα
λειτουργήσει µέσω του έργου ∆οµή Στήριξης και Συµβουλευτικής Γυναικών
προκειµένου οι ωφελούµενες από τις παράλληλες δράσεις (εργαζόµενες ή άνεργες),
να έχουν την δυνατότητα να ενηµερώνονται και να υποστηρίζονται για θέµατα
νοµικά, θεσµικά, απασχόλησης και κατάρτισης, επαγγελµατικής καριέρας κ.α.
Η δράση στοχεύει στην συµφιλίωση της οικογενειακής µε την επαγγελµατική ζωή,
µέσα από ενέργειες στήριξης εργαζοµένων αλλά και ανέργων γυναικών µε
οικογενειακές υποχρεώσεις και πρόκειται να αναπτυχθούν ενέργειες που βοηθούν
στην εξάλειψη των στερεοτύπων που επικρατούν σχετικά µε το ρόλο των δύο φύλων
στην οικογένεια, και οι οποίες ευθύνονται για την υποδεέστερη θέση των γυναικών
στην αγορά εργασίας. Ο κοινωνικός ρόλος που θέλει τη γυναίκα να παραµένει σπίτι
για την φύλαξη άλλων µελών, ηλικιωµένων, ασθενών κ.λπ., έχει συµβάλλει
σηµαντικά στη διάσταση του φύλου και την µακρόχρονη παραµονή των γυναικών
εκτός αγοράς εργασίας. Σκοπός της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση για την ισότιµη
συµµετοχή των δύο φύλων στην φροντίδα των παιδιών ή άλλων µελών της
οικογένειας.
Αναµενόµενα προϊόντα δράσης: Λειτουργία ∆οµής Στήριξης και Συµβουλευτικής
Γυναικών, 30 ωφελούµενες.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Παράλληλα µε την πιλοτική εφαρµογή των κοινωνικών ωραρίων σε κοινωνικές
υποδοµές δοµές και προγράµµατα του ∆ήµου Περιστερίου (∆ράσεις 7 και 12), θα
λειτουργήσει µέσω του έργου ∆οµή Στήριξης και Συµβουλευτικής Γυναικών
προκειµένου οι ωφελούµενες από τις παράλληλες δράσεις (εργαζόµενες ή άνεργες),
να έχουν την δυνατότητα να ενηµερώνονται και να υποστηρίζονται για θέµατα
νοµικά, θεσµικά, απασχόλησης και κατάρτισης, επαγγελµατικής καριέρας κ.α.
Η δράση στοχεύει στην συµφιλίωση της οικογενειακής µε την επαγγελµατική ζωή,
µέσα από ενέργειες στήριξης εργαζοµένων αλλά και ανέργων γυναικών µε
οικογενειακές υποχρεώσεις και πρόκειται να αναπτυχθούν ενέργειες που βοηθούν
στην εξάλειψη των στερεοτύπων που επικρατούν σχετικά µε το ρόλο των δύο φύλων
στην οικογένεια, και οι οποίες ευθύνονται για την υποδεέστερη θέση των γυναικών
στην αγορά εργασίας. Ο κοινωνικός ρόλος που θέλει τη γυναίκα να παραµένει σπίτι
για την φύλαξη άλλων µελών, ηλικιωµένων, ασθενών κ.λπ., έχει συµβάλλει
σηµαντικά στη διάσταση του φύλου και την µακρόχρονη παραµονή των γυναικών
εκτός αγοράς εργασίας. Σκοπός της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση για την ισότιµη
συµµετοχή των δύο φύλων στην φροντίδα των παιδιών ή άλλων µελών της
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οικογένειας.
Αναµενόµενα προϊόντα δράσης: Λειτουργία ∆οµής Στήριξης και Συµβουλευτικής
Γυναικών, 30 ωφελούµενες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Παράλληλα µε την πιλοτική εφαρµογή των κοινωνικών ωραρίων σε κοινωνικές
υποδοµές δοµές και προγράµµατα της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά (∆ράσεις 8),
θα λειτουργήσει µέσω του έργου ∆οµή Στήριξης και Συµβουλευτικής Γυναικών
προκειµένου οι ωφελούµενες από τις παράλληλες δράσεις (εργαζόµενες ή άνεργες),
να έχουν την δυνατότητα να ενηµερώνονται και να υποστηρίζονται για θέµατα
νοµικά, θεσµικά, απασχόλησης και κατάρτισης, επαγγελµατικής καριέρας κ.α.
Η δράση στοχεύει στην συµφιλίωση της οικογενειακής µε την επαγγελµατική ζωή,
µέσα από ενέργειες στήριξης εργαζοµένων αλλά και ανέργων γυναικών µε
οικογενειακές υποχρεώσεις και πρόκειται να αναπτυχθούν ενέργειες που βοηθούν
στην εξάλειψη των στερεοτύπων που επικρατούν σχετικά µε το ρόλο των δύο φύλων
στην οικογένεια, και οι οποίες ευθύνονται για την υποδεέστερη θέση των γυναικών
στην αγορά εργασίας. Ο κοινωνικός ρόλος που θέλει τη γυναίκα να παραµένει σπίτι
για την φύλαξη άλλων µελών, ηλικιωµένων, ασθενών κ.λπ., έχει συµβάλλει
σηµαντικά στη διάσταση του φύλου και την µακρόχρονη παραµονή των γυναικών
εκτός αγοράς εργασίας. Σκοπός της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση για την ισότιµη
συµµετοχή των δύο φύλων στην φροντίδα των παιδιών ή άλλων µελών της
οικογένειας.
Αναµενόµενα προϊόντα δράσης: Λειτουργία ∆οµής Στήριξης και Συµβουλευτικής
Γυναικών, 30 ωφελούµενες.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ
Παράλληλα µε την πιλοτική εφαρµογή των κοινωνικών ωραρίων σε κοινωνικές
υποδοµές δοµές και προγράµµατα του ∆ήµου Βούλας (∆ράσεις 9 και 13), θα
λειτουργήσει µέσω του έργου ∆οµή Στήριξης και Συµβουλευτικής Γυναικών
προκειµένου οι ωφελούµενες από τις παράλληλες δράσεις (εργαζόµενες ή άνεργες),
να έχουν την δυνατότητα να ενηµερώνονται και να υποστηρίζονται για θέµατα
νοµικά, θεσµικά, απασχόλησης και κατάρτισης, επαγγελµατικής καριέρας κ.α.
Η δράση στοχεύει στην συµφιλίωση της οικογενειακής µε την επαγγελµατική ζωή,
µέσα από ενέργειες στήριξης εργαζοµένων αλλά και ανέργων γυναικών µε
οικογενειακές υποχρεώσεις και πρόκειται να αναπτυχθούν ενέργειες που βοηθούν
στην εξάλειψη των στερεοτύπων που επικρατούν σχετικά µε το ρόλο των δύο φύλων
στην οικογένεια, και οι οποίες ευθύνονται για την υποδεέστερη θέση των γυναικών
στην αγορά εργασίας. Ο κοινωνικός ρόλος που θέλει τη γυναίκα να παραµένει σπίτι
για την φύλαξη άλλων µελών, ηλικιωµένων, ασθενών κ.λπ., έχει συµβάλλει
σηµαντικά στη διάσταση του φύλου και την µακρόχρονη παραµονή των γυναικών
εκτός αγοράς εργασίας. Σκοπός της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση για την ισότιµη
συµµετοχή των δύο φύλων στην φροντίδα των παιδιών ή άλλων µελών της
οικογένειας.
Αναµενόµενα προϊόντα δράσης: Λειτουργία ∆οµής Στήριξης και Συµβουλευτικής
Γυναικών, 30 ωφελούµενες.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΤΟ ΕΙΝ
Παράλληλα µε την πιλοτική εφαρµογή των κοινωνικών ωραρίων σε κοινωνικές
υποδοµές δοµές της περιοχής παρέµβασης (∆ράσεις 6 έως 14) και τη λειτουργία των
∆οµών στήριξης σε αυτές (∆ράσεις 15 έως 19) το ΕΙΝ θα αναλάβει σε κεντρικό
επίπεδο να υποστηρίξει τις ωφελούµενες των δράσεων κυρίως σε νοµικά Θέµατα.
Η δράση στοχεύει στην συµφιλίωση της οικογενειακής µε την επαγγελµατική ζωή,
µέσα από ενέργειες στήριξης εργαζοµένων αλλά και ανέργων γυναικών µε
οικογενειακές υποχρεώσεις και πρόκειται να αναπτυχθούν ενέργειες που βοηθούν
στην εξάλειψη των στερεοτύπων που επικρατούν σχετικά µε το ρόλο των δύο φύλων
στην οικογένεια, και οι οποίες ευθύνονται για την υποδεέστερη θέση των γυναικών
στην αγορά εργασίας. Ο κοινωνικός ρόλος που θέλει τη γυναίκα να παραµένει σπίτι
για την φύλαξη άλλων µελών, ηλικιωµένων, ασθενών κ.λπ., έχει συµβάλλει
σηµαντικά στη διάσταση του φύλου και την µακρόχρονη παραµονή των γυναικών
εκτός αγοράς εργασίας. Σκοπός της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση για την ισότιµη
συµµετοχή των δύο φύλων στην φροντίδα των παιδιών ή άλλων µελών της
οικογένειας.
Αναµενόµενα προϊόντα δράσης: Λειτουργία ∆οµής Στήριξης και Συµβουλευτικής
Γυναικών, 30 ωφελούµενες.
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