Έκθεση απολογισμού δράσεων 2020
Η ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ το έτος 2020 συνέχισε την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων που
αφορούσαν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ενώ επιχείρησε να αναπτύξει νέες παρεμβάσεις
με βαρύτητα στη νεολαία, την εκπαίδευση και την ενίσχυση δεξιοτήτων. Ωστόσο οι
υγειονομικές συνθήκες και η πανδημία του κορωνοϊού δεν επέτρεψαν την υλοποίηση του
πλάνου, όπως στον σχεδιασμό, με αποτέλεσμα να περιοριστεί η συνολική
δραστηριοποίησης.
Ωστόσο, οι συνθήκες του εγκλεισμού και των μέτρων προστασίας έδωσαν τη δυνατότητα
για ανάπτυξη της τεχνογνωσίας, των εργαλείων και εφαρμογών για την εξ αποστάσεως
υλοποίηση δράσεων
Οι βασικές παρεμβάσεις του φορέα αφορούσαν:

1. Στελέχωση Relay service για το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών
Η Αρωγή ανέλαβε την υλοποίηση του Προγράμματος Διερμηνείας εξ αποστάσεως κωφών
και βαρήκοων ατόμων». Στο πλαίσιο του έργου παρείχε τη στελέχωση Relay Service από τον
μήνα Μάρτιο 2019 έως τον Ιούνιο του 2020 με πιστοποιημένους διερμηνείς.
Το έργο συνεχίστηκε κανονικά και το 2020 και αφορούσε την εκτέλεση της κοινωνικής
υπηρεσίας με τίτλο «Υλοποίηση του Προγράμματος Διερμηνείας εξ αποστάσεως κωφών και
βαρήκοων ατόμων». Αντικείμενο της σύμβασης ήταν η παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως
διερμηνείας για κωφά και βαρήκοα άτομα μέσω πολλαπλών τρόπων επικοινωνίας
(Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, χειλεανάγνωση, μετατροπή ομιλίας σε γραπτό κείμενο) με τη
χρήση νέων και σύγχρονων τεχνολογιών υψηλής ποιότητας. Η υλοποίηση του
προγράμματος απαιτούσε την λειτουργία τεσσάρων (4), κατά το μέγιστον, σταθμών με
24ωρη λειτουργία για όλο το χρόνο. Η λειτουργία των σταθμών υποστηρίχτηκε από
διερμηνείς για κωφά και βαρήκοα άτομα, οι οποίοι απασχολήθηκαν σε κυλιόμενες βάρδιες.
Η εταιρεία Αρωγή στελέχωσε το τηλεπικοινωνιακό κέντρο που λειτουργούσε στο χώρο του
ΕΙΚ επί 24ωρου βάσεως με Διερμηνείς Νοηματικής Γλώσσας.
Ωφελούμενοι: Κωφοί και βαρήκοοι του ΕΙΚ
Χρηματοδότης: Εθνικό Ίδρυμα Κωφών
Χρονική διάρκεια υλοποίησης: 15 μήνες
Τόπος υλοποίησης: Εθνικό Ίδρυμα Κωφών

2. Διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων
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Η Αρωγή ΑΜΚΕ ανέλαβε τη διοργάνωση δύο εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο πλαίσιο
διακρατικών δραστηριοτήτων συνεργασίας του Erasmus+.
Πιο συγκεκριμένα, ανέλαβε να παράσχει κατάλληλες υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίου
και παροχής υποδομών, προκειμένου να εξελιχθούν δράσεις που περιλάμβαναν μεθόδους
μη τυπικής μάθησης για ενήλικες. Το έργο αφορούσε και την εξασφάλιση σίτισης,
στέγασης, μεταφορών.
Ωφελούμενοι: Νέοι και στελέχη προγραμμάτων Erasmus+
Χρηματοδότης: Erasmus+-SolidarityNow μέσω του ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Χρονική διάρκεια υλοποίησης: 2 μήνες
Τόπος υλοποίησης: Ενοικιαζόμενες δομές (συνεδριακοί χώροι και ξενοδοχεία)

3. Διοργάνωση διακρατικού συνεδρίου εξ αποστάσεων και δια ζώσης
Η Αρωγή ανέλαβε την διοργάνωση διεθνούς διαδικτυακού συνεδρίου με χρήση κατάλληλης
πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης στο πλαίσιο του έργου ESMARTCITY «Δημιουργώντας
Ευφυέστερες Πόλεις στην περιοχή της Μεσογείου μέσω δικτυώσεων» για την Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας, που ήταν επικεφαλής του σχήματος.
Το συνέδριο ήταν διήμερο και πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεων, παράλληλα με τη
φυσική παρουσία 30 ατόμων.
Ωφελούμενοι: Συμμετέχοντες συνεδρίου
Χρηματοδότησης: ΠΔΕ (μέσω του συχρηματοδοτούμενου διακρατικού έργου)
Χρονική διάρκεια: 2 μήνες
Τόπος υλοποίησης: Δομή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

4. Λειτουργία πλατφόρμας ψυχοκοινωνικής στήριξης την περίοδο της πανδημίας του
covid-19
Η Αρωγή ανέλαβε τη Λειτουργία Ειδικής Γραμμής Ενημέρωσης και Υποστήριξης του
Κοινού». Στο πλαίσιο του έργου προέβη σε :
-Δημιουργία Ιστοσελίδας και λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου
-Συνεχή επικαιροποίηση ιστοσελίδας με νέες πληροφορίες για την εξέλιξη της πανδημίας
και τα υγειονομικά πρωτόκολλα
-Υποστήριξη στις τηλεφωνικές κλήσεις για παροχή ψυχολογικής βοήθειας και καθοδήγησης
Ωφελούμενοι: Δημότες δήμου Πύργου
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Χρηματοδότης: Δήμος Πύργου
Χρονική διάρκεια: 3 μήνες
Τόπος υλοποίησης: εξ αποστάσεως (από την έδρα του φορέα με ψηφιακή πλατφόρμα και
τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης)

Τα έργα που είναι σε εξέλιξη και η υλοποίηση θα ολοκληρωθεί το 2021 είναι:

1. Παροχή υπηρεσιών προβολής και δημοσιότητας στο πλαίσιο υλοποίησης του
Υποέργου (1) Συντονισμός, διαχείριση και παρακολούθηση της Πράξης
«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα του
Περιβάλλοντος»
Η ΑΡΩΓΗ ανέλαβε τις παρεμβάσεις δημοσιότητας για το έργο που υλοποιεί ο Σύνδεσμος
Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ.
Στο πλαίσιο του έργου, η Αρωγή ανέλαβε ενέργειες προβολής και δημοσιότητας για το
Υποέργο 1) Συντονισμός, διαχείριση και παρακολούθηση της Πράξης «Κατάρτιση και
Πιστοποίηση Γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα του Περιβάλλοντος».
Οι δράσεις του έργου περιλάμβαναν, ημερίδες μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας
τηλεδιασκέψεων, καταχωρίσεις στον Τύπο, παραγωγή και αναμετάδοση ραδιοφωνικού
μηνύματος, διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και διάχυση αποτελεσμάτων στα
social media.
Ωφελούμενοι: Ωφελούμενοι δράσης, εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα
Χρηματοδότησης: Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ (συγχρηματοδοτούμενο από ΕΠΑΝΕΚ)
Χρονική διάρκεια υλοποίησης: 14 μήνες
Τόπος υλοποίησης: Εξ αποστάσεως και σε ενοικιαζόμενες δομές

2. Υλοποίηση συνοδευτικών μέτρων του ΤΕΒΑ ΠΕ Μαγνησίας
Στο πλαίσιο του έργου η ΑΡΩΓΤΗ ανέλαβε την υλοποίηση συνοδευτικών μέτρων στα
πλαίσια της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ , ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 - ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ/ΣΠΟΡΑΔΩΝ»ΤΟΥ Ε.Π.
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ Η/ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Ε.Β.Υ.Σ.) ΤΟΥ ΤΕΒΑ, ΜΕ ΘΕΜΑ:
1. «Συμβουλές Υγιεινής Διαβίωσης»
2. «Εκμάθηση Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»
3. «Πρώτες βοήθειες σε παιδιά και ενήλικες»
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Ωφελούμενοι: Δικαιούχοι του προγράμματος Επισιτιστικής ή/και βασικής Υλικής Συνδρομής
του ΤΕΒΑ
Χρηματοδότης: Δήμος Βόλου (συγχρηματοδοτούμενο από ΤΕΒΑ)
Χρονική διάρκεια: 13 μήνες
Τόπος υλοποίησης: Εξ αποστάσεως και σε ενοικιαζόμενες δομές

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ
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