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Εκσυγχρονισµός της Κοινωνικής Φροντίδας: 

Μετεξέλιξη ή επανάσταση; 



Οι Όροι της Μεταβολής…



Οι συµβολή των τοµέων της Κοινωνίας στο 
πεδίο της κοινωνικής φροντίδας

Η Οικογένεια                      

Ο Εθελοντικός Τοµέας       

Η Αγορά                             

Το Κράτος                          



Η µεταβολή του περιεχοµένου 
της έννοιας: 

«Κοινωνική Ανάγκη»



Οι νέες συνθήκες
•H σηµαντική αύξηση της ζήτησης για
ποιοτικά υποκατάστατα
•Η ουσιαστική αποδοχή των ανθρώπινων και
των κοινωνικών δικαιωµάτων
•Η αυξανόµενη αποδοχή ή ανεκτικότητα
απέναντι στη διαφορετικότητα
•Η νέα πολυπολιτισµική πραγµατικότητα
•Η ενδυνάµωση της κοινωνίας των πολιτών



Το «αίτηµα – ορίζοντας»:

Ποιοτικά αρτιότερες κοινωνικές υπηρεσίες, 
µε σεβασµό στη διαφορετικότητα και στην
αξιοπρέπεια του πολίτη και προσαρµοσµένες

στις ιδιαίτερες ανάγκες του



Σηµασία έχει το αποτέλεσµα 
όχι η προσπάθεια



Παραδοσιακό µοντέλο στην κοινωνική φροντίδα: 

«Πως µπορούµε να βοηθήσουµε 
περισσότερο;»

Σύγχρονη αντίληψη για την κοινωνική φροντίδα:

«Πως θα δώσουµε λύσεις;»



Η αρχή της 

«Ουσιαστικής Kαταλληλότητας»



Κράτος VS Εθελοντικός
Τοµέας στο πεδίο της
κοινωνικής φροντίδας

Εθελοντικές
Οργανώσεις

∆ηµόσιοι Οργανισµοί

προσβασιµότητα *
ευελιξία *
εµπιστοσύνη *
κοινωνική ενσωµάτωση *
σταθερή οργάνωση *
προσαρµοστικότητα *
υποδοµές *
διαπίστωση αναγκών σε
µάκρο επίπεδο

*

διαπίστωση αναγκών σε µίκρο
επίπεδο

*

τεχνογνωσία *  ; * ;
συλλογικό όφελος *
κόστος- αποτελεσµατικότητα *
χρηµατοδότηση *



Στην Κοινωνική Φροντίδα:

το κράτος έχει το ρόλο: Του ενδυναµωτή, του 
συντονιστή, του χρηµατοδότη, που διαπιστώνει 
τις κοινωνικές ανάγκες και χαράζει γενικότερες 
πολιτικές

ο εθελοντικός τοµέας είναι καταλληλότερος 
στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών 



∆ικτύωση και συνέργια στο πεδίο 
της κοινωνικής φροντίδας

Γιατί;



Ένα δίκτυο καθορίζεται..

• Από τους συµµετέχοντες
• Από τον τρόπο που διαρθρώνεται και 
οργανώνεται η συνεργασία τους



Το κάθετο (ιεραρχικό) 
µοντέλο οργάνωσης

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.strategic-innovation.dk/Billeder/Hierarki-lille.GIF&imgrefurl=http://www.strategic-innovation.dk/Engelsk/E-Metaph.html&h=232&w=370&sz=5&hl=el&start=47&tbnid=1ANYk8dKAbJJaM:&tbnh=73&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dpyramid%2Borganization%26start%3D36%26ndsp%3D18%26svnum%3D10%26hl%3Del%26lr%3D%26sa%3DN


Το οριζόντιο µοντέλο οργάνωσης ενός 
δικτύου

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.evolutioncoaching.com/Inner%2520Circle%2520roundtable.jpg&imgrefurl=http://www.evolutioncoaching.com/innercircle.html&h=247&w=374&sz=27&hl=el&start=9&tbnid=Mls9koDmaNbk-M:&tbnh=77&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Droundtable%26svnum%3D10%26hl%3Del%26lr%3D%26sa%3DG
http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.giving.umich.edu/leadersbest/winter2002/images/roundtable.jpg&imgrefurl=http://www.giving.umich.edu/leadersbest/winter2002/roundtable.htm&h=374&w=400&sz=63&hl=el&start=1&tbnid=_tmA8QjPpYHQZM:&tbnh=112&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Droundtable%26svnum%3D10%26hl%3Del%26lr%3D%26sa%3DG


Οριζόντιο ∆ίκτυο σηµαίνει…

• Ισότιµη σχέση των φορέων που το 
απαρτίζουν

• Συµµετοχή στη βάση της «ουσιαστικής 
καταλληλότητας»

• ∆ηµοκρατικότερες διαδικασίες 
συναπόφασης

• Ευελιξία
Σηµαίνει: Επικοινωνία - Συνεργασία



Η σηµασία της δικτύωσης και της συνέργιας για την 
ανάπτυξη προγραµµάτων στο πεδίο της κοινωνικής 

φροντίδας
• Πληρέστερη και αποτελεσµατικότερη ανάπτυξη προγραµµάτων
• Μείωση πιθανοτήτων αποτυχίας 
• Αποτελεσµατικότερη παρακολούθηση (monitoring)
• Χαµηλότερο συνολικό κόστος
• Ελαχιστοποίηση φαινοµένων κακοδιαχείρισης
• ∆ιάχυση τεχνογνωσίας στους φορείς του δικτύου
• ∆υνατότητα ανάπτυξης µεγάλων έργων
• Μεγαλύτερη εµπιστοσύνη 
• Ευκαιρίες ανάπτυξης των µικρότερων εθελοντικών οργανώσεων

Αποτέλεσµα: Καλύτερες κοινωνικές υπηρεσίες και ευκαιρίες 
ανάπτυξης του εθελοντικού τοµέα



Η σηµασία της δικτύωσης και της συνέργιας για 
έναν οργανισµό κοινωνικής φροντίδας

Αξιοποιούµε πρόσθετους υλικούς και ανθρώπινους πόρους για την 
επίτευξη ενός στόχου
∆ιευρύνουµε το πεδίο δραστηριοποίησης µας
Χρησιµοποιούµε ή και αποκτούµε µέρη της τεχνογνωσίας που δεν 
διαθέτουµε
∆ηµιουργούµε προϋποθέσεις µελλοντικής συνεργασίας 
Γινόµαστε πιο αξιόπιστοι 
Θέτουµε τις βάσεις για την ανάπτυξη του οργανισµού µας 



Ας Θυµηθούµε…

• Το αποτέλεσµα µετράει…
• Το αποτέλεσµα είναι αυτό που καθορίζει
και τους τρόπους για να επιτύχουµε

• Καθορίζει επίσης τους ανθρώπινους και 
υλικούς πόρους που είναι αναγκαίοι

• Ορίζει και τις αποδοτικές µορφές σύνθεσης 
των πόρων που διαθέτουµε



∆ύο σηµαντικοί παράµετροι 
επιτυχίας

• Γνώση οργάνωσης και λειτουργίας του 
οριζόντιου δικτύου 

• Γνώση των µεθόδων και τεχνικών του 
Κοινωνικού Σχεδιασµού 
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