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Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να εκφράζουμε την αγωνία μας για την ύπαρξη του
Βοήθεια στο σπίτι στο Δήμο μας και της τύχης των ατόμων που εξυπηρετούνται από αυτό ,
καθώς με τα νέα δεδομένα (ΦΕΚ17 τεύχος Β’ 14-1-2011) αλλάζει ο τρόπος χρηματοδότησης
του συγκεκριμένου προγράμματος...
Υλοποιούμε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Βοήθειας στο Σπίτι από 1/11/2003 (μέσω
του όμορου Δήμου Καλλιθέας) με τα κριτήρια που τέθηκαν στην αρχική προκήρυξη
(Μοναχικά άτομα- ΑΜΕΑ- κατάσταση υγείας κ..λ.π)
Στο Δήμο μας από το Βοήθεια στο Σπίτι εξυπηρετούνται πάνω από 80 άτομα, στη μεγάλη
τους πλειοψηφία χωρίς συγγενικό και κοινωνικό περιβάλλον. Παράλληλα έχουμε και λίστα
αναμονής για ένταξη στο πρόγραμμα.
Με το με το πρόγραμμα « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής μέσω
παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων
με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» που
υλοποιείται από την ΕΕΤΑ, το σύνολο των εξυπηρετούμενων συμπολιτών μας δεν
καλύπτεται από την συγκεκριμένη δομή, και δεν μπορεί να συνεχιστεί η στήριξη τους που
τόσο πολύ έχουν ανάγκη. Παράλληλα «χρηματοδοτούνται» άνεργοι ενός ανύπαρκτος
περιβάλλοντος των εξυπηρετούμενων από το Βοήθεια στο Σπίτι.
Απευθυνόμαστε σε εσάς και διαμαρτυρόμαστε έντονα διότι θεωρούμε ότι θα πρέπει να
εξεταστεί εκ νέου η χρηματοδότηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», με σκοπό όχι
μόνο τη διατήρηση του χαρακτήρα του με τη διαρκή στήριξη αυτών των ατόμων που
μοναδική ελπίδα τους έχουν από αυτό το πρόγραμμα, αλλά και να επεκταθεί σε άλλες
αντίστοιχες κατηγορίες συμπολιτών μας. Θεωρούμε δε ότι η εγκατάλειψη των ατόμων που
εξυπηρετούνται τώρα ισοδυναμεί με τη θανατική τους καταδίκη, καθώς δεν έχουν πουθενά
αλλού να προστρέξουν για βοήθεια.
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