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Προµηθέας – Προώθηση και πιστοποίηση των κοινωνικών
υπηρεσιών κοινού ενδιαφέροντος
Γενικός στόχος του σχεδίου είναι η ανάπτυξη µηχανισµών για τη µέτρηση, την
αξιολόγηση και τη βελτίωση της ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών κοινού
ενδιαφέροντος.
Ειδικότερα το σχέδιο Προµηθέας στοχεύει:
 Στην πιστοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών κοινού ενδιαφέροντος
 Στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής.
 Στην διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στις κοινωνικές
υπηρεσίες.
 Στην καταπολέµηση όλων των µορφών διακρίσεων.
 Στην διασφάλιση µιας πολύ-επίπεδης διακυβέρνησης που θα
περιλαµβάνει και τα άτοµα που βιώνουν την φτώχεια.
 Στην προσαρµογή των παρεχόµενων υπηρεσιών στις µεταβαλλόµενες
κοινωνικές ανάγκες.
 Στην ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας στον τοµέα της παροχής
κοινωνικών υπηρεσιών.

Για την υλοποίηση του σχεδίου έχουν σχεδιαστεί οι παρακάτω ενέργειες:
 Ανάπτυξη στατιστικών εργαλείων, µεθόδων και κοινών δεικτών για την
πιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.
 ∆ιοργάνωση ενηµερωτικών σεµιναρίων.
 Εντοπισµός και αξιολόγηση των βέλτιστων πρακτικών.
 ∆ηµιουργία ιστοσελίδας και διοργάνωση σεµιναρίων για την διάδοση των
αποτελεσµάτων
 Προώθηση της διευρωπαϊκής συνεργασίας.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Στο σχέδιο συµµετέχουν 10 διευρωπαϊκά δίκτυα πιστοποίησης και παροχής
κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και 4 ευρωπαϊκές περιφερειακές και τοπικές
αρχές:
 European Platform for Rehabilitation
 Mental Health Europe
 European Federation of National Organizations Working with the
Homeless
 European Federation of Older People
 European Committee for Standardization
 Veneto region (IT), on behalf of ENSA (European Network of Social
Authorities)
 Centro de Reabilitação Profissional de Gaia (PT)
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