Θεσμικό πλαίσιο για την Κ.Αλ.Ο.
Ν. 4600/2019, Άρ. 143: Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Ένταξης
(Κοι.Σ.Εν.)
 . 4430/2016: Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάΝ
πτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις.
 πουργική Απόφαση 61621/Δ5.2643/18-1-2017: Τήρηση και
Υ
λειτουργία του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Ν. 4430/2016

Φορείς Κ.Αλ.Ο.
	
Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Ένταξης (Κοι.Σ.Εν.), οι οποίοι αποβλέπουν στην κοινωνικο-οικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη των ατόμων που βρίσκονται στη φάση της κοινωνικής επανένταξης ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κάποιο από
τα εγκεκριμένα προγράμματα αντιμετώπισης της εξάρτησης. Οι
Κοι.Σ.Εν. συστήνονται από τους εγκεκριμένους φορείς αντιμετώπισης της εξάρτησης (ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, ΨΝΑ, ΨΝΘ, ΚΑΤΚ Ελαιώνα Θηβών, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Γ. Χατζηκώστα (ΓΝΙ),
Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «Αγία Ειρήνη» (ΓΝΚ))
 οινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) ΈνταΚ
ξης, που επιδιώκουν την ένταξη των ευάλωτων και ειδικών
ομάδων πληθυσμού στην οικονομική και κοινωνική ζωή

Δραστηριότητες Κ.Αλ.Ο.
Οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο της κοινωνικής & αλληλέγγυας οικονομίας μπορεί να είναι ταυτόχρονα παραγωγικές, καταναλωτικές,
εμπορικές, προμηθευτικές, μεταφορικές, τουριστικές, οικοδομικές,
κοινωνικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές μονάδες και να αναπτύσσουν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα, όπως αγροτική, κτηνοτροφική, μελισσοκομική, αλιευτική, δασική, βιομηχανική, βιοτεχνική, ξενοδοχειακή, εμπορική, παροχής υπηρεσιών και κοινωνικής
ανάπτυξης.

Πύρλα 29, 11145, Κάτω Πατήσια
Τηλ.: 210 8544 820, 210 8542 936

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΟ ΚΈΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ ΈΝΤΑΞΗΣ
ΟΚΑΝΑ

Για τις Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (ΣΥΥ) που παρέχει το ΕΚΚΕΕ στα μέλη των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΟΚΑΝΑ,
λαμβάνοντας υπόψη τα ατομικά χαρακτηριστικά των ενδιαφερόμενων
και τις προσφερόμενες στην αγορά εργασίας δυνατότητες.

Στο πλαίσιο των ΣΥΥ παρέχονται:
κ ατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης
επαγγελματικός προσανατολισμός και εκμάθηση τεχνικών
ανεύρεσης εργασίας
καλλιέργεια και ανάπτυξη κοινωνικών και γενικών επαγγελματικών δεξιοτήτων
ενημέρωση για προγράμματα ΟΑΕΔ, ηλεκτρονικές αιτήσεις σε
προγράμματα απασχόλησης ΟΑΕΔ
υποστήριξη για τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος
προετοιμασία για συνέντευξη με εργοδότη
λειτουργία γραφείου ενημέρωσης και υποστήριξης «ΡόΤΑ» για
δραστηριοποίηση στον τομέα της κοινωνικής & αλληλέγγυας
οικονομίας (Κ.Αλ.Ο.)

Αλλά και
ε νημέρωση για εκπαιδευτικά προγράμματα (π.χ. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας)
έκδοση και ανανέωση κάρτας ανεργίας
ενημέρωση για υπηρεσίες και παροχές προνοιακού χαρακτήρα

Για την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.Αλ.Ο.) και τις επιχειρήσεις, που δίνουν τη δυνατότητα σε ευάλωτους πληθυσμούς
να αποφασίζουν για τις ζωές τους και να συν-διαμορφώνουν τους
όρους της εργασίας τους; Εσύ,
θα ήθελες να φτιάξεις τη δική σου επιχείρηση ή να εργαστείς σε
μία, όπου θα σέβονται την άποψή σου και θα υπάρχει ισότητα,
αλληλεγγύη και δημοκρατία;
θα ήθελες να εργάζεσαι σε ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς και προκαταλήψεις;
θα ήθελες να εργάζεσαι σε δίκαια αμειβόμενες θέσεις εργασίας
με ασφαλιστική κάλυψη;
θα ήθελες, ενώ εργάζεσαι, να συνεχίσεις να λαμβάνεις τα προνοιακά σου επιδόματα;
θα ήθελες να μάθεις τις ευνοϊκές ρυθμίσεις και τα ευεργετήματα (φορολογικά, εργασιακά, χρηματοδοτικά) του νόμου για τις
κοινωνικές επιχειρήσεις;
Εάν θα ήθελες κάτι ή όλα από τα παραπάνω, έλα στο ΕΚΚΕΕ, στο
Γραφείο Ενημέρωσης «ΡόΤΑ», ή στείλε μήνυμα στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: rota@okana.gr ή rota.okana@gmail.com, για να μάθεις για την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία και τις κοινωνικές
επιχειρήσεις.
Το Γραφείο Ενημέρωσης «ΡόΤΑ» λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα, κάθε Τρίτη, τις εργάσιμες ώρες, στους χώρους του ΕΚΚΕΕ
με ραντεβού.

