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Μείωση των επιπέδων φτώχειας
στην Ευρώπη
Η Ευρώπη επιθυμεί να μειώσει τα επίπεδα φτώχειας.
Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(ΤΕΒΑ) αποτελεί έναν τρόπο για την επίτευξη αυτού
του στόχου. Το Ταμείο άρχισε να λειτουργεί τον
Μάρτιο του 2014 με κύριο στόχο να σπάσει τον
φαύλο κύκλο της φτώχειας και της στέρησης. Αυτό
επιτυγχάνεται με την παροχή μη οικονομικής συν‑
δρομής σε ορισμένους από τους πλέον ευάλωτους
πολίτες της ΕΕ.

Ποιοι ωφελούνται και τι είδους
βοήθεια λαμβάνουν;
Το Ταμείο συνδράμει άτομα, οικογένειες, νοικοκυριά
ή ομάδες ανθρώπων στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η συν‑
δρομή μπορεί να λαμβάνει τη μορφή τροφίμων, ρου‑
χισμού και άλλων βασικών αγαθών, συνοδευόμενη
από συμβουλές, καθοδήγηση ή άλλη βοήθεια με στόχο
την επανένταξη στην κοινωνία. Το ΤΕΒΑ μπορεί, επί‑
σης, να χρηματοδοτεί επιμέρους δραστηριότητες στον
τομέα της κοινωνικής ένταξης των απόρων, οι οποίες

Το ΤΕΒΑ με μια ματιά
Στόχοι:
yy Συμβολή στην άμβλυνση των χειρότερων μορφών
φτώχειας
yy Προώθηση και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής
yy Παροχή βοήθειας για να επιτευχθεί ο στόχος
μείωσης της φτώχειας της στρατηγικής «Ευρώπη
2020»

Πεδίο δράσης:
yy Υποστήριξη των εθνικών συστημάτων μέσω των
οποίων διανέμεται υλική συνδρομή στους απόρους
yy Υποστήριξη της συλλογής και διανομής των
δωρεών τροφίμων προκειμένου να μειωθεί
η σπατάλη τροφίμων
yy Χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που συμβάλλουν
στην κοινωνική ένταξη των απόρων

έχουν σχεδιαστεί με στόχο την ενίσχυση των δεξιο‑
τήτων και των ικανοτήτων των ατόμων, προκειμένου
να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες ή τις
διακρίσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι στην
καθημερινή ζωή τους.

Ποιοι είναι οι στόχοι του ΤΕΒΑ;
Το ΤΕΒΑ έχει ως στόχο να συμβάλει στην άμβλυνση
των χειρότερων μορφών φτώχειας στην ΕΕ. Με τον
τρόπο αυτό, το Ταμείο θα συμβάλει ενεργά στην
επίτευξη του στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη
2020» όσον αφορά τη μείωση του αριθμού των
ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας
ή διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας κατά τουλάχιστον
20 εκατομμύρια. Το Ταμείο, παρέχοντας βοήθεια
στις κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν τα
περισσότερα προβλήματα, επιδιώκει επίσης τον
ευρύτερο στόχο της ενίσχυσης της κοινωνικής
συνοχής.

Τύποι υλικής συνδρομής:
yy Συσκευασίες τροφίμων ή γεύματα
yy Ρουχισμός και υποδήματα
yy Σχολικά είδη
yy Άλλα είδη πρώτης ανάγκης (σαπούνι, σαμπουάν
κ.λπ.)

Γεωγραφική κάλυψη:
yy Στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ
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Νέα προσέγγιση
Για περισσότερα από 25 χρόνια η ΕΕ παρέχει επι‑
σιτιστική βοήθεια σε αυτούς που έχουν τη μεγαλύ‑
τερη ανάγκη. Αυτό ξεκίνησε το 1987 με το
πρόγραμμα διανομής τροφίμων στους απόρους
της Κοινότητας. Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα
πραγματοποιήθηκε διοχέτευση τροφίμων μέσω
οργανώσεων που έχουν άμεση επαφή με όσους
αντιμετωπίζουν υλική στέρηση, ενώ τα κράτη μέλη
συμμετείχαν σε εθελοντική βάση. Το 2011 επωφε‑
λήθηκαν 18,9 εκατομμύρια άτομα από αυτό το
επιτυχημένο πρόγραμμα, σε 20 δικαιούχα
κράτη μέλη.

«Το Ταμείο μπορεί να
χρησιμεύσει για την κάλυψη και
άλλων υλικών αναγκών όσων
ζουν στη φτώχεια, εκτός των
διατροφικών».

Βασικές αρχές του ΤΕΒΑ
Το ΤΕΒΑ βασίζεται στις ακόλουθες βασικές αρχές:
yy Μη διακριτική μεταχείριση: ενίσχυση και δια‑
τήρηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών,
σεβασμός και αξιοπρέπεια για όλους και όλες
yy Περιβάλλον: εξέταση των πιθανών επιπτώσεων στο
κλίμα της Γης κατά την αγορά τροφίμων, και μέριμνα
για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων
yy Προαγωγή της ισορροπημένης διατροφής:
συμβολή στην ισορροπημένη διατροφή των απόρων
yy Εταιρική σχέση: διαμόρφωση εταιρικών σχέσεων
μεταξύ των κρατών μελών, των περιφερειακών και
τοπικών αρχών και των μη κυβερνητικών οργανώ‑
σεων (ΜΚΟ)
yy Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα: εφαρ‑
μογή χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και μείωση
του διοικητικού φόρτου

Η συνδρομή δεν αφορά μόνο
τρόφιμα
Το ΤΕΒΑ αναπτύσσει μια νέα προσέγγιση όσον
αφορά την παροχή βοήθειας στα άπορα άτομα της
ΕΕ. Παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη
όσον αφορά την απόκτηση τροφίμων προς διανομή.
Επιπλέον, τα κονδύλια του ΤΕΒΑ μπορούν να χρη‑
σιμοποιηθούν και για την παροχή ρουχισμού και
άλλων βασικών αγαθών, όπως υποδημάτων,
σαπουνιού και σαμπουάν. Με άλλα λόγια, το Ταμείο
μπορεί να χρησιμεύσει για την κάλυψη και άλλων
υλικών αναγκών όσων ζουν στη φτώχεια, εκτός
των διατροφικών.

Προώθηση της κοινωνικής
ενσωμάτωσης
Το χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί σημαντικά το
ΤΕΒΑ είναι ότι επιτάσσει να συμπληρώνεται η στή‑
ριξη που παρέχει για βασικές ανάγκες με την παροχή
συμβουλών και καθοδήγησης με στόχο την προώ‑
θηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Το Ταμείο
παρέχει άμεση βοήθεια στους απόρους προκειμένου
να τους βοηθήσει να βελτιώσουν τις συνθήκες
ζωής τους.
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Φτώχεια στην Ευρώπη:
η πραγματικότητα
Παρά την οικονομική πρόοδο της Ευρώπης, η φτώ‑
χεια και η στέρηση εξακολουθούν να αποτελούν
σημαντικό ζήτημα γι’ αυτήν. Το 2013, σχεδόν ένας
στους πέντε Ευρωπαίους —ή σχεδόν 100 εκατομ‑
μύρια άτομα— αντιμετώπιζαν υλικές στερήσεις,
ενώ το 9,6 % των πολιτών της ΕΕ έχουν ζήσει υπό
συνθήκες σοβαρής υλικής στέρησης. Επιπλέον,
σχεδόν ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους, ή 122,9
εκατομμύρια άτομα, ζούσαν σε νοικοκυριά που
διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλει‑
σμού. Τα παιδιά διέτρεξαν μεγαλύτερο κίνδυνο
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού από τον υπό‑
λοιπο πληθυσμό σε 20 από τα 28 κράτη μέλη της
ΕΕ (1).

«Σχεδόν ένας στους πέντε
Ευρωπαίους αντιμετωπίζει
υλική στέρηση».
Σύμφωνα με εκτίμηση εμπειρογνώμονα για το
2009, θα μπορούσαν να υπάρχουν μέχρι και
410 000 άστεγοι οποιαδήποτε δεδομένη νύχτα
στην ΕΕ. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι περίπου
4,1 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ είναι άστεγοι
κάθε χρόνο για μικρότερο ή μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα (2). Μελέτες της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας
των εθνικών ενώσεων που ασχολούνται με τους
αστέγους καταδεικνύουν ότι η έλλειψη στέγης
συνεχίζει να αυξάνεται στα περισσότερα κράτη μέλη.

(1) Eurostat Statistics Explained: Material deprivation and
low work‑intensity statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics‑explained/
index.php/Material_deprivation_and_low_work_
intensity_statistics#At_risk_of_poverty_or_social_
exclusion
(2) H. Frazer, E. Marlier και I. Nicaise: A Social Inclusion
Roadmap for Europe 2020. Στοιχεία όχι πλήρως
επικυρωμένα.
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Φτώχεια: ένα ευρωπαϊκό ζήτημα

Ένας στους πέντε
Ευρωπαίους
ή σχεδόν 100 εκατομμύρια
άτομα αντιμετωπίζουν υλική
στέρηση.

Ένας στους τέσσερις
Ευρωπαίους
ή σχεδόν 120 εκατομμύρια
άνθρωποι ζούσαν το 2013
σε νοικοκυριά που διέτρεχαν
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού
αποκλεισμού.

Ένα στα τέσσερα
παιδιά στην Ευρώπη
ή σχεδόν το ένα τέταρτο
του συνόλου των παιδιών
(27,6 %) διέτρεχαν το 2013
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού
αποκλεισμού.

Σχεδόν ένας στους
100 Ευρωπαίους
ή περίπου 4 εκατομμύρια
άνθρωποι είναι άστεγοι σε όλη
την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων
νέων, μεταναστών και
οικογενειών με παιδιά.

© Belgaimage
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Ποιοι ωφελούνται από το ΤΕΒΑ;
Η στέρηση δεν επηρεάζει εξίσου
όλες τις κοινωνικές ομάδες
Σε ολόκληρη την ΕΕ παρατηρείται αυξανόμενη
απόκλιση εντός και μεταξύ των κρατών μελών όσον
αφορά τη στέρηση. Λόγω αυτής της πολυμορφίας,
τα κράτη μέλη πρέπει σαφώς να υιοθετούν ειδικά
προσαρμοσμένες λύσεις που να ταιριάζουν στις
συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό τους. Το
ΤΕΒΑ τούς παρέχει την ευελιξία να το πράξουν αυτό
μέσω του προσδιορισμού συγκεκριμένων ομάδων
ανθρώπων που θα λάβουν στήριξη από το Ταμείο.

Ομάδες‑στόχοι του ΤΕΒΑ
Τα άτομα που θα ωφεληθούν από το ΤΕΒΑ καθο‑
ρίζονται σε εθνικό επίπεδο. Ενώ παρατηρούνται
διαφορές στις εθνικές προσεγγίσεις και ενδέχεται
αυτές να ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες
ή προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια συγκεκριμένη
περιοχή, ορισμένες από τις ομάδες‑στόχους στις
οποίες παρέχεται επισιτιστική ή/και βασική υλική
συνδρομή ή μέτρα κοινωνικής ένταξης είναι οι εξής:
yy Άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας
yy Άστεγοι
yy Παιδιά
yy Ηλικιωμένοι
yy Άτομα με αναπηρίες
yy Άτομα που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές
yy Οικογένειες μεταναστών

Παραδείγματα από τη ζωή:
Πραγματικοί άνθρωποι που λαμβάνουν
πραγματική βοήθεια

ισορροπημένα τακτικά γεύματα και μπορούν να
διαχειριστούν τον προϋπολογισμό του νοικοκυριού.

Παρακάτω παρατίθενται παραδείγματα οικογενειών που
έχουν λάβει συνδρομή από τις συγχρηματοδοτούμενες
παρεμβάσεις του ΤΕΒΑ.

Διασφάλιση ότι μια ανύπαντρη μητέρα
μπορεί να προσφέρει ισορροπημένη
διατροφή στα τρία παιδιά της

Παροχή βοήθειας σε μια οικογένεια
με άνεργους γονείς προκειμένου να
σταθεροποιηθεί η κατάστασή τους

Η συγκεκριμένη ανύπαντρη μητέρα έχει αγωνιστεί για να
μεγαλώσει τα τρία της παιδιά, ηλικίας 16, 13 και 4 ετών.
Η μητέρα ζει με τα παιδιά της σε ένα σπίτι για ανύπαντρες
μητέρες με παιδιά, τη λειτουργία του οποίου έχει αναλάβει
μια τοπική φιλανθρωπική οργάνωση.

Η συγκεκριμένη οικογένεια αποτελείται από έξι άτομα:
τους άνεργους γονείς και τα τέσσερα παιδιά τους, ηλικίας
8-17 ετών. Οι γονείς δεν έχουν κανένα δικαίωμα σε
καμία κοινωνική παροχή· επιβιώνουν απασχολούμενοι σε
προσωρινές θέσεις εργασίας.
Μια φιλανθρωπική οργάνωση παρέχει επισιτιστική
βοήθεια στην οικογένεια αυτή, η οποία χρηματοδοτείται
από το ΤΕΒΑ, καθώς και υποστήριξη για την
κοινωνική της ένταξη. Η οικογένεια λαμβάνει επίσης
φρούτα και λαχανικά από ένα πρόγραμμα τοπικών
οπωροκαλλιεργητών που αποσκοπεί στην πρόληψη της
σπατάλης τροφίμων.
Χάρη στη συνεχή επαφή της με την οργάνωση υποστήριξης,
η οικογένεια μπορεί να καταπολεμήσει τη φτώχεια και
να αποφύγει τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ως αποτέλεσμα
της στήριξης, τα μέλη της οικογένειας απολαμβάνουν

Το μοναδικό εισόδημα της οικογένειας είναι το
οικογενειακό επίδομα και το επίδομα για την ανατροφή
των παιδιών από ανύπαντρη μητέρα. Κατά τη διάρκεια
της άνοιξης και του καλοκαιριού, η μητέρα βρίσκει
εργασία, η οποία προσφέρεται μέσω της φιλανθρωπικής
οργάνωσης. Η οικογένεια συμμετέχει στο πρόγραμμα
«αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης».
Η οικογένεια υποστηρίζεται με επισιτιστική βοήθεια στο
πλαίσιο του προγράμματος του ΤΕΒΑ, που υλοποιείται
από τη φιλανθρωπική οργάνωση, σε συνεργασία με μια
τοπική τράπεζα τροφίμων. Η οικογένεια λαμβάνει επίσης
φρούτα, λαχανικά και ψωμί από μια άλλη φιλανθρωπική
οργάνωση, που τη βοηθά να καλύψει την καθημερινή
ανάγκη της για ισορροπημένη διατροφή. Η ποικιλία των
τροφίμων που λαμβάνει βοηθά την οικογένεια να μειώσει
τις δαπάνες της για την αγορά τροφίμων.
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Τι είδους συνδρομή προσφέρεται;

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα
σχετικά με τα είδη της συνδρομής που μπορούν να
προσφερθούν:

Επισιτιστική βοήθεια, όπως:
yy συσκευασίες τροφίμων
yy γεύματα
yy συλλογή και διανομή δωρεών τροφίμων

Υλική συνδρομή, όπως:
yy βασικά είδη υγιεινής
yy ρουχισμός/υπνόσακοι
yy σχολικά είδη

Συνδρομή με τη μορφή
συνοδευτικών μέτρων, όπως:
yy πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες κοινωνι‑
κές υπηρεσίες
yy πληροφορίες σχετικά με τα προσωρινά
καταλύματα
yy μετάδοση χρηματοοικονομικών γνώσεων και
διαμεσολάβηση για ρύθμιση χρεών
yy πληροφορίες σχετικά με την τήρηση ισορροπημέ‑
νης διατροφής
yy πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης
yy ψυχολογική υποστήριξη και ενδυνάμωση

Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα πακέτων συνδρομής. © Υπουργείο Πρόνοιας, Δημοκρατία της Λετονίας

Κάθε χώρα της ΕΕ έχει προσαρμόσει τη συνδρομή
που προσφέρει. Μια χώρα μπορεί, για παράδειγμα,
να επικεντρωθεί στην παροχή επισιτιστικής βοή‑
θειας ή βασικών καταναλωτικών αγαθών στους
απόρους. Ή μια χώρα μπορεί να παρέχει δραστη‑
ριότητες κοινωνικής ένταξης για να ανταποκριθεί
καλύτερα στις τοπικές ανάγκες.
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Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής
ένταξης, όπως:
yy δραστηριότητες προβολής
yy δραστηριότητες κοινωνικοποίησης και δικτύωσης
yy εκπαίδευση για τη βελτίωση της αυτονομίας, την
απόκτηση πιο υγιεινού και πιο δραστήριου
τρόπου ζωής και τη βελτίωση των δεξιοτήτων
yy δραστηριότητες προσανατολισμού και πληροφό‑
ρηση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
yy γλωσσική κατάρτιση

Είδος συνδρομής που παρέχεται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς
τους Απόρους (ΤΕΒΑ)
Επισιτιστική υποστήριξη
Βασική υλική συνδροµή
Επισιτιστική υποστήριξη και βασική υλική συνδροµή

Κανάριοι Νήσοι

Επιχειρησιακά προγράµµατα κοινωνικής ένταξης

Γουαδελούπη
Μαρτινίκα

Γουιάνα

Μαγιότ

Αζόρες

Ρεϊνιόν

Μαδέρα

REGIOgis
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Με ποιον τρόπο λαμβάνουν τα άτομα
την υλική συνδρομή του ΤΕΒΑ;
1. Σχεδιασμός και προσαρμογή: τα κράτη
μέλη σχεδιάζουν τα προγράμματά τους με
βάση τις εθνικές συνθήκες και ανάγκες τους.
Μπορούν να συνδυάσουν τα είδη παρεχόμε‑
νης συνδρομής: μόνο τρόφιμα, μόνο αγαθά
ή και τα δύο.

5. Αγορά και μεταφορά της συνδρομής:
η συνδρομή πρέπει πρώτα να αγοραστεί από
μια εθνική αρχή ή οργάνωση‑εταίρο. Στη
συνέχεια, πρέπει να μεταφερθεί σε όλες τις
οργανώσεις‑εταίρους οι οποίες είναι υπεύ‑
θυνες για τη διανομή.

2. Επιλογή προτιμώμενου μοντέλου εφαρ‑
μογής: στη συνέχεια, κάθε εθνική αρχή απο‑
φασίζει με ποιον τρόπο θα οργανώσει την
παροχή συνδρομής από το ΤΕΒΑ σε εθνικό
επίπεδο.

6. Παροχή της συνδρομής: οι οργανώσεις‑ε‑
ταίροι διανέμουν τη συνδρομή στους από‑
ρους. Η διανομή της υλικής συνδρομής πρέπει
να συνδυάζεται με συμπληρωματικά μη υλικά
μέτρα, όπως καθοδήγηση και στήριξη (εκτός
εάν η συνδρομή διανέμεται σε παιδικούς
σταθμούς).

3. Έγκριση προγραμμάτων: η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ενέκρινε τα επιχειρησιακά προγράμ‑
ματα όλων των κρατών μελών που θα λει‑
τουργήσουν κατά την περίοδο 2014-2020.
4. Επιλογή οργανώσεων‑εταίρων: οι οργα‑
νώσεις‑εταίροι (δημόσιες ή μη κερδοσκοπικές
οργανώσεις) επιλέγονται από τα κράτη μέλη
για τη διαχείριση της στήριξης του ΤΕΒΑ. Το
Ταμείο επιδιώκει να αποφεύγεται η υπέρμε‑
τρη διοικητική επιβάρυνση των εν λόγω εταί‑
ρων, ιδίως των τοπικών ΜΚΟ που βασίζονται
στην εθελοντική εργασία.

Οργανώσεις‑εταίροι: το «δεξί χέρι»
του ΤΕΒΑ εκεί όπου υπάρχει ανάγκη
Η συμμετοχή των οργανώσεων‑εταίρων είναι
υποχρεωτική για όλα τα προγράμματα του ΤΕΒΑ·
οι εν λόγω οργανώσεις μπορεί να είναι εθνικοί,
περιφερειακοί ή τοπικοί δημόσιοι φορείς ή ΜΚΟ.
Επιφορτίζονται με την πραγματική διανομή της
συνδρομής ή/και την παροχή μέτρων για την
κοινωνική ένταξη των απόρων. Καλούνται να
έχουν σχετική εμπειρία, η οποία τις βοηθά να
είναι πιο κατάλληλες για να προσεγγίσουν τις
ομάδες‑στόχους του ΤΕΒΑ, ο εντοπισμός των
οποίων μερικές φορές καθίσταται δύσκολος.
Η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων
πρακτικών μεταξύ οργανώσεων‑εταίρων
αποτελεί βασικό μέρος της πλατφόρμας του
ΤΕΒΑ και έναν τρόπο ανάπτυξης συνεργειών
στην Ευρώπη.
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Πόσο υψηλός είναι
ο προϋπολογισμός;
Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΤΕΒΑ ανέρχεται
σε περίπου 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε πραγμα‑
τικούς όρους για την περίοδο 2014-2020. Το μεγα‑
λύτερο μέρος του — 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ—
προέρχεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ενώ τα
κράτη μέλη θα συμπληρώσουν αυτό το ποσό με τη
χορήγηση 674 εκατομμυρίων ευρώ ως εθνική συγ‑
χρηματοδότηση.

Πώς παρακολουθείται η χρήση
του προϋπολογισμού;
Η ΕΕ επιθυμεί να μετρήσει την απόδοση των προ‑
γραμμάτων του ΤΕΒΑ. Για τον λόγο αυτό, το νέο
ταμείο περιέχει διατάξεις για την παρακολούθηση,
την υποβολή εκθέσεων και την αξιολόγηση. Οι
κυριότερες διατάξεις είναι:
yy Διεξαγωγή ετήσιων συνεδριάσεων μεταξύ κάθε
κράτους μέλους και της Επιτροπής προκειμένου
να συζητήσουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί
κατά τη διάρκεια του έτους.
yy Υποβολή εκθέσεων εφαρμογής κάθε χρόνο με
στόχο την παρακολούθηση της προόδου που
σημειώθηκε.
yy Έκθεση για την πρόοδο με τη χρήση δεικτών που
είναι κοινοί για όλα τα κράτη μέλη.

Πλατφόρμα του ΤΕΒΑ: ανταλλαγή
γνώσεων, εξεύρεση συνεργειών
Το ΤΕΒΑ είναι κάτι περισσότερο από μια πηγή
χρηματοδότησης, είναι επίσης ένα δίκτυο. Στο
δίκτυο του ΤΕΒΑ μπορούν να συμμετέχουν
οργανώσεις‑εταίροι που συμμετέχουν στην
εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων,
διαχειριστικές αρχές και οργανώσεις που, σε
ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο,
εμπλέκονται στην παρακολούθηση των δράσεων
ή στην καταπολέμηση της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού.
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yy Παρουσίαση μιας σύνοψης των εκθέσεων
εφαρμογής από την Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο τέλος
κάθε έτους.
yy Παρουσίαση της ενδιάμεσης αξιολόγησης του
ΤΕΒΑ μέχρι το τέλος του 2018.

Με ποιον τρόπο το ΤΕΒΑ
συμπληρώνει άλλα μέτρα στήριξης
της ΕΕ;
Το ΤΕΒΑ καλύπτει ένα κενό στην πολιτική συνοχής
της ΕΕ, συνδράμοντας τα πλέον ευάλωτα άτομα με
την παροχή απτής βοήθειας. Είναι συμπληρωματικό
ως προς και συνεργάζεται με άλλα χρηματοδοτικά
μέσα της ΕΕ, ιδίως με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ). Το ΕΚΤ είναι κυρίως προσανατολι‑
σμένο στη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλη‑
σης των ατόμων, ενώ το ΤΕΒΑ δεν χρηματοδοτεί
μέτρα για την ενεργό αγορά εργασίας.
Το ΤΕΒΑ εστιάζει στην παροχή βοήθειας προκειμέ‑
νου τα άτομα να κάνουν τα πρώτα τους βήματα για
να εξέλθουν από την κατάσταση φτώχειας και κοι‑
νωνικού αποκλεισμού, καλύπτοντας τις πιο βασικές
ανάγκες τους και κάνοντας τα πρώτα βήματα για
την επανένταξή τους στην κοινωνία. Το ΕΚΤ μπορεί
στη συνέχεια να παρέμβει για να στηρίξει την ενσω‑
μάτωσή τους στην αγορά εργασίας.

Η ανταλλαγή πληροφοριών, η μάθηση και
η ανάπτυξη ικανοτήτων θα καλύψουν θέματα όπως
η αντιμετώπιση της σοβαρής υλικής στέρησης,
της παιδικής φτώχειας και της έλλειψης στέγης,
η υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των απόρων και
οι τεχνικές πτυχές της υλοποίησης των προγραμμάτων
του ΤΕΒΑ. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών του
δικτύου ΤΕΒΑ μπορεί να λάβει διάφορες μορφές,
συμπεριλαμβανομένων των άμεσων ανταλλαγών
σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, της διοργάνωσης
θεματικών σεμιναρίων, των συνεδριάσεων
αξιολόγησης από ομοτίμους, καθώς και των ομάδων
συζήτησης. Επίσης, θα χρησιμοποιούνται εντατικά
τα ηλεκτρονικά εργαλεία ανταλλαγής πληροφοριών,
συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης.
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Το ΤΕΒΑ σε δράση
Τα προγράμματα στήριξης του ΤΕΒΑ εφαρμόζονται
με διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικές χώρες,
και ακόμη στο εσωτερικό μιας χώρας. Τα παραδείγ‑
ματα που παρουσιάζονται εδώ δεν είναι απαραι‑
τήτως αντιπροσωπευτικά της στήριξης που παρέχει
το ΤΕΒΑ σε ολόκληρη την εκάστοτε χώρα, αλλά
μας δίνουν μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο
παρέχεται η εν λόγω στήριξη και από ποιον, καθώς
και πόσο αποτελεσματική είναι.

Πολωνία
Η τράπεζα τροφίμων στο Olsztyn προμηθεύεται
τρόφιμα από τους παρασκευαστές και διανομείς
τροφίμων και τα παραδίδει σε οργανώσεις που
ασχολούνται με τη στήριξη ατόμων που διατρέχουν
κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Τα τρόφιμα δια‑
νέμονται σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, σε εκπαι‑
δευτικά ιδρύματα, σε κέντρα κοινωνικής πρόνοιας
και σε κέντρα για αστέγους, σε άτομα με αναπηρίες,
σε ανύπαντρες μητέρες ή σε παιδιά. Αυτές οι οργα‑
νώσεις‑εταίροι προσφέρουν δέματα τροφίμων
ή γεύματα.
Εκτός από τη διανομή τροφίμων, η τράπεζα τροφί‑
μων συλλέγει επίσης δωρεές τροφίμων, προσφέρει
εκπαίδευση σχετικά με τη σπατάλη τροφίμων και
τη σωστή διατροφή των ατόμων όλων των ηλικιών
και παρέχει κοινωνικές δραστηριότητες που ενθαρ‑
ρύνουν τους τοπικούς εταίρους να συνεργαστούν
για τη βελτίωση της κατάστασης των ατόμων που
διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού.
Η τράπεζα τροφίμων έχει λάβει στήριξη από το
πρόγραμμα διανομής τροφίμων στους απόρους
της Κοινότητας και από το ΤΕΒΑ, ήδη από το 2004.
Το 2014 η τράπεζα τροφίμων συνεργάστηκε με
284 οργανώσεις που παρείχαν επισιτιστική βοήθεια
σε 83 011 άτομα. Χάρη στη λήψη τροφίμων, οι
δικαιούχοι του προγράμματος στήριξης που χρη‑
ματοδοτείται από το ΤΕΒΑ είναι σε θέση να ανακα‑
τανείμουν κονδύλια με σκοπό την αγορά άλλων
απαραίτητων προϊόντων, όπως εκπαιδευτικό υλικό
για τα παιδιά τους, προϊόντα καθαρισμού και φάρ‑
μακα. Τα προϊόντα της τράπεζας τροφίμων βοηθούν,
επίσης, τα άτομα να διατηρήσουν μια ισορροπημένη
διατροφή.

Λετονία
Η Ένωση Σαμαρειτών της Λετονίας είναι μια εθε‑
λοντική, πολιτικά και θρησκευτικά ανεξάρτητη,
προσανατολισμένη στη δράση, κοινωφελής οργά‑
νωση, της οποίας το σύνθημα είναι «Βοήθεια για
ζωή» («Helping to live»). Η εν λόγω οργάνωση είναι
μία από τις μεγαλύτερες ΜΚΟ στη Λετονία. Παρέχει
υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας, εξειδικευμένες
υπηρεσίες μεταφοράς, κέντρα κοινωνικής μέριμνας,
κέντρα αντιμετώπισης κρίσεων για θύματα βίας,
μαθήματα πρώτων βοηθειών και φιλανθρωπικά
προγράμματα για τη στήριξη των φτωχών. Επιπλέον,
συσκευασίες τροφίμων, κουτιά με είδη υγιεινής,
σχολικά είδη και σχολικές τσάντες συνδυάζονται
κατά περίπτωση με συνοδευτικά μέτρα που υπο‑
στηρίζονται από το ΤΕΒΑ.
Η οργάνωση παρέχει συνδρομή στο ΤΕΒΑ σε συνερ‑
γασία με τέσσερις περιφερειακούς εταίρους, με
ΜΚΟ σε επτά περιφέρειες της Λετονίας και μέσω
εννέα σημείων διανομής. Όσον αφορά τα άτομα
με μειωμένη κινητικότητα, η οργάνωση παραδίδει
συσκευασίες στο σπίτι τους.
Την τελευταία χρονιά το ΤΕΒΑ έδωσε τη δυνατότητα
στην οργάνωση να παράσχει περίπου 17 395
συσκευασίες τροφίμων, 5 170 συσκευασίες με είδη
υγιεινής και 795 συσκευασίες με σχολικά είδη. Αυτή
η υλική συνδρομή βοηθάει τα παιδιά των δικαιού‑
χων οικογενειών να τηρούν τα ενδεδειγμένα πρό‑
τυπα υγιεινής και να πηγαίνουν στο σχολείο.
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Γαλλία
Η Γαλλική Ομοσπονδία Τραπεζών Τροφίμων συντο‑
νίζει ένα δίκτυο 79 τραπεζών τροφίμων σε ολό‑
κληρη τη Γαλλία και σε τρία υπερπόντια εδάφη. Οι
τράπεζες τροφίμων συλλέγουν, διαχειρίζονται και
διανέμουν δωρεάν τρόφιμα ώστε να βοηθήσουν
τα άτομα «να σταθούν και πάλι στα πόδια τους».
Ωστόσο, οι τράπεζες τροφίμων δεν κάνουν απευ‑
θείας διανομή τροφίμων. Αντίθετα, βασίζονται σε
ένα δίκτυο 5 300 ενώσεων. Κάθε χρόνο οι εν λόγω
εταίροι συνδράμουν πάνω από 1,8 εκατομμύρια
άτομα που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Τα
άτομα που βρίσκονται σε ανάγκη παραπέμπονται
σε προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας μετά τον
έλεγχο της κατάστασής τους από κοινωνικούς
λειτουργούς.

Η επισιτιστική βοήθεια ενδέχεται να λαμβάνει διά‑
φορες μορφές, όπως:
yy παροχή καλαθιών τροφίμων
yy προετοιμασία γευμάτων
yy διανομή τροφίμων στον δρόμο για τους αστέγους

yy προσφορά πρωινού γεύματος
Η επισιτιστική βοήθεια έχει δύο λειτουργίες: αφενός,
να βοηθήσει τα άτομα να αντιμετωπίσουν καλύτερα
την έλλειψη τροφίμων μέσω της συμπλήρωσης των
γευμάτων τους και, αφετέρου, να αποτελέσει το
πρώτο βήμα στην πορεία τους προς την κοινωνική
ένταξη. Και έχει αποτελέσματα επειδή βάζει τέλος
στην απομόνωση όσων λαμβάνουν συνδρομή και
επειδή τους παρέχει καθοδηγούμενη υποστήριξη.

«Το ΤΕΒΑ είναι κάτι περισσότερο
από μια πηγή χρηματοδότησης,
είναι επίσης ένα δίκτυο...»

© Belgaimage
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Το ΤΕΒΑ στη χώρα σας
ΑΥΣΤΡΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Διαθέσιμα κονδύλια του προϋπολογισμού του ΤΕΒΑ:

18,0 εκατ. ευρώ

Εθνική συνεισφορά: 3,2

+

εκατ. ευρώ

Τρόπος δαπάνης κονδυλίων: ενίσχυση των
οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αγορά
σχολικών ειδών κατά την έναρξη του σχολικού έτους.
Μέσω των συνοδευτικών μέτρων θα παρέχονται στους
δικαιούχους σχετικές πληροφορίες για τη βελτίωση της
κοινωνικής ένταξής τους καθώς και δραστηριότητες
παροχής συμβουλών και προσανατολισμού
προσαρμοσμένες στα μέτρα τους.
Διαχειριστική αρχή:
Bundesministerium für Arbeit, Soziales
und Konsumentenschutz (BMASK), Sektion V
Stubenring 1
1010 Wien
ÖSTERREICH
Tel. +43 1711006122
www.sozialministerium.at

ΒΕΛΓΙΟ
Διαθέσιμα κονδύλια του προϋπολογισμού του ΤΕΒΑ:

Διαθέσιμα κονδύλια του προϋπολογισμού του ΤΕΒΑ:

104,8 εκατ. ευρώ

Εθνική συνεισφορά: 18,5

+

εκατ. ευρώ

Τρόπος δαπάνης κονδυλίων: χρηματοδότηση της
διανομής μεμονωμένων συσκευασιών τροφίμων καθώς
και της παροχής ζεστών γευμάτων μέσω συσσιτίων. Το
πρόγραμμα προσφέρει επίσης συνοδευτικά μέτρα για
την προώθηση της κοινωνικής ένταξης.
Διαχειριστική αρχή:
Министерство на труда и социалната политика
Агенция за социално подпомагане
ул. „Триадица“ № 2
1051 София/Sofia
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
Тел. +359 28119607 / 28119639
www.asp.government.bg
Ministry of Labour and Social Policy
Social Assistance Agency
“Triaditsa” 2
1051 Sofia
BULGARIA
Tel. +359 28119607 / 28119639
www.asp.government.bg

73,8 εκατ. ευρώ

+

Εθνική συνεισφορά: 14,4

εκατ. ευρώ

Τρόπος δαπάνης κονδυλίων: στήριξη της δωρεάν
διανομής τροφίμων σε άτομα που πλήττονται από τη
φτώχεια μέσω ενός δικτύου οργανώσεων‑εταίρων.
Οι οργανώσεις‑εταίροι παρέχουν επίσης μέτρα που
αποσκοπούν στην κοινωνική ενσωμάτωση. Στο
μέλλον το Βέλγιο ενδέχεται, επίσης, να καλύπτει υλική
συνδρομή για τα παιδιά.
Διαχειριστική αρχή:
SPP Intégration sociale, lutte contre la pauvreté, économie
sociale et politique des grandes villes
Boulevard Roi Albert II 30
1000 Bruxelles
BELGIQUE
Tél. +32 25088586
www.mi‑is.be
POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding,
Sociale Economie en Grootstedenbeleid
Koning Albert II‑laan 30
1000 Brussel
BELGIË
Tel. +32 25088586
www.mi‑is.be

ΓΑ Λ ΛΙΑ
Διαθέσιμα κονδύλια του προϋπολογισμού του ΤΕΒΑ:

499,3 εκατ. ευρώ

+

Εθνική συνεισφορά: 88,1

εκατ. ευρώ

Τρόπος δαπάνης κονδυλίων: παροχή επισιτιστικής
βοήθειας σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η εν
λόγω βοήθεια συμπληρώνεται από συνοδευτικά
μέτρα, όπως παροχή καθοδήγησης και υποστήριξης
προκειμένου τα άτομα να εξέλθουν από την κατάσταση
φτώχειας.
Διαχειριστική αρχή:
Ministère des affaires sociales et de la santé
Direction générale de la cohésion sociale
10-18 Place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon
75014 Paris
FRANCE
Tél. +33 153861041
www.social‑sante.gouv.fr

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) I Σπάζοντας τον φαύλο κύκλο της φτώχειας
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ΕΛ Λ Α Δ Α

Διαθέσιμα κονδύλια του προϋπολογισμού του ΤΕΒΑ:

78,9 εκατ. ευρώ

Εθνική συνεισφορά: 13,9

+

εκατ. ευρώ

Διαθέσιμα κονδύλια του προϋπολογισμού του ΤΕΒΑ:

280,9 εκατ. ευρώ

Εθνική συνεισφορά: 49,6

+

εκατ. ευρώ

Τρόπος δαπάνης κονδυλίων: παροχή στήριξης για
την κοινωνική ένταξη ατόμων που είναι (ή κινδυνεύουν
να μείνουν) άστεγοι και άπορων μεταναστών της ΕΕ
μέσω της βελτίωσης της πρόσβασής τους σε υλική
υποστήριξη και κοινωνικές υπηρεσίες. Η χρηματοδότηση
αποσκοπεί επίσης στη βελτίωση της πρόσβασης των
παιδιών των μεταναστών στην προσχολική εκπαίδευση
καθώς και στην κοινωνική ένταξη.

Τρόπος δαπάνης κονδυλίων: αντιμετώπιση της
έλλειψης τροφίμων και της υλικής στέρησης αυτών που
έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, με έμφαση στις οικογένειες,
ιδίως τις μονογονεϊκές ή πολύτεκνες, καθώς και τους
αστέγους. Η υλική βοήθεια περιλαμβάνει συσκευασίες
τροφίμων ή έτοιμα γεύματα (ως επί το πλείστον για τους
αστέγους), υποδήματα και ρουχισμό, καθώς και σχολικά
και βρεφικά είδη.

Διαχειριστική αρχή:
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Abteilung VI
Gruppe Europäische Fonds für Beschäftigung, Referat EF 2
Rochusstr. 1
53107 Bonn
DEUTSCHLAND
Tel. +49 30185270
www.bmas.de

Διαχειριστική αρχή:
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Ασφάλισης και Πρόνοιας
Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού
Κ. Παλαμά 6-8
111 41 Αθήνα/Athens
ΕΛΛΑΔΑ/GREECE
Τηλ. +30 2102120719
www.ekka.org.gr
Ministry of Labour, Social Solidarity, Insurance and Welfare
National Institute of Labour and Human Resources
K. Palama 6-8
111 41 Athens
GREECE
Tel. +30 2102120719
www.ekka.org.gr

Δ ΑΝΙΑ
Διαθέσιμα κονδύλια του προϋπολογισμού του ΤΕΒΑ:

3,9 εκατ. ευρώ

Εθνική συνεισφορά: 0,7

+

εκατ. ευρώ

Τρόπος δαπάνης κονδυλίων: η χρηματοδότηση
επικεντρώνεται στην κοινωνική ένταξη των πλέον
ευάλωτων αστέγων, εκείνων που έχουν πολύ
σποραδική ή καθόλου επαφή με τις κοινωνικές
υπηρεσίες. Στόχος είναι να συμπεριληφθούν 200 άτομα
ανά έτος στις δραστηριότητες του ΤΕΒΑ, προκειμένου
να βελτιωθεί η κατάστασή τους ως ένα πρώτο βήμα
προς την εν συνεχεία συμμετοχή τους στα υφιστάμενα
κοινωνικά μέτρα.
Διαχειριστική αρχή:
Socialstyrelsen
Kontoret for Økonomi og Tilskudsforvaltning
Landemærket 9
1119 København K
DANMARK
Tlf. +45 41851200
info@socialstyrelsen.dk
socialstyrelsen.dk

ΕΣΘΟΝΙΑ
Διαθέσιμα κονδύλια του προϋπολογισμού του ΤΕΒΑ:

8,0 εκατ. ευρώ

Εθνική συνεισφορά: 1,4

+

εκατ. ευρώ

Τρόπος δαπάνης κονδυλίων: αντιμετώπιση της
έλλειψης τροφίμων, συμπληρώνοντας έτσι τα εθνικά
συστήματα που καλύπτουν άλλους τύπους υλικών
αναγκών. Τα χρήματα συμβάλλουν στον μετριασμό των
δαπανών των άπορων πληθυσμών για τρόφιμα, ιδίως
τον χειμώνα, όταν οι εν λόγω πληθυσμιακές ομάδες
αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος θέρμανσης. Μέσω της
συλλογής και της διανομής των δωρεών τροφίμων, το
πρόγραμμα στοχεύει επίσης στη μείωση της σπατάλης
τροφίμων.
Διαχειριστική αρχή:
Rahandusministeerium
Suur‑Ameerika 1
15006 Tallinn
Estonia
EESTI/ESTONIA
Tel +372 6113516
www.fin.ee
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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΙΣΠΑΝΙΑ

Διαθέσιμα κονδύλια του προϋπολογισμού του ΤΕΒΑ:

Διαθέσιμα κονδύλια του προϋπολογισμού του ΤΕΒΑ:

3,9 εκατ. ευρώ

Εθνική συνεισφορά: 0,7

+

εκατ. ευρώ

Τρόπος δαπάνης κονδυλίων: στήριξη της παροχής
τροφίμων σε άπορους μαθητές. Με τα κονδύλια
χρηματοδοτούνται λέσχες πρωινού σε σχολεία της
πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για
τα παιδιά που δικαιούνται δωρεάν γεύμα στο σχολείο,
συμβάλλοντας έτσι στην εξασφάλιση ακαδημαϊκών
επιτευγμάτων εκ μέρους των φτωχών παιδιών, στην
προώθηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών σε
νεαρή ηλικία και στην εξοικονόμηση χρημάτων από τις
οικογένειες.
Διαχειριστική αρχή:
Department for Education School Food Unit
Level 2, Sanctuary Buildings Great Smith Street
London
SW1P 3BT
UNITED KINGDOM
www.gov.uk/government/organisations/
department‑for‑education

563,4 εκατ. ευρώ

Εθνική συνεισφορά: 99,4

+

εκατ. ευρώ

Τρόπος δαπάνης κονδυλίων: παροχή επισιτιστικής
βοήθειας. Επιπλέον, οι οργανώσεις‑εταίροι προσφέρουν
συνοδευτικά μέτρα με στόχο την προαγωγή της
κοινωνικής‑εργασιακής ενσωμάτωσης των απόρων.
Διαχειριστική αρχή:
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Unidad Administrativa del Fondo Social Europeo
C/ Pío Baroja, 6
28009 Madrid
ESPAÑA
Tel. +34 913631800
unidadgestionfse@meyss
www.administracion.gob.es

ΙΤΑ ΛΙΑ
Διαθέσιμα κονδύλια του προϋπολογισμού του ΤΕΒΑ:

670,6 εκατ. ευρώ

+

Εθνική συνεισφορά: 118,3

ΙΡΛ ΑΝΔΙΑ
Διαθέσιμα κονδύλια του προϋπολογισμού του ΤΕΒΑ:

22,8 εκατ. ευρώ

Εθνική συνεισφορά: 4,0

+

εκατ. ευρώ

Τρόπος δαπάνης κονδυλίων: παροχή επισιτιστικής
βοήθειας και άλλων βασικών αγαθών, όπως προϊόντων
υγιεινής, ρουχισμού και υπόδησης καθώς και σχολικών
ειδών. Το ιρλανδικό πρόγραμμα στοχεύει στους απόρους
που δεν δικαιούνται παροχές από τα συστήματα
κοινωνικής πρόνοιας. Επίσης, προωθείται η κοινωνική
τους ενσωμάτωση μέσα από συνοδευτικά μέτρα.
Διαχειριστική αρχή:
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Tionscnaimh Phobail agus Seirbhísí Fostaíochta
Sráid Taoiling
Tobar an Choire, Co Shligigh/Tubbercurry, Co Sligo
ÉIRE
www.fas.ie
Department of Social Protection
Community Initiatives and Employment Services
Teeling Street
Tubbercurry, Co Sligo
IRELAND
www.fas.ie

εκατ. ευρώ

Τρόπος δαπάνης κονδυλίων: παροχή δωρεάν
τροφίμων σε άτομα που χρειάζονται βοήθεια. Με τα
διαθέσιμα κονδύλια στηρίζονται, επίσης, παιδιά άπορων
οικογενειών μέσω της παροχής σχολικών ειδών και
σχετικού εξοπλισμού, ενώ προσφέρεται συνδρομή
σε αστέγους, όπως υπνόσακοι, προϊόντα υγιεινής,
ρουχισμός και άλλα βασικά αγαθά.
Διαχειριστική αρχή:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali
Via Fornovo 8
00192 Roma
ITALIA
FEADgestione@lavoro.gov.it
www.lavoro.gov.it
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Κ ΥΠΡΟΣ

Διαθέσιμα κονδύλια του προϋπολογισμού του ΤΕΒΑ:

3,9 εκατ. ευρώ

Εθνική συνεισφορά: 0,7

+

εκατ. ευρώ

Διαθέσιμα κονδύλια του προϋπολογισμού του ΤΕΒΑ:

3,9 εκατ. ευρώ

Εθνική συνεισφορά: 0,7

+

εκατ. ευρώ

Τρόπος δαπάνης κονδυλίων: καταπολέμηση
του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων σε ηλικία
συνταξιοδότησης με χαμηλό εισόδημα ή σημαντικά
χρέη. Το εν λόγω πρόγραμμα αναμένεται να βοηθήσει
περίπου 5 000 συμμετέχοντες σε διάστημα επτά ετών.

Τρόπος δαπάνης κονδυλίων: παροχή σχολικών ειδών
(ρουχισμού και τσαντών) στους άπορους σπουδαστές που
φοιτούν στα δημόσια σχολεία. Το εν λόγω πρόγραμμα
συμπληρώνεται από ένα υφιστάμενο εθνικό σύστημα
που παρέχει τρόφιμα στους σπουδαστές.

Διαχειριστική αρχή:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Agentschap SZW
Anna van Hannoverstraat 4
2595 BJ Den Haag
NEDERLAND
Tel. +31 703334444
www.rijksoverheid.nl

Διαχειριστική αρχή:
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,
Συντονισμού και Ανάπτυξης
Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
Κλήμεντος 9
1494 Λευκωσία/Nicosia
ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS
Τηλ. +357 22400957
Φαξ +357 22400961
www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/index_en/
index_en?OpenDocument
Ministry of Labour and Social Insurance
Directorate‑General for European programmes,
coordination and development European Social Fund Unit
Klimentos Street 9
1494 Nicosia
CYPRUS
Tel. +357 22400957
Fax +357 22400961
www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/index_en/
index_en?OpenDocument

ΚΡΟΑΤΙΑ
Διαθέσιμα κονδύλια του προϋπολογισμού του ΤΕΒΑ:

36,6 εκατ. ευρώ

Εθνική συνεισφορά: 6,5

+

εκατ. ευρώ

Τρόπος δαπάνης κονδυλίων: παροχή επισιτιστικής
βοήθειας με τη μορφή είτε γευμάτων είτε συσκευασιών
τροφίμων, σε συνδυασμό με προϊόντα υγιεινής, σχολικά
είδη και αθλητικό εξοπλισμό. Τα συνοδευτικά μέτρα
περιλαμβάνουν την παροχή συμβουλών σχετικά με την
ισορροπημένη διατροφή, την υγειονομική περίθαλψη,
την προσωπική υγιεινή, την ανατροφή των παιδιών,
καθώς και τη μετάδοση χρηματοοικονομικών γνώσεων.
Διαχειριστική αρχή:
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Uprava za koordinaciju programa i projekata Europske
unije u području rada i socijalne sigurnosti
Petraciceva 4
HR-10000 Zagreb
HRVATSKA
Tel. +385 13696452
fead@mrms.hr
www.mrms.hr

ΛΕΤΟΝΙΑ
Διαθέσιμα κονδύλια του προϋπολογισμού του ΤΕΒΑ:

41,0 εκατ. ευρώ

Εθνική συνεισφορά: 7,2

+

εκατ. ευρώ

Τρόπος δαπάνης κονδυλίων: χορήγηση τροφίμων
σε όσους έχουν περισσότερη ανάγκη. Τα νοικοκυριά
με παιδιά που πλήττονται από υλικές στερήσεις
υποστηρίζονται, επίσης, με εκπαιδευτικό υλικό για το
σχολείο και άλλα βασικά είδη.
Διαχειριστική αρχή:
Labklājības ministrija
Skolas ielā 28
Rīga, LV-1331
LATVIJA
lm@lm.gov.lv
www.lm.gov.lv
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ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

ΜΑ ΛΤΑ

Διαθέσιμα κονδύλια του προϋπολογισμού του ΤΕΒΑ:

77,2 εκατ. ευρώ

Εθνική συνεισφορά: 13,6

+

εκατ. ευρώ

Τρόπος δαπάνης κονδυλίων: υποστήριξη της
παροχής συσκευασιών τροφίμων για 300 000 άτομα
που χρειάζονται βοήθεια. Ξεκινώντας από το 2016, οι
συσκευασίες που περιέχουν βασικά αγαθά υγιεινής
θα συμπληρώσουν το πρόγραμμα επισιτιστικής
υποστήριξης. Οι οργανώσεις‑εταίροι προσφέρουν
επίσης συνοδευτικά μέτρα για την προαγωγή της
κοινωνικής ενσωμάτωσης.
Διαχειριστική αρχή:
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
A. Vivulskio g. 11
LT-03610 Vilnius
LIETUVA/LITHUANIA
Tel. +370 52664208
www.socmin.lt

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Διαθέσιμα κονδύλια του προϋπολογισμού του ΤΕΒΑ:

3,9 εκατ. ευρώ

Εθνική συνεισφορά: 0,7

+

εκατ. ευρώ

Τρόπος δαπάνης κονδυλίων: παροχή βοήθειας για
την κάλυψη των αναγκών των απόρων σε τρόφιμα και
βασική υλική συνδρομή, προκειμένου να μπορέσουν να
εξοικονομήσουν χρήματα για άλλες δαπάνες, όπως το
κόστος στέγασης.
Διαχειριστική αρχή:
Ministère de la famille et de l’intégration
Division de la solidarité
12-14, Avenue Emile Reuter
2420 Luxembourg
LUXEMBOURG
www.mfi.public.lu/

Διαθέσιμα κονδύλια του προϋπολογισμού του ΤΕΒΑ:

3,9 εκατ. ευρώ

Εθνική συνεισφορά: 0,7

+

εκατ. ευρώ

Τρόπος δαπάνης κονδυλίων: χρηματοδότηση των
συσκευασιών τροφίμων που πρέπει να παραδοθούν
στα νοικοκυριά με τα χαμηλότερα μέσα διαβίωσης,
όπως εκείνα που λαμβάνουν κοινωνική βοήθεια,
με τουλάχιστον δύο παιδιά και εισόδημα κάτω από
τον κατώτατο μισθό, ή που λαμβάνουν χαμηλές μη
ανταποδοτικές συντάξεις.
Διαχειριστική αρχή:
Ministeru għall‑Affarijiet Ewropej u l‑Implimentazzjoni
tal‑Manifest Elettorali Diviżjoni għall‑Ippjanar
u l‑Koordinazzjoni tal‑Prijoritajiet
Santa Venera SVR 1411
MALTA
Tel. +356 22001142
www.odpm.gov.mt
Ministry for European Affairs and Implementation of the
Electoral Manifesto Planning and Priorities Coordination
Division
Triq il‑Kukkanja
Santa Venera SVR 1411
MALTA
Tel. +356 22001142
www.odpm.gov.mt

ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Διαθέσιμα κονδύλια του προϋπολογισμού του ΤΕΒΑ:

93,9 εκατ. ευρώ

Εθνική συνεισφορά: 16,6

+

εκατ. ευρώ

Τρόπος δαπάνης κονδυλίων: παροχή επισιτιστικής
και υλικής συνδρομής σε παιδιά φτωχών οικογενειών,
αστέγους και άτομα με αναπηρία ή/και ηλικιωμένα
άτομα χαμηλών εισοδημάτων. Προγραμματίζεται
η παροχή επιπλέον υλικής συνδρομής για τα παιδιά,
εκτός από τις συσκευασίες τροφίμων και τα ζεστά
γεύματα.
Διαχειριστική αρχή:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Budapest
Akadémia u. 3.
1054
MAGYARORSZÁG/HUNGARY
Tel. +36 17951200
ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
www.kormany.hu/en/ministry‑of‑human‑resources
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ΠΟΛΩΝΙΑ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Διαθέσιμα κονδύλια του προϋπολογισμού του ΤΕΒΑ:

Διαθέσιμα κονδύλια του προϋπολογισμού του ΤΕΒΑ:

πάνω από 473,4 εκατ. ευρώ

Εθνική συνεισφορά: 83,5

+

εκατ. ευρώ

Τρόπος δαπάνης κονδυλίων: υποστήριξη της
παροχής επισιτιστικής συνδρομής σε άτομα που
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στις πολυμελείς
οικογένειες και στους αστέγους. Προβλέπεται
χρηματοδότηση και για συνοδευτικά μέτρα, όπως
είναι τα εργαστήρια οικονομικής εκπαίδευσης και τα
εκπαιδευτικά προγράμματα που προάγουν τις αρχές της
υγιεινής διατροφής και την καταπολέμηση της σπατάλης
τροφίμων.
Διαχειριστική αρχή:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pomocy i Integracji Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
POLSKA/POLAND
Tel. +48 226610277
Faks +48 226610276
www.pozytek.gov.pl

441,0 εκατ. ευρώ

Εθνική συνεισφορά: 77,8

+

εκατ. ευρώ

Τρόπος δαπάνης κονδυλίων: χορήγηση τροφίμων
σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, καθώς και
σχολικών ειδών στα παιδιά που αντιμετωπίζουν
δυσκολίες. Μεταξύ των συμπληρωματικών μέτρων
περιλαμβάνονται η εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής και
διατροφής, η βοήθεια για την πρόσβαση σε ιατρικές
υπηρεσίες ή νομικές συμβουλές, ο προσανατολισμός
προς τις κοινωνικές υπηρεσίες και η καθοδήγηση και
υποστήριξη όσον αφορά την εύρεση εργασίας.
Διαχειριστική αρχή:
Ministerul Fondurilor Europene
Bd. Carol I, nr. 34-36, sector 2
020922 București
ROMÂNIA
Tel. +40 213150214/118
www.fonduri‑ue.ro

ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Διαθέσιμα κονδύλια του προϋπολογισμού του ΤΕΒΑ:

55,1 εκατ. ευρώ

ΠΟΡΤΟΓΑ ΛΙΑ
Διαθέσιμα κονδύλια του προϋπολογισμού του ΤΕΒΑ:

176,9 εκατ. ευρώ

Εθνική συνεισφορά: 31,2

+

εκατ. ευρώ

Τρόπος δαπάνης κονδυλίων: παροχή επισιτιστικής
υποστήριξης και συσκευασιών βασικών αγαθών
σε εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, όπως
προϊόντα υγιεινής, ρουχισμού και υπόδησης καθώς και
σχολικά είδη. Οι οργανώσεις‑εταίροι παρέχουν, επίσης,
συνοδευτικά μέτρα για την ενθάρρυνση της κοινωνικής
ενσωμάτωσης.
Διαχειριστική αρχή:
Autoridade de Gestão do POPH
Avenida Infante Santo 2-5.º
1350–346 Lisboa
PORTUGAL
Tel. +351 213944955
www.poph.qren.pt

Εθνική συνεισφορά: 9,7

+

εκατ. ευρώ

Τρόπος δαπάνης κονδυλίων: χορήγηση τροφίμων
και βασικής υλικής συνδρομής στους αστέγους και στα
νοικοκυριά που βασίζονται σε κοινωνικές παροχές και
έχουν ανάγκη από υλικά αγαθά.
Διαχειριστική αρχή:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Sekcia sociálnej a rodinnej politiky
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava
SLOVENSKO/SLOVAKIA
Tel. +421 220461055
www.employment.gov.sk
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ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαθέσιμα κονδύλια του προϋπολογισμού του ΤΕΒΑ:

20,5 εκατ. ευρώ

Εθνική συνεισφορά: 3,6

+

εκατ. ευρώ

Διαθέσιμα κονδύλια του προϋπολογισμού του ΤΕΒΑ:

23,3 εκατ. ευρώ

Εθνική συνεισφορά: 4,1

+

εκατ. ευρώ

Τρόπος δαπάνης κονδυλίων: παροχή επισιτιστικής
βοήθειας στους απόρους μαζί με συνοδευτικά μέτρα. Οι
συσκευασίες τροφίμων παραδίδονται κυρίως σε τοπικά
σημεία διανομής επιλεγμένων οργανώσεων‑εταίρων,
αλλά και απευθείας σε σπίτια και σε καταλύματα
στην περίπτωση των πλέον ευάλωτων και κοινωνικά
αποκλεισμένων ατόμων.

Τρόπος δαπάνης κονδυλίων: αντιμετώπιση της
έλλειψης τροφίμων και της υλικής στέρησης των
οικογενειών με παιδιά καθώς και άλλων ατόμων
που βρίσκονται σε σοβαρή κοινωνική ανάγκη, καθώς
και ατόμων που είναι (ή διατρέχουν τον κίνδυνο να
μείνουν) άστεγοι. Η υλική συνδρομή συμπληρώνεται με
δραστηριότητες κοινωνικής ένταξης.

Διαχειριστική αρχή:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti
Kotnikova 28
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA
Tel. +386 13697700
gp.mddsz@gov.si
www.vlada.si

Διαχειριστική αρχή:
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Kartouzská 4/200
150 99 Praha 5
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel. +420 221923997
www.mpsv.cz

ΦΙΝΛ ΑΝΔΙΑ
Διαθέσιμα κονδύλια του προϋπολογισμού του ΤΕΒΑ:

ΣΟΥΗΔΙΑ
Διαθέσιμα κονδύλια του προϋπολογισμού του ΤΕΒΑ:

7,9 εκατ. ευρώ

Εθνική συνεισφορά: 1,4

+

εκατ. ευρώ

Τρόπος δαπάνης κονδυλίων: παροχή στήριξης σε
κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα, ιδίως σε μη οικονομικά
ενεργούς πολίτες της ΕΕ και του ΕΟΧ, που διαμένουν
προσωρινά στη Σουηδία και δεν έχουν δικαίωμα σε
παροχές της κοινωνικής πρόνοιας. Το Ταμείο διευκολύνει
επίσης δραστηριότητες για την αύξηση των γνώσεών
τους όσον αφορά τη σουηδική κοινωνία, καθώς και την
υγεία και την πρόληψη των ασθενειών.
Διαχειριστική αρχή:
Svenska ESF‑rådet
Box 471 41
SE-100 74 Stockholm
SVERIGE
Tfn +46 857917116
www.esf.se

22,5 εκατ. ευρώ

Εθνική συνεισφορά: 4,0

+

εκατ. ευρώ

Τρόπος δαπάνης κονδυλίων: παροχή επισιτιστικής
βοήθειας στους απόρους, συχνά σε άτομα που
αντιμετωπίζουν μακροπρόθεσμες δυσκολίες, όπως
εκείνα που βασίζουν την επιβίωσή τους στις τράπεζες
τροφίμων. Θα προβλέπονται, επίσης, συνοδευτικά μέτρα
για τους δικαιούχους, όπως παραπομπή των ατόμων
στις κοινωνικές υπηρεσίες καθώς και στις υπηρεσίες
στέγασης ή/και απασχόλησης.
Διαχειριστική αρχή:
Maaseutuvirasto
PL 405
FI-60101 Seinäjoki
SUOMI/FINLAND
P. +358 295312362
www.mavi.fi
Jordbruksverket
Box 405
FI-60101 Seinäjoki
FINLAND
Tfn +358 295312362
www.mavi.fi

ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ
Δωρεάν εκδόσεις:
•

ένα αντίτυπο:
από το EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu)·

•

περισσότερα από ένα αντίτυπα ή αφίσες/χάρτες:
από τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://ec.europa.eu/represent_el.htm),
από τα γραφεία εκπροσώπησης στις εκτός ΕΕ χώρες (http://eeas.europa.eu/delegations/index_el.htm),
επικοινωνώντας με την υπηρεσία Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_el.htm) ή
καλώντας τον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11 (δωρεάν τηλεφωνικός αριθμός από όλη την Ένωση) (*).
(*)

Οι πληροφορίες παρέχονται δωρεάν, και οι κλήσεις είναι γενικώς δωρεάν (ενδέχεται όμως κάποιες κλήσεις που πραγματοποιούνται
μέσω ορισμένων τηλεπικοινωνιακών φορέων ή από τηλεφωνικούς θαλάμους ή ξενοδοχεία να χρεώνονται).

Εκδόσεις επί πληρωμή:
•

από το EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

KE-01-15-518-EL-N

Το παρόν φυλλάδιο περιγράφει την προσπάθεια της ΕΕ να βοηθήσει ορισμένους από τους πλέον ευάλωτους
πολίτες της μέσω της παροχής μη οικονομικής συνδρομής. Παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία που υποδεικνύουν
το επίπεδο της φτώχειας στην Ευρώπη σήμερα και περιγράφει τι είναι το ΤΕΒΑ, γιατί είναι απαραίτητο, για
ποιον προορίζεται και πώς λειτουργεί. Η δημοσίευση παρέχει επίσης παραδείγματα από την πραγματική
ζωή σχετικά με το πώς το ΤΕΒΑ βοηθά τους ανθρώπους στην Ευρώπη και πώς γίνεται διαχείριση της
συνδρομής από τους εταίρους σε διάφορες χώρες της ΕΕ. Το παράρτημα παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με
τον προϋπολογισμό κάθε χώρας και το πώς αξιοποιούνται τα κονδύλια, καθώς και το όνομα και τα στοιχεία
επικοινωνίας της διαχειριστικής αρχής.
Η έκδοση αυτή διατίθεται σε έντυπη μορφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των δημοσιεύσεών μας ή να εγγραφείτε
δωρεάν στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/social/publications
Αν θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα σχετικά
με τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης,
εγγραφείτε στο δωρεάν ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο «Κοινωνική Ευρώπη»
στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

https://www.facebook.com/socialeurope
https://twitter.com/EU_Social

