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Περιγραφή-Στόχος-
Αποτελέσματα

Το  Ταμείο  Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  προς  τους  Απόρους  (ΤΕΒΑ)
υποστηρίζει Εθνικά Συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους
απόρους  τρόφιμα  ή/και  Βασική  Υλική  Συνδρομή,  καθώς  επίσης  και
δραστηριότητες σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και
διανομή δωρεών τροφίμων.
Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται  στην Ελλάδα μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής (ΕΠ I)
Η συμμετοχή της Κοινωνικής Σύμπραξης Μαγνησίας /  Σποράδων στο
ΕΠ Ι του ΤΕΒΑ αποβλέπει στην επίτευξη του στόχου για την
ανακούφιση των χειρότερων μορφών φτώχειας σε επίπεδο Νομού.
Η σοβαρότητα της στέρησης τροφής οδηγεί στην ανάγκη για σημαντική
κατανομή του προϋπολογισμού του ΕΠΙ στη διανομή τροφίμων
προς τους απόρους.
Παράλληλα  η  διανομή  βασικής  υλικής  συνδρομής  περιλαμβάνει  είδη
οικιακού καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής, απορρυπαντικά,
προϊόντα καθαρισμού, είδη προσωπικής υγιεινής, είναι απαραίτητη τόσο
για την διατήρηση της υγείας των ωφελουμένων (ιδιαίτερα σε
νοικοκυριά όπου διαμένουν παιδιά,  ηλικιωμένοι,  ΑμεΑ, ασθενείς  κλπ)
όσο και για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Επιπλέον η χρήση
αυτών των ειδών έχει ουσιαστική συμβολή τόσο στην αξιοπρέπεια των
ωφελουμένων όσο και στις δυνατότητες κοινωνικής και
εργασιακής τους επανένταξης.
Επίσης τα Συνοδευτικά  Μέτρα θα παρέχονται  σε ευπαθείς  κοινωνικές
ομάδες σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και το προφίλ των
ωφελουμένων, είτε απευθείας από τους Εταίρους είτε μέσω συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών που θα συνάψουν με τρίτα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα.
Ακόμη  θα  παρέχονται  συσσίτια  σε  αστέγους  σε  δομές  σίτισης  (πχ.
Κουζίνα Αλληλεγγύης), καθώς και



είδη βασικής υλικής συνδρομής τα οποία θα διατεθούν στους άστεγους
που έχουν προκύψει από την κοινωνική έρευνα της Κοινωνικής
Σύμπραξης, μέσω της διαδικασίας των αποκεντρωμένων προμηθειών


