ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΑΠO ΤΟΥΣ Κοι.Σ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πόλα Νικολάου
Κοινωνική Λειτουργός
Πρόεδρος Κοι.Σ.Π.Ε. «Ευ Ζην»

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ:
Βοηθά το άτομο:

Συγκεκριμένα στον λήπτη υπηρεσιών
Ψυχικής Υγείας:

Να αναπτύξει δεξιότητες

Συμβάλλει στην απαρτίωση του ΕΓΩ και
στην βελτίωση της εικόνας εαυτού και της
αυτοεκτίμησης

Να ενδυναμώσει την αυτοεκτίμησή του
και την αυτοπεποίθησή του

 Μειώνει το αίσθημα μοναξιάς ή
απομόνωσης βελτιώνοντας ταυτόχρονα
την ποιότητα ζωής

Να νιώσει ότι δημιουργεί ή προσφέρει
Υποβοηθά την κοινωνικοποίηση και την
υπηρεσίες από τις οποίες αμείβεται και με αναδημιουργία κοινωνικών σχέσεων
τις οποίες μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια.
Να κοινωνικοποιηθεί και να αποκτήσει Συμβάλλει στην μείωση του
ή να μοιραστεί εμπειρίες ΑΠΌ το χώρο
αυτοστιγματισμού και του στιγματισμού
της εργασίας του ή ΣΤΟΝ χώρο της
εργασίας του απ’ την ζωή του.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕςΙΩΝ
ΨΥΧΙΚΗς ΥΓΕΙΑς

Είμαστε όλοι
γρανάζια…
που
συνεργαζόμαστε…

για να κινήσουμε
την
ίδια μηχανή…

Τι είναι οι Κοι.Σ.Π.Ε.
Είναι ΝΠΙΔ με περιορισμένη ευθύνη των μελών τους.
 Θεσμοθετήθηκαν με τον Ν.2716/99 από το Υπουργείο
Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 Αποτελούν νέα μορφή συνεταιριστικής επιχειρηματικής
δράσης ειδικά για άτομα με ψυχοκοινωνικά
προβλήματα.
 Είναι Μονάδες Ψυχικής Υγείας
 Αναπτύσσουν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα
(αγροτική, κτηνοτροφική, βιομηχανική, βιοτεχνική,
ξενοδοχειακή, εμπορική, παροχής υπηρεσιών,
κοινωνικής ανάπτυξης)
 Σε κάθε Τομέα Ψυχικής Υγείας (Το.Ψ.Υ.) μπορεί να
ιδρυθεί μόνο ένας ΚοιΣΠΕ.


Ποιος είναι ο βασικός στόχος
των Κοι.Σ.Π.Ε.;
Η κοινωνική ενσωμάτωση
και η επαγγελματική
απασχόληση των ατόμων
με ψυχοκοινωνικά
προβλήματα.

ΚοιΣΠΕ «Θεσμικό Πλαίσιο»

Ποια είναι τα μέλη του Κοι.Σ.Π.Ε.;


Άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα ηλικίας
τουλάχιστον 15 ετών
Ποσοστό συμμετοχής: ≥ 35%



Εργαζόμενοι στο χώρο Ψ.Υ., δημόσιοι υπάλληλοι,
επαγγελματίες Ψ.Υ. του Ε.Σ.Υ.
Ποσοστό συμμετοχής: ≤ 45%



Δήμοι, Κοινότητες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., άλλα φυσικά
πρόσωπα, ιδιώτες κτλ.
Ποσοστό συμμετοχής: ≤ 20%

ΚοιΣΠΕ «Θεσμικό Πλαίσιο»

Ποια είναι τα όργανα του Κοι.Σ.Π.Ε.;


Η Γενική Συνέλευση (συμμετέχουν όλα τα μέλη)



Το Διοικητικό Συμβούλιο (7/μελές). Εκλέγεται από τη
Γενική Συνέλευση.






2 μέλη του Δ.Σ. προέρχονται υποχρεωτικά από τους
εταίρους με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.
Η θητεία του Δ.Σ. είναι 3ετής.

Το Εποπτικό Συμβούλιο (3/μελές)

ΚοιΣΠΕ «Θεσμικό Πλαίσιο»

Υπάρχουν συνεταιριστικές μερίδες;
Υποχρεωτικές συνεταιριστικές μερίδες:

1.

•

μία σε κάθε μέλος, ίση και αδιαίρετη.

Προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες:

2.



μέχρι πέντε σε κάθε μέλος



απεριόριστος αριθμός σε Ν.Π.Δ.Δ. ή μη
κερδοσκοπικά Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου Δημοσίου ή
Ιδιωτικού Τομέα
ΚοιΣΠΕ «Θεσμικό Πλαίσιο»

Λίγα λόγια για την εξέλιξη του θεσμού
1999: Ξεκίνησαν με πολύ αργούς ρυθμούς να αναπτύσσονται μετά την
ψήφιση του Ν. 2716/99
2003: Λειτουργεί μόνο ένας ΚοιΣΠΕ του Το.Ψ.Υ. Δωδεκανήσων
2005: Λειτουργούν 10 ΚοιΣΠΕ
2009: Έχουν συσταθεί 16 ΚοιΣΠΕ και περίπου 180 χρήστες
απασχολούνται σε αυτούς
2007: Αξιολογήθηκαν ως ευρωπαϊκή «καλή πρακτική» δημόσιας
πολιτικής για την οικονομική και κοινωνική επανένταξη των ψυχικά
πασχόντων. 10 ΚοιΣΠΕ χρηματοδοτήθηκαν από το Ε.Π. «ΥγείαΠρόνοια» για την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων.
2011: Δημιουργία Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚοιΣΠΕ
2013: Χρηματοδότηση και άλλων ΚοιΣΠΕ μέσω του ΕΣΠΑ
2014: Λειτουργούν 23 ΚοιΣΠΕ
«Εξέλιξη ΚοιΣΠΕ»

Οι Κοι.Σ.Π.Ε. στην Ελλάδα
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. ΚοιΣΠΕ Το.Ψ.Υ. Δωδεκανήσου
2. ΚοιΣΠΕ Το.Ψ.Υ. Χίου «Ωρίων»
3. ΚοιΣΠΕ Το. Ψ.Υ. Χανίων
4. ΚοιΣΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης
5. ΚοιΣΠΕ «Νέοι Ορίζοντες»
6. ΚοιΣΠΕ Το. Ψ.Υ. Πιερίας
7. ΚοιΣΠΕ Το. Ψ.Υ. Αχαΐας
8. ΚοιΣΠΕ Το. Ψ.Υ. Φωκίδας
9. ΚοιΣΠΕ Το. Ψ.Υ. Κεφαλονιάς – Ζακύνθου «Ρότα»
10. ΚοιΣΠΕ Άρτας – Πρεβέζης
11. ΚοιΣΠΕ «Διάπλους»
12. ΚοιΣΠΕ «Ευ Ζην»
13. ΚοιΣΠΕ «Κλίμαξ Πλας»
14. ΚοιΣΠΕ 6ου Το. Ψ.Υ. ν. Αττικής «Εικόνα»
15. ΚοιΣΠΕ «Πυξίδα»
16. ΚοιΣΠΕ «Διαδρομές»
17. ΚοιΣΠΕ «Ηλιοτρόπιο» (5ος Ψυχικός Τομέας)
18. ΚοιΣΠΕ Αθηνά –Ελπίς (8ος Ψυχικός Τομέας)
19. ΚοιΣΠΕ Το.Ψ.Υ. Καβάλας
20. ΚοιΣΠΕ Το.Ψ.Υ. Ηρακλείου «ΜΙΤΟΣ»
21. ΚοιΣΠΕ Το.Ψ.Υ. Λασιθίου «ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ»
22. ΚοιΣΠΕ Το.Ψ.Υ. Ημαθίας
23. ΚοιΣΠΕ Το.Ψ.Υ. Ρεθύμνου

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Λέρος
Χίος
Χανιά
Θεσσαλονίκη
Κέρκυρα
Κατερίνη
Πάτρα
Άμφισσα
Κεφαλονιά
Άρτα
Αττική - Χαϊδάρι
Αττική – Αιγάλεω
Αττική – Άνω Λιόσια
Αττική – Αθήνα
Αττική – Πειραιάς
Αττική – Μετς
Αττική- Μαρούσι
Αττική – Γκύζη
Καβάλα
Ηράκλειο
Λασίθι
Βέροια
Ρέθυμνο

Δραστηριότητες
Κλάδοι Ενδιαφέροντος





Τουρισμός
Περιβάλλον
Γεωργία
Παροχή Υπηρεσιών
Πεδία










Διατροφή-Catering
Καθαριότητα
Ανακύκλωση
Εμπορία μικροδώρων και τοπικών ειδών
Υπηρεσίες Υποστήριξης ατόμων με αναπηρίες
Κατασκηνώσεις
Γεωργική παραγωγή-μελισσοκομία
Ξυλουργικές κατασκευές
«Εξέλιξη ΚοιΣΠΕ»

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του
Κοι.Σ.Π.Ε.;
Τα άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα αμείβονται ανάλογα
της παραγωγικότητας και του χρόνου απασχόλησης.
Συνεχίζουν να λαμβάνουν κάθε σύνταξη ή άλλο επίδομα
ανεξάρτητα με το ότι έχουν αμειβόμενη εργασία.
 Ισότιμες συνθήκες εργασίας (σύμβαση εργασίας και
σταθερός μισθός).
 Δυνατότητα μετακίνησης εργαζομένων Μον.Ψυχ.Υγ. σε
ΚοιΣΠΕ (συνεχίζουν να αμείβονται από το Φορέα τους).
 Τα Νοσοκομεία, οι Νομαρχίες, οι Δήμοι, οι Κοινότητες και όλα
τα Ν.Π.Δ.Δ. μπορούν να παραχωρούν στον ΚοιΣΠΕ για
χρήση κινητή και ακίνητη περιουσία, εγκαταστάσεις και
εξοπλισμό.


ΚοιΣΠΕ «Θεσμικό Πλαίσιο»

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του
Κοι.Σ.Π.Ε.;
o

Απαλλαγή ΚοιΣΠΕ από φορολογία εκτός ΦΠΑ

o

Ο ΚοιΣΠΕ είναι παραγωγική και εμπορική μονάδα
αλλά και μονάδα ψυχικής υγείας

o

Ο ΚοιΣΠΕ είναι αυτόνομο νομικό πρόσωπο

o

Στον ΚοιΣΠΕ συμμετέχουν ισότιμα ως εταίροι άτομα
με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, επαγγελματίες
ψυχικής υγείας και άτομα/φορείς από την κοινότητα

ΚοιΣΠΕ «Θεσμικό Πλαίσιο»

Προβλήματα & Προοπτικές
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ




Διατήρηση επιδομάτων & συντάξεων
για τα μέλη με ψυχοκοινωνικά
προβλήματα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ


Απαλλαγή από όλους τους φόρους
πλην ΦΠΑ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΕΠΙΣΗΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Απόσπαση επαγγελματιών ψυχικής
υγείας
 Δυνατότητα ανάθεσης ποσοστού
έργων από ΝΠΔΔ εκτός διαγωνισμών


ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
Προβλήματα εναρμόνισης του
θεσμικού πλαισίου των
συναρμόδιων υπουργείων ειδικά σε
φορολογικά-ασφαλιστικά ζητήματα
Έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών
στον τομέα της κοινωνικής
οικονομίας
Αρνητική κοινωνική άποψη για το
«συνεταιρίζεσθαι»

Σύγκρουση εξουσιών
Έλλειψη υποστηρικτικού
μηχανισμού
«Εξέλιξη ΚοιΣΠΕ»

Προβλήματα & Προοπτικές
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ









Πρωτοποριακή εταιρική
σχέση (ψυχικά ασθενείςεργαζόμενοι-φορείς από την
κοινότητα)
Διαμόρφωση θετικής
αντίληψης για τους φορείς
της κοινωνικής οικονομίας
Δυνατότητες
χρηματοδότησης από το
Ε.Π. Υγεία-Πρόνοια
Δικτύωση
Ανάπτυξη εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης

ΑΠΕΙΛΕΣ
•Υψηλός ανταγωνισμός
•Κρίση της οικονομίας
•Δυσλειτουργία του θεσμού
λόγω της μη ωρίμανσής του
•Η «στενή» σύνδεση με τα
ψυχιατρεία και η έλλειψη
αυτονόμησης
•Η ύπαρξη της «ιδρυματικής»
νοοτροπίας
•Έλλειψη σταθερής πολιτικής
στήριξης

«Εξέλιξη ΚοιΣΠΕ»

ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ
ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΚΟΙΣΠΕ



Δημιουργία πρώτου πυρήνα
- Εκπρόσωποι και των 3 κατηγοριών
- Συμφωνίες, διαφωνίες, αποχωρήσεις
- ολιγομελής ομάδα πρωτοβουλίας με συνεκτικότητα,
κοινές αρχές και αξίες γύρω από το αλληλέγγυο επιχειρείν
- διερεύνηση δυνατοτήτων εξασφάλισης σταθερής
επιχειρηματικής λειτουργίας
- είδος παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών

ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ
ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΚΟΙΣΠΕ
Φάση ενημέρωσης – κινητοποίησης
- Διεύρυνση ομάδας
- Μελλοντικοί εργαζόμενοι
- Συνεργάτες στην παραγωγή και διάθεση
- μέλη και των 3 κατηγοριών
- Διασύνδεση – ευαισθητοποίηση
- Συμμαχίες και εκτός χώρου ψυχικής υγείας
- Προετοιμασία επιχειρηματικής δράσης
Τυπική Σύσταση και έναρξη λειτουργίας
- Άδεια σκοπιμότητας

- Σύσταση των οργάνων του ΚοιΣΠΕ
- Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας
- Απασχολούμενοι
- Χρηματοδότηση

- Δικτύωση ΚοιΣΠΕ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ Κοι.Σ.Π.Ε.






Διατήρηση των ευεργετικών διατάξεων του Ν. 2716/99 που
αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία των Κοι.Σ.Π.Ε. και κυρίως
διατήρησης της απαλλαγής φορολόγησης των κερδών τους,
Δημιουργία εργαλείων εγγυοδοσίας και κοινωνικού κεφαλαίου για
την υποστήριξη της αναπτυξιακής πορείας των Κοι.Σ.Π.Ε.

Θεσμοθέτηση ποσοστού διάθεσης συμβάσεων σε Κοι.Σ.Π.Ε. από
φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα με
εφαρμογή της Ευρωπαϊκής οδηγίας για ‘’κατ’ αποκλειστικότητα
ανάθεση συμβάσεων σε Κοι.Σ.Π.Ε.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ Κοι.Σ.Π.Ε.




Χρηματοδοτική Υποστήριξη των Κοι.Σ.Π.Ε. από κοινοτικά
προγράμματα που θα ενισχύουν τον αλληλέγγυο επιχειρηματικό
χαρακτήρα και την ανάπτυξή τους και όχι την εξάρτησή τους από
επαναλαμβανόμενες συνεχείς χρηματοδοτικές ενισχύσεις ως
προϋπόθεση για την ύπαρξη τους. Σημαντικούς δείκτες προς την
κατεύθυνση αυτή αποτελούν :
η αναπτυξιακή πορεία του Συνεταιρισμού
η βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων
η αύξηση και η διατήρηση των θέσεων εργασίας των
εργαζομένων της Α κατηγορίας
Θεσμική διασύνδεση των Κέντρων Ημέρας με τους ΚοιΣΠΕ

Επιχειρούμε μαζί
για μια κοινωνία
με ανθρώπινο
πρόσωπο.

