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Enhancing the social inclusion 
of low income single parents

Οι μονογονεϊκές οικογένειες σε σύγκριση με τις 
διγονεϊκές οικογένειες/οποιονδήποτε άλλο τύπο 
οικογένειας διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Το 2016, 
το υψηλότερο ποσοστό κινδύνου φτώχειας 
(πάνω από το ένα τρίτο του συνόλου) στα 
28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφηκε στους 
μονογονείς με συντηρούμενα τέκνα. Πιο 
συγκεκριμένα, οι γυναίκες είναι η ομάδα που 
πλήττεται περισσότερο, διότι τα μονογονεϊκά 
νοικοκυριά στις χώρες της ΕΕ απαρτίζονται 
από γυναίκες σε ποσοστό περίπου 85%.

Η Πρόκληση…
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Λίγα λόγια για το έργο parentbank

parentbank – ‘Enhancing the social inclusion of low income 
single parents’ αποτελεί μία από τις Στρατηγικές Συμπράξεις του 
προγράμματος Erasmus + στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του A.N.P.C.D.E.F.P. 
(Εθνικού Φορέα Κοινοτικών Προγραμμάτων στον Τομέα της Εκπαίδευσης 
και της Επαγγελματικής Κατάρτισης).

Το έργο θα έχει διάρκεια 2 ετών (2019-2021)  
Αριθμός Έργου: 2019-1-RO01-KA204-063798.

Το έργο φιλοδοξεί να συμβάλει στην ενσωμάτωση των χαμηλόμισθων μονογονέων στην 
αγορά εργασίας διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες παιδικής φροντίδας και 
λοιπές υπηρεσίες, των οποίων το κόστος ενδεχομένως αδυνατούν να επωμιστούν, μέσω μίας 
«τράπεζας χρόνου» (αμοιβαία ανταλλαγή υπηρεσιών) και αναπτύσσοντας τις δεξιότητες 
και το επιχειρηματικό τους πνεύμα για τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους.
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Τι είναι η τράπεζα χρόνου;
Η τράπεζα χρόνου είναι ένα δίκτυο αλληλέγγυας οικονομίας με μονάδα συναλλαγής τον χρόνο 
(ώρες) και όχι τα χρήματα. Ο χρόνος λειτουργεί ως νόμισμα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας και δίνει 
τη δυνατότητα στα άτομα να μοιράζονται τις δεξιότητές τους και να ανταλλάσσουν υπηρεσίες 
χωρίς χρηματικό αντάλλαγμα.

ΣΤΟΧΟΙ

Ενδυνάμωση των 
μονογονέων με χαμηλή 

ειδίκευση/μειωμένα 
προσόντα, ούτως 
ώστε να βελτιωθεί 

η απασχολησιμότητά 
τους

Διεύρυνση των ικανοτήτων 
των επαγγελματιών που 
βοηθούν μονογονείς στη 

διδασκαλία της αριθμητικής, 
επιχειρηματικών και 

ψηφιακών δεξιοτήτων

Ενθάρρυνση των μονογονέων 
με χαμηλή ειδίκευση/μειωμένα 

προσόντα να αναπτύξουν 
και να αναβαθμίσουν βασικές 
δεξιότητες (ανάγνωση/γραφή 

και αριθµητική), καθώς και 
επιχειρηματικές και ψηφιακές 

δεξιότητες

Διευκόλυνση της πρόσβασης 
των χαμηλόμισθων 

μονογονέων σε υπηρεσίες 
παιδικής φροντίδας και 

λοιπές υπηρεσίες μέσω μίας 
«τράπεζας χρόνου», η 

οποία μπορεί να ενισχύσει 
την είσοδό τους στην 

αγορά εργασίας ή να τους 
προσφέρει τη δυνατότητα 

επιμόρφωσης.
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Παραδοτέα 

Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης 
για επαγγελματίες που 

βοηθούν μονογονείς στη 
διδασκαλία δεξιοτήτων 

ανάγνωσης/γραφής, 
αριθμητικής, επιχειρηματικών 

και ψηφιακών δεξιοτήτων. 

 Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης 
για τη βελτίωση των δεξιοτήτων 

ανάγνωσης/γραφής, αριθμητικής, 
επιχειρηματικών και ψηφιακών 

δεξιοτήτων και του αισθήματος 
πρωτοβουλίας  των  μονογονέων 

με χαμηλή ειδίκευση. 

 Ένας οδηγός ανάπτυξης 
επιχειρηματικού σχεδίου για 

την τράπεζα χρόνου και 
στρατηγικής βιωσιμότητας.

Μία στρατηγική προσέγγισης 
μεταξύ ομοτίμων (peer-to-peer) 
με στόχο τη συμμετοχή ολοένα 
και περισσότερων μονογονέων 

στη διαδικτυακή (online) 
τράπεζα χρόνου. 

Μία πιλοτική 
διαδικτυακή (online) 
τράπεζα χρόνου για 

μονογονείς. 
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Πώς μπορώ να γίνω μέλος του parentbank…
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Αν είσαι μονογονέας, επικοινώνησε μαζί μας για να δηλώσεις 
συμμετοχή στο πρόγραμμα εκπαίδευσης (διάρκειας 25 ωρών), 
το οποίο θα σε βοηθήσει να βελτιώσεις τις ψηφιακές σου δεξιό-
τητες, το αίσθημα πρωτοβουλίας αλλά και τις επιχειρηματικές 
σου δεξιότητες.

Αν είσαι επαγγελματίας, επικοινώνησε μαζί μας για να δηλώ-
σεις συμμετοχή στα σεμινάρια ενδυνάμωσης ικανοτήτων 
(διάρκειας 12 ωρών), τα οποία θα σε βοηθήσουν να βελτιώσεις 
εκτός από βασικές δεξιότητες (ανάγνωση/γραφή και αριθµη-
τική), τις επιχειρηματικές και ψηφιακές σου δεξιότητες.
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Εταίροι του Έργου
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Asociatia Habilitas – Centru de 
Resurse si Formare Profesionala 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
 Ioana Caciula

Asociacion Caminos 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
 Christie Scott Hands 

Step by Step – Parents’ Association
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
 Kristijan Oreskovic 

Know and Can Association 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Rumyana Shalamanova  
Ani Dimitrova

ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής 
Δράσης και Καινοτομίας 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Δρ. Αντωνία Τορρένς 

SIF - Social Innovation Fund 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Zivile Vasiliauske 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη 
ιστοσελίδα του έργου ή τη σελίδα μας στο Facebook.

https://www.parentbank.eu/
mailto:%20asoc.habilitas%40yahoo.com?subject=
mailto:hands.c.caminos%40gmail.com?subject=
mailto:kristijan%40udrugaroditeljakpk.hr?subject=
mailto:rumyshalamanova%40gmail.com?subject=
mailto:kristijan%40udrugaroditeljakpk.hr?subject=
mailto:ani.dimitrova%40znamimoga.org?subject=
mailto:torrens%40kmop.gr?subject=
mailto:zivile.vasiliauske%40gmail.com?subject=
https://www.parentbank.eu/index.php/el/archiki/
https://www.facebook.com/pg/ParentBank-110765153856614/posts/
https://www.habilitas.ro/index.php/en/
https://www.lpf.lt/
https://www.asoccaminos.org/
https://www.udrugaroditeljakpk.hr/
https://knowandcan.com/en/
http://www.kmop.gr
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