Ορισμός συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες στο πλαίσιο του Εθνικού
Σχεδίου Δράσης για την Ένταξη και την Πολυμορφία
Ένταξη και Πολυμορφία: Προτεραιότητα του Προγράμματος Erasmus+
Στα πλαίσια της νέα προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027, το Πρόγραμμα Erasmus+ θέτει ως
κεντρικό του στόχο την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στο πρόγραμμα σε όλους,
ανεξάρτητα από την καταγωγή, το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, τη σωματική και ψυχική κατάσταση,
ή την κατάσταση υγείας. Ως εκ τούτου, αναγνωρίζει ως κύριο μέλημά του την προσέγγιση ατόμων με
λιγότερες ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με αναπηρίες και ατόμων, των οποίων η
συμμετοχή στο πρόγραμμα δυσχεραίνεται από κοινωνικοοικονομικούς και άλλους φραγμούς.
Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει και να στηρίζει τους οργανισμούς και τους
συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες. Για το σκοπό αυτό έχει θεσπίσει μηχανισμούς και διαθέτει
επιπρόσθετους πόρους ώστε να διασφαλίσει την πρόσβαση των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες
χωρίς αποκλεισμούς. Ένα από αυτούς τους μηχανισμούς αποτελεί η ειδική χρηματοδοτική στήριξη,
η οποία ευνοεί και προωθεί την ένταξη και την πολυμορφία σε όλα τα έργα:
 Πρόσθετη χρηματοδότηση με σκοπό την κάλυψη των δαπανών για οποιεσδήποτε ειδικές
ανάγκες των συμμετεχόντων που έχουν λιγότερες ευκαιρίες, ώστε να καθίσταται δυνατή η
συμμετοχή σε ισότιμη βάση με τους ομότιμούς τους, συμπεριλαμβανομένης, για
παράδειγμα, της ενισχυμένης καθοδήγησης, ή των δαπανών που συνδέονται με
προσαρμοσμένα ταξίδια και στέγαση, προσωπική βοήθεια ή ειδική διαπολιτισμική ή
γλωσσική προετοιμασία·
 Πρόσθετη χρηματοδοτική στήριξη σε οργανώσεις που διαχειρίζονται έργα τα οποία
προάγουν ενεργά την ένταξη και την πολυμορφία — ειδικά για την προσέγγιση
δυσπρόσιτων ομάδων, για τον πρόσθετο φόρτο εργασίας που ενδέχεται να προκύψει και για
τα μέλη του προσωπικού που ασχολούνται ειδικά με την υποστήριξη της πλήρους
συμμετοχής ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες στο έργο·
 Ευέλικτους και εύκολα κατανοητούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, προκειμένου να
προσαρμόζονται καλύτερα στις ανάγκες των διαφόρων ομάδων-στόχων σε εθνικό επίπεδο
και να εξυπηρετούν πιθανές συνέργειες με άλλα εθνικά/ευρωπαϊκά ταμεία,
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να χρηματοδοτούνται εκ των προτέρων ή σε συνεχή
βάση οι δαπάνες που συνδέονται με τις ατομικές ανάγκες προκειμένου να αφαιρεθεί το
οικονομικό βάρος από τους συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες, καθώς και από την
αιτούμενη οργάνωση, ή να ενθαρρυνθεί η δυνατότητα μεταφοράς της εθνικής στήριξης κατά
τη συμμετοχή σε δραστηριότητες κινητικότητας στο εξωτερικό.
 Ειδική χρηματοδότηση που προορίζεται ειδικά για τη στήριξη μικρότερων οργανώσεων με
ελάχιστη ή καθόλου προηγούμενη πείρα στην υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο των
προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης μιας απλουστευμένης και πιο ευέλικτης διαδικασίας
χρηματοδότησης.
1

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη και την Πολυμορφία
Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, αναγνωρίζοντας τον καίριο ρόλο του ως Εθνική Υπηρεσία στην στήριξη
των συμμετεχόντων οργανισμών, ώστε να ενδυναμώσουν τη διάσταση της ένταξης και της
πολυμορφίας στα σχέδιά τους, έχει ξεκινήσει την ανάπτυξη Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ένταξη
και την Πολυμορφία. Το Σχέδιο Δράσης διέπεται από τους στόχους του Πλαισίου για την Ενίσχυση
της Ένταξης και της Πολυμορφίας του προγράμματος Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος
Αλληλεγγύης για την περίοδο 2021-2027, και ακολουθεί τις Κατευθυντήριες Γραμμές Εφαρμογής της
Στρατηγικής για την Ένταξη και την Πολυμορφία στο πλαίσιο του Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού
Σώματος Αλληλεγγύης. Ταυτόχρονα, το Σχέδιο Δράσης είναι προσαρμοσμένο στο εθνικό πλαίσιο,
λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ένταξη και την
πολυμορφία, όπως εκφράζονται από τους αρμόδιους φορείς σε κάθε περίπτωση. Τονίζεται ότι η
προώθηση των εν λόγω προτεραιοτήτων δε σημαίνει σε καμία περίπτωση τον αποκλεισμό
οποιασδήποτε άλλης ομάδας-στόχου, σε περίπτωση που υποβάλει αίτηση.

ΕΝΤΑΞΗ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
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Ορισμός συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες
Στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ένταξη και την Πολυμορφία, ως συμμετέχοντες με
λιγότερες ευκαιρίες ορίζονται άτομα:
-

-

με σωματικές, νοητικές και ψυχικές αναπηρίες
με θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας, σοβαρές ασθένειες ή χρόνιες νόσους, οι οποίες
επιφέρουν αναπηρία
με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο
με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο
που είναι παιδιά μονογονεϊκών ή πολύτεκνων οικογενειών και έχουν εγκριθεί για λήψη του
Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας και του Επιδόματος Τέκνου για τρίτεκνες ή
πολύτεκνες οικογένειες αντιστοίχως
που είναι γονείς οι ίδιοι και ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με χαμηλό
κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο
που προέρχονται από αγροτικές, υποβαθμισμένες, ή απομακρυσμένες περιοχές
που προέρχονται από οικογένειες που παρακολουθούνται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής
Ευημερίας και παιδιά υπό φροντίδα
με μαθησιακές δυσκολίες

Επιπρόσθετες Διευκρινίσεις ανά κατηγορία
Πιο κάτω παρατίθενται επιπρόσθετες διευκρινίσεις για καθεμία από τις κατηγορίες συμμετεχόντων
με λιγότερες ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένου του κριτηρίου αξιολόγησης που αναμένεται να
εφαρμόσει ο αιτών οργανισμός, καθώς του αποδεικτικού που πιστοποιεί την εν λόγω κατάσταση:

Α. Αναπηρίες και Προβλήματα Υγείας
Περιλαμβάνονται συμμετέχοντες:
 με σωματικές, νοητικές και ψυχικές αναπηρίες
 με θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας, σοβαρές ασθένειες ή χρόνιες νόσους, οι οποίες
επιφέρουν αναπηρία
 με μαθησιακές δυσκολίες (πχ. δυσλεξία, δυσγραφία, δυσπραξία, κτλ.)

Κριτήριο αξιολόγησης:
α) Το άτομο είναι εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Αναπήρων του Τμήματος Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες. Το Μητρώο Αναπήρων περιλαμβάνει τις πιο κάτω μορφές
αναπηρίας ή χρόνιες νόσους, οι οποίες επιφέρουν αναπηρία:
-

οπτική
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-

ακουστική

-

κινητική

-

άλλη σωματική (π.χ. αιματολογική)

-

νοητική

-

ψυχική

β) Το άτομο αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες (πχ. δυσλεξία, δυσγραφία, δυσπραξία, κτλ.)

Αποδεικτικό:
-

-

Η Κάρτα Αναπηρίας, ή το Ολοκληρωμένο Πόρισμα Αναπηρίας, το οποίο λήφθηκε από το
άτομο με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης αναπηρίας και λειτουργικότητας
από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρία, ή
Διάγνωση ή αξιολόγηση από ειδικό για την περίπτωση ύπαρξης μαθησιακής δυσκολίας

Β. Κοινωνικοοικονομικοί φραγμοί
Περιλαμβάνονται συμμετέχοντες:
 που προέρχονται από χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο
 που είναι γονείς οι ίδιοι και ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με χαμηλό
κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο
 με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο
 που είναι παιδιά μονογονεϊκών ή πολύτεκνων οικογενειών και έχουν εγκριθεί για λήψη του
Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας και του Επιδόματος Τέκνου για τρίτεκνες ή
πολύτεκνες οικογένειες αντιστοίχως
 που προέρχονται από αγροτικές, υποβαθμισμένες, ή απομακρυσμένες περιοχές
 που προέρχονται από οικογένειες που παρακολουθούνται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής
Ευημερίας και παιδιά υπό φροντίδα

Β1. Χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο
Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν συμμετέχοντες, που είτε οι ίδιοι ή η οικογένειά τους αντιμετωπίζουν
φραγμούς λόγω κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
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Κριτήριο αξιολόγησης:
Το άτομο (ή ο γονέας ή κηδεμόνας του) είναι εγγεγραμμένο στο Ενιαίο Μητρώο Δικαιούχων
της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ή
-

Το άτομο (ή ο γονέας ή κηδεμόνας του) είναι λήπτης του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Αποδεικτικό:
Βεβαίωση ή άλλο αποδεικτικό ότι το άτομο είναι εγγεγραμμένο στο Ενιαίο Μητρώο
Δικαιούχων της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, ή
Βεβαίωση ή άλλο αποδεικτικό ότι το άτομο είναι λήπτης του Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος

Β2. Παιδιά μονογονεϊκών, τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών
Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν συμμετέχοντες, που είναι παιδιά μονογονεϊκών, τρίτεκνων ή
πολύτεκνων οικογενειών και έχουν εγκριθεί για λήψη του αντίστοιχου Επιδόματος. Το ίδιο δικαίωμα
έχουν οι συμμετέχοντες, οι οποίοι είναι οι ίδιοι γονείς των οικογενειών αυτών.

Κριτήριο αξιολόγησης:
Το άτομο (ή ο γονέας ή κηδεμόνας) είναι εγγεγραμμένο στο Ενιαίο Μητρώο Δικαιούχων της
Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, ή
Το άτομο (ή ο γονέας ή κηδεμόνας) είναι λήπτης του Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας
και του Επιδόματος Τέκνου για τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες αντιστοίχως.

Αποδεικτικό:
Βεβαίωση ή άλλο αποδεικτικό ότι το άτομο είναι εγγεγραμμένο στο Ενιαίο Μητρώο
Δικαιούχων της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, ή
Βεβαίωση ή άλλο αποδεικτικό ότι το άτομο είναι λήπτης του Επιδόματος Μονογονεϊκής
Οικογένειας και του Επιδόματος Τέκνου για τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες αντιστοίχως.

5

Β3. Παιδιά οικογενειών που παρακολουθούνται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής
Ευημερίας και παιδιά υπό φροντίδα
Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν συμμετέχοντες, που είναι παιδιά οικογενειών
παρακολουθούνται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας ή είναι παιδιά υπό φροντίδα.

που

Κριτήριο αξιολόγησης:
(ΥΚΕ)

Η οικογένεια του συμμετέχοντα παρακολουθείται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Ο συμμετέχοντας είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Παιδιών Υπό τη Φροντίδα της
Διευθύντριας των ΥΚΕ
Ο συμμετέχοντας είναι λήπτης οικονομικής βοήθειας με βάση το Σχέδιο Ενίσχυσης Πρώην
Παιδιών υπό Φροντίδα της Διευθύντριας Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας μετά τα 18 τους χρόνια
Αποδεικτικό:
Βεβαίωση ή άλλο αποδεικτικό ότι η οικογένεια του συμμετέχοντα παρακολουθείται από τις
ΥΚΕ, ή
Βεβαίωση ή άλλο αποδεικτικό ότι ο συμμετέχοντας είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο
Παιδιών Υπό τη Φροντίδα της Διευθύντριας των ΥΚΕ, ή
Βεβαίωση ή άλλο αποδεικτικό ότι το άτομο είναι λήπτης οικονομικής βοήθειας από τις ΥΚΕ
με βάση το Σχέδιο Ενίσχυσης Πρώην Παιδιών υπό Φροντίδα της Διευθύντριας Υπηρεσιών Κοινωνικής
Ευημερίας μετά τα 18 τους χρόνια.

Β4. Μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο
Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν συμμετέχοντες με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο.
Κριτήριο αξιολόγησης:
Το άτομο διαθέτει άδεια προσωρινής παραμονής ή άδεια διαμονής ή άλλο πιστοποιητικό σύμφωνα
με τους ισχύοντες κανονισμούς του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, αναλόγως
της κατηγορίας στην οποία υπάγεται.
Αποδεικτικό:
Άδεια προσωρινής παραμονής ή άδεια διαμονής ή άλλο πιστοποιητικό σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, αναλόγως της κατηγορίας στην
οποία υπάγεται.
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Β5. Από αγροτικές, υποβαθμισμένες, απομακρυσμένες και ακριτικές περιοχές
Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν συμμετέχοντες, οι οποίοι προέρχονται από αγροτικές,
υποβαθμισμένες, ή απομακρυσμένες περιοχές.
Κριτήριο αξιολόγησης:
Ο συμμετέχοντας προέρχεται από ορεινή ή μειονεκτική περιοχή με βάση τον ορισμό του Υπουργείου
Εσωτερικών, όπως ορίζεται στα πλαίσια του Στεγαστικού Σχεδίου Αναζωογόνησης Ορεινών,
Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών Παράρτημα Β2: Γεωγραφική Περιοχή Εφαρμογής Β – Ορεινές
και Μειονεκτικές Περιοχές και Παράρτημα Β3: Γεωγραφική Περιοχή Εφαρμογής Γ – Εξόχως Ορεινές
και Εξόχως Μικρές και Απόμακρες Κοινότητες/Περιοχές.

Αποδεικτικό:
Βεβαίωση από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου της κοινότητας για μόνιμη διαμονή
του ατόμου (ή της οικογένειάς του) στην κοινότητά του, ή
Αντίγραφο των πλέον πρόσφατων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού για την εν
λόγω κατοικία, ή
Αντίγραφο εν ισχύ ενοικιαστήριου εγγράφου στις περιπτώσεις όπου ο συμμετέχοντας (ή η
οικογένεια του συμμετέχοντα) δε διαμένει σε ιδιόκτητη κατοικία, ή
Πιστοποιητικό Μονίμου Διαμονής από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ή
το Κέντρο Πολίτη.
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