Προπαρασκευαστικές ενέργειες και δράσεις δημοσιότητας για τη σύσταση του
δευτεροβάθμιου οργάνου των Κοι.Σ.Π.Ε
1η Πανελλαδική Συνάντηση των εκπροσώπων των Κοι.Σ.Π.Ε. Λέρος 14-17
Οκτωβρίου 2010
Η 1η Πανελλαδική Συνάντηση των εκπροσώπων των Κοι.Σ.Π.Ε. πραγματοποιήθηκε
κατόπιν απόφασης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του άτυπου δικτύου των
Κοι.Σ.Π.Ε. στο νησί της Λέρου στις 14-17 Οκτωβρίου 2010, στην έδρα του Κοι.Σ.Π.Ε.
Το.Ψ.Υ. Δωδεκανήσου με τη συμμετοχή στελεχών των Κοι.Σ.Π.Ε. από όλη την
Ελλάδα. O Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Δωδεκανήσου είναι ο πρώτος Κοι.Σ.Π.Ε. που
λειτούργησε στην Ελλάδα και συνδιοργάνωσε μαζί με την Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. αυτήν τη
συνάντηση.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Λέρο δύο δεκαετίες μετά την σταδιακή
μεταρρύθμιση του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου και τη γενικότερη εδραίωση της
ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα θέλοντας να συμβολίσει το πέρασμα από
τη φάση της αποασυλοποίησης στην ουσιαστική κοινωνική επανένταξη μέσω της
απασχόλησης στους Κοι.Σ.Π.Ε.
Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) αποτελούν την
πρώτη θεσμοθετημένη μορφή κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και
έχουν ταυτόχρονα τον χαρακτήρα του συνεταιρισμού και της μονάδας ψυχικής
υγείας. Βασικός στόχος τους είναι η κοινωνική ενσωμάτωση και η επαγγελματική
ένταξη των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, συμβάλλοντας στη θεραπεία
τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτοδυναμία. Σήμερα λειτουργούν
πανελλαδικά 16 Κοι.Σ.Π.Ε. οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε διάφορα παραγωγικά
αντικείμενα και υπηρεσίες και απασχολούν περισσότερα από 200 άτομα.
Κατά τη διάρκεια της 3μερης συνάντησης παρευρέθηκαν στελέχη από τους 16
Κοι.Σ.Π.Ε. της χώρας, αντιπρόσωποι της Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Τομέα Υγείας – Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου,
δημοσιογράφοι, μελετητές – ερευνητές, πανεπιστημιακοί κα.
Στόχος της συνάντησης ήταν η γνωριμία και η δικτύωση των στελεχών των
Κοι.Σ.Π.Ε. καθώς και η ενδυνάμωση της συνεργασίας τους. Κατά τη διάρκεια της
συνάντησης, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη και ξενάγηση στον Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ.
Δωδεκανήσου καθώς και στα παλιά κτίρια του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου
(ΚΘΛ). Επίσης, οι εκπρόσωποι όλων των Κοι.Σ.Π.Ε. είχαν τη δυνατότητα να κάνουν
μια παρουσίαση του Κοινωνικού Συνεταιρισμού που αντιπροσώπευαν αναφορικά με
τον αριθμό των μελών του και τις δράσεις που εκπονεί, ενώ αργότερα
παρουσιάστηκε από το νομικό σύμβουλο η μορφή του καταστατικού του
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δευτεροβάθμιου οργάνου εκπροσώπησης των Κοι.Σ.Π.Ε. και αποφασίστηκε κατόπιν
συζήτησης η μορφή της Ομοσπονδίας. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις
αναφορικά με το σύγχρονο μοντέλο ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
και το παρόν και μέλλον των Κοι.Σ.Π.Ε. και τα ζητήματα ανάπτυξης τους.
Κλείνοντας, το Σάββατο 16/10/2010 πραγματοποιήθηκε μια τιμητική εκδήλωση
μνήμης για τον John Henderson, πρωτοπόρου της κοινωνικής ψυχιατρικής και
υπέρμαχου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο ρόλος του οποίου υπήρξε καθοριστικός
στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ευρώπη και τεράστια η συμβολή του στην
αλλαγή των συνθηκών του ψυχιατρείου της Λέρου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι
υιοί του Ian-Gregor & Nigel Henderson και ο Καθηγητής Ψυχιατρικής Bob Grove.

Φωτογραφικό υλικό της συνάντησης υπάρχει διαθέσιμο στο εξής link:
http://rapidshare.com/#!download|845l36|431216756|1________________________
_____________2010.zip
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