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ParentBank: Ευρωπαϊκό έργο για τη στήριξη των 
μονογονεϊκών οικογενειών 

Το ParentBank – “Enhancing the social inclusion of low income single parents” είναι ένα νέο ευρωπαϊκό έργο, 
χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Erasmus+ Στρατηγικές Συμπράξεις στην Εκπαίδευση Ενηλίκων της 
Ε.Ε., που έχει ως στόχο να συμβάλει στην ενσωμάτωση των χαμηλόμισθων μονογονέων στην αγορά εργασίας, 
διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες παιδικής φροντίδας που ίσως δεν έχουν την οικονομική 
δυνατότητα να αποκτήσουν. 

Η ευρωπαϊκή αυτή πρωτοβουλία βασίζεται σε μια σειρά στοιχείων που δείχνουν ότι οι μονογονεϊκές 
οικογένειες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού σε σχέση με τις 
υπόλοιπες. Το πρόβλημα είναι πιο σοβαρό στις γυναίκες, καθώς αποτελούν το 85% των μονογονεϊκών 
οικογενειών στην Ε.Ε. Ειδικότερα, οι νεαρές μητέρες και οι μητέρες με μικρά παιδιά αντιμετωπίζουν τα 
μεγαλύτερα εμπόδια όσον αφορά στην είσοδό τους στην αγορά εργασίας. 

Η κατάσταση αυτή καθιστά επιτακτική τη λήψη μέτρων για τη στήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών ως 
προς τις καθημερινές τους ανάγκες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Το ParentBank προβλέπει τον 
σχεδιασμό δύο εκπαιδευτικών προγραμμάτων: το ένα θα αφορά τη βελτίωση των δεξιοτήτων των 
μονογονέων και το άλλο θα έχει ως στόχο να ενισχύσει την ικανότητα των επαγγελματιών να ενθαρρύνουν 
την απασχολησιμότητα καθώς και την κοινωνικοεκπαιδευτική και προσωπική ανάπτυξη των μονογονέων. 

Επίσης, θα σχεδιαστεί ένα online σύστημα (time bank), μέσω του οποίου οι μονογονείς θα μπορούν να 
προσφέρουν υπηρεσίες με αντάλλαγμα την απόκτηση πρόσβασης σε υπηρεσίες τις οποίες δεν έχουν τη 
δυνατότητα να πληρώσουν (π.χ. παιδικοί σταθμοί). Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να αναζητήσουν εργασία 
και εκπαιδευτικά σεμινάρια, προκειμένου να βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο. 

Το έργο, με αριθμό 2019-1-RO01-KA204-063798, έχει διετή διάρκεια και υλοποιείται σε Ελλάδα, Ρουμανία, 
Λιθουανία, Ισπανία, Βουλγαρία και Κροατία από τους εξής οργανισμούς: Asociatia Habilitas CRFP 
(συντονιστής έργου), ΚΜΟΠ – Ελλάδα, SIF – Λιθουανία, Asociacion Caminos – Ισπανία, Parents’ Association 
Step by Step – Κροατία, και Know and Can Association – Βουλγαρία. Το έργο χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του A.N.P.C.D.E.F.P.  

Περισσότερες πληροφορίες για το ParentBank μπορείτε να βρείτε στο website του έργου: 
www.parentbank.eu  
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