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ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ
Σο κζμα με το οποίο επιλζξαμε να αςχολθκοφμε είναι θ κοινωνικά ευάλωτθ ομάδα
των αςτζγων, δεδομζνου ότι λόγω των δφςκολων ςυνκθκϊν, που αντιμετωπίηει θ
ελλθνικι κοινωνία ςιμερα, αποτελεί ζνα μείηον πρόβλθμα, που οφείλει να μασ αγγίηει
και να μασ απαςχολεί όλουσ. υνεπϊσ δεν μποροφμε να μιλιςουμε ςτθν ςυγκεκριμζνθ
περίπτωςθ για «αγορά – ςτόχο», διότι πρόκειται ακριβϊσ για τθν προςπάκεια
ςυγκεντρωτικισ ενθμζρωςθσ του κοινοφ για ζνα κζμα «προςφοράσ υπθρεςίασ». Κατόπιν
των ανωτζρω αποφαςίςαμε από κοινοφ να προβοφμε ςτθν δθμιουργία μιασ καινοφριασ
ιςτοςελίδασ, θ οποία ςυγκεντρϊνει τισ – περιςςότερεσ τουλάχιςτον – πλθροφορίεσ που
ςυλλζξαμε από το διαδίκτυο και οι οποίεσ αφοροφν τόςο τθν ενθμζρωςθ για τθν
υπάρχουςα πραγματικότθτα, αλλά κυρίωσ τθν ενθμζρωςθ για τουσ φορείσ που αςκοφν
κάποιο ζργο για τθν αντιμετϊπιςθ κακ’

οιονδιποτε τρόπο του ςυγκεκριμζνου

προβλιματοσ.
Αφορμι για τθν επιλογι του ςυγκεκριμζνου κζματοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ εργαςίασ
ςτάκθκαν τα ακόλουκα ςτοιχεία :
Σα τελευταία χρόνια ζχει παρατθρθκεί αφξθςθ των αςτζγων τόςο ςτθν Ακινα όςο και
ςε επαρχιακζσ πόλεισ με ςυνολικό αρικμό 7.720 άςτεγουσ εκ των οποίων το 69% να
βρίςκεται ςτθν Ακινα.
Απο τθν άλλθ πλευρά παρατθρείται και θ αυξθμζνθ ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν
για το φαινόμενο αυτό κακϊσ και το ενδιαφζρον για περιςςότερθ πλθροφόρθςθ όςον
αφορά τουσ τρόπουσ βοικειασ και τα προγράμματα ςτιριξθσ. Η ευαιςκθτοποίθςθ
προκφπτει και από το γεγονόσ τθσ κατακόρυφθσ αφξθςθσ των ανζργων, ιδιαίτερα των
νζων, οι οποίοι είναι και χριςτεσ του διαδικτφου και οι οποίοι βλζποντασ τθ ξαφνικι
διόγκωςθ των προβλθμάτων τουσ, αφενόσ κατανοοφν περιςςότερο τα προβλιματα των
άλλων, αφετζρου ςκζφτονται μζςα από αυτά και τθν δικι τουσ δυςμενι κζςθ και ηουν
με το άγχοσ αυτισ τθσ νζασ κατάςταςθσ πραγμάτων.
Αναηθτϊντασ πλθροφορίεσ απο ζρευνεσ που ζχουν γίνει όςον αφορά τα ποςοςτά των
αςτζγων για περεταίρω αξιολόγθςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ παρατθρικθκε οτι :
Με βάςθ τθν καταγραφι του Εκνικοφ Κζντρου Εκνικισ Αλλθλεγγφθσ, ζωσ ςιμερα δζν
υπάρχουν ολοκλθρωμζνεσ επίςθμεσ ςτατιςτικζσ για τουσ άςτεγουσ και τα ςτοιχεία που

μπορεί να βρεί κανείσ προζρχονται απο ζρευνεσ Μθ Κυβερνθτικϊν Οργανϊςεων κακϊσ
και απο Φορείσ τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ τθσ χϊρασ.

Σα προγράμματα ςτιριξθσ είναι αρκετά, γεγονόσ που δείχνει τθν ευαιςκθτοποίθςθ
των πολιτϊν, αλλα το κφριο πρόβλθμα είναι οτι προζρχονται απο μικρζσ Μθ
Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ όπου πολλζσ απο αυτζσ δεν είναι γνωςτζσ ςτο ευρφ κοινό.
Αυτό ζχει ϊσ αποτζλεςμα να υπάρχει μζν θ κζλθςθ για κοινωνικι προςφορά, αλλα να
μθν υπάρχει θ ακριβισ γνϊςθ για το που μπορζι να απευκυνκεί κανεισ, ςε ποιον απο
όλουσ αυτοφσ τουσ οργανιςμοφσ και με ποιον τρόπο.

ΣΟΧΟΙ

κοπόσ τθσ ιςτοςελίδασ μασ είναι να εκμεταλλευτοφμε τθν δφναμθ του διαδικτφου,
αξιοποιϊντασ τισ γνϊςεισ μασ πάνω ςτο μάρκετινγκ και χρθςιμοποιϊντασ αυτό
ουςιαςτικά όχι για τθν προϊκθςθ κάποιου προϊόντοσ ι υπθρεςίασ, αλλά για τθν
προϊκθςθ τθσ ιδζασ και τθσ κακολικισ πλθροφορίασ που ςυλλζξαμε, τθν περαιτζρω
αφφπνιςθ του κοινοφ ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα και τθν «τοποκζτθςθ» τελικά του
ςυγκεκριμζνου προβλιματοσ ςτο μυαλό του κάκε χριςτθ που κάποια ςτιγμι ζςτω, κα
πραγματοποιιςει μια αναηιτθςθ ενθμζρωςθσ πάνω ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα ι ςτουσ
φορείσ που εμπλζκονται, ακόμα και με διαφορετικι διάκεςθ ι ςκοπό. Αναλυτικότερα
ςκοπόσ τθσ ιςτοςελίδασ μασ είναι :
α)να ςυνοψίςει όςο το δυνατόν περιςότερεσ πλθροφορίεσ για τα προγράμματα
ςτιριξθσ των αςτζγων ζτςι ϊςτε να ενθμερϊςει τουσ πολίτεσ για τουσ εναλλακτικοφσ
τρόπουσ κοινωνικισ προςφοράσ, για τα ςθμεία ςυγκζντρωςθσ ροφχων, τροφίμων , για το
ποφ και πϊσ μποροφν να απευκφνονται, για τισ δράςεισ που υλοποιοφνται κατά
διαςτιματα κλπ.
β) να ενθμερϊςει για τθν ςοβαρότθτα τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ, για το λόγο αυτό
χρθςιμοποιεί ζγκυρα άρκρα, μελζτεσ, ζρευνεσ, ποςοςτά.
γ)να ςκιαγραφιςει το προφίλ των ανκρϊπων που βρίςκονται ςε αυτιν τθν ευάλωτθ
κοινωνικι ομάδα, διότι θ άποψθ που επικρατοφςε κάποτε για τισ ομάδεσ αυτζσ διαφζρει
πλζον ςθμαντικά από αυτά που χαρακτθρίηουν τθν ςθμερινι πραγματικότθτα. Αποτελεί
πλζονδυςάρεςτθ πραγματικότθτα ότι υπάρχουν άνκρωποι που βρζκθκαν ξαφνικά χωρίσ
ςτζγθ λόγω τθσ δυςμενοφσ οικονομικισ κατάςταςθσ τθσ χϊρασ και οχι απο λανκαςμζνεσ
προςωπικζσ επιλογζσ, και τζλοσ

δ) κυρίωσ να προωκιςει – με τουσ τρόπουσ που γνωρίηουμε για τθν καταςκευι
θλεκτρονικισ ςελίδασ – τθν γνϊςθ αλλά και να επιτεφξει αφφπνιςθ για το ςυγκεκριμζνο
κζμα.
Με άλλα λόγια καταβάλλεται μια προςπάκεια «εκμετάλλευςθσ» (ασ μασ επιτραπεί ο
αδόκιμοσ όροσ) του Μάρκετινγκ για τθν «τοποκζτθςθ» τθσ ιδζασ και γενικότερα του
όλου κζματοσ ςτο μυαλό του κάκε ανκρϊπου που ζχει πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο και
κατά ςυνζπεια βρίςκεται ςε κάποια καλφτερθ κατάςταςθ, ϊςτε να ζχει τθν δυνατότθτα
να προςφζρει κάποια βοικειά ι τουλάχιςτον να κινθτοποιιςει αυτοφσ που μποροφν,
ϊςτε να το πράξουν.
ΠΡΟΣΑΕΙ
το site προτείνονται κάποιοι απο τουσ Μθ Κυβενθτικοφσ Οργανιςμοφσ, οι οποίοι
δείχνουν να είναι οργανωμζνοι και να προςφζρουν κοινωνικό ζργο.
Παρουςιάηονται οι Οργανιςμοί : ΚΛΙΜΑΚΑ, PRAXIS, ΕΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ, Κ.Τ.Α.Δ.Α.,
διάφοροι άλλοι φορείσ κακϊσ και Ιατρικζσ υπθρεςίεσ που αφοροφν / δικαιοφνται οι
άςτεγοι και κυρίωσ που προςφζρουν εκελλοντικά βοικεια ςτουσ ανζργουσ και
αςτζγουσ.
Επιπλζον παρουςιάηεται περιοδικό που πραγματεφεται αυτά τα κζματα και το
κυριότερο γίνεται ςφνδεςθ με ιςτοςελίδα που περιλαμβάνει άρκρα για κάκε είδουσ
κοινωνικά και ιατρικισ φφςεωσ κζματα, μεταξφ των οποίων πολφ ςυχνά παρουςιάηει
άρκρα για τουσ αςτζγουσ και ενθμζρωςθ για προγράμματα παροχισ βοικειασ ςε
αυτοφσ.
Σο site εμπλουτίςτθκε ςτθν πορεία με ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ, δράςεισ και
κοινωνικζσ προςφορζσ των οργανϊςεων, ενϊ επίςθσ διαρκϊσ ανανεϊνεται ανάλογα με
τθν ανανζωςθ και τθσ γνϊςθσ μασ.
Η προςπάκεια προςζλκυςθσ επιςκεπτϊν ζγινε αρχικά αναρτϊντασ το site ςτο
διαδίκτυο και ζπειτα με τθν βοικεια των social media ( δθλ. αναρτϊντασ το site ςε
κοινότθτεσ του facebook που ιταν ιδθ γνωςτζσ για τθν ευαιςκθτοποίθςθ τουσ ςτο
ςυγκεκριμζνο ηιτθμα, κακϊσ και κοινοποιϊντασ το ςτουσ κφκλουσ γνωςτϊν πάλι μζςω
των κοινωνικϊν δικτφων). Είναι χαρακτθριςτικό ότι από κάποια τζτοια διαδικτυακι
επαφι ενθμερωκικαμε και προςκζςαμε κατϋ επζκταςθ ςτθν ιςτοςελίδα μασ το
περιοδικό «ΧΕΔΙΑ».
Ερμθνεφοντασ τα ιδθ υπάρχοντα αποτελζςματα κεωροφμε ότι ςτθν βελτίωςι του κα
ςυνειςζφερε ςθμαντικά θ προςκικθ περιςςοτζρων links, τα οποία κα το ςυνδζουν με τισ
ιδθ υπάρχουςεσ ιςτοςελίδεσ παροχισ πλθροφόρθςθσ για το ςυγκεκριμζνο κζμα.
θμαντικι και κακοριςτικι κα ιταν επιπρόςκετα και θ δθμιουργία λογαριαςμοφ τθσ

ςυγκεκριμζνθσ ιςτοςελίδασ ςτα κοινωνικά δίκτυα, τον οποίο κα κοινοποιοφςαμε ςτθν
ιςτοςελίδα με άμεςο link διαςφνδεςθσ. ε αυτιν τθν ενζργεια πρόκειται να προβοφμε
ςφντομα.

ΤΛΟΠΟΙΗΗ - ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ

To πρϊτο βιμα ιταν θ καταςκευι τθσ ιςτοςελίδασ μζςω γνωςτοφ φορζα που
προςφζρει τθν δυνατότθτα δωρεάν υλοποίθςθσ τζτοιων ςχεδίων (weebly.com). τθ
ςυνζχεια ζγινε θ ανάρτθςθ τθσ ιςτοςελίδασ ( όπωσ αναφζρκθκε και παραπάνω ) και
ακολοφκθςε θ δθμοςιοποίθςθ τθσ ςε social media και ςε ομάδεσ οι οποίεσ
δραςτθριοποιοφνται ιδθ ςτο ςυγκεκριμζνο ηιτθμα. Παράλλθλα με τα ανωτζρω ζγινε και
δθμιουργία λογαριαςμοφ ςτο goole analytics και ςτο google webmaster, ϊςτε να
βεβαιωκοφμε ότι είμαςτε εγεγγραμμζνοι ςε ζναν μθχανιςμό αναηιτθςθσ (search engine
organisation), μζςω του οποίου επιτυγχάνεται θ κοινοποίθςθ και ευκολότερθ πρόςβαςθ
ςτθν ιςτοςελίδα μζςω διαδικτφου. Αναλφοντασ τα αποτελζςματα από το google analytics
αλλά και τα ςταςτιςτικά που παρζχονται από τον πάροχο τθσ ιςτοςελίδασ μασ,
διαπιςτϊςαμε ότι μζχρι τισ 7 ιουνίου είχαμε εωσ και 181 επιςκζψεισ τθν θμζρα.
Αναλυτικότερα, όπωσ φαίνεται και ςτο παρακάτω διάγραμμα, θ ιςτοςελίδα
αναρτικθκε ςτισ 29.05.13 και είχε αρχικά 16 επιςκζψεισ, ςτισ 31.05 ζφταςε τισ 181 και
μετά παρουςίαςε μια πτϊςθ απο τθν 01.06.13 με 39 επιςκζψεισ, αλλά παρατθρείται ότι
επιςκζψεισ γίνονται ςε κακθμερινι βάςθ. Ζνα πρόβλθμα αποτζλεςε ο μικρόσ χρόνοσ
παραμονισ των επιςκεπτϊν, γεγονόσ το οποίο μασ οδιγθςε να ςκεφτοφμε νζεσ λφςεισ
για προςζλκυςθ επιςκεπτϊν και κυρίωσ για αφξθςθ του ενδιαφζροντοσ αυτϊν, με ςκοπό
να προςζξουν το περιεχόμενό του.
Οι υπόλοιπεσ δυςκολίεσ που αντιμετωπίςαμε ιταν κυρίωσ ςτθν εφρεςθ και
ςυγκζντρωςθ του υλικοφ, διότι ςτο διαδίκτυο υπάρχει μεν διακζςιμο υλικό απο
Οργανιςμοφσ που δραςτθριοποιοφνται και προςφζρουν όντωσ κοινωνικό ζργο,
αφετζρου όμωσ οι περιςςότερεσ από αυτζσ τισ ιςτοςελίδεσ αφοροφν πρωταρχικά άλλα
κζματα, μεταξφ των οποίων ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ υπάρχει δευτερευόντωσ και
θ αναφορά ςτο πρόβλθμα των αςτζγων.
Για παράδειγμα, τα κοινωνικά παντοπωλεία απευκφνονται μόνο ςε άπορεσ
οικογζνειεσ οι οποίεσ διακζτουν κάρτεσ, που πιςτοποιοφν τθν δφςκολθ οικονομικι τουσ
κατάςταςθ, όχι ςε άςτεγουσ και αλλοδαποφσ.
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Άλλεσ ςθμαντικζσ δυςκολίεσ που αντιμετωπίςαμε, αφοροφςαν ςτον τρόπο ςφνδεςθσ
και παρουςίαςθσ όλων των ςυλλεχκζντων πλθροφοριϊν και ςτοιχείων, και κυρίωσ θ
περαιτζρω γνωςτοποίθςθ του site , ϊςτε να επιτευχκεί ό κφριοσ ςτόχοσ μασ, δθλαδι θ
αφφπνιςθ πάνω ςτο κζμα, ο προβλθματιςμόσ και θ αναηιτθςθ των φορζων για
προςφορά βοικειασ από μζρουσ κακενόσ ατόμου.
Είναι ςαφζσ ότι κοινό – ςτόχοσ δεν ιταν φυςικά οι άςτεγοι, αλλά ο υπόλοιποσ
πλθκυςμόσ που ζχει προςβαςθ ςτο διαδίκτυο και κάποια δυνατότθτα να βοθκιςει.

ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΤΝΕΧΙΗ

Για τθ ςυνζχεια του site, προτείνουμε να ςυνεχίηει να δθμοςιεφεται ςε κοινότθτεσ με
παρόμοια κζματα και να ςυνεχίςει να λειτουργεί κυρίωσ ϊσ ενθμερωτικό προσ τουσ
ευαιςκθτοποιθμζνουσ
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πλθροφόρθςθσ. Ωςτόςο επειδι ςτθν αρχι τθσ λειτουργίασ του παρατθρικθκε το
πρόβλθμα τθσ απλισ ειςόδου από μζρουσ των χρθςτϊν ςε αυτό, θ οποία μάλιςτα δεν
διαρκοφςε δυςτυχϊσ αρκετά, δθλαδι ο μζςοσ όροσ επίςκεψθσ ιταν αρκετά μικρόσ,
ζντονα απαςχολεί ο τρόποσ με τον οποίο κα μποροφςε να επιτευχκεί engagement από
μζρουσ των χρθςτϊν. Αυτόσ ο όροσ χρθςιμοποιείται διεκνϊσ για να δθλϊςει ςε όλουσ
τουσ κλάδουσ και τομείσ τθν διάκεςθ του ατόμου για ενεργό δράςθ του και ςυνειςφορά
ςε αυτοφσ. Κατά τον ίδιο τρόπο με αυτόν τον όρο ςτθ διαδικτυακι χριςθ αναφερόμαςτε

ουςιαςτικά ςτθν ενεργό ςυμμετοχι ενόσ ατόμου ςε ζναν ιςτότοπο (δραςτθριότθτα με
ςυμμετοχι ςε ςχόλια, like, share κλπ).
Για τθν επίτευξθ του ςκοποφ αυτοφ κα ιταν ίςωσ ςκόπιμο να δθμιουργθκεί και blog ,
πζρα από τθν εγγραφι ςτα κοινωνικά δίκτυα, ζτςι ϊςτε να μπορεί ο κακζνασ να
δθμοςιεφει τα ςχόλιά του, κζματα ι link’s που να αφοροφν το κζμα, κακϊσ και τυχόν
προβλιματα που ςυναντά ςτθν οποιαδιποτε προςπάκειά του να προςφζρει βοικεια.
Επιπρόςκετα κα μποροφςε ο κακζνασ με αυτόν τον τρόπο να αναφζρει τθν εμπειρία του
και να ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν διεφρυνςθ των γνϊςεϊν μασ πάνω ςε άλλουσ
ςχετικοφσ ιςτότοπουσ με τουσ οποιουσ κα μποροφςε να γίνει ςφνδεςθ.
Είναι γεγονόσ ότι ςτο διαδίκτυο λειτουργοφν και προωκοφνται όλα καλφτερα όταν
υπάρχει ςυνζργεια μεταξφ των διαφόρων ιςτοςελίδων και δυνατότθτα ενεργοφ
ςυμμετοχισ όλων όςων τισ παρακολουκοφν ι ζςτω κατά τφχθ ειςζλκουν ςε αυτζσ.
Επομζνωσ είναι απαραίτθτεσ όλεσ οι παραπάνω ενζργειεσ, ϊςτε να καταςτεί δυνατόν να
αυξθκεί θ δυνατότθτα τυχαίασ προβολισ του site από κακζνα χριςτθ. ε αυτό κα
μποροφςε επίςθσ να ςυμβάλλει και θ δυνατότθτα προβολισ του ιςτότοπου μζςω
κινθτϊν τθλεφϊνων (smart phones), τρόποσ ευρεωσ διαδεδομζνοσ πλζον και ςτον οποίο
δείχνι το κοινό και ιδιαίτερθ προτίμθςθ.
Επίςθσ είναι ςθμαντικό ςε κάκε ςελίδα (page) του ιςτότοποφ μασ να προςφζρεται όχι
μονο ενθμζρωςθ για τουσ διάφορουσ φορείσ, όπωσ αυτοί προαναφζρκθκαν, αλλά να
γίνεται άμεςθ κλιςθ για παροχι βοικειασ με άμεςθ και ζντονθ προβολι των τρόπων, με
τουσ οποίουσ μπορεί ο κακζνασ να ςυμβάλλει και των χϊρων όπου μπορεί ο κακζνασ
άμεςα να απευκυνκεί. Ζτςι δείχνει περιςςότερο διαδραςτικό το περιβάλλον,
προςελκφεται κατά ςυνζπεια περιςςότερο το ενδιαφζρον των χρθςτϊν και
επιτυγχάνεται μεγαλφτερθ επιςκεψιμότθτα ςτθν ςελίδα, γεγονόσ το οποίο αποτελεί
άμεςο ςτόχο. Γενικότερα είναι απαραίτθτθ θ διαρκισ ανανζωςθ του περιεχομζνου, ϊςτε
να βρίςκουν νόθμα οι χριςτεσ του διαδικτφου που ενδιαφζρονται για τα κοινωνικά
ηθτιματα, να ξαναειςζλκουν ςτθ ςυγκεκριμζνθ ιςτοςελίδα.
Απαραίτθτθ αλλά και δφςκολθ ςτθν πραγματοποίθςι τθσ είναι και θ ςφνδεςθ (link)
με τισ οργανϊςεισ και τουσ φορείσ που προβάλλονται. Οι χριςτεσ του διαδικτφου είναι
δυνατόν να ειςζλκουν ςτισ ιςτοςελίδεσ των φορζων αυτϊν, όπωσ προαναφζρκθκε για
αναηιτθςθ άλλων πλθροφοριϊν, εφόςον οι ςυγκεκριμζνοι δραςτθριοποιοφνται ςε
πλθκϊρα τομζων. Ωςτόςο είναι γνωςτό ότι μζςα από αυτιν τθν διαδικαςία υπάρχει
μεγάλθ πικανότθτα να κατευκφνεται ςυνικωσ ο κακζνασ και ςτουσ άλλουσ ςυνδζςμουσ
που παρουςιάηονται ςε κάκε ιςτότοπο. υνεπϊσ κάποιοι από αυτοφσ που κα οδθγθκοφν
τυχαία, είναι δυνατόν να ενδιαφερκοφν ενεργά.

Σελικό ςυμπζραςμα που εξάγεται από τα παραπάνω είναι θ αναγκαιότθτα
«πολυκαναλικισ διανομισ» τθσ ςυγκεκριμζνθσ ιδζασ – υπθρεςίασ, το οποίο διαδικτυακά
μπορεί και επιβάλλεται κατά τθν γνϊμθ μασ να πραγματοποιθκεί μζςα από όλεσ τισ
προαναφερκείςεσ οδοφσ, ςυνδζςεισ κλπ.
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