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SWOT analysis 
Strengths 
• Επιστημονική επάρκεια 
• Γνώση του αντικειμένου  
• Γνώση των αναγκών στην κοινωνία 
• Προϋπηρεσία σε προσφορά/εθελοντισμό 
• Ευελιξία στη λήψη αποφάσεων 
• Ταχύτητα υλοποίησης δράσεων 
• «Δεμένη» ομάδα 
 

 

Weaknesses 
• Νέο πεδίο εφαρμογής 
• Μικρή εμπειρία επιχειρηματικότητας 
• Κεφάλαια  έναρξης / κίνησης 
• Επικοινωνία 

 

Opportunities 
• Μοντέλο δοκιμασμένο  (και επιτυχημένο)   
• Έλλειψη δομών 
• Αποδυνάμωση ήδη υπαρχουσών 
• Δυνατότητα προσέλκυσης ανθρώπινου 

δυναμικού 
• Δυνατότητες συνεργασιών / δίκτυα με 

άλλες Κοιν.Σ.Επ. 
 

Threats 
• Γενικότερη αστάθεια (οικονομική, πολιτική) 
• Γραφειοκρατεία 
• Ροή εσόδων ???  

 



Το όραμα 

Η προσφορά υπηρεσιών φροντίδας υψηλού 
ποιοτικού επιπέδου σε κοινωνικές ομάδες, 
ευπαθείς και αποκλεισμένες, με γνώμονα την 
αξιοπρεπή διαβίωσή τους.  
Παράλληλα, επιδιώκεται ο συνεχής εκσυγχρονισμός 
και αναβάθμιση των υπηρεσιών της έτσι ώστε να 
είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
ατόμων με ανθρώπινο και κοινωνικό πρόσωπο. 

 



Αποστολή μας 

 
 
Η «ΜΕΡΙΜΝΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» ορίζει ως 
αποστολή την υψηλή ποιότητα παρεχόμενων 
υπηρεσιών κοινωνικού - προνοιακού χαρακτήρα με 
βασικό σκοπό την υποκειμενική αίσθηση 
πληρότητας και ασφάλειας από μέρους των ατόμων 
καθώς και την ικανοποίηση των προσδοκιών τους  
 
 

 



Αξίες μας 

 
•  Επαγγελματισμός  
•  Εξειδικευμένη προσοχή και σχεδιασμός υπηρεσιών  
•  Εστίαση στις εντοπιζόμενες ανάγκες  
•  Καινοτομία  
•  Αποτελεσματικότητα  
•  Αποδοτικότητα 

 

 
 



Βασικές αρχές μας 

• Η προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της 
παραγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών 
συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα 

• Η πρόταξη του ατόμου και της εργασίας έναντι 
του κεφαλαίου 

• Η χρησιμοποίηση των κερδών του για την 
ανάπτυξη της απασχόλησης από τη διεύρυνση 
των εργασιών του και 

• Η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης 



Πεδία δράσης 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

 
• Φροντίδα ηλικιωμένων 
• Φροντίδα ατόμων με χρόνιες παθήσεις 
• Υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής υγείας στον 

παιδικό πληθυσμό 
• Υπηρεσίες παροχής υγείας 
 



Στρατηγικοί στόχοι 

Οργανωτική Συγκρότηση «ΜΕΡΙΜΝΑ ΥΓΕΙΑΣ»  
•  Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού  
•  Ανάπτυξη εκπαιδευτικής δομής, συστήματος πιστοποίησης  
•  Ανάπτυξη συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας  
•  Δικτύωση δομών, συνεργασιών, κοινωνικών δομών  
•  Καθορισμός προτύπων ποιότητας, υπηρεσιών, λειτουργιών  
•  Χρηματοδότηση συστήματος και οικονομική διαχείριση  
 



Στόχοι των υπηρεσιών μας 

 
• Με τις παρεχόμενες υπηρεσίες επιδιώκονται κυρίως οι 

παρακάτω στόχοι :  
• Ο χρήστης (ασθενής) απολαμβάνει ένα αίσθημα ασφάλειας 

και άνεσης με τη βεβαιότητα ότι κάθε του πρόβλημα θα 
αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά και άμεσα .  

• Η παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ευρείες 
κοινωνικές δομές οι οποίες στερούνται των υπηρεσιών 
αυτών.  

• Η εκπαίδευση, πιστοποίηση και ένταξη σε εργασιακές δομές 
του προσωπικού.  

 

 



Εξειδικευμένες υπηρεσίες 

Ως Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που 
δραστηριοποιείται κυρίως στο πρωτοβάθμιο 

επίπεδο  έχουμε βαθιά γνώση της 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ενώ 
παράλληλα διαθέτουμε την κατάλληλη 
οργανωτική δομή και  εμπειρία για την  
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας.  

 



Παροχή υπηρεσιών σε  

 
 

 
 

• Δήμους 
• Περιφέρεια 
• Στοχευμένες ομάδες πληθυσμού 
 
 



Στελέχωση 

• Γιατροί 
• Ψυχολόγοι 
• Νοσηλεύτριες 
• Μαίες 
• Φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, 

λογοθεραπευτές 
• Βοηθητικό προσωπικό 
 
 



Χαρακτηριστικά ανθρώπινου 
δυναμικού 

• Άνεργοι 
• Άτομα μονογονεϊκών οικογενειών 
• Άτομα με αναπηρίες 
• Νέοι επιστήμονες 
 



Παρούσα κατάσταση 

• Ολοκλήρωση των γραφείων 
• Κατασκευή του ιστοχώρου 
• Εκπόνηση των πρώτων projects 
• Έναρξη υποβολής προτάσεων / δράσεων 
• Συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους 
• Αναζήτηση ανθρώπινου δυναμικού 



 
 
 
 
 
 

 
 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας 
 

 
karantaglis@yahoo.com 
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