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Δημοκρατία της Αυστρίας, 9 αυτόνομες ομοσπονδιακές επαρχίες

83,879 τ.χ., 8.82 εκατ. Κάτοικοι

Μη-αυστριακοί πολίτες 15.8% (1.1.2018)

Ανεργία /Eurostat 4.8% (2/2/2019)

Νεανική Ανεργία /Eurostat 8.5% (2/2/2019)

Φτώχεια/αποκλεισμός 17.5% (2018)

Κοινωνικό ποσοστό: 30% του εθνικού προϊόντος



• Το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστρία 

βασίζεται στις υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές 

(εργοδοτών-εργαζομένων), την αρχή της 

αλληλεγγύης και την αυτοδιοίκηση 

• Οι περιφερειακές αρχές είναι υπεύθυνες για ένα 

τμήμα του συστήματος υγείας, τη στέγαση, τις 

περισσότερες κοινωνικές υπηρεσίες, τις παροχές 

φροντίδας για τα παιδιά και τις παροχές ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος



Κοινωνική προστασία στην Αυστρία

• Δίκτυ κοινωνικής ασφάλισης διασφαλίζει 

1. ασφαλιστικά οφέλη (υγεία, ανεργία, σύνταξη, 

ασφάλεια από ατύχημα)

2. γενικά οφέλη (επιδόματα φροντίδας, οικογενειακό 

επίδομα, επίδομα παιδιών, κ.τ.λ)

3. ευημερία (εγγυημένο βασικό εισόδημα, κοινωνική 

ευημερία, βοήθεια ΑμεΑ)

4. κοινωνικές υπηρεσίες (συμβουλευτική, υποστήριξη 

και φροντίδα)
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2019- ελάχιστα εισοδήματα

• Άγαμος /μονογονεϊκές οικογένειες 885.47 €

• Ζευγάρια (ανά άτομο)                      664.10 € Χ2= 1328

• Έφηβοι                                              442,74€

• Μικρότερα παιδιά                             239 €



Fonds Soziales Wien –

Vienna Social Fund

We are here to support you.



The Vienna Social Fund (FSW) is an 

instrument of the City of Vienna 

• Εφαρμόζει την κοινωνική πολιτική της Βιέννης

• Προάγει την κοινωνική ασφάλιση

• Εξασφαλίζει την κοινωνική ευημερία και φροντίδα 

της πόλης
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FSW

Διασφαλίζει ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες είναι 

διαθέσιμες σε όλους τους Βιεννέζους που τις 

χρειάζονται

με γνώμονα 
τις ανάγκες

εστιάζει στην 
ποιότητα

Οικονομική 
κατάσταση
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The FSW ...

έχει ευθύνη για το 

σχεδιασμό και τον 

έλεγχο

χρηματοδοτεί

παρέχει συμβουλευτική παρέχει υπηρεσίες ελέγχει την ποιότητα
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Άτομα που χρειάζονται 

νοσηλεία και φροντίδα

ΑμεΑ Άστεγοι ή χωρίς στέγη

Προβλήματα χρέους/ 

υπερχρεωμένα 

νοικοκυριά

πρόσφυγες

Οφελούμενοι
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FSW 

Συνολικός προϋπολογισμός για το 2017

1.726 
δισεκατομμύρια Euro
(As at: 31.12.2017)
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Partner organisations

180
(As at: 31.12.2017)
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Εργαζόμενοι

1,900
(As at: 2017)
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Οφελούμενοι

126,600
(As at: 31.12.2017)
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(As at: 31.12.2017)
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Οφελούμενοι-προσωπικό-δαπάνες

• Κινητές μονάδες ανακούφισης

• Νοσηλεία και φροντίδα στο σπίτι (κινητή νοσηλευτική φροντίδα στο σπίτι, 6.020 οφελ., 177 
προσ., 12.4 εκ. ευρώ) 

• Κέντρα ημέρας για την τρίτη ηλικία (10 K.H.Φ. 1.540 Οφελούμενοι, 152 υπάλ. 12 εκ. ευρώ).

• Νοσοκομεία με 24 ωρη ιατρική φροντίδα

• Βοήθεια στο σπίτι

• Ιατρική βοήθεια στο σπίτι

• Συμβουλευτική σε οικονομικά και νομικά θέματα (2.460 οφελ., 60 προσ., 3.2 
εκ. ευρώ)

• Άστεγοι / χωρίς κατοικία (8.797, 375 προσ., 31.1 εκ. ευρώ)

• Υπερχρεωμένα νοικοκυριά- συμβουλευτική-διαχείριση της κρίσης (9.560 
οφελ. 45 προσ., 3.0 εκ. ευρώ)

• υποβοηθούμενη διαβίωση

• Υπηρεσίες σε ΑμεΑ (έγκαιρη υποστήριξη των μικρών παιδιών, η ένταξη στο 
σχολείο, η επαγγελματική κατάρτιση και η ένταξη στην εργασία,  καθώς και η 
πλήρως ή μερικώς υποβοηθούμενη διαβίωση). Ο στόχος είναι να μπορέσει να 
οδηγήσει τα άτομα σε μια όσο το δυνατό ανεξάρτητη διαβίωση

• Σεμινάρια και μαθήματα για εύρεση εργασίας ή άλλης μορφής εργασίας σε 
σχέση με τις σπουδές κάποιου –απευθύνεται και σε πρόσφυγες ή 
οικονομικούς μετανάστες (10.987 οφελ., 64 προς., 4.8 εκ. ευρώ)



Μορφές χρηματοδότησης

•Ατομική χρηματοδότηση: άμεση 

χρηματοδότηση για μέτρα που 

παρέχονται σε άτομα, ανάλογα με τις 

ανάγκες

•Χρηματοδότηση 

προγραμμάτων/δράσεων/έργων: 
χρηματοδότηση για περιορισμένο χρονικό διάστημα ή και 

εφάπαξ 

•Χρηματοδότηση δομών/οργανισμών 

που δραστηριοποιούνται σε αυτό το πεδίο
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Φροντίδα και νοσηλεία

αριθμός οφελούμενων

(Status: 2017)

58,740

58,880

59,430
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• Οφελούμενοι:

• Άνθρωποι με ανάγκες υποστήριξης και φροντίδας στο σπίτι

• Επίπεδα υποστήριξης: σωματική, συναισθηματική, κοινωνική, 

οικονομική/υλική

• Επαγγελματίες που εμπλέκονται:

• Case Manager Care and Support (κυρίως Νοσηλευτές) 

• Case Manager Social Work (Κοινωνικοί λειτουργοί)

• Βοήθεια στο σπίτι

• Εργοθεραπεία

Φροντίδα και Νοσηλεία

Συμβουλευτικό κέντρο για φροντίδα 

και υποστήριξη
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Case Management Circle  

Εκτίμηση

Assessment

Σχεδιασμός & 
υλοποίηση  
φροντίδας/ 

υποστήριξης

Planning & delivery
of care/support

Εργασία κατά 
περίπτωση

Casework

Παρακολούθηση

Monitoring

Αξιολόγηση

Evaluation
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Σύστημα χρηματοδότησης
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 2017 ΑΥΣΤΡΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι 11.000 € 0%

11.000-18.000 € 25% 22 %

18.000-31.000 € 35 % 29%

31.000-60.000 € 42% 37%

60.000-90.000 € 48% 45%

90.000-1.000.000 € 50% 45%

> 1.000.000 € 55% 45%



ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CIFA

1. Θεωρητική εισαγωγή για το κοινωνικό σύστημα και 

την κοινωνική πολιτική στην Αυστρία στο University 

of Applied Sciences

2. Επίσκεψη στο κοινοβούλιο και συνάντηση με τη 

βουλευτή Nurten Yilmaz (σοσιαλιστικό δημοκρατικό 

κόμμα Αυστρίας)

3. Γραφείο στρατηγικού σχεδιασμού της κοινωνικής 

πολιτικής της Βιέννης 

4. Youth Welfare Office (Παιδιά-έφηβοι)

5. Social Welfare Office

6. Case management and care(κυρίως για 

ηλικιωμένους)



ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

7. ΣΚΛΕ ΑΥΣΤΡΙΑΣ-Γνωριμία-συζήτηση με τα μέλη-

αντιπαραβολή της κοινωνικής πολιτικής των 2 

χωρών

8. Μονάδα φροντίδας Ηλικιωμένων (Haus Augarten)

9. Κέντρο της Βιέννης για την ενδοοικογενειακή βία

10.Mobile work with families and Family Center

11.Κέντρο Νεότητας Ναυτίλος

12.CIFA PARTY

13.Κέντρο ΚΡΙΣΕΩΝ παιδιών-εφήβων

14.Community living for kids of the youth welfare office

15.Κέντρο μητέρας-παιδιού- ιδιαίτερα για μητέρες 

μειονοτήτων και τα παιδιά τους
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

16.Referral Adoptive and foster children

17.Daycare Nursing Home/ΚΗΦΗ Ηλικιωμένων

18.Γηροψυχιατρικό Κέντρο (για ηλικιωμένους με 

ψυχιατρικές και ψυχοκοινωνικές διαταραχές)

19.Service Center for child and youth welfare

20.HANDS UP- an exhibition for discovering the deaf

21.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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Γραφείο 

ψυχολόγου

Γραφείο κοινωνικών λειτουργών

Χώρος εκτίμησης



29



30

International Team from: Russia, India, Greece, Estonia, 

Spain, Turkey 2019


