Ενδεικτικό ενηµερωτικό κείµενο ανά πράξη

Τίτλος Πράξης:
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ MIS: 5002116
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:

112320,00 €

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: 36 ΜΗΝΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Η πράξη συγχρηµατοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ου

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1

ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 112.320,00 €

Προϋπολογισµός 1ου Υποέργου (χωρίς Φ.Π.Α.): 93.600,00 €
Προϋπολογισµός 1ου Υποέργου (µε Φ.Π.Α.): 0,00 €
∆ιάρκεια υποέργου: 36 µήνες
Φυσικό αντικείµενο: Το φυσικό αντικείµενο της πράξης αφορά στη λειτουργία ενός Κέντρου κοινότητας στο
∆ήµο Λευκάδας µε την κάλυψη της στελέχωσής του, καθώς και του κόστους των απαιτούµενων λειτουργικών
δαπανών του. Ειδικότερα για τη λειτουργία της ∆οµής προσλαµβάνεται 1 Κοινωνικός Λειτουργός και
εναλλακτικά ακόµα 1 Κοινωνικός Λειτουργός ή Ψυχολόγος.
Στόχοι και αποτελέσµατα: Η υποστήριξη των ΟΤΑ Α’ Βαθµού στην εφαρµογή πολιτικών κοινωνικής
προστασίας και η ανάπτυξη ενός τοπικού σηµείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση
των πολιτών µε όλα τα κοινωνικά προγράµµατα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του ∆ήµου
Λευκάδας.

Ολοκλήρωση φυσικού αντικειµένου: 17/09/2020
Πρόσθετο υλικό: Το Κέντρο Κοινότητας (Κ.Κ.) ∆ήµου Λευκάδας αποτελεί µια κοινωνική δοµή που
λειτουργεί στο ∆ιοικητήριο, έχει συσταθεί µε βάση το Άρθρο 4 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α) «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» και τη σχετική ΚΥΑ και µε χρηµατοδότηση της
λειτουργίας του από το Ε.Π. “Ιόνια Νησιά 2014-2020”, σύµφωνα µε την Αριθµ. Πρωτ. 26168/20-12-2016
(Α∆Α: 6ΨΡΞ7ΛΕ-ΟΝΚ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ιονίων Νήσων περί Ένταξης της
Πράξης µε τίτλο «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Λευκάδας» και MIS 5002116 στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 20142020». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.

Η δοµή ξεκίνησε την λειτουργία της τον Σεπτέµβριο του 2017, στεγάζεται επί της οδού Αντ.
Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη (∆ιοικητήριο), 1ος όροφος και στελεχώνεται από δυο Κοινωνικούς
Λειτουργούς. Λειτουργεί καθηµερινά 7:30 π.µ. – 15:30 µ.µ.

Η λειτουργία του Κέντρου εστιάζει αφενός στην υποδοχή και στην ενηµέρωση των πολιτών,
ειδικότερα όσων ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, και αφετέρου στην υποστήριξή τους µε σκοπό την
βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου παράλληλα µε τη συνεργασία που αναπτύσσει µε τις λοιπές κοινωνικές
δοµές και υπηρεσίες του ∆ήµου.

Οι υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε τρεις κεντρικούς άξονες:

Α. Υποδοχή -Ενηµέρωση – Υποστήριξη των πολιτών

Β. Συνεργασία µε Υπηρεσίες, φορείς και ∆οµές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας

Γ. Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την
κοινωνική ένταξη των ωφελουµένων

Ωφελούµενος του Κέντρου Κοινότητας θεωρείται κάθε πολίτης που κάνει συστηµατική χρήση των
υπηρεσιών και παροχών αυτού και ο οποίος καταγράφεται στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστηµα της
δοµής και αποκτά µοναδικό αριθµό αναφοράς. Ειδικότερα, ωφελούµενοι είναι όλοι οι πολίτες που κατοικούν
στον ∆ήµο Λευκάδας, και κατά προτεραιότητα, οι ωφελούµενοι του Προγράµµατος «Κοινωνικό Εισόδηµα
Αλληλεγγύης», καθώς και άτοµα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισµού.
Από την έναρξη λειτουργίας εως σήµερα έχουν διεκπεραιωθεί 1482 αιτήµατα ωφελουµένων. Τα κύρια
αιτήµατά τους αφορούν : κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης, παροχή συµβουλευτικής, προνοιακά επιδόµατα,
επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων δωρεάν παροχή φαρµάκων, κοινωνικό
παντοπωλείο , επίδοµα στέγασης, εύρεση εργασίας, κοινωνικό οικιακό τιµολόγιο.

∆ικτυώσεις Κέντρου Κοινότητας µε Υπηρεσίες:
Κοινωνικό Φαρµακείο & Κοινωνικό Συσσίτιο
ΚΠΑ2 ΟΑΕ∆
Κοινωνικό Παντοπωλείο ∆ήµου Λευκάδας
Τµήµα Αδειών ∆ιαµονής & Τµήµα Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικής Ένταξης
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου- ∆υτικής Ελλάδας- Ιονίου
Γραφείο Αλλοδαπών Α.Τ. Λευκάδας
Κοινωνική Υπηρεσία Γ.Ν. Λευκάδας
Γυναικολογική Κλινική Γ.Ν. Λευκάδας
Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο
Κέντρο Πρόληψης ∆ΙΑΥΛΟΣ
Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Αναπηρία
Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων
Λιµεναρχείο Λευκάδας
Μονοπάτια Αλληλεγγύης

της

∆ράσεις – Συνεργασίες:
Προληπτικός γυναικολογικός έλεγχος σε γυναίκες ροµά µε στόχο την ενηµέρωση και
ευαισθητοποίησή τους, σε συνεργασία µε την Γυναικολογική Κλινική και την Κοινωνική Υπηρεσία
του Γ.Ν. Λευκάδας
∆ηµιουργία οδηγού κοινωνικών φορέων σε συνεργασία µε τον Κέντρο Πρόληψης ΄΄∆ΙΑΥΛΟΣ΄΄
Εβδοµαδιαία συγκέντρωση ειδών µαναβικής σε συνεργασία µε το Κοινωνικό Παντοπωλείο και τους
εκπροσώπους της υπαίθριας λαϊκής αγοράς µε στόχο τη διανοµή του στους ωφελούµενους του
Κοινωνικού Παντοπωλείου
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση ανταλλαγής ευχητήριων καρτών µε στόχο την στήριξη µοναχικών και
ευάλωτων πολιτών
Παρουσίαση της δράσης της δοµής σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων µε στόχο την ενηµέρωση για την πορεία του έργου
∆ιοργάνωση ηµερίδας µε θέµα : «Μετανάστευση και κοινωνική ένταξη» , σε συνεργασία µε το Γ.Ν.
Λευκάδας
Εκδήλωση «διαφορετικότητα-ισότητα-συµπερίληψη», µε θεµατική την αντιµετώπιση και
καταπολέµηση όλων των ειδών κοινωνικών διακρίσεων

