ΕΞΑΜΗΝΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2020)

Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν νέες δομές, που σχεδιάστηκαν από Το
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ιδρύθηκαν σε Δήμους και συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Η
λειτουργία τους εστιάζει στην υποδοχή, την ενημέρωση και την υποστήριξη
πολιτών, ειδικότερα αυτών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Παράλληλα στοχεύουν στην παροχή υπηρεσιών και την διασύνδεση των
ωφελούμενων ατόμων με όλους τους φορείς, δομές, Υπηρεσίες, Κοινωνικά
Προγράμματα και δράσεις, με σκοπό την κοινωνική ένταξη, καθώς και την ένταξη
στην αγορά εργασίας.
Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λευκάδας ξεκίνησε την λειτουργία του 18
Σεπτεμβρίου 2017 και στεγάζεται επί της οδού Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη
(Διοικητήριο, 1ος όροφος). Στελεχώνεται από δύο Κοινωνικούς Λειτουργούς.
Κατά το Ά εξάμηνο του 2020, το Κέντρο Κοινότητας διεκπεραίωσε 277
αιτήματα πολιτών, τα οποία αφορούσαν ενδεικτικά:











Ενημέρωση για κρατικές παροχές, επιδόματα και ευνοϊκές ρυθμίσεις.
Παραπομπές σε υπηρεσίες και δομές, που δραστηριοποιούνται στο Δήμο,
ανάλογα με τις ανάγκες που εντοπίστηκαν.
Αιτήσεις για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην Κ.Ε.Α.)
(υποβολή νέων ή τροποποιητικών αιτήσεων, πληροφορίες).
Αιτήσεις και πληροφορίες για το Επίδομα Στέγασης.
Αιτήσεις για προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα (νέες
αιτήσεις, συνέχιση, κληρονομικά κ.α.).
Αιτήσεις για το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων
Υπερηλίκων.
Αιτήσεις για Έξοδα Κηδείας Ανασφάλιστων Υπερηλίκων.
Ενημέρωση και αιτήσεις για το Επίδομα Γέννησης.
Ενημέρωση για διαδικασία έκδοσης κάρτας ανεργίας και παραπομπή
πολιτών στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να εγγραφούν στο μητρώο ανέργων.
Εργασιακή συμβουλευτική, αναζήτηση αγγελιών ανεύρεσης εργασίας,
αναζήτηση προκηρύξεων και βοήθεια στη συμπλήρωση αιτήσεων και στη
συγκέντρωση
δικαιολογητικών,
ενημέρωση
για
προγράμματα
επαγγελματικής κατάρτισης.







Ατομικές συνεδρίες. Ψυχοκοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη.
Πραγματοποίηση κοινωνικών ερευνών σε συνεργασία με την Κοινωνική
Υπηρεσία του Δήμου.
Βοήθεια στην υποβολή αιτήσεων, που απαιτούν την πρόσβαση σε Η/Υ και
όχι μόνο.
Διαμεσολάβηση με νοσοκομεία και υπηρεσίες, κατόπιν αιτημάτων πολιτών.
Υποστήριξη της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου.
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ

Επιπλέον, το Κέντρο Κοινότητας:







Πραγματοποίησε συναντήσεις δικτύωσης με τοπικούς φορείς και υπηρεσίες
με στόχο τη γνωριμία, την ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της
δομής, καθώς και τη συνεργασία για την ανάπτυξη κοινού πλάνου
παρέμβασης για κοινά περιστατικά.
Δικτύωση και επικοινωνία με Κέντρα Κοινότητας άλλων περιοχών της χώρας.
Εξέδωσε έντεκα (11) ανακοινώσεις και δελτία τύπου στα τοπικά ΜΜΕ
(ηλεκτρονικά ΜΜΕ, τοπικές εφημερίδες, τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί).
Διένειμε αφίσες και φυλλάδια της δομής σε υπηρεσίες και φορείς σε όλο το
νησί.
Ανέπτυξε συνεργασίες με φορείς και υπηρεσίες για την πολύπλευρη στήριξη
πολιτών και οικογενειών.











Σε συνεργασία με το Κοινωνικό Παντοπωλείο και τους παραγωγούς της
υπαίθριας λαϊκής αγοράς συγκέντρωσε φρούτα και λαχανικά, τα οποία
διανεμήθηκαν στους ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισμού πραγματοποίησε αυτοψία και κατέγραψε τις ανάγκες των
κατοίκων τα σπίτια των οποίων επλήγησαν από πυρκαγιά στις 06/02/2020.
Σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισμού πραγματοποίησε 270 κατ οίκον παραδόσεις πακέτων στους
ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου, στον πληθυσμό των ρομά
καθώς και παραδόσεις συσσιτίου σε πολίτες που βρίσκονταν σε ανάγκη
λόγω των μέτρων πρόληψης για τον περιορισμό της διασποράς του covid-19.
Ήρθε σε επικοινωνία με την Άτυπη Εθελοντική Οργάνωση Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Win Cancer, προκειμένου να αναπτυχθεί μελλοντική
συνεργασία.
Υπάλληλος του παρακολούθησε ενημερωτικό σεμινάριο της Ε.Σ.Α.μεΑ.
(Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία) με θέμα: ˝ Τα δικαιώματα και
οι κοινωνικές παροχές για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις
οικογένειές τους. Ο ρόλος των Κέντρων Κοινότητας και των Κοινωνικών
Υπηρεσιών των Δήμων της Αττικής ˝.

