ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021)
Το Κέντρο Κοινότητας αποτελεί κοινωνική δομή του Δήμου Λευκάδας και ξεκίνησε
την λειτουργία του 18 Σεπτεμβρίου 2017. Σκοπός του είναι η υποστήριξη του δήμου στην
εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου
αναφοράς, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών που στοχεύουν στην
καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως και την προώθηση στην
απασχόληση.
Η δομή στεγάζεται επί της οδού Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη (Διοικητήριο,
1οςόροφος) και στελεχώνεται από τρείς Κοινωνικούς Λειτουργούς και μια Ψυχολόγο.
Κατά το έτος 2021, το Κέντρο Κοινότητας διεκπεραίωσε 774 αιτήματα πολιτών, τα
οποία αφορούσαν ενδεικτικά:














Ενημέρωση για κρατικές παροχές, επιδόματα και ευνοϊκές ρυθμίσεις.
Πληροφορίες για τα Κοινωνικά Τιμολόγια του Δήμου και υποστήριξη κατά τη
διαδικασία αιτήσεων για ελάφρυνση ή απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη.
Ενημέρωση για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και υποστήριξη ευάλωτων ομάδων
για την ένταξή τους στο πρόγραμμα.
Ενημέρωση και δημιουργία αιτήσεων για το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης του
Ανασφάλιστου Υπερήλικα.
Πληροφορίες και αιτήσεις για το Επίδομα Γέννησης.
Αιτήσεις και πληροφορίες για το Επίδομα Στέγασης.
Ενημέρωση και αιτήσεις για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.
Ενημέρωση και αιτήσεις προνοιακών-αναπηρικών και διατροφικών επιδομάτων.
Ενημέρωση για τις υπηρεσίες του 2ου και του 3ου πυλώνα του Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος.
Παραπομπές σε δομές και υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στο Δήμο, ανάλογα με
τις ανάγκες που εντοπίστηκαν (Κοινωνικό Παντοπωλείο,Κέντρο Ημέρας,Κοινωνικό
Φαρμακείο,Κοινωνικό Συσσίτιο,Δομές Υγείας κ.α) ανάλογα με τις ανάγκες των
Πολιτών.
Παροχή υπηρεσιών ενημερωτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα.
Πραγματοποίηση Κοινωνικών Ερευνών σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία
του Δήμου,προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες διαβίωσης πολιτών και να
αναζητηθούν τρόποι υποστήριξής τους.








Βοήθεια στην υποβολή αιτήσεων που απαιτούν πρόσβαση σε Η/Υ σε πολίτες με
περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Εργασιακή συμβουλευτική, αναζήτηση αγγελιών ανεύρεσης εργασίας,αναζήτηση
προκηρύξεων και υποστήριξη στη συμπλήρωση αιτήσεων και στη συγκέντρωση
δικαιολογητικών.
Ενημέρωση για διαδικασία έκδοσης κάρτας ανεργίας και παραπομπή πολιτών στον
ΟΑΕΔ, προκειμένου να εγγραφούν στο μητρώο ανέργων.
Υποστήριξη στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.
Διαμεσολάβηση και προγραμματισμός ραντεβού με υπηρεσίες ψυχικής υγείας
κατόπιν αιτημάτων πολιτών.
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Η δια ζώσης εξυπηρέτηση των πολιτών, κατά τους μήνες της πανδημίας,
πραγματοποιήθηκε κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού και τηρώντας όλα τα
μέτρα προστασίας.
Επιπλέον, το Κέντρο Κοινότητας:
Στα πλαίσια δικτύωσης και συμμετοχής στο πρόγραμμα δωρεάς μαλλιών για
γυναίκες ασθενείς με καρκίνο έγινε αποστολή κοτσίδων στο Άλμα Ζωής
(συνεχιζόμενη δράση με έναρξη τον Ιανουάριο 2021), επίσης εκτυπώθηκαν και
διανεμήθηκαν αφίσες και φυλλάδια για το πρόγραμμα στα κομμωτήρια του νησιού
(Φεβρουάριος 2021).
Προέβη σε επικοινωνία με Κέντρα Κοινότητας άλλων περιοχών της χώρας
(Αγρινίου, Βόνιτσας, Κέρκυρας, Γαλατσίου κα).



Εξέδωσε είκοσι τρία (23) δελτία τύπου και ανακοινώσεις στα τοπικά ΜΜΕ
(ηλεκτρονικά ΜΜΕ, τοπικές εφημερίδες, τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί).
 Συνέχισε τις συναντήσεις δικτύωσης με τοπικούς φορείς και υπηρεσίες με στόχο την
ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της δομής, καθώς και τη συνεργασία για
την ανάπτυξη κοινού πλάνου παρέμβασης για κοινά περιστατικά, κατά περίπτωση.
 Σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)
πραγματοποιήθηκε δράση ευαισθητοποίησης με διενέργεια rapid tests και στόχο τον
περιορισμό της διασποράς της covid19 στην κοινότητα (Μάρτιος 2021).
 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 (Απρίλιος 2021).
 Πραγματοποιήσε πασχαλινή δράση για την τρίτη που περιελάμβανε δημιουργία
καρτών και παράδοση δώρων στο Γηροκομείο Λευκάδας. Στη δημιουργία των καρτών
συνέβαλλαν το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ κατόπιν δικτύωσης που
πραγματοποιήθηκε. Για τη δημοσιοποίηση της δράσης απεστάλλει ανακοίνωσηπρόσκληση συμμετοχής στα ΜΜΕ και τις τοπικές εφημερίδες του
νησιού,δημιουργήθηκε
ψηφιακό βίντεο και ηχητικό σποτ και εκτυπώθηκαν
αυτοκόλλητα για την προώθηση του διαφημιστικού υλικού. Με την ολοκλήρωση της
δράσης αναρτήθηκε δελτίο τύπου στα Μ.Μ.Ε.(Απρίλιος 2021).
 Τα στελέχη του Κέντρου κοινότητας κατά τον μήνα Απρίλιο συμμετείχαν σε
διαδικτυακή ημερίδα της Π.Ι.Ν. με τίτλο «Κοινωνική Ενσωμάτωση, αντιμετώπιση
φτώχειας και διακρίσεων : Προτάσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» .
 Στελέχη της δομής παρακολούθησαν το πρόγραμμα «Εκπαίδευση στη διαχείριση
κοινωνικοπρονοιακών ζητημάτων αιχμής» από το Ίδρυμα Ποιμαντικής
Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Μάιος – Ιούνιος 2021).
 Πραγματοποίησε επίσκεψη στον Παιδικό Σταθμό Βλυχού στα πλαίσια δικτύωσης και
συνεργασίας (Μάιος 2021).
 Πραγματοποίησε δικτύωση με τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Αγρινίου με σκοπό
την ενημέρωση και την ανταλλαγή πληροφοριών για τον τρόπο λειτουργίας των
δομών.
 Κατόπιν συνεργασίας με το Πνευματικό Κέντρο εξασφάλισε δωρεάν εισιτήρια για τα
πολιτιστικά δρώμενα τα οποία στη συνέχεια διέθεσε σε ευάλωτες πληθυσμιακές
ομάδες, ωφελούμενους του Κέντρου Κοινότητας (Αύγουστος 2021).
 Πραγματοποίησε συλλογή ειδών
πρώτης ανάγκης για τους κατοίκους των
πυρόπληκτων περιοχών της Εύβοιας και της Αρκαδίας (σε συνεργασία με το
Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού - Αύγουστος
2021).
 Κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και σε
συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία πραγματοποίησε επικαιροποίηση της
καταγραφής οικισμών/καταυλισμών Ρομά (Αύγουστος 2021).













Συμμετείχε σε τηλε-διάσκεψη με θέμα την αναγκαία Αξιολόγηση Κοινωνικών Δομών
Π.Ι.Ν. που λειτουργούν στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ι.Ν. 2014-2020, σε συνεργασία με τη
Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας (Σεπτέμβριος 2021).
Πραγματοποίησε δικτύωση και παρευρέθηκε στα εγκαίνια της νέας δομής του
Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Αγρινίου (Οκτώβριος 2021).
Δημιούργησε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης (facebook) για την άμεση και διευρυμένη
ενημέρωση των πολιτών (Νοέμβριος 2021).
Κατόπιν συνεργασίας με το Κοινωνικό Παντοπωλείο και την Αστική μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία
Μονοπάτια Αλληλεγγύης πραγματοποίησε δράση
ευαισθητοποίησης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά
των γυναικών. Η δράση έλαβε χώρα σε κεντρικό σημείο του νησιού και κατά τη
διάρκειά της προβάλλονταν βίντεο ευαισθητοποίησης για την έμφυλη βία και
διανεμήθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό. Κατά τη διάρκεια της δράσης συλλέχθηκαν
είδη ατομικής υγιεινής για γυναίκες τα οποία και απεστάλλησαν στον Ξενώνα
Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Αγρινίου. Η δράση τέθηκε υπό την Αιγίδα της
Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας
των Φύλων (Νοέμβριος 2021).
Πραγματοποίησε συνάντηση δικτύωσης με το νέο προσωπικό του Κέντρου Ημέρας με
σκοπό τη συνεργασία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών που κάνουν χρήση
υπηρεσιών των δυο δομών (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2021).
Σε συνέχεια των συναντήσεων που υλοποιούνται από το Κέντρο Πρόληψης Δίαυλος
συμμετείχε σε δια ζώσης συνάντηση με τις Κοινωνικές Δομές του νησιού με σκοπό
την οργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης (Νοέμβριος 2021).
Πραγματοποίησε συνάντηση δικτύωσης με το Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο με σκοπό
την ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις του (Δεκέμβριος 2021).
Σε συνέχεια της συνεργασίας του με την Wincancer πραγματοποίησε δράση
ευαισθητοποίησης κατά την οποία συλλέχθηκαν παιδικά βιβλία τα οποία θα διατεθούν
στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας για τη δημιουργία βιβλιοθήκης (συνεχιζόμενη
δράση με έναρξη τον Δεκέμβριο 2021).

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λευκάδας συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020».

Από το Δήμο Λευκάδας

