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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ένας τρόνος λειτοσργίας τοσ Κέντροσ Κοινότητας τοσ Δήμοσ Σοσφλίοσ
Τνλ Απξίιην ηνπ 2017 ζπζηάζεθε ζηνλ Δήκν Σνπθιίνπ κία λέα Δνκή παξνρήο Κνηλσληθώλ
Υπεξεζηώλ, το Κέντρο Κοινότητας τοσ Δήμοσ Σοσφλίοσ, ην νπνίν εδώ θαη έλα ρξόλν
παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηνπο Δεκόηεο καο.
Κύξηνο ζηόρνο ηνπ Κέληξνπ Κνηλόηεηαο είλαη λα απνηειέζεη ζεκείν αλαθνξάο σο πξνο ηελ
ππνδνρή θαη εμππεξέηεζε πνιηηώλ, κε έκθαζε ζηηο επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη ηελ
δηαζύλδεζε απηώλ κε όια ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πινπνηνύληαη ζηελ
πεξηνρή ηνπ Δήκνπ Σνπθιίνπ, αιιά θαη πέξα από ηα όξηα απηνύ.
Τν Κέληξν Κνηλόηεηαο ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ην ππάξρνλ δίθηπν Κνηλσληθώλ
Υπεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ, δηαζθαιίδνληαο ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ σθεινύκελσλ θαη
παξέρνληαο ππεξεζίεο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ ησλ σθεινύκελσλ.
Καηά ηνλ πξώην ρξόλν ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Κνηλόηεηαο δόζεθε πξνηεξαηόηεηα ζηελ
ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε ησλ αλέξγσλ θαη ησλ αηόκσλ ζε θίλδπλν αλεξγίαο, ώζηε λα
παξακείλνπλ θνηλσληθά εληαγκέλα θαη ελεξγά θαη λα παξεκπνδηζηεί ε πεξηζσξηνπνίεζε
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ηνπο. Πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλεξγαζία κε δνκέο θαη ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ γηα πξνγξάκκαηα
πξόλνηαο θαη θνηλσληθήο έληαμεο ηνπηθά, πεξηθεξεηαθά ή εζληθά, θαζώο θαη κε ηελ ηνπηθή
αγνξά εξγαζίαο πξνο έληαμε ησλ αλέξγσλ. Τν Κέληξν

παξείρε εμαηνκηθεπκέλε

ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζηνπο εμππεξεηνύκελνπο ηνπ θαη ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ πξαγκαηνπνίεζε ελέξγεηεο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Τέινο,
ζηελ ππεξεζία πινπνηείηαη ην πξόγξακκα Κνηλσληθνύ Εηζνδήκαηνο Αιιειεγγύεο.
Τν γξαθείν ηνπ Κέληξνπ Κνηλόηεηαο βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ Εξκνύ 2 (πξώελ ΚΕΠ) θαη
εμππεξεηεί από Δεπηέξα έσο Παξαζθεπή θαηά ηηο ώξεο 08:00 - 15:00. Τα ζηειέρε ηνπ
Κέληξνπ βξίζθνληαη ζηελ δηάζεζε ζαο γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο,
ζπλερίδνληαο ηελ παξνρή πνηνηηθώλ ππεξεζηώλ ζην ζύλνιν ησλ πνιηηώλ ηνπ Δήκνπ καο.
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