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Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Ειιάδαο θαη ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο

Τί είναι ηο Κένηπο Κοινόηηηαρ ηος Δήμος Σοςθλίος;
Σν Κέληξν Κνηλόηεηαο ηνπ Δήκνπ νπθιίνπ είλαη κηα λέα
δνκή, έλα ηνπηθό ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ ππνδνρή,
εμππεξέηεζε θαη δηαζύλδεζε ηωλ πνιηηώλ κε όια ηα
θνηλωληθά πξνγξάκκαηα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ
πινπνηνύληαη. Πξόθεηηαη γηα ηελ επαθή ηωλ ωθεινύκελωλ
κε ηηο θνηλωληθέο ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ θαη γεληθόηεξα ηεο
Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο. Η
ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Κνηλόηεηαο εζηηάδεη αθελόο ζηελ
ππνδνρή θαη ηελ ελεκέξωζε ηωλ πνιηηώλ, εηδηθόηεξα όζωλ
αλήθνπλ ζε επάιωηεο θνηλωληθέο νκάδεο θαη αθεηέξνπ ζηελ
ππνζηήξημή ηνπο κε ζθνπό ηε βειηίωζε ηνπ βηνηηθνύ ηνπο
επηπέδνπ.

Ωθελούμενοι
Ωο ωθεινύκελνη νξίδνληαη νη πνιίηεο πνπ θαηνηθνύλ ζηνλ
ηόπν ιεηηνπξγίαο θαη παξέκβαζεο ηνπ Κέληξνπ Κνηλόηεηαο,
θαη θαηά πξνηεξαηόηεηα, νη ωθεινύκελνη ηνπ
Πξνγξάκκαηνο «Κνηλωληθό Εηζόδεκα Αιιειεγγύεο»,
θαζώο θαη άηνκα θαη νηθνγέλεηεο πνπ δηαβηνύλ ζε ζπλζήθεο
θηώρεηαο θαη θνηλωληθνύ απνθιεηζκνύ, άλεξγνη/εο, παηδηά
θαη άηνκα πνπ βηώλνπλ θαηαζηάζεηο απνθιεηζκνύ,
κεηαλάζηεο, ΑκεΑ, Ρνκά θαη γεληθόηεξα επάιωηεο νκάδεο
πιεζπζκνύ.

Παπεσόμενερ ςπηπεζίερ Κένηπος Κοινόηηηαρ
Οη Τπεξεζίεο πνπ παξέρεη ην Κέληξν Κνηλόηεηαο θηλνύληαη
ζε ηξεηο θεληξηθνύο άμνλεο:
 Υπνδνρή - Ελεκέξωζε - Υπνζηήξημε ηωλ πνιηηώλ
 Σπλεξγαζία κε Υπεξεζίεο, Φνξείο θαη Δνκέο παξνρήο
ππεξεζηώλ θνηλωληθήο πξνζηαζίαο
 Παξνρή Υπεξεζηώλ πνπ ζα απνζθνπνύλ ζηε
βειηίωζε ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ ηωλ πνιηηώλ θαη ζα
δηαζθαιίδνπλ ηελ θνηλωληθή έληαμε ηωλ ωθεινπκέλωλ.

Ειδικόηεπα, ζηο Κένηπο Κοινόηηηαρ ηος Δήμος Σοςθλίος
μποπείηε:
να ενημεπυθείηε για όλα ηα επιδόμαηα πος δικαιούζηε και
όλοςρ ηοςρ θοπείρ, ςπηπεζίερ και ππογπάμμαηα πος παπέσοςν
κοινυνική θπονηίδα οποιαζδήποηε μοπθήρ, ζε επίπεδο Δήμος,
Πεπιθέπειαρ ή επικπάηειαρ
να λάβεηε ολοκληπυμένη ςποζηήπιξη για ηην ένηαξή ζαρ ζηο
Ππόγπαμμα “Κοινυνικό Ειζόδημα Αλληλεγγύηρ (ΚΕΑ)” από ηην
ςποβολή ηηρ αίηηζηρ μέσπι ηην ολοκλήπυζή ηηρ
να αποκηήζεηε ππόζβαζη ζε ςπηπεζίερ ζςμβοςλεςηικήρ
ζηήπιξηρ για ηην ανηιμεηώπιζη ιδιαίηεπυν κοινυνικών και
τςσοκοινυνικών πποβλημάηυν (αλεξγία, νηθνλνκηθή αδπλακία,
πξνβιήκαηα δηαβίωζεο ιόγω αλαπεξίαο ή γήξαηνο,
ελδννηθνγελεηαθή βία, ζηήξημε νηθνγέλεηαο, παηδηώλ θαη
εθήβωλ θ.ι.π.)
Να έσεηε ένα ζηαθεπό ζημείο αναθοπάρ για ηην εξςπηπέηηζη
ηυν αιηημάηυν ζαρ πος αθοπούν θέμαηα κοινυνικήρ θπονηίδαρ
και να παπακολοςθούνηαι ζςζηημαηικά ζε όλη ηην ποπεία ηοςρ.
Να ππομηθεύεζηε δυπεάν, είδη ποςσιζμού, ςποδημάηυν
καθώρ και παισνίδια με θύξην θξηηήξην έληαμεο ζηο ππόγπαμμα
ηο ειζόδημα, ενώ θα λαμβάνονηαι ςπότη παπάγονηερ όπυρ η
οικογενειακή καηάζηαζη, ηα κοινυνικά πποβλήμαηα, η ανεπγία,
πποβλήμαηα ςγείαρ και αναπηπίερ.

Το Κένηπο Κοινόηηηαρ ζηηπίζει ηην ανάπηςξη ηηρ ηοπικήρ
κοινωνίαρ και ηην ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ
ςποζηηπίζονηαρ ολοκληπωμένα εςαίζθηηερ και εςάλωηερ
κοινωνικέρ ομάδερ, εξαζθαλίζονηαρ ηην αμεζόηηηα
ανηιμεηώπιζηρ ηων αιηημάηων και κινηηοποιώνηαρ ένα
μεγάλο μέπορ ηηρ ηοπικήρ και εςπύηεπηρ κοινόηηηαρ ζηην
ανηιμεηώπιζη ηηρ ανθπωπιζηικήρ κπίζηρ.

