Το Κζντρο Κοινότθτασ είναι μια νζα δομι που κεςμοκετικθκε με τον ν. 4368 (ΦΕΚ
21 Α΄/21.02.2016) και τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ.
14435/1135/29.03.2016 που ορίηει τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ λειτουργίασ τουσ
(ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016).
Αποτελοφν τον βαςικό «πυρινα» διευρυμζνων υπθρεςιών τφπου “One Stop Shοp”,
με εξατομικευμζνθ ολιςτικι προςζγγιςθ, το οποίο, υποςτθρίηοντασ ι ςυνεργώντασ
με τθ Δ/νςθ Κοινωνικών Υπθρεςιών του κάκε ΟΤΑ, αποτελοφν μία δράςθ
«ομπρζλα» παρζχοντασ υπθρεςίεσ οι οποίεσ ανταποκρίνονται και κα ενιςχφςουν τισ
πολιτικζσ που ιδθ υλοποιοφνται ι προγραμματίηονται, όπωσ θ κακολικι εφαρμογι
του Κοινωνικοφ Ειςοδιματοσ Αλλθλεγγφθσ, το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, οι ρυκμίςεισ
του Ν. 4320/2015 για τθν αντιμετώπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, θ εφαρμογι
ενεργθτικών πολιτικών απαςχόλθςθσ ςε ςυνεργαςία με τον ΟΑΕΔ και τθν ΓΓ Δια
Βίου Μάκθςθσ, κλπ
Με τθ λειτουργία τουσ επιδιώκεται θ ανάπτυξθ ενόσ τοπικοφ ςθμείου αναφοράσ για
τθν υποδοχι, εξυπθρζτθςθ και διαςφνδεςθ των πολιτών με όλα τα κοινωνικά
προγράμματα και υπθρεςίεσ που υλοποιοφνται ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ.
Η δθμιουργία των Κζντρων Κοινότθτασ ζχει ωσ ςτόχο να ςυμβάλει ςτθν
αντιμετώπιςθ τθσ απουςίασ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ ςχεδιαςμοφ και
εφαρμογισ τθσ κοινωνικισ πολιτικισ ςε τοπικό επίπεδο, ςτθν αντιμετώπιςθ τθσ
αποςπαςματικότθτασ των δράςεων μεμονωμζνων φορζων χωρίσ κεντρικό
ςχεδιαςμό και τθσ άνιςθσ χωρικισ κατανομισ των κοινωνικών υποδομών και
υπθρεςιών ςτουσ Διμουσ.

Παρεχόμενεσ υπηρεςίεσ:
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 τη βελτίωςη του βιοτικού τουσ επιπέδου παράλληλα με τη
ςυνεργαςία που αναπτύςςει με τισ λοιπέσ κοινωνικέσ δομέσ και υπηρεςίεσ του δήμου.

Οι Υπηρεςίεσ που παρέχει το Κέντρο Κοινότητασ κινοφνται ςε τρεισ κεντρικοφσ
άξονεσ:
Α) Τποδοχή - Ενημέρωςη - Τποςτήριξη των πολιτών
Β) υνεργαςία με Τπηρεςίεσ, Υορείσ και Δομέσ παροχήσ υπηρεςιών
κοινωνικήσ προςταςίασ
Γ) Παροχή Τπηρεςιών. που θα αποςκοπούν ςτη βελτίωςη του βιοτικού
επιπέδου των πολιτών και θα διαςφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των
ωφελουμένων.
Ειδικότερα, το Κέντρο Κοινότητασ μπορεί:












να πληροφορεί και να διαςυνδέει τουσ πολίτεσ με φορείσ και
προγράμματα κοινωνικήσ προςταςίασ, αλληλεγγύησ και κοινωνικήσ
ένταξησ που υλοποιούνται ςε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο,
να υποςτηρίζει τουσ πολίτεσ για την ένταξή τουσ ςτα προγράμματα
κοινωνικήσ προςταςίασ και ςτη διαδικαςία υποβολήσ αιτήςεων,
να παρέχει ολοκληρωμένη υποςτήριξη ςτουσ ωφελούμενουσ του
Προγράμματοσ«Κοινωνικό
Ειςόδημα
Αλληλεγγύησ»
(πρώην
«Ελάχιςτο Εγγυημένο Ειςόδημα»), από τη διαδικαςία τησ υποβολήσ
τησ αίτηςησ και την ορθή ςυμπλήρωςή τησ έωσ τισ απαραίτητεσ
οδηγίεσ για την προςκόμιςη και παραλαβή των απαραίτητων
δικαιολογητικών.
να ςυνεργάζεται και παραπέμπει αιτήματα ςε άλλεσ δομέσ καθώσ και
ςε υπηρεςίεσ απαςχόληςησ, που παρέχονται ςτα γεωγραφικά όρια
τησ περιοχήσ λειτουργίασ του
να παρέχει ςυμβουλευτική υποςτήριξη,
να αναπτύςςει δράςεισ δημιουργικήσ απαςχόληςησ και κοινωνικήσ
ένταξησ,
να ςυγκεντρώνει και διανέμει βαςικά αγαθά,
να ςυμπράττει ςτην ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντιςμού



να διοργανώνει εκδηλώςεισ
κοινωνικού περιεχομένου.

πολιτιςμικού,

επιμορφωτικού,

Σο Κέντρο Κοινότητασ, μπορεί να εξυπηρετεί και να υποςτηρίζει παιδιά και
εφήβουσ ςε θέματα επαγγελματικού προςανατολιςμού, μαθητέσ με
μαθηςιακέσ δυςκολίεσ και γενικότερα κάθε πολίτη που προςέρχεται
ζητώντασ να λάβει τισ προςφερόμενεσ υπηρεςίεσ.

Ωφελοφμενοι
Ωσ ωφελοφμενοσ ορίηεται ο πολίτθσ που κάνει χριςθ των υπθρεςιών και παροχών
του Κζντρου, και ο οποίοσ ζχει καταγραφεί ςτο θλεκτρονικό πλθροφοριακό
ςφςτθμα και ζχει αποκτιςει μοναδικό αρικμό αναφοράσ.
Ειδικότερα, ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητασ είναι πολίτεσ που κατοικούν
ςτον τόπο λειτουργίασ και παρέμβαςήσ του, και κατά προτεραιότητα, οι
ωφελούμενοι του Προγράμματοσ «Κοινωνικό Ειςόδημα Αλληλεγγύησ», καθώσ
και άτομα και οικογένειεσ που διαβιούν ςε ςυνθήκεσ φτώχειασ και κοινωνικού
αποκλειςμού, άνεργοι/εσ, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταςτάςεισ
αποκλειςμού, μετανάςτεσ, δικαιούχοι διεθνούσ προςταςίασ, αιτούντεσ άςυλο,
ΑμεΑ, ΡΟΜΑ και γενικότερα ευάλωτεσ ομάδεσ πληθυςμού.
Οι ωφελούμενοι μπορεί να είναι και κάτοικοι άλλων περιοχών εκτόσ τησ
περιοχήσ λειτουργίασ και παρέμβαςησ του Κέντρου Κοινότητασ.
Σο κέντρο κοινότητασ υπάγεται διοικητικά, οικονομικά και θεςμικά ςτην Δήμο
Πύδνασ-Κολινδρού. Οι πόροι προέρχονται από το Ευρωπαΰκό Κοινωνικό Σαμείο
ςτο πλαίςιο του θεματικού ςτόχου 9 των Περιφερειακών Επιχειρηςιακών
Προγραμμάτων του ΕΠΑ 2014-2020.

ΟΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ ΠΑΡΕΦΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΡΟ
ΣΟΤ ΩΥΕΛΟΤΜΕΝΟΤ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.

Στελέχωςη του Κέντρου
Το Κζντρο Κοινότθτασ του Διμου Πφδνασ-Κολινδροφ ςτελεχώνεται από δφο
Υπαλλιλουσ, μια Κοινωνικι Λειτουργό και μια Ψυχολόγο.
Ωράριο λειτουργίασ
Το Κζντρο λειτουργεί Δευτζρα με Παραςκευι 07:00-15:00
Επικοινωνία
Κοινωνική Λειτουργόσ: Ιορδανίδου Μαρία
Ψυχολόγοσ: Τίγκα Παςχαλίνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίασ: 2351021286
Fax: 2351021286
e-mail: kentrokoinotitas@pydnas-kolindrou.gr

