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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με αφορμή τα εγκαίνια του Κέντρου Κοινότητας που θα γίνουν
αύριο 12 Δεκεμβρίου, σας παραθέτουμε περισσότερες πληροφορίες
για τη λειτουργία και τη δομή τους.
Τι είναι το Κέντρο Κοινότητας:
Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια καινούργια δομή η οποία παρέχει ολιστική
υποστήριξη στους κατοίκους του Δήμου μας, μέσα από την παροχή ενός συνολικού
πλέγματος υπηρεσιών, με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού
αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην
απασχόληση.
Περιλαμβάνει 3 κεντρικούς άξονες:
Α) Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
Γ) Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και
διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων
Παρεχόμενες υπηρεσίες:
•
•
•
•

Εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης- ΚΕΑ
Το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ
Προνοιακά επιδόματα
Συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου

•

•
•
•

Διασύνδεση με τις υπόλοιπες κοινωνικές δομές του Δήμου μας (Κοινωνικό
Παντοπωλείο, Συσσίτιο, Δημοτικά ιατρεία, Τοπική Ομάδα Προαγωγής
Ψυχικής Υγείας-ΤΟΠΨΥ)
Συμβουλευτική, ψυχολογική υποστήριξη
Διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού, επιμορφωτικού και κοινωνικού
χαρακτήρα
Συνεργασία και ανάπτυξη δικτύου εθελοντών (παροχή δωρεάν υπηρεσιών
από φοροτεχνικούς και δικηγόρους)

Σε ποιους απευθύνεται το Κέντρο Κοινότητας:
Το Κέντρο Κοινότητας απευθύνεται στους πολίτες που διαμένουν στην Νέα Σμύρνη
και κατά προτεραιότητα
•
•
•

•

Στους ωφελούμενους του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα
Αλληλεγγύης»
Σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού
Σε όλους όσοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της
οικογένειάς τους (οικονομική αδυναμία, ανεργία, έλλειψη στέγης,
προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος)
Γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού

Λειτουργία:
Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Σμύρνης βρίσκεται στην οδό Ελευθερίου
Βενιζέλου 18, 17121 Νέα Σμύρνη, στον 2ο όροφο.
Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00- 15:00.
Εξυπηρέτηση κοινού (ΚΕΑ, Προνοιακά Επιδόματα κ.α.) Δευτέρα- ΤρίτηΠαρασκευή 08:30- 13:00 κατόπιν ραντεβού.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 2025877
Email: kpns@neasmyrni.gr

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:
•
•
•
•
•
•

https://opeka.gr/
http://teba.eiead.gr/
https://www.efka.gov.gr/el
https://www.koinonikomerisma.gr/
https://www.idika.gr/kot/
https://www.eydap.gr/MyAccount/SocialInvoice

