Δελτίο Τύποσ Δημάρτοσ Παρανεστίοσ για την λειτοσργία τοσ
Κέντροσ Κοινότητας.
Τν Κέληξν Κνηλόηεηαο Παξαλεζηίνπ ιεηηνπξγεί από ηηο 16/08/2017,
ζηειερώλεηαη από έλαλ Κνηλσληθό Λεηηνπξγό, κία Κνηλσληθή
Δπηζηήκνλα θαη κία Οηθνλνκνιόγν, ζπζηεγάδεηαη ζην Γεκνηηθό
Καηάζηεκα Παξαλεζηίνπ, εμππεξεηεί θαζεκεξηλά από ηηο 07:00 έσο ηηο
15:00 αιιά εμππεξεηεί θαη θαηά ηόπνπο ζηηο ηνπηθέο θνηλόηεηεο.
Σεκεησηένλ όηη όπνηνο επηζπκεί, δύλαηαη λα εμππεξεηεζεί θαη εθηόο ηνπ
πξναλαθεξόκελνπ σξαξίνπ θαηόπηλ ξαληεβνύ ζηα ηειέθσλα
2524350161-2524350162-2524350112.
Από ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη κέρξη ζήκεξα ζπλνιηθά 450
πνιίηεο απεπζύλζεθαλ ζην Κέληξν, δεηώληαο ιύζε ζηα δηάθνξα
αηηήκαηά ηνπο.
Σπγθεθξηκέλα 148 πνιίηεο ππνζηεξίρζεθαλ ζηελ ππνβνιή αίηεζεο (γηα
ην επίδνκα νξεηλώλ πεξηνρώλ, ην επίδνκα πνιπηέθλσλ αγξνηηζζώλ, ην
επίδνκα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, ην θνηλσληθό κέξηζκα, ην θνηλσληθό
νηθηαθό ηηκνιόγην θαζώο θαη γηα πξνθεξύμεηο δεκνζίνπ θαη αηηήζεηο πνπ
αθνξνύλ ζηα πξνγξάκκαηα ηεο θνηλσθεινύο εξγαζίαο ηνπ ΟΑΔΓ).
113 πνιίηεο επηζθέθζεθαλ ην Κέληξν Κνηλόηεηαο πξνο ελεκέξσζε θαη
πιεξνθόξεζή ηνπο ζρεηηθά κε ην Κνηλσληθό Δηζόδεκα Αιιειεγγύεο
(ΚΔΑ), ηηο δηάθνξεο πξνθεξύμεηο, ηα νηθνγελεηαθά θαη αλαπεξηθά
επηδόκαηα, ηελ θνηλσθειή εξγαζία θαη γεληθόηεξα γηα επίθαηξα ζέκαηα
πνπ ηνπο απαζρόιεζαλ.
62 πνιίηεο πξνζήιζαλ γηα ηξνπνπνίεζε ηεο αίηεζεο ηνπο ζην ΚΔΑ θαη
18 γηα ππνβνιή λέαο αίηεζεο.
36 άηνκα απεπζύλζεθαλ γηα εξγαζηαθή ζπκβνπιεπηηθή.
27 γηα ςπρνινγηθή ππνζηήξημε-ζπκβνπιεπηηθή.
Σε 29 πνιίηεο πνπ απαζρνινύληαη ζηνλ θιάδν ηεο γεσξγίαο θαη ηεο
θηελνηξνθίαο ην Κέληξν ηνπο δεκηνύξγεζε ινγαξηαζκό ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ δηόηη ήηαλ απαξαίηεηνο γηα ηηο δειώζεηο ηνπο θαιιηέξγεηαο
ΟΣΓΔ.

Τέινο 11 πνιίηεο ήξζαλ ζην Κέληξν γηα ηελ αλαλέσζε θάξηαο αλεξγίαο
θαη ηελ έθδνζε βεβαίσζεο αλεξγίαο.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ην Κέληξν Κνηλόηεηαο έρεη αλαιάβεη ηελ
δηαλνκή ηξνθίκσλ κέζσ ηνπ Τακείνπ Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο
Απόξνπο (ΤΔΒΑ), εμππεξεηώληαο ζηηο 1-9-2017 54 σθεινύκελα
λνηθνθπξηά (24 πνιππξόζσπα, 18 κνλνπξόζσπα, 4 κνλνγνλετθέο
νηθνγέλεηεο θαη 8 άζηεγνπο).
Πέξαλ όκσο ησλ αηηεκάησλ πνπ δέρεηαη ην Κέληξν Κνηλόηεηαο
θαζεκεξηλά, ηα ζηειέρε ηνπ πξαγκαηνπνηνύλ ζπρλέο επηζθέςεηο ζε όιεο
ηηο Τνπηθέο Κνηλόηεηεο αθνπγθξαδόκελνη ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ θαη
κε θαη’νίθνλ επηζθέςεηο.
Γηεμήρζεζαλ θνηλσληθέο έξεπλεο, ηξεηο γηα ηε ρνξήγεζε έθηαθησλ
νηθνλνκηθώλ εληζρύζεσλ κέζσ ηνπ Γήκνπ, δύν γηα έληαμε ησλ δεκνηώλ
ζην Θεξαπεπηήξην Φξόλησλ Παζήζεσλ θαη κία γηα ρνξήγεζε αζηεγίαο.
Σεκαληηθή, γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ησλ αηηεκάησλ ησλ δεκνηώλ,
είλαη ε δηαζύλδεζε ηνπ Κέληξνπ κε Υπεξεζίεο θαη Φνξείο ηεο πεξηνρήο
όπνπ ρξεηάζηεθε λα παξαπεκθζνύλ νξηζκέλνη πνιίηεο καο. (ΟΑΔΓ,
γξαθεία ΑΜΚΑ, Γηνηθεηήξην, Δθνξία, ΚΔΠ, Πξόλνηα, ΓΔΗ, Κέληξν
Υγείαο)
Δπηπξόζζεηα ην Κέληξν δξαζηεξηνπνηείηαη ζε δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη
επαηζζεηνπνίεζεο.
Δηδηθόηεξα ζηηο 16/09/2017 πξαγκαηνπνηήζεθε ε δξάζε « Από
θαξδηάο..» ζηα πιαίζηα ηεο 15εο Παλειιήληαο Λακπαδεδξνκίαο
Δζεινληώλ Αηκνδνηώλ.
Σηηο 20/11/2017 ελόςεη ηεο Παγθόζκηαο Ηκέξαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ
παηδηνύ δηνξγαλώζεθε ε δξάζε « Όινη καδί κηα αγθαιηά» κε ηε
ζπκκεηνρή ησλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ Αδξηαλήο-Νηθεθόξνπ θαη
Παξαλεζηίνπ.
Γξάζε ελεκέξσζεο θαη πξόιεςεο γηα ηελ Παγθόζκηα Ηκέξα θαηά ηνπ
HIV ζηηο 01/12/2017 «ζε+ηθέο ζθέςεηο» ζην Κέληξν Παηδηθήο Μέξηκλαο
Αξξέλσλ Γξάκαο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θηινμελνύκελσλ ηνπ Κέληξνπ
άλσ ησλ 15 εηώλ.

Αληίζηνηρε δξάζε γηα ηελ ελεκέξσζε γηα ηνλ ηό HIV «ζε+ηθή
πξνζέγγηζε» ζην Γπκλάζην-Λύθεην Παξαλεζηίνπ ζηηο 09/02/2018 κε ηε
ζπκκεηνρή ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ θαη ηνπο καζεηέο όισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ
Λπθείνπ.
Σηηο 06/03/2018
κε αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Ηκέξα θαηά ηνπ
ελδνζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ θαη ηελ ελδνζρνιηθήο βίαο πξαγκαηνπνηήζεθε
εθδήισζε κε ζέκα « όρη ζηε βία-λαη ζηε θηιία» πνπ έιαβε ρώξα ζηα
λεπηαγσγεία Νηθεθόξνπ θαη Αδξηαλήο.
Σηηο 22/05/2018 πξαγκαηνπνηήζεθε νκηιία κε ζέκα: « Πξαθηηθέο
ζπκβνπιέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ» ζην Λύθεην
Παξαλεζηίνπ.
Με αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Ηκέξα Πεξηβάιινληνο ζηηο 05/06/2018 ην
Κέληξν Κνηλόηεηαο δηνξγάλσζε ηε δξάζε : «Όιε ε γε κηα αγθαιηά» ζην
λεπηαγσγείν Αδξηαλήο.
Σηηο 17/06/2018, αλήκεξα ηεο γηνξηήο ηνπ παηέξα, πξαγκαηνπνηήζεθε ε
δξάζε κε ζέκα: « Ο ξόινο ηνπ παηέξα ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία» ζηελ
Πιαηεία Σηαζκνύ ζην Παξαλέζηη θαη ζηελ Τνπηθή Κνηλόηεηα Αδξηαλήο.
Ο εηήζηνο θύθινο ησλ δξάζεσλ ηνπ Κέληξνπ Κνηλόηεηαο έθιεηζε γηα ηελ
θεηηλή ρξνληά κε ηελ εβδνκάδα αλάγλσζεο θαη δεκηνπξγηθόηεηαο κε
ζέκα: « Μ΄έλα βηβιίν ηαμηδεύσ..» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Γεκνηηθή
Βηβιηνζήθε Αδξηαλήο κε ηε ζπκκεηνρή παηδηώλ 6-12 εηώλ.
Η ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Κνηλόηεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο άιιεο
ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη κε πίζηε ζηελ αξρή ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ
πνιίηε, αξρή πνπ ελζηεξλίδνληαη θαη κε δήιν ππεξεηνύλ ηα ζηειέρε ηνπ
Κέληξνπ Κνηλόηεηαο, θαιύπηεη ήδε από ηνλ πξώην ρξόλν ιεηηνπξγίαο
ηνπ ην κεγάιν θελό πνπ ππήξρε ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ηα
πξνεγνύκελα ρξόληα, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ.
Τελ ηδηαίηεξα δύζθνιε πεξίνδν πνπ δηαλύνπλ ηα ειιεληθά λνηθνθπξηά
θαη ππό ηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπ κέζνπ Έιιελα, ε ιεηηνπξγία ηεο
ζπγθεθξηκέλεο δνκήο ζηνλ δήκν καο εθπιεξώλεη ηνλ ζηόρν πνπ είρακε
ζέζεη σο δεκνηηθή αξρή γηα άκεζε παξνρή θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ ζηνπο
πνιίηεο καο ζηνλ ηόπν θαηνηθίαο ηνπο.

Γξαθείν Γεκάξρνπ

