Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4368 (ΦΕΚ
21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ.
14435/1135/29.03.2016 που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους
(ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016).
Αποτελούν τον βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “One Stop Shοp”,
με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, το οποίο, υποστηρίζοντας ή συνεργώντας
με τη Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών του κάθε ΟΤΑ, αποτελούν μία δράση
«ομπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται και θα ενισχύσουν τις
πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται, όπως η καθολική εφαρμογή
του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, οι ρυθμίσεις
του Ν. 4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η εφαρμογή
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και την ΓΓ Δια
Βίου Μάθησης, κλπ
Με τη λειτουργία τους επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για
την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά
προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης.
Η δημιουργία των Κέντρων Κοινότητας έχει ως στόχο να συμβάλει στην
αντιμετώπιση της απουσίας ολοκληρωμένης προσέγγισης σχεδιασμού και
εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, στην αντιμετώπιση της
αποσπασματικότητας των δράσεων μεμονωμένων φορέων χωρίς κεντρικό
σχεδιασμό και της άνισης χωρικής κατανομής των κοινωνικών υποδομών και
υπηρεσιών στους Δήμους.

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 κινούνται σε τρεις κεντρικούς
άξονες:
Α) Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών
κοινωνικής προστασίας
Γ) Παροχή Υπηρεσιών. 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 πολιτισμικού, επιμορφωτικού,
κοινωνικού περιεχομένου.

Το 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.

Ωφελούμενοι
Ως ωφελούμενος ορίζεται ο πολίτης που κάνει χρήση των υπηρεσιών και παροχών
του Κέντρου, και ο οποίος έχει καταγραφεί στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό
σύστημα και έχει αποκτήσει μοναδικό αριθμό 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.
Το κέντρο κοινότητας υπάγεται διοικητικά, οικονομικά και θεσμικά στην Δήμο
Πύδνας-Κολινδρού. Οι πόροι προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
στο πλαίσιο του θεματικού στόχου 9 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.

Στελέχωση του Κέντρου

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού στελεχώνεται από δύο
Υπαλλήλους, μια Κοινωνική Λειτουργό και μια Ψυχολόγο.
Ωράριο λειτουργίας
Το Κέντρο λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή 07:00-15:00
Επικοινωνία
Κοινωνική Λειτουργός: Ιορδανίδου Μαρία
Ψυχολόγος: Τίγκα Πασχαλίνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2351021286
Fax: 2351021286
e-mail: kentrokoinotitas@pydnas-kolindrou.gr

