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Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν νέες δομές, που σχεδιάστηκαν από το
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ιδρύθηκαν σε Δήμους και συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Η
λειτουργία τους εστιάζει στην υποδοχή, την ενημέρωση και την υποστήριξη
πολιτών, ειδικότερα αυτών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Παράλληλα στοχεύουν στην παροχή υπηρεσιών και τη διασύνδεση των
ωφελουμένων ατόμων με όλους τους φορείς, δομές, Υπηρεσίες, Κοινωνικά
Προγράμματα και δράσεις, με σκοπό την κοινωνική ένταξη, καθώς και την
ένταξη στην αγορά εργασίας.
Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λευκάδας ξεκίνησε τη λειτουργία του στις
18 Σεπτεμβρίου 2017 και στεγάζεται επί της οδού Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ.
Κατωπόδη (Διοικητήριο, 1ος όροφος). Το 2019 η λειτουργία της δομής
παρατάθηκε κατά (3) τρία έτη βάση της αρ. απόφασης ΔΣ 374/2019 και
στελεχώθηκε με επιπλέον προσωπικό. Από τότε και μέχρι σήμερα
στελεχώνεται από τρείς Κοινωνικούς Λειτουργούς και ένα Ψυχολόγο.
Κατά το Ά Εξάμηνο του 2021, το Κέντρο Κοινότητας διεκπεραίωσε 289
αιτήματα πολιτών, τα οποία αφορούσαν ενδεικτικά:
 Ενημέρωση για κρατικές παροχές , επιδόματα και καλυτέρευση
συνθηκών διαβίωσης.
 Παραπομπές σε υπηρεσίες και δομές, που δραστηριοποιούνται στο
Δήμο, ανάλογα με τις ανάγκες που εντοπίστηκαν.
 Αιτήσεις και πληροφορίες για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
(πρώην ΚΕΑ).
 Αιτήσεις και πληροφορίες για το Επίδομα Στέγασης.
 Αιτήσεις και πληροφορίες για τα Προνοιακά Επιδόματα.
 Αιτήσεις και πληροφορίες για το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ανασφάλιστων Υπερηλίκων.
 Αιτήσεις και πληροφορίες για το Επίδομα Γέννησης.
 Ενημέρωση για προγράμματα Ανέργων και παραπομπή των πολιτών
κατά περίπτωση στον ΟΑΕΔ.
 Ατομικές συνεδρίες ψυχοκοινωνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης.

 Συναντήσεις δικτύωσης με τοπικούς φορείς και υπηρεσίες με στόχο την
αλληλοενημέρωση για το πλαίσιο λειτουργίας των δομών, τις
παρεχόμενες υπηρεσίες τους και την συνεργασία για την ανάπτυξη
κοινού πλάνου παρέμβασης.
 Εργασιακή συμβουλευτική, αναζήτηση αγγελιών ανεύρεσης εργασίας,
αναζήτηση προκηρύξεων, βοήθεια στη συμπλήρωση αιτήσεων και στη
συγκέντρωση δικαιολογητικών, ενημέρωση για προγράμματα
επαγγελματικής κατάρτισης.
 Πραγματοποίηση κοινωνικών ερευνών για τη διερεύνηση συνθηκών
διαβίωσης.
 Διαμεσολάβηση με υπηρεσίες όπως π.χ. ΟΠΕΚΑ, ΚΕΠΑ, Υπουργεία,
για την εξυπηρέτηση των πολιτών.
 Δικτύωση και επικοινωνία με Κέντρα Κοινότητα άλλων περιοχών της
χώρας.
 Ανάρτηση δεκατριών 13 ανακοινώσεων και Δελτίων Τύπου στα τοπικά
ΜΜΕ (ηλεκτρονικά ΜΜΕ, τοπικές εφημερίδες, ραδιοφωνικοί σταθμοί).
 Ενέργειες ευαισθητοποίησης για την περιορισμό της διασποράς του
COVID-19 όπως τη διενέργεια rapid tests σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ.
 Συνεργασία με Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου και τους
παραγωγούς της υπαίθριας Λαϊκής Αγοράς για τη συλλογή προϊόντων
και διάθεσή τους σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες.
 Συνεργασία με τοπικά κομμωτήρια του Δήμου για τη δράση δωρεάς
μαλλιών σε γυναίκες πάσχουσες από καρκίνο και διανομή αφισών,
φυλλαδίων και διαφημιστικού υλικού.
 Συνεργασία με ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και Ειδικό Δημοτικό Σχολείο για
δημιουργία πασχαλινών καρτών.
 Δημιουργία ηχητικού σποτ και ψηφιακού βίντεο για την πασχαλινή
δράση.
 Συνεργασία με Γηροκομείο Λευκάδας για παράδοση πασχαλινών
καρτών και δώρων σε άτομα τρίτης ηλικίας.
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Η δια ζώσης εξυπηρέτηση των πολιτών, κατά τους μήνες της
πανδημίας, πραγματοποιήθηκε κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού και
τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας.
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