Τίτλος Πράξης:
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Iόνια Νησιά 2014-2020.
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών-Κοινωνικό Παντοπωλείο ∆ήµου Λευκάδας»
ΚΩ∆ΙΚΟΣ MIS: 5002118.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 117.000€
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: 36 ΜΗΝΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Η πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.
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ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Κοινωνικό Παντοπωλείο ∆ήµου Λευκάδας.
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Προϋπολογισµός 1ου Υποέργου (χωρίς Φ.Π.Α.) 117.000
Προϋπολογισµός 1ου Υποέργου (µε Φ.Π.Α.)
∆ιάρκεια υποέργου: 36 µήνες
Φυσικό αντικείµενο: Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασµού της ελληνικής πολιτείας
και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ειδικότερα, για τη δηµιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισµού
(ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρµογή
τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες, µε βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την
αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα του συστήµατος κοινωνικής προστασίας. Το φυσικό
αντικείµενο του έργου, αφορά στη στελέχωση µε δύο άτοµα προσωπικό για τη λειτουργία του
Κοινωνικού Παντοπωλείου στη Λευκάδα, καθώς και στο κόστος των απαιτούµενων λειτουργικών
δαπανών των δοµών. Η ∆οµή θα εποπτεύεται από την Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου.
Στόχοι και αποτελέσµατα: Θα λειτουργήσει για τα επόµενα τρία χρόνια, ένα Κοινωνικό Παντοπωλείο
που απευθύνεται σε άτοµα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια
καθώς και οι δικαιούχοι/αιτούντες διευθνούς προστασίας. Με την λειτουργία του Παντοπωλείου ,
προβλέπεται να εξυπηρετούνται αρχικά πάνω από 100 νοικοκυριά το µήνα, µε προοπτική άυξησης
(πάνω από 300 νοικοκυριά) µέχρι την ολοκλήρωση της πράξης που µεταφράζεται σε εξακόσια
ογδόντα (680) περίπου άτοµα.
Ολοκλήρωση φυσικού αντικειµένου: 17/09/2020
Πρόσθετο υλικό:
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λευκάδας λειτουργεί από το 2012. Με την αριθμ. 2220/30-11-2016
απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων , εντάχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια
Νησιά 2014-2020» και στελεχώθηκε με δύο υπαλλήλους για την αποτελεσματικότερη λειτουργία. Η λειτουργία
της Δομής, ύστερα από την ένταξη, ξεκίνησε τις 18-9-2019.
Η Δομή εποπτεύεται από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου
Λευκάδας.
Οι στόχοι μας:
•

η κάλυψη πρωτογενών αναγκών των ευπαθών- κοινωνικά και οικονομικά- ατόμων και οικογενειών, με
τη δωρεάν παροχή προϊόντων και ειδών πρώτης ανάγκης για σίτιση και ένδυση

•

η διοργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων με σκοπό την συγκέντρωση τροφίμων και άλλων ειδών

•

η ευαισθητοποίηση ατόμων και ομάδων πληθυσμού και επιχειρήσεων με στόχο τη συμμετοχή τους σε
προγράμματα στήριξης των οικονομικά αδύναμων κατοίκων
Οι παροχές :
Η «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λευκάδος», παρέχει σε μηνιαία
βάση στους ωφελούμενους της , τα εξής :
τυποποιημένα τρόφιμα μακράς διαρκείας.
είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας
είδη βρεφικής ανάπτυξης
είδη ένδυσης υπόδησης
Οι Πόροι:

Οι πόροι της «Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λευκάδας» προέρχονται
από:
•
•
•
•

δωρεές και χορηγίες πολιτών, επιχειρήσεων, επαγγελματιών, συλλόγων, σωματείων και ιδρυμάτων
κάθε νομικής μορφής.
Τον προϋπολογισμό του Δήμου Λευκάδας
Οικονομικές ενισχύσεις και χορηγίες τρίτων
Εθνικά, Περιφερειακά Και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, που στοχεύουν στη καταπολέμηση της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με δικαιούχο τον Δήμο Λευκάδας

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι της Δομής, είναι άτομα και οικογένειες που κατοικούν στα όρια του Δήμου Λευκάδας, βρίσκονται
σε δυσμενή οικονομική κατάσταση και αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση καθόλη τη διάρκεια του έτους . Η διαδικασία εξέτασης
των αιτήσεων και η επιλογή διενεργείται κάθε εξάμηνο κατά τους μήνες Μάιο και Νοέμβριο.
Η Δομή μας στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Διοικητήριο Λευκάδας επί τη συμβολή των οδών Αντ.
Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη και τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι: 2645360534, 2645360592, 2645360607

