ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
Η ίδρυςθ του Κοινωνικοφ Παντοπωλείου/Παροχή Συςςιτίου εντάςςεται
ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ του Διμου Μεγαρζων για τθν ανάπτυξθ τθσ
κοινωνικισ πολιτικισ ςε τοπικό επίπεδο, με ςτόχο τθν εφαρμογι προγραμμάτων και
δράςεων για τθν προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ, τθν καταπολζμθςθ τθσ
φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, τθν ευαιςκθτοποίθςθ ατόμων και
ομάδων πλθκυςμοφ κακϊσ και επιχειριςεων, με ςτόχο τθ ςυμμετοχι τουσ ςε
προγράμματα ςτιριξθσ των οικονομικά αδφναμων κατοίκων.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο με τθν παράλλθλθ δράςθ τθσ Παροχισ Συςςιτίου
είναι δομι, θ οποία κα διανζμει ςε τακτικι βάςθ, ςε μεμονωμζνα άτομα και
νοικοκυριά, τα οποία βρίςκονται ςε κατάςταςθ φτϊχειασ ι απειλοφνται από τθν
φτϊχεια και κατοικοφν ςτον Διμο Μεγαρζων, είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ για τθ ςίτιςθ,
τθν ζνδυςθ και τθν ατομικι υγιεινι και κακαριότθτα.
Στο πλαίςιο λειτουργίασ του Κοινωνικοφ Παντοπωλείου του Διμου Μεγαρζων και
τθσ παράλλθλθσ λειτουργίασ του τθσ Παροχισ Συςςιτίου προβλζπονται οι εξισ
υπθρεςίεσ:


Η διανομι ςυςκευαςμζνων τροφίμων και ειδϊν παντοπωλείου, ειδϊν ατομικισ
υγιεινισ και κατεψυγμζνων προϊόντων



Η διανομι ειδϊν ζνδυςθσ και υπόδθςθσ, ειδϊν οικιακοφ εξοπλιςμοφ,
παιχνιδιϊν κ.λ.π. καινοφριων ι «δεφτερο χζρι»



Η διανομι ειδϊν ψυχαγωγίασ, όπωσ βιβλία, cd, dvd, για τθν κάλυψθ αναγκϊν
μάκθςθσ και πολιτιςμοφ



Η διανομι φαγθτοφ ςε απόρουσ και αςτζγουσ



Η διάγνωςθ και καταγραφι τθσ ανάγκθσ ψυχοκοινωνικισ ενδυνάμωςθσ και
υποςτιριξθσ των ωφελουμζνων, θ παραπομπι τουσ ςτισ κατάλλθλεσ
κοινωνικζσ υπθρεςίεσ – δομζσ για τθν υποςτιριξι τουσ και θ παρακολοφκθςθ
(follow up) τθσ πορείασ τουσ

Ωσ Δομι Παροχισ Βαςικϊν Αγακϊν θ λειτουργία του χρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ςτο πλαίςιο του ΕΣΠΑ 2014 -2020 (Περιφερειακό
Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗΣ 2014 – 2020) και οι υπθρεςίεσ του παρζχονται
δωρεάν.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο ςυςτεγάηεται με τισ υπόλοιπεσ κοινωνικζσ δομζσ του
Διμου (Κζντρο Κοινότθτασ, Κοινωνικό Φαρμακείο), ςτελεχϊνεται από κοινωνικι
λειτουργό, διοικθτικό – βοθκθτικό προςωπικό και μαγείριςςα και βοθκό
μαγείριςςασ και το ωράριο λειτουργίασ του είναι από 08:00 ζωσ 16:00.

Στοιχεία Επικοινωνίασ:
Διεφκυνςθ: Μινϊασ & 42ο χλμ. Π.Ε.Ο.Α.Κ.
Τθλζφωνο Επικοινωνίασ : 2296026719
e-mail: koinpantopoleiodimoumegareon@gmail.com

