ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΕ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΟΜΑ
Σο Κζντρο Κοινότθτασ είναι μια νζα κοινωνικι δομι που κεςμοκετικθκε με το Ν.
4368

(ΦΕΚ

21

Α'/21.02.2016)

και

τθν

Κοινι

Τπουργικι

Απόφαςθ

(Κ.Τ.Α.)

Δ23/ΟΙΚ.14435/29.03.2016 (ΦΕΚ 854 Β'/30.03.2016) που ορίηει τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ
λειτουργίασ του.
το Διμο Μεγαρζων λειτουργεί Διευρυμζνο Κζντρο Κοινότθτασ με Παράρτθμα
Ρομά από τον επτζμβριο του 2017 ζωσ ςιμερα, από Δευτζρα ζωσ Παραςκευι και ϊρεσ
07:00 ζωσ 15:30. Σο Κζντρο Κοινότθτασ εςτιάηει αφενόσ ςτθν υποδοχι και ςτθν ενθμζρωςθ
των πολιτϊν, ειδικότερα όςων ανικουν ςε ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ και αφετζρου ςτθν
υποςτιριξι τουσ με ςκοπό τθ βελτίωςθ του βιοτικοφ τουσ επιπζδου παράλλθλα με τθ
ςυνεργαςία που αναπτφςςει με τισ λοιπζσ κοινωνικζσ δομζσ και υπθρεςίεσ του Διμου.
H χρηματοδότηςη του Κζντρου Κοινότητασ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Σαμείο ςτο πλαίςιο του ΕΠΑ 2014-2020 (Περιφερειακό Επιχειρηςιακό
Πρόγραμμα ΑΣΣΙΚΗ 2014 – 2020) και οι υπθρεςίεσ του παρζχονται δωρεάν.
Η δομι ςτελεχϊνεται από:


Δυο Κοινωνικοφσ Λειτουργοφσ



Ζναν Κοινωνιολόγο



Ζναν Πτυχιοφχο Διοίκθςθσ Επιχειριςεων



Ζναν Παιδαγωγό



Ζναν Επιςκζπτθ Τγείασ και



Ζναν Διαμεςολαβθτι

Οι υπηρεςίεσ που παρζχει το Κζντρο Κοινότητασ κινοφνται ςε (3) κεντρικοφσ άξονεσ:
Α)

Τποδοχι - Ενθμζρωςθ - Τποςτιριξθ των πολιτϊν :

Πλθροφόρθςθ ι/και παραπομπι των πολιτϊν ςχετικά με τα προγράμματα πρόνοιασ και
κοινωνικισ ζνταξθσ που υλοποιοφνται ςε τοπικό, περιφερειακό ι εκνικό επίπεδο (π.χ.
Ελάχιςτο Εγγυθμζνο Ειςόδθμα)
Β)

υνεργαςίεσ

με Τπθρεςίεσ, Φορείσ και Δομζσ Παροχισ Τπθρεςιϊν Κοινωνικισ

Προςταςίασ
Γ)

Παροχι Τπθρεςιϊν, που κα αποςκοποφν ςτθ βελτίωςθ του βιοτικοφ επιπζδου των

πολιτϊν και κα διαςφαλίηουν τθν κοινωνικι ζνταξθ των ωφελουμζνων



Διενζργεια αιτιςεων για Ελάχιςτο Εγγυθμζνο Ειςόδθμα, Επίδομα τζγαςθσ,
Προνοιακζσ Παροχζσ ςε Άτομα με Αναπθρία, Επίδομα Αναςφάλιςτων Τπερθλίκων,
Επίδομα Γζννθςθσ



Παροχι ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ – Κοινωνικι Εργαςία με Άτομα, Οικογζνειεσ
και ςτθν Κοινότθτα



Παροχι γενικισ ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ για τθν ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ



Τπθρεςίεσ επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ (ενθμζρωςθ για πικανά ςεμινάρια,
κζςεισ εργαςίασ, επιδοτοφμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ, ΕΠΑ, κλπ)



Ανάπτυξθ δράςεων μακθςιακισ ςτιριξθσ παιδιϊν Ρομά ςχολικισ θλικίασ



Εντοπιςμόσ και καταγραφι των προβλθμάτων ςτθ ςχολικι ζνταξθ των παιδιϊν
Ρομά. Επίλυςθ εκκρεμοτιτων για τθν εγγραφι των παιδιϊν ςτο ςχολείο



Παρακολοφκθςθ τθσ ςχολικισ διαρροισ των μακθτϊν Ρομά ςτα ςχολεία του
Διμου Μεγαρζων. υνεργαςία με τισ διευκφνςεισ και τουσ εκπαιδευτικοφσ των
ςχολείων για τθν αναηιτθςθ των μακθτϊν που διαρρζουν και τθν επανζνταξθ τουσ
ςτθ ςχολικι διαδικαςία.



Προλθπτικζσ εξετάςεισ (μζτρθςθ αρτθριακισ πίεςθσ και ςακχάρου)



Εμβόλια ςε ςυνεργαςία με εμπλεκόμενουσ φορείσ



Κλείςιμο ραντεβοφ ςε μονάδεσ υγείασ

τοιχεία Επικοινωνίασ:
Διεφκυνςθ: Μινϊασ & 42ο χλμ. Π.Ε.Ο.Α.Κ.
Σθλζφωνο Επικοινωνίασ : 2296026862
e-mail: k.koinotitas.roma.megara@gmail.com

