Γσο λόγια για το «Κέντρο Κοινότητας τοσ Γήμοσ Νέας Σμύρνης»
Τν Κέληξν Κνηλόηεηαο ηνπ Γήκνπ Νέαο Σκύξλεο είλαη κηα λέα δνκή πνπ ζεζκνζεηήζεθε κε ηνλ
λ.4368 (ΦΔΚ 21 Α΄/21.02.2016) θαη ηελ Κνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε κε Α.Π. Γ23/ΟΙΚ.
14435/1135/29.03.2016 πνπ νξίδεη ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο ηνπο (ΦΔΚ 854
Β’/30.03.2016). Τα Κέληξα Κνηλόηεηαο, απνηεινύλ ηνλ βαζηθό «ππξήλα» δηεπξπκέλσλ
ππεξεζηώλ ηύπνπ “One Stop Shνp”, κε εμαηνκηθεπκέλε νιηζηηθή πξνζέγγηζε, ην νπνίν,
ππνζηεξίδνληαο ή ζπλεξγώληαο κε ηε Γ/λζε Κνηλσληθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ θάζε ΟΤΑ, απνηεινύλ
κία δξάζε «νκπξέια» παξέρνληαο ππεξεζίεο νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη θαη ζα εληζρύζνπλ ηηο
πνιηηηθέο πνπ ήδε πινπνηνύληαη ή πξνγξακκαηίδνληαη, όπσο ε θαζνιηθή εθαξκνγή ηνπ
Κνηλσληθνύ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγύεο, ην πξόγξακκα ηνπ ΤΔΒΑ, νη ξπζκίζεηο ηνπ Ν.
4320/2015 γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ε εθαξκνγή ελεξγεηηθώλ πνιηηηθώλ
απαζρόιεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΑΔΓ θαη ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο,
θιπ.
Με ηε ιεηηνπξγία ηνπο επηδηώθεηαη ε αλάπηπμε ελόο ηνπηθνύ ζεκείνπ αλαθνξάο γηα ηελ
ππνδνρή, εμππεξέηεζε θαη δηαζύλδεζε ησλ πνιηηώλ κε όια ηα θνηλσληθά πξνγξάκκαηα θαη
ππεξεζίεο πνπ πινπνηνύληαη ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, δειαδή ζηνλ Γήκν καο.
Τν Κέληξν δηαζύλδεεη ηα σθεινύκελα άηνκα- πνιίηεο ηνπ Γήκνπ Νέαο Σκύξλεο κε επηκέξνπο
θνξείο θαη ππεξεζίεο (ππεξεζίεο Γήκνπ, δεκόζηεο ππεξεζίεο, εζεινληηθέο νξγαλώζεηο,
νξγαληζκνύο θνηλσληθνύ ραξαθηήξα θιπ) γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ηνπο. Απηό
επηηπγράλεηαη κε κία πξώηε θαηαγξαθή – θνηλσληθό ηζηνξηθό ζην Μεηξών Ωθεινπκέλσλ ηνπ
Κέληξνπ, πνπ δίλεη κηα εηθόλα ζηνπο επαγγεικαηίεο Κνηλσληθνύο ιεηηνπξγνύο γηα ηηο αλάγθεο
πνπ ρξεηάδεηαη λα θαιπθζνύλ ζε θάζε πεξίπησζε εμαηνκηθεπκέλα, ώζηε λα εμππεξεηνύληαη από
ηελ Κνηλσληθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ ή λα παξαπέκπνληαη ζηελ θαηάιιειε ππεξεζία. Δπίζεο
παξέρεηαη ζπκβνπιεπηηθή από ηελ ςπρνιόγν ηνπ Κέληξνπ ζε ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηνπο
εμππεξεηνύκελνπο πνιίηεο, όπσο αλεξγία, επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία, ζρέζεηο, ςπρηθή
αζζέλεηα θαη θνηλσληθή έληαμε.
Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ 18, 2Ος όρουος (σσστεγάζεται με την
Κοινωνική Υπηρεσία τοσ Γήμοσ)
Λειτοσργεί:
Γεστέρα έως Παρασκεσή και ώρες 8πμ-3μμ.
Αιτήσεις για το ΚΔΑ: Γεστέρα, Τρίτη και Παρασκεσή 08:30πμ-1μμ.
Στεγάζεται:

Ωθεινύκελνη ηεο πξάμεο είλαη όινη νη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Νέαο Σκύξλεο, θαη θαηά
πξνηεξαηόηεηα άηνκα θαη νηθνγέλεηεο πνπ δηαβηνύλ ζε ζπλζήθεο θηώρεηαο θαη θνηλσληθνύ
απνθιεηζκνύ, παηδηά πνπ βηώλνπλ θαηαζηάζεηο απνθιεηζκνύ, νη σθεινύκελνη ηνπ
Πξνγξάκκαηνο «Διάρηζην Δγγπεκέλν Δηζόδεκα» ΚΔΑ, θαη γεληθόηεξα εππαζείο νκάδεο
πιεζπζκνύ όπσο πεξηγξάθνληαη ζην «Δζληθό Σηξαηεγηθό πιαίζην γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε».
Τν Κέληξν ήδε αξηζκεί 1423 σθεινύκελνπο (έσο 10/4/2018).
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