με
σεβασμό
σε μ
στην ανθρώπ
θρώπινη
αξιοπρέπει
ξ έ ια...
Κοινωνικές Δομές Τομέας Υγεείας Ψυχική Υγεία Δράσεις
Παροχές Σύνδεση με φορείς Συνεργασίες

στόχος μας δεν
δ είναι
πλά να σας εννημερώσουμε...
ύνουμε πρόσκληση θάρρους
λουμε να απευθύ
όλους τους Νεοσμυρνιώτες για παραδοχή
ν αδυναμιών που υπάρχουν γύρω μας.
Μας θλίβ
βουν όλους… Αντί όμως να κλλείνουμε τα μάτια
στις δυσάρεστες εικόνες, εμείς ανοίγουμμε τα μάτια και τα αυτιά στις λύσεις.
Θέλουμε ννα είστε ενημερωμένοι
για να εννημερώσετε τους ανθρώπουςς γύρω σας,
για να έρθετε
έρ
ρθετε οι ίδιοι εδώ και να δεχχτείτε τη βοήθεια που δικαιούστε,
α να προσφέρετε εθελοντικά,
για να μας προτείνετε νέες ιδέες, για
ή για να αισθάνεστε ήσυχοι για τους συμπολίτες μας που διανύουν
δύσκολες ώρες.
Θέλουμε να γνωρίζετε ότι κάνουμε και θθα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε
η Νέα Σμύρνη να σταθεί όρθια, αγέρωχηη, δυνατή, πιο δυνατή από την κρίση.

Όταν η Οικονομική Κρίση βαθαίνει και σσυμπαρασύρει αρχές και αξίες…
Τότε, «μιλάει» η Ευθύνη, η Πράξη, η Ψυχή και συστήνονται Δομές!
Όταν η βοήθεια αφορά όλο και περισσόότερο πληθυσμό
και όχι μόνο λίγους απόρους...

Tότε οργανώνεται ο Εθελοντισμόςς και στήνονται Δίκτυα Αλληλεγγύης!
Όταν το πρόβλημά σου γίνεται και δικό μας…
Τότε, υπενθυμίζουμε ότι κανείς δεεν είναι Μόνος!
Νέα Σμύρνη, Ιούνιος 2018
Επιμέλεια κείμενων: Τμήμα Κοινωνικής
Πολιτικής Δήμου Νέας Σμύρνης
Καλλιτεχνική επιμέλεια - Εκτύπωση: www.2plus1.gr
Σχεδιασμός - Γραφικά: Δημήτρης Δαφνής
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Κάνουμε πράξη την Αλληλεεγγύη στον Συνάνθρωπο!
Ο Δήμαρχος
Νέας Σμύρνης

Ο Ενντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
ωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης
Κοινω

Σταύρος Τζουλάκης

Παναγιώτης Γιατζίδης
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Κοινωνική Υπηρεσία
Η Κοινωνική Υπηρεσία είναι το Κέντρο Συντονισμού όλων των προγραμμάτων,
η καρδιά της Κοινωνικής Πολιτικής στο Δήμο μας.
Στοχεύει στην υποστήριξη ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται
ή απειλούνται από Κοινωνικό Αποκλεισμό παρέχοντας ένα πλέγμα υπηρεσιών.
Στην Κοινωνική Υπηρεσία μπορεί να απευθυνθούν κάτοικοι ή δημότες
για κοινωνικά θέματα. Συγκεκριμένα:
• Άμεση εξυπηρέτηση θεμάτων κοινωνικού περιεχομένου
(στην Υπηρεσία ή/και κατ’ οίκον).
• Υποδοχή και προσωρινή προστατευμένη φιλοξενία και φροντίδα
σε ευάλωτα άτομα σε κρίση ή κατάσταση έκτακτης ανάγκης,
παροχή στήριξης και παραπομπή τους σε φορείς.
• Συντονισμός διαμεσολάβησης, παραπομπής και διασύνδεσης
των πολιτών σε υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας
που προσφέρονται από άλλους κρατικούς φορείς.
• Συμβουλευτική - πληροφόρηση και ενημέρωση των πολιτών
σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας (σύνταξη εκθέσεων για επιδόματα:
παιδικής προστασίας, στεγαστικής συνδρομής, έρευνα για έκδοση
βιβλιαρίου ανασφαλίστων).
• Επιτόπιες επισκέψεις σε κοινωνικά περιστατικά.
• Χορήγηση άδειας, ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.

Περιεχόμενα
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Σχολική Κοινωνική Υπηρεσία
Η Σχολική Κοινωνική Υπηρεσία (Σ.Κ.Υ.) έχει
ως επίκεντρο τη σχολική κοινότητα σε επίπεδο
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ευαισθητοποίησης
γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών. Έχει ως στόχο να συμβάλλει άμεσα
και αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των εκάστοτε δυσλειτουργικών
συμπεριφορών που εμφανίζονται στο σχολικό πλαίσιο και να λειτουργεί
επικουρικά και σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους και τους
Διευθυντές των σχολικών μονάδων, και πάντα με την έγγραφη
συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων.
Συγκεκριμένα, στόχος του προγράμματος είναι:
• η αντιμετώπιση περιπτώσεων κρίσης στο σχολικό περιβάλλον,
• η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και γονέων πάνω
σε θέματα που παρεμποδίζουν την εκπαίδευση
• η υποβοήθηση των εκπαιδευτικών στο να κατανοήσουν τους
οικογενειακούς, πολιτισμικούς και ευρύτερους κοινωνικούς παράγοντες
που επηρεάζουν τη στάση και τη συμπεριφορά των μαθητών/τριών
• η συστηματική υποστήριξη των γονέων στο έργο τους
• η ανεύρεση κατάλληλων πηγών υποστήριξης στην κοινότητα.

Κέντρο Κοινότητας
Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Σμύρνης είναι
μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4368
(ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική
Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016.
Με τη λειτουργία του επιδιώκεται η ανάπτυξη
ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή,
εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα
τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στον Δήμο.

Κοινωνικό Eισόδημα Αλληλεγγύης
Το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι
ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και
απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες
ακραίας φτώχειας.
Το πρόγραμμα συνδυάζει τρεις πυλώνες:
• Εισοδηματική ενίσχυση: Η παροχή χρηματικής ενίσχυσης
στο ωφελούμενο νοικοκυριό.
• Υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης: Οι δικαιούχοι, κατά περίπτωση και ανάλογα
με τις ανάγκες τους, θα διασυνδέονται με άλλες κοινωνικές υπηρεσίεες
και προγράμματα, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια ένταξηης
έκαστου προγράμματος.
• Υπηρεσίες ενεργοποίησης: Οι δικαιούχοι, εφόσον δύνανται να εργασ
στούν
και δεν εργάζονται, προωθούνται σε δράσεις που στοχεύουν στην έντταξη
ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω υπηρεσιών απασχόλησ
σης.

ΤEBA
Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους
(ΤΕΒΑ) υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή,
μεταφορά αποθήκευση,
μεταφορά,
αποθήκευση διανομή τροφίμων καθώς
και Βασικής Υλικής Συνδρομής.
Στηρίζει επίσης Συνοδευτικά Μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουυν
στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.
Στόχος του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομήςς
για τους Άπορους (ΤΕΒΑ) είναι η μείωση του αριθμού των ατόμων
που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή/και υφίστανται υλικές στερήσειςς.
Ο Δήμος Νέας Σμύρνης συμμετέχει στην Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής
Ενότητας Νότιου Τομέα.

Ωφελούμενοι είναι όλοι οι κάτοικοι του Δήμου Νέας Σμύρνης και κατά
προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας
και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού,
οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» ΚΕΑ
και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως περιγράφονται στο
«Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη».
Μέχρι στιγμής το Κέντρο αριθμεί 1.500 ωφελούμενους.
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Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών

Βοήθεια στο Σπίτι

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης ανταποκρινόμενος στις νέες ευμεεττάάβλλητες
κοινωνικές προκλήσεις που επιφέρουν οι οικονομικές κααι
κοινωνικές συνθήκες, συμβάλλει στην ανακούφιση των
κοινωνικών ομάδων που πλήττονται ή απειλούνται από
φτώχεια ή ανεργία με αποτέλεσμα τον κοινωνικό αποκλεεισμ
σμμόό και την
περιθωριοποίησή τους, λειτουργώντας Κοινωνικό Παντοπωλείο
οπω
πω
ωλείο
ωλ
ω
λείο και Δοομή
μ
.
Παροχής Κοινωνικού Συσσιτίου, σε συνεργασία με την ΑμΚΕ «Ξένιος Ζευς»
Ζ

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» είναι κινητή μονάδα
παροχής πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας.

Τα κριτήρια και οι διαδικασίες επιλογής καθορίζονται με Κανονισμό Λειττουργίας
που έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί από το 2013 και
έως το καλοκαίρι του 2018 εξυπηρετούσε 1250 οικογένειες
που έχουν πληγεί από την οικονομική και κοινωνική κρίση.
Διανέμει δωρεάν τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης
με συχνότητα μια φορά το δίμηνο.

Δομή
μ Παροχής
ρ
Συσσιτίου
Δομή
Πα
αροχχής
ή
Συσσιτίου
ί

Τα γεύματα παρασκευάζονται λαμβάνοντας υπόψη τους διατροφικούς
περιορισμούς των ωφελουμένων και διανέμονται δωρεάν σε καθημερινή
ινή βάση.
Καθημερινά παρασκευάζονται και διανέμονται 100 μερίδες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας
που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και σε άτομα με κινητικές δυσκολίες
και ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους
ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους
δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι διασυνδέεται και με τις άλλες κοινωνικές
δομές (Κοινωνικό Παντοπωλείο κτλ).
Στο πλαίσιο του προγράμματος εξυπηρετούνται 90 άτομα.

Τα τρόφιμα αυτά προέρχονται κυρίως από τον προϋπολογισμό του Δήμοου καθώς
και από δωρεές - προσφορές κατοίκων και φορέων.

Η Δομή Παροχής Συσσιτίου έχει ως στόχο την κάλυψη
πρωτογενών αναγκών διαβίωσης ενός μέρους των
συμπολιτών μας οι οποίοι βρίσκονται στα όρια της ανέχειας.
Εξυπηρετεί οικονομικά αδύναμους πολίτες, ασθενείς και
μοναχικά άτομα.

Αποτελεί κοινωνική υποστηρικτική υπηρεσία
ολοκληρωμένης φροντίδας και εξυπηρέτησης, που
παρέχεται κατ’ οίκον σε ηλικιωμένα μοναχικά άτομα και ΑμεΑ.

Γραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας
Από την 1/10/2015 τα προνοιακά επιδόματα για τους κατοίκους της Νέας Σμύρνης
εξυπηρετούνται από το Δήμο μας. Οι δικαιούχοι των επιδομάτων ανέρχονται
περίπου στα 800 άτομα.
Παράλληλα, λειτουργεί υπηρεσία για ανασφαλίστους πολίτες με σκοπό
τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Κέντρο Πρόληψης Ήλιος
Το Κέντρο Πρόληψης «Ήλιος» είναι αστική
μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε
από τις τοπικές αυτοδιοικήσεις των Δήμων
Νέας Σμύρνης και Αγίου Δημητρίου σε συνεργασία
με τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).
Παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του στους δημότες - κατοίκους της Νέας Σμύρνης.
Στελεχώνεται από ειδικά εκπαιδευμένους επιστήμονες σε θέματα εξαρτήσεων,
πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας. Έχει ως στόχο την εφαρμογή
προγραμμάτων πρωτογενούς πρόληψης της εξάρτησης.
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Δημοτικά Ιατρεία

Προληψη Υγείας - ΕΔΔΥΠΠΥ

Τα Δημοτικά Ιατρεία παρέχουν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Λειτουργούν
συμπληρωματικά παρέχοντας μια δέσμη βασικών υπηρεσιών υγείας και
κοινωνικής αλληλεγγύης που περιλαμβάνει την έγκαιρη διάγνωση και
την υγειονομική ενημέρωση των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούνται
συνεργασίες με πανεπιστήμια και μεγάλα νοσοκομεία μέσω προγραμμάτων
που αφορούν την παροχή δωρεάν αιματολογικών και καρδιολογικών εξετάσεων
καθώς και ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα προληπτικής ιατρικής.

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης αποτελεί μέλος
του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων
και πραγματοποιεί προγράμματα με στόχο την
προώθηση ολοκληρωμένων Πολιτικών και Δράσεων
στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας.

Ειδικευμένοι ιατροί (εργαζόμενοι και εθελοντές) διαφόρων ειδικοτήτων όπως:
γενικοί ιατροί, καρδιολόγοι, ψυχίατρος, παιδίατρος, πνευμονολόγος, ρευματολόγος,
ορθοπεδικός, φυσικοθεραπεύτρια, εξυπηρετούν τις ανάγκες των οικογενειών
που είναι ενταγμένοι στις κοινωνικές δομές. Παράλληλα, πραγματοποιείται
συνταγογράφηση για τα μέλη των ΚΑΠΗ. Τέλος, υπάρχει ιατρός εργασίας
για όλους τους εργαζόμενους του Δήμου.
Η δομή των Δημοτικών Ιατρείων απευθύνεται σε κατοίκους που είναι άνεργοι,
δεν έχουν ασφαλιστική ικανότητα και είναι ενταγμένοι στις κοινωνικές δομές
(Κοινωνικό Παντοπωλείο, Φαρμακείο, Συσσίτιο). Οι Ιατροί δέχονται
τους ωφελούμενους στο χώρο των Δημοτικών Ιατρείων κατόπιν ραντεβού.

Στο χώρο των Δημοτικών Ιατρείων πραγματοποιούνται, με τη συνδρομή
του Δικτύου, προγράμματα που στοχεύουν στην ενημέρωση και πρόληψη
του πληθυσμού, όπως: πρόγραμμα Πρόληψης της Άνοιας, ΚΕΠ Υγείας, καθώς
και το πρόγραμμα Εκπαίδευσης Πολιτών στις Πρώτες Βοήθειες – ΚΑΡΠΑ.

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

Το Δημοτικό Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία προσφέρει
στους δημότες τις εξής υπηρεσίες:
• Ενημέρωση και συμβουλευτική καθοδήγηση για την
Πρόληψη των Νοσημάτων και την Προαγωγή της Υγείας,
βάσει τεκμηριωμένων οδηγιών (πρωτοκόλλων)

Κάθε χρόνο ωφελούνται από τα Δημοτικά Ιατρεία 2.500 πολίτες.

• Προσανατολισμός και ενημέρωση για τις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας
ανάλογα με τα προσωπικά προβλήματα υγείας που αναφέρονται

Κοινωνικό Φαρμακείο

• Οργάνωση προγραμμάτων μαζικού ελέγχου υγιών πολιτών που ανήκουν
σε ομάδες υψηλού κινδύνου για διάφορα επικίνδυνα για τη ζωή νοσήματα
(προσυμπτωματικός έλεγχος).

Το Κοινωνικό Φαρμακείο στοχεύει στην εξασφάλιση
πρωτοβάθμιας περίθαλψης στους οικονομικά αδύναμους
συμπολίτες μας με την παροχή φαρμάκων και λοιπού
υγειονομικού υλικού. Τα παρεχόμενα φαρμακευτικά είδη
ανταποκρίνονται στους γενικά αποδεκτούς κανόνες υγιεινής
και πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
Σήμερα εξυπηρετούνται 435 ωφελούμενοι.
Το Κοινωνικό Φαρμακείο λειτουργεί στο χώρο των Δημοτικών Ιατρείων.

Το ΚΕΠ Υγείας λειτουργεί στο χώρο των Δημοτικών Ιατρείων.

Εθελοντική Αιμοδοσία
Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Νέας Σμύρνης σε συνεργασία
με το Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας και την Ομάδα Εθελοντών
του Δήμου «Ενεργός Δράση» διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία
για την ενίσχυση της Δημοτικής Δανειστικής Τράπεζας Αίματος.
Η εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο και γίνεται
σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και συλλόγους της πόλης.
Μελλοντικός στόχος είναι η πραγματοποίησή της τρεις φορές τον χρόνο
προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες αιμοδοτών και αιμοληπτών.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ελ. Βενιζέλου 18, 2ος όροφος, Τ.Κ. 171 21, Τηλ.: 213.2025.882,
882,
Fax: 210.9373.534, E-mail: kpns@neasmyrni.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 18, 2ος όροφος,
Τ.Κ. 171 21, Τηλ.: 213.2025.882,
E-mail: kpns@neasmyrni.gr
ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΙΑ
Ελ. Βενιζέλου 18, 2ος όροφος,
Τ.Κ. 171 21, Τηλ.: 213.2025.882,
882,
E-mail: kpns@neasmyrni.gr
ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ
ΩΓΗ
Η
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 18, 2ος όροφος,
φο
Τ.Κ. 171 21, Τηλ.: 213.2025.882,
25.8
E-mail: topsy@neasmyrni.gr
.gr
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 18, 2ος όροφος,
φος,
Τ.Κ. 171 21, Τηλ.: 213.2025.882,
.882
E-mail: kpns@neasmyrni.grr
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Αιτήσεις - πληροφορίες:
Ελ. Βενιζέλου 18, 2ος όροφος,
Τ.Κ. 171 21, Τηλ.: 213.2025.882,
E-mail: kpns@neasmyrni.gr
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
Αιτήσεις - πληροφορίες:
Ελ. Βενιζέλου 18, 2ος όροφος,
Τ.Κ. 171 21, Τηλ.: 213.2025.882,
E-mail: kpns@neasmyrni.gr
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΟΙΝΩ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
Αρτάκης 34, Τ.Κ.171 24,
Αρτά
Τ
Τηλ.:
213.2025.947
ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ
Λ. Συγγρού 221, Τ.Κ. 171 21
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
Αρτάκης 34, Τ.Κ. 171 24,
Τηλ.: 210.9370.333
E-mail: kpns@neasmyrni.gr
ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ
Αρτάκης 34, Τ.Κ. 171 24,
Τηλ.: 210.9370.333
E-mail: kepygeias@neasmyrni.gr
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Αρτάκης 34, Τ.Κ.171 24,
Τηλ.: 210.9370.334
E-mail: kpns@neasmyrni.gr

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΥΙΚΗ
Αδριανουπόλεως 18, ισόγειο,
ΤΚ
Τ.Κ.171
24, Τηλ.: 210.9370.282,
Emaa kpns@neasmyrni.gr
Email:

ΕΘΕ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Ελ.
λ. Βενιζέλου 18, 2ος όροφος,
Τ 171 21, Τηλ.: 213.2025.882,
Τ.Κ.
E-mail: kpns@neasmyrni.gr

ΑΠ
ΑΠΑΛΛΑΓΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
Ελ. Βενιζέλου 18, 2ος όροφος,
Τ.Κ. 171 21, Τηλ.: 213.2025.882,
Τ.Κ
E-mail: kpns@neasmyrni.gr
E-m

ΘΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ
Ελ. Βενιζέλου 18, 2ος όροφος,
Τ.Κ. 171 21, Τηλ.: 213.2025.882,
Τ.Κ
E-mail: kpns@neasmyrni.gr
E-m

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 16, 6ος όροφος,
Τ.Κ. 171 21, Τηλ.: 213.2025.818,
E
E-mail:
kpns@neasmyrni.gr
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΡΑ
ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Ελ. Βενιζέλου
εννι
18, 2ος όροφος,
Τ.Κ. 171
1 21, Τηλ.: 213.2025.882,
E-mail: kpns@neasmyrni.gr
p
ΚΟΥΖΙΝΑ Γ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Αρτάκης 34,
4 Τ.Κ. 171 24
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΗΛΙΟΣ
Ομήρου 60, 1ος όροφος,
Τ.Κ.171 21, Τ
Τηλ.: 210.9336.031,
Email: kpilios@otenet.gr
lios
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΧΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Αδριανουπόλεως
ουπό
18, ισόγειο,
Τ.Κ.171
1 24
24, Τηλ.: 210.9370.282,
Email:: kpn
kpns@neasmyrni.gr

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Ελ. Βενιζέλου 18, 2ος όροφος,
Τ.Κ. 171 21, Τηλ.: 213.2025.882,
E-mail: kpns@neasmyrni.gr

ΔΙΑ
ΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΧΩ
ΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ
Ελ. Βενιζέλου 18, 2ος όροφος,
Τ.Κ. 171 21, Τηλ.: 213.2025.882,
E-mail: kpns@neasmyrni.gr
kpns@

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
ΝΤΑΛ
ΚΑΙ ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΒΙΒΛ
Αδρ
δριανουπόλεως 18, ισόγειο,
Τ
Τ.Κ.171
24, Τηλ.: 210.9370.282,
Email: kpns@neasmyrni.gr

ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
ΤΩΝ
ΝΕΑΣ
ΑΣ ΣΜΥΡ
ΣΜΥΡΝΗΣ
Ρ
Ελ. Βενιζέλου
ζέλου 18, 2
2ος όροφος,
Τ.Κ. 171 21, Τηλ.: 213.20
213.2025.882,
E-mail: kpns@neasmyrni.gr
asmyrni.gr

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ελ. Βενιζέλου 18, 2ος όροφος,
Τ.Κ. 171 21, Τηλ.:.: 213.202
213.2025.882,
E-mail: kpns@neasm
kpns@neasmyrni.gr

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ
Αδριανουπόλεως 18, 1ος όροφος,
Τ.Κ.171 24, Τηλ.: 210.9370.282,
Email: kpns@neasmyrni.gr
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Γραφείο Πρόληψης και Κοινωνικής Φροντίδας

Τοπική Ομάδα Εθελοντών Νέας Σμύρνης (ΤΟΕΝΣ)

Στο Γραφείο αυτό παρέχεται συμβουλευτική,
ψυχολογική και κοινωνική στήριξη
σε περιστατικά που πλήττονται από:
• Διαταραχές άγχους
• Απώλεια - πένθος
• Οργανικές νόσους
• Ψυχοσωματικά συμπτώματα
• Έκτακτες συνθήκες: πτώχευση, δικαστικές εκκρεμότητες, φυλάκιση.

Το πρόγραμμα εθελοντισμού «Ενεργός Δράση» επιδιώκει να ενθαρρύνει στην
τοπική κοινωνία την διάθεση για ελεύθερη, χωρίς υποχρέωση αλλά και χωρίς
αναμονή ανταπόδοσης, προσφορά για μεμονωμένα άτομα ή για κοινωνικά σύνολα
που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό.

Συμβουλευτική Γονέων και ζευγαριών.
Συμβουλευτική και Στήριξη Μεταναστών και Προσφύγων.
Συμβουλευτική και Στήριξη Οικογενειών
Παραπομπή και διασύνδεση με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες / φορείς.

Νομική Συμβουλευτική

Τοπική Ομάδα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας - ΤΟΠΨΥ
Απαρτίζεται από φορείς της πόλης μας που σχετίζονται
άμεσα ή έμμεσα με θέματα ψυχικής υγείας παρέχοντας
υπηρεσίες σε επίπεδο ενημέρωσης, πρόληψης,
έγκαιρης παρέμβασης, θεραπείας και αποκατάστασης.
Συστάθηκε με σκοπό να συμπληρώσει τα «κενά» όλων
των υπηρεσιών, με στόχο να λαμβάνουν οι πολίτες όσο
το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των ψυχοκοινωνικών τους αναγκών.
Τα μέλη της ομάδας έως τώρα είναι:
• η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
• η Σχολική Κοινωνική Υπηρεσία
• το Γραφείο Πρόληψης και Φροντίδας του Δήμου
• το Κέντρο Κοινότητας,
• το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων «Ήλιος»
• το Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής
και Ψυχικής Υγείας
• το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων Νέας Σμύρνης
• το Κέντρο Ημέρας για τη Φροντίδα της Ψυχικής Υγείας της Γυναίκας «Φαιναρέτη»
• το Συμβουλευτικό - Θεραπευτικό Κέντρο Ημέρας για Ενήλικες με Ψυχικές
Διαταραχές «Ανέλιξη» του Φορέα Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας «Ξένιος Ζευς»
• το Συμβουλευτικό - Θεραπευτικό Κέντρο Ημέρας για Ενήλικες με Ψυχικές
Διαταραχές «Άνοδος», του Φορέα Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας «Άνοδος»
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Η συμμετοχή εθελοντών στην ΤΟΕΝΣ αυξάνεται συνεχώς, η δε προσφορά τους
αποτελεί σήμερα σημαντικό σημείο αναφοράς και επηρεάζει θετικά την άσκηση
Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου.

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης ενισχύοντας την ενεργό συμμετοχή των πολιτών
με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεγγύης και την
κοινωνική συνοχή ανέπτυξε μία ακόμη δράση.
Η ομάδα των Εθελοντών Δικηγόρων παρέχει νομική συμβουλευτική δωρεάν
σε ανέργους, ανασφάλιστους, ενταγμένους στις κοινωνικές δομές του Δήμου.
Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού (τηλ.2132025882).
Χώρο στέγασης της ομάδας των εθελοντών αποτελεί ισόγειο οίκημα
στην οδό Αδριανουπόλεως 18.

Φοροτεχνική Υποστήριξη
Η ομάδα των Εθελοντών Λογιστών παρέχει υπηρεσίες φοροτεχνικού
ενδιαφέροντος σε ωφελούμενους των κοινωνικών δομών, ανασφάλιστους
και ανέργους. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού
(τηλ.: 213.2025.882) ) σε ισόγειο οίκημα επί της οδού Αδριανουπόλεως 18.

Κοινωνική Παιδική και Εφηβική Ιματιοθήκη
Η Κοινωνική Παιδική και Εφηβική Ιματιοθήκη
συστάθηκε με ενεργό συμμετοχή
των εθελοντών, όπου ρούχα καινούρια
ή ελαφρώς μεταχειρισμένα σε καλή κατάσταση
διατίθενται σε συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.
Στην Ιματιοθήκη απευθύνονται οικογένειες με παιδιά που είναι ενταγμένες στις
κοινωνικές δομές καθώς και συμπολίτες μας με χαμηλό οικονομικό εισόδημα.
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Πρόγραμμα Διάθεσης Προϊόντων χωρίς Μεσάζοντες

Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Έχοντας ως βασικό άξονα τις αυξημένες ανάγκες των πολιτών την περίοδο της
κρίσης, ο Δήμος Νέας Σμύρνης συνδιοργανώνει στο πλαίσιο της κοινωνικής
οικονομίας με Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Διάθεση Προϊόντων Χωρίς
Μεσάζοντες. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί να απαλύνει τις συνέπειες
της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που βαρύνουν τους συμπολίτες μας.

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των φύλων (ΔΕΠΙΣ) έχει ενδεικτικά
τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Η διάθεση λαμβάνει χώρα στο κτήμα Δέγλερη την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα
καθώς και εκτάκτως τις Κυριακές πριν τις μεγάλες γιορτές (Χριστούγεννα
και Πάσχα). Απευθύνεται σε όλους τους πολίτες της Νέας Σμύρνης ενώ
με την ολοκλήρωσή της, μία ποσότητα προϊόντων δωρίζεται στο Κοινωνικό
Παντοπωλείο.

Δωρεάν Διάθεση Αγροτικών Προϊόντων

• Διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα
του Δήμου για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση
της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς
της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής
• Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την ένταξη έργων
που προωθούν τα ανωτέρω μέτρα και τις σχετικές δράσεις
ενημέρωσης και πληροφόρησης πολιτών

Σε συνεργασία με αγροτικούς συνεταιρισμούς ο Δήμος μας διαθέτει δωρεάν
φρούτα και χυμούς μετέχοντας σε προγράμματα προώθησης αγροτικών
προϊόντων. Από τα προγράμματα αυτά ωφελούμενοι είναι μαθητές, δικαιούχοι
των κοινωνικών δομών και του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης καθώς
και οικονομικά αδύναμοι συμπολίτες μας.

• Συνεργάζεται με το Συμβουλευτικό Κέντρο της Γενικής
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, με άλλα κέντρα, καθώς και
με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Ανταλλακτική και Χαριστική Βιβλιοθήκη

Περιγεννητική Φροντίδα

Με σύνθημα «Eνα Bιβλίο Tαξιδεύει Ξανά», οι πολίτες
έχουν την ευκαιρία να πάρουν και να αφήσουν
τα βιβλία που επιθυμούν εντελώς δωρεάν.

Οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας για παροχή υπηρεσιών προνοιακού χαρακτήρα,
με στόχο την προαγωγή της δημόσιας υγείας μέσω υπηρεσιών και δράσεων
πρόληψης για την κατάσταση και ενδυνάμωση της υγείας των δημοτών,
κατέστησαν απαραίτητη τη δημιουργία Κοινωνικής Δομής - Δράσης στο Δήμο μας
για την περιγεννητική φροντίδα.

Μπορούν να φέρουν ένα βιβλίο χωρίς την υποχρέωση
να πάρουν κάποιο άλλο και αντίστροφα.
Αν έχετε διαβάσει ένα βιβλίο και θεωρείτε ότι είναι κρίμα να το αφήνετε
να σκονίζεται στο ράφι της βιβλιοθήκης σας, έχετε τη δυνατότητα να το χαρίσετε
στην Ανταλλακτική Βιβλιοθήκη Εθελοντών του Δήμου Νέας Σμύρνης.
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• Μεριμνά και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων
στην αναπτυξιακή πολιτική του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη
τις πολιτικές της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ)

Η Επιτροπή αποτελείται από 11 μέλη και συντονιστής της είναι ο εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης.

Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται στις γυναίκες πριν και μετά τον τοκετό,
στους συζύγους - συντρόφους αυτών, καθώς και στα νεογνά τους.
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Νέας Σμύρνης αναλαμβάνει την υποστήριξη
των ανωτέρω με έγκαιρη ανίχνευση και παρεμβάσεις ψυχολόγων και κοινωνικών
λειτουργών που στοχεύουν στη σωματική και ψυχοσυναισθηματική τους υγεία
κατά την ευαίσθητη περίοδο της εγκυμοσύνης και της λοχείας.
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Απαλλαγή Δημοτικών Τελών

Σίτιση Μαθητών

Η Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη και το δημοτικό φόρο αφορά νοικοκυριά
οικονομικά αδύναμων, μακροχρόνια ανέργων, πολυτέκνων, τριτέκνων και
μονογονεϊκών οικογενειών (απόκτηση τέκνων εκτός γάμου),
ατόμων με αναπηρία, που διαμένουν στη Νέα Σμύρνη.

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης ανταποκρινόμενος στην ανάγκη στήριξης
των οικογενειών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ένδειας κυρίως λόγω
της οικονομικής κρίσης, έχει υιοθετήσει ένα σύστημα ενίσχυσης
της καθημερινής διατροφής απόρων μαθητών που φοιτούν στα σχολεία της πόλης,
μέσω των κυλικείων των σχολικών συγκροτημάτων.

Από το πρόγραμμα αυτό έως τώρα έχουν ωφεληθεί 1120 οικογένειες.

Θέσεις Στάθμευσης για ΑΜΕΑ
Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε ΑμεΑ που δικαιούνται θέση στάθμευσης.
Οι αιτήσεις γίνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία, στη συνέχεια εγκρίνονται
από την αρμόδια επιτροπή που έχει οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο
και τέλος επικυρώνονται από αυτό.

Κουζίνα για Όλους
Σε κτίριο του Δήμου Νέας Σμύρνης λειτουργεί δομή από την οποία
οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να προμηθεύονται καθημερινά
έτοιμα σπιτικά γεύματα, έναντι μικρού χρηματικού αντιτίμου.
Η δυνατότητα αυτή παρέχεται σε συνεργασία με εταιρία παραγωγής γευμάτων
και απευθύνεται σε όλους τους πολίτες.

Η Κοινωνική Υπηρεσία μετέχει στο πρόγραμμα αυτό αξιολογώντας
την οικονομική κατάσταση των αιτούμενων οικογενειών προκειμένου
τα παιδιά τους να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Πρόγραμμα Θερινών Κατασκηνώσεων Μαθητών
Ο Δήμος Νέας Σμύρνης, αφουγκραζόμενος την ανάγκη των παιδιών
για καλοκαιρινές διακοπές θεσμοθετεί μία δράση για την οποία προτίθεται
να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους.
Παράλληλα, για ειδικές κατηγορίες παιδιών όπως μονογονεϊκές οικογένειες,
παιδιά ανέργων γονιών και για οικογένειες με χαμηλό εισόδημα πρόκειται
να υπάρξει ειδική μέριμνα.
Η Κοινωνική Υπηρεσία μετέχει στο πρόγραμμα αυτό αξιολογώντας
την οικονομική κατάσταση των αιτούμενων οικογενειών προκειμένου
να λάβουν τα παιδιά τους μέρος σε αυτό.

Κοινωφελής Εργασία
Στο Δήμο Νέας Σμύρνης η κοινωφελής εργασία ξεκίνησε να εφαρμόζεται
σε συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου.
Αρωγός στη δράση αυτή στέκεται η Υπηρεσία Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής
(Υ. Ε. Κ. Α.) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, που έχει ως αποστολή, μεταξύ άλλων, τη συνδρομή
και επίβλεψη ατόμων των οποίων η ποινή έχει μετατραπεί σε υποχρέωση
παροχής κοινωφελούς εργασίας.
Από το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας ωφελούνται αφενός
οι συμμετέχοντες σε αυτό, αφετέρου ο Δήμος καθώς είναι αποδέκτης
των υπηρεσιών τους.
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Σύνδεση με Φορείς του Δήμου

Συνεργασίες

Στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Νέας Σμύρνης λειτουργούν
σε αγαστή συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών
Ισότητας των Φύλων οι Δομές του ΝΠΔΔ Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης, Κ.Α.Π.Η. και Παιδικοί Σταθμοί καθώς και ο Παιδικός Σταθμός του
Κέντρου Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων-Εθνική Στέγη.

Εκπαίδευση και πρακτική άσκηση σπουδαστών,
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών
Από το 2000 το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής είναι πιστοποιημένο Κέντρο
Πρακτικής Άσκησης στα παρακάτω Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
• Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
• ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα, Ηράκλειο)
• Πάντειο Πανεπιστήμιο
• Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
• Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επίσης, υπάρχει συνεργασία και με ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στο πλαίσιο
πρακτικής άσκησης. Aπό το 2000 έως και σήμερα 275 σπουδαστές - φοιτητές
Κοινωνικής εργασίας - Ψυχολογίας - Διατροφολογίας - Κοινωνιολογίας και
άλλων ειδικοτήτων έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική τους άσκηση στο Τμήμα.

Πιο συγκεκριμένα:

Κέντρο Κοινωνικής Πρστασίας και Αλληλεγγύης Κ.Α.Π.Η.
(τηλ. 213.2025.908):
Το Ν.Π.Δ.Δ. εξυπηρετεί 5.000 ηλικιωμένους με προγράμματα
και δραστηριότητες όπως χειροτεχνία, χορωδία, γυμναστική, εκδρομές,
διακοπές, θαλάσσια μπάνια, επισκέψεις κ.α.
• A΄ ΚΑΠΗ, Αρτάκης 34
• Β΄ ΚΑΠΗ, Σταδίου 32-34
• Γ΄ ΚΑΠΗ, Πλαστήρα 57
• Δ΄ ΚΑΠΗ, Ραιδεστού 11-13
• Ε΄ ΚΑΠΗ, Ελλησπόντου 65

Παιδικοί Σταθμοί (τηλ. 213.2025.918):
Στους παιδικούς σταθμούς εξυπηρετούνται 720 βρέφη - νήπια με καθημερινή
σίτιση και προσαρμοσμένες δραστηριότητες από τις 7πμ έως τις 4μμ.
• A΄ τμήμα νηπιακό, Τσακίρογλου 16 & Καλύμνου
• Β΄ τμήμα νηπιακό, Αγνώστων Μαρτύρων 88
• Γ΄ τμήμα νηπιακό, Αρτάκης 34
• Δ΄ τμήμα νηπιακό - βρεφικό, Σινώπης 24
• Ε΄ τμήμα νηπιακό - βρεφικό, Τραπεζούντος 22 & Τυρολόης
• ΣΤ΄ τμήμα βρεφικό, Αρτάκης 34
• Ζ΄ τμήμα νηπιακό, Συγγρού 221 & Τράλλεων
Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών
& Νέων-Εθνική Στέγη (τηλ. 210.9335.948)
Παιδικός Σταθμός: Βάρνης 1, Νέα Σμύρνη
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Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων
(Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας)
Το Κέντρο ημέρας παρέχει ψυχιατρική παρακολούθηση και ψυχολογική
υποστήριξη και σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής:
• Αγωγή της κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας
• Παροχή ψυχιατρικής εκτίμησης σε ειδικές ομάδες πληθυσμού
όπως είναι οι άστεγοι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι ωφελούμενοι
του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
• Οργάνωση και θεσμοθέτηση Τοπικής Ομάδας Προαγωγής της Ψυχικής
Υγείας στη βάση του νόμου 2713/99, άρθρο 16, ΦΕΚ 89Α
(επισυνάπτεται μαζί με την ολοκληρωμένη περιγραφή των ομάδων).
Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 244 και Δαβάκη (1ος όρ.) Καλλιθέα, Τηλ. 210.9519.309
Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας Παιδιών
και Εφήβων Νέας Σμύρνης (ΚΟΚΕΨΥΠΕ)
Στο Κέντρο μπορούν να απευθύνονται:
• Γονείς που χρειάζονται συμβουλές για τον γονεϊκό ρόλο
και τις ψυχολογικές δυσκολίες των παιδιών τους
• Έφηβοι και παιδιά που αντιμετωπίζουν ποικίλες ψυχολογικές δυσκολίες
• Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων για προβλήματα που αφορούν
τους μαθητές τους.
Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 65, Νέα Σμύρνη, τηλ. 210.9321.255
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Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ)
Συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ για προληπτικούς ελέγχους
για νοσήματα όπως Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια,
Διαβήτη, Κήλη κ.α.

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
Με την συνεργασία αυτή, ο Δήμος Νέας Σμύρνης δύναται
να αναθέτει στο ΕΚΚΕ, ως επίσημο σύμβουλό του,
βάσει της κείμενης νομοθεσίας την έρευνα ειδικότερων ζητημάτων,
την εκπόνηση επιστημονικών προτάσεων και τον σχεδιασμό και την
αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Δήμου.
Συμβουλευτικό-Θεραπευτικό Κέντρο Ημέρας
για Ενήλικες με Ψυχικές Διαταραχές «Ανέλιξη»
του Φορέα Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
«Ξένιος Ζευς»
Τ Κέντρο Ημμέρας
Το
α παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
και αποκατάσ
σταασ
ασ
σης ανοιχτού τύπου.
& Ηλία Ηλιού 34, Νέος Κόσμος, τηλ.: 210.9022.010
υλευτικό-Θεραπευτικό Κέντρο Ημέρας
ήλικες με Ψυχικές Διαταραχές, του Φορέα
Άνοδος»
ς και Κοινωνικής Μέριμνας «Ά
ρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
που.
Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 54, Άγιος Δημήτριος, τηλ.: 210.9737.021
Κέντρο Ημέρας για Ψυχολογική Υποστήριξη
Ασθενών με Καρκίνο (Εταιρία Κοινωνικής
Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας)
Το Κέντρο Ημέρας για ψυχολογική υποστήριξη ασθενών με καρκίνο
απευθύνεται σε ασθενείς οι οποίοι επιθυμούν ή αναζητούν και ψυχολογική
βοήθεια παράλληλα με την ιατρική θεραπεία, για να αντιμετωπίσουν
τις αλλαγές και τις δυσκολίες που επιφέρει η νόσος.
Διεύθυνση: Φιλελλήνων 34 Ζάππειο, τηλ.: 210.3233.401
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«Φαιναρέτη» Κέντρο Ημέρας για τη Φροντίδα
της Ψυχικής Υγείας της Γυναίκας
(Επιλόχεια Διαταραχή)
Στόχος του Κέντρου Ημέρας είναι η προαγωγή και η φροντίδα της ψυχικής υγείας
της γυναίκας κατά την κύηση και τη λοχεία.
Διεύθυνση: Γορδίου 1& 2ας Μαΐου 14, Νέα Σμύρνη, τηλ.: 210.9319.054

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών
Διαταραχών Αθηνών
Σκοπός της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών
Διαταραχών Αθηνών είναι η ενημέρωση και η
ευαισθητοποίηση του κοινού, η υποστήριξη των ασθενών
και των οικογενειών τους, η κινητοποίηση των κοινωνικών φορέων για την
υπεράσπιση των δικαιωμάτων και την προαγωγή της ποιότητας ζωής των
ασθενών και των φροντιστών τους.
Διεύθυνση: Μάρκου Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33, Παγκράτι τηλ.: 210.7013.271
ΑΛ-ΑΝΩΝ
Οι οικογενειακές ομάδες της ΑΛ-ΑΝΩΝ είναι ομάδες
αυτοβοήθειας για συγγενείς και φίλους ατόμων που
αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το αλκοόλ. Στην ΑΛ-ΑΝΩΝ
εφαρμόζεται η αρχή της ανωνυμίας για όλα τα μέλη της.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλ.: 210.5239.161

ΑμΚE «ΜΠΟΡΟΥΜΕ»
Η συνεργασία με την ΑμΚΕ «Μπορούμε» γίνεται για την
καταπολέμηση της σπατάλης του περισσευούμενου φαγητού
και δρα υπέρ της αξιοποίησής του για κοινωφελή σκοπό.
Τηλ.: 210.3237.805
ΠΡΟΝΟΩ
Ο Δήμος Νέας Σμύρνης ως μέλος της Περιφερειακής Ενότητας του Νοτίου
Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής συμμετέχει στο Πρόγραμμα ΠΡΟΝΟΩ
για την πρόληψη καρδιομεταβολικών νοσημάτων με ενίσχυση
της ενσυνειδητότητας των ωφελουμένων που συμμετέχουν, ώστε να μπορούν
να βελτιώσουν τις ικανότητες αυτοδιαχείρισης και την ποιότητα ζωής τους.
Άμεσα ωφελούμενοι είναι έφηβοι μαθητές δημοσίων Γυμνασίων και Λυκείων,
υγιείς ενήλικες και ασθενείς κάτοικοι που πάσχουν από παχυσαρκία
ή καρδιομεταβολικά νοσήματα.
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210.9270.886

www.neasmyrni.grr

