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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας  ενημερώνουμε  ότι  στο  Δήμο  Πρέβεζας  ήδη  λειτουργεί  το  Κέντρο  Κοινότητας  (Κ.Κ.)  όπως

θεσμοθετήθηκε  με  το  Ν.4368(ΦΕΚ.21Α΄/21.02.2016)και  την  Κ.Υ.Α.  με  Α.Π.Δ23/ΟΙΚ.14435-

1135/ΦΕΚ.854Β΄/30.03.2016).

Με την αριθ. 51/2017 Απόφαση Δημοτικου Συμβουλίου Πρέβεζας (ΑΔΑ: 7Θ2ΣΩΞΧ-Ζ90) εγκρίθηκε

η ένταξη της Πράξης: {Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πρέβεζας} με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5002112 και

δικαιούχο  το  Δήμο  Πρέβεζας  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  <Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού,

Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση Διακρίσεων> του Επιχειρησιακού Προγράμματος <Ήπειρος>

με προϋπολογισμό 112.320,00 €,  με διάρκεια 3 έτη (36 μήνες) και συγχρηματόδοτηση απο το

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το  Κ.Κ.  αποτελεί  το  βασικό  «πυρήνα»  διευρυμένων  υπηρεσιών  τύπου  “One  Stop  Shοp”,  με

εξατομικευμένη ολιστική  προσέγγιση.  Υποστηρίζεται  απο τη  Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών του

Δήμου  Πρέβεζας  και  αποτελεί  μία  δράση  «ομπρέλα»  παρέχοντας  υπηρεσίες  οι  οποίες

ανταποκρίνονται και ενισχύουν τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται σε θέματα

Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμησης Διακρίσεων.

Παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας  :

• Να πληροφορεί  και  να διασυνδέει  τους  πολίτες  με  φορείς  και  προγράμματα κοινωνικής

προστασίας,αλληλεγγύης και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και

εθνικό επίπεδο,

• να υποστηρίζει τους πολίτες για την ένταξη τους στα προγράμματα κοινωνικής προστασίας

και στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων,

• να παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στους ωφελούμενους του Προγράμματος ΚΕΑ, απο

τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και την ορθή συμπλήρωσή της έως τις απαραίτητες οδηγίες



για την προσκόμιση και παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών,

• να συνεργάζεται  και  να παραπέμπει  αιτήματα σε άλλες δομές καθώς και  σε υπηρεσίες

απασχόλησης, που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του,

• να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη,

• να αναπτύσσει δράσεις δημιουργικής απασχόλησης κοινωνικής ένταξης,

• να συγκεντρώνει και να διανέμει αγαθά,

• να συμπράττει στην ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού,

• να διοργανώνει εκδηλώσεις πολιτισμικού,επιμορφωτικού και κοινωνικού περιεχομένου.

Ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι οι πολίτες που κατοικούν στον τόπο λειτουργίας και 
παρέμβασής του, και κατά προτεραιότητα, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος ΚΕΑ, καθώς και τα
άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, 
άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, δικαιούχοι 
διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, ΑμεΑ, ΡΟΜΑ και γενικότερα ευάλωτες ομάδες 
πληθυσμού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΤΗΛ: 26820-89003

e-mail : Κοινωνική Λειτουργός: kkdp1@1485.syzefxis.gov.gr 

             Ψυχολόγος: kkdp2@1485.syzefxis.gov.gr 

mailto:kkdp2@1485.syzefxis.gov.gr
mailto:kkdp2@1485.syzefxis.gov.gr

