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«Ήταν μια καλή ευκαιρία για όλους μας να δείτε πως ένας περιφερειακός Δήμος μπορεί να
λειτουργήσει ως πρότυπο για όλη την Ελλάδα», με τα παραπάνω λόγια ο Δήμαρχος Ζίτσας
Μιχάλης Πλιάκος απευθύνθηκε στους εκπρόσωπους της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής
Πολιτικής και της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και
των υπηρεσιών ΕΣΠΑ, και στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας
Ηπείρου που επισκέφθηκαν το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ζίτσας στο πλαίσιο της 3ης
Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ήπειρος» 2014-2020.

Το κλιμάκιο των στελεχών και υπηρεσιακών παραγόντων του ΕΣΠΑ βρέθηκε στα Ιωάννινα
και μεταξύ άλλων πραγματοποίησε επισκέψεις σε συγχρηματοδοτούμενα έργα του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» μεταξύ των οποίων ήταν και το Κέντρο
Κοινότητας του Δήμου Ζίτσας.

«Ελπίζω να σας ικανοποίησε αυτό που είδατε», ανέφερε ο Δήμαρχος και κατέστησε σαφές
πως στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η διαρκής βελτίωση και ενίσχυση των δομών που
στηρίζουν κοινωνικά ευπαθείς ομάδες καθώς από τη λειτουργία τους φαίνεται η
αναγκαιότητα και η απήχηση που έχουν στους δημότες. «Οι δομές γίνονται και στη
συνέχεια κρίνονται από την προσφορά τους και με αυτό το κριτήριο θα πρέπει να τις
λειτουργούμε, να τις στηρίζουμε και να τις ενισχύουμε» επεσήμανε ο κ. Πλιάκος και
ευχαρίστησε τις υπηρεσίες του Δήμου «γιατί μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα, τον
περασμένο Μάρτιο, ξεκίνησαν τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας που από τα μέχρι
τώρα στοιχεία αποδεικνύει πως επιτελεί με τον καλύτερο τρόπο το σκοπό του».

1/3

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζίτσας πρότυπο λειτουργίας και δομής
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Τρίτη, 14 Νοέμβριος 2017 13:41 -

Ακολούθως, τους σκοπούς της δομής και τα στοιχεία από την οκτάμηνη λειτουργία της
παρουσίασαν η αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας
Παιδείας & Πολιτισμού Κων/να Μάγκου, η Κοινωνική Λειτουργός του Κέντρου Κοινότητας,
Δήμητρα Χατζοπούλου και η Ψυχολόγος, Ελένη Ζώη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέλυσαν, το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζίτσας
έως σήμερα έχει δεχτεί 2.462 επισκέψεις (κατά μέσο όρο 308 επισκέψεις ανά
μήνα).Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του είναι 762 άτομα. Ωφελούμενοι του ΚΕΑ (άρα και του
ΤΕΒΑ) είναι 338 άτομα, εκ των οποίων 79 ανήλικα τέκνα (139 αιτήσεις.) Ενώ οι
ωφελούμενοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου ανέρχονται σε 344 άτομα, εκ των οποίων 94
ανήλικα τέκνα (136 αιτήσεις). Έχουν γίνει 38 παραπομπές σε άλλες υπηρεσίες και φορείς
και 39 συνεδρίες Συμβουλευτικής.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Το Κέντρο Κοινότητας Ζίτσας, λειτουργεί σε χώρο, στο παλαιό Δημαρχείο στη Δ.Κ.
Ελεούσας. Είναι ενταγμένο στην Κοινωνική υπηρεσία του Δήμου και μαζί με το κοινωνικό
παντοπωλείο και το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» προσφέρει βοήθεια και υποστήριξη σε
ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη.

Αρμοδιότητες του είναι μεταξύ άλλων:

• Η Υποδοχή, Ενημέρωση, Υποστήριξη των πολιτών,

• Η Πληροφόρηση ή/και παραπομπή των πολιτών σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας και
κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο (πχ.
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, προγράμματα του «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς
τους Απόρους», κοινωνικές δομές και υπηρεσίες που συγχρηματοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και
Νέας Γενιάς κλπ),
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• Η Υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης των πολιτών στα ανωτέρω προγράμματα. Τα
«Κέντρα Κοινότητας» υποχρεούνται ιδιαίτερα να παρέχουν υποστήριξη στους πολίτες κατά
τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το Πρόγραμμα «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα»,
τόσο για την ορθή συμπλήρωση αυτής, όσο και για την προσκόμιση και παραλαβή των κατά
περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών,

• Η Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες δομές και υπηρεσίες που παρέχονται
στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του,

• Η Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων: α) σε υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕΔ) β) σε
φορείς αρμόδιους για την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου
Μάθησης και Νέας Γενιάς,

• Η Συμβουλευτική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη

Ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι οι πολίτες που ζουν στην περιοχή του δήμου
κατά προτεραιότητα και ειδικότερα:

Άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού ,
Παιδιά ηλικίας 0-17 ετών που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, Ωφελούμενοι του
προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», Μετανάστες, Άτομα με Ειδικές Ανάγκες,
Ρομά , Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας, Μονογονεικές Οικογένειες,
Μακροχρόνια Άνεργοι, Οικογένειες μη οικονομικά ενεργού πληθυσμού (μέλη που δεν
εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), Ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών που δεν λαμβάνουν
συντάξεις ή προνοιακά επιδόματα με ατομικό ή οικογενειακό ετήσιο εισόδημα κάτω από το
εγγυημένο όριο συντήρησης, Πρόσφυγες, Παλιννοστούντες, Άτομα με ψυχική διαταραχή,
Πρώην χρήστες ουσιών, Άτομα με συμπεριφορά παραβατικότητας, Θύματα Βίας και
Κακοποίησης.
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