ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
TI EINAI TO KEΝΤΡO KOINOTHTAΣ
Το Κέντρο Κοινότητας (ΚΚ) είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την
Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου όπου ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα
που δικαιούται, τις υπηρεσίες, τους φορείς και τα προγράμματα που του παρέχουν
κοινωνική φροντίδα οποιασδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή
Επικράτειας. Αποτελεί το βασικό πυρήνα διευρυμένων υπηρεσιών τύπου «One
stopshop» με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση .
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
•

Στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου μπορούν να
απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής τόσο για την ενημέρωσή τους όσο για την
υποστήριξή τους σε πιθανές κοινωνικές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν,
όπως ανεργία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος και
χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας.
ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Κύριος στόχος του Κέντρου Κοινότητας είναι να συμβάλλει σε μία ολοκληρωμένη
προσέγγιση σχεδιασμού και εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο.
Οι πολίτες του Δήμου μπορούν να απευθύνονται στο ΚΚ για πιο εξειδικευμένες
υπηρεσίες οι οποίες έχουν σχέση με τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με
απώτερο στόχο την αναβάθμιση του βιοτικού τους επιπέδου και την κοινωνική τους
ένταξη.
ΤΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΕΙ

•

•

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου παρέχει ενημέρωση στους πολίτες για παροχές
και προγράμματα κοινωνικής προστασίας. Ειδικότερα, αναλαμβάνει την υποβολή
αιτημάτων για τα εξής επιδόματα: Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, Στέγασης,
Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, Γέννησης και Προνοιακά Επιδόματα.
Στις υπηρεσίες του ΚΚ περιλαμβάνονται ακόμα, η παραπομπή, η διασύνδεση και η
ψυχοκοινωνική υποστήριξη των πολιτών με έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες
(άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, παιδιά, άτομα με αναπηρία, μετανάστες κ.α) .

ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΠΟΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΕΙ
Το Κέντρο Κοινότητας στελεχώνεται από επιστημονικό προσωπικό
απαρτιζόμενο από δύο Κοινωνικούς Λειτουργούς, μία Σχολική Ψυχολόγο,
καθώς και μια Λογίστρια- Φοροτεχνικό .
o

o

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί καταγράφουν προβλήματα που απασχολούν τις
ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και τις διασυνδέουν με τους κατάλληλους
κοινωνικούς φορείς. Επιπλέον, παρέχουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη με στόχο
την ενδυνάμωσή τους και τη βελτίωση της καθημερινότητά τους.
Η Σχολική Ψυχολόγος του Κέντρου
Κοινότητας
υποδέχεται και
αναλαμβάνει την ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη παιδιών και εφήβων, καθώς
και την υποστήριξη ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Επίσης, ανταποκρίνεται στα αιτήματα των σχολικών μονάδων του Δήμου με
σκοπό την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας των μελών τους. Τέλος,
πραγματοποιεί συνεδρίες συμβουλευτικής σε γονείς και ωφελούμενους του ΚΚ.
Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν σε όλους σύμφωνα με τις αρχές της
δεοντολογίας και του απορρήτου, ενώ όλα τα στελέχη συνεργάζονται μεταξύ
τους για την εύρυθμη λειτουργία του ΚΚ.

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Το Κέντρο Κοινότητας βρίσκεται στο 24ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου
Μαραθώνος στην Διασταύρωση Ραφήνας και λειτουργεί καθημερινά από
Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00-16:00. Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στo
τηλέφωνo: 2294039049.

