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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται η έναρξη υποβολής των αιτήσεων για τη συμμετοχή των
ωφελούμενων στο Δίκτυο Κοινωνικών Δομών των Δήμων Διονύσου, Μαραθώνα
και

Ωρωπού

με

Φορέα

Υλοποίησης

του

Διαδημοτικού

Προγράμματος

τη

Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα.
Στην εποχή της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που διανύουμε, οι τρείς
συμπράττοντες Δήμοι και η Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα, επιχειρούν μέσα από
ένα Δίκτυο Κοινωνικών Δομών το οποίο στελεχώνεται από καταξιωμένο
επιστημονικό προσωπικό (Κοινωνικοί Λειτουργοί, Κοινωνιολόγοι, Ψυχολόγοι,
Φαρμακοποιοί, Γεωπόνοι) να στηρίξουν τους πολίτες που αντιμετωπίζουν
δυσκολίες.
Οι έξι Κοινωνικές Δομές που θα λειτουργήσουν και στους τρείς Δήμους
περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω:
•

Γραφείο Διαμεσολάβησης
Το Γραφείο Διαμεσολάβησης είναι αυτό στο οποίο θα προσέλθει κάποιος
ωφελούμενος για πρώτη φορά και θα υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά
έτσι ώστε αν πληροί τις προϋποθέσεις να αποκτήσει την ειδική κάρτα
ωφελούμενου και να προωθηθεί ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του στις
αντίστοιχες δομές. Παράλληλα παρέχει υπηρεσίες διευκόλυνσης προς τους
ωφελούμενους στην επικοινωνία τους με τους κρατικούς φορείς σε θέματα
που αφορούν την υγεία και την εργασία τους (ΟΑΕΔ, Νοσοκομεία κλπ).

•

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα διασφαλίζει σε κάθε περιοχή που λειτουργεί
την σταθερή τροφοδοσία οικογενειών ανά μήνα και τις οποίες θα τροφοδοτεί
με προϊόντα συγκεκριμένου κόστους, το οποίο σύμφωνα με την πρόταση που
έχει κατατεθεί ανέρχεται στο ποσό των 40,00€ μηνιαίως. Τα προϊόντα που θα
προσφέρονται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, θα είναι είδη παντοπωλείου,
τρόφιμα, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ατομικής υγιεινής, είδη ένδυσης,
υπόδησης,

βιβλία,

παιχνίδια,

cd

και

άλλα

χρηστικά

αντικείμενα.

Ο

ωφελούμενος θα προσέρχεται με την ειδική κάρτα και θα επιλέγει τα
προϊόντα που χρειάζεται μεταξύ των διαθέσιμων και μέχρι το ποσό που έχει
προβλεφθεί.

Προκειμένου να διασφαλίσει τη σταθερή του τροφοδοσία το

Κοινωνικό Παντοπωλείο θα συνδέεται με τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία και
την τοπική κοινωνία για την συλλογή των παραπάνω προϊόντων.
•

Κοινωνικό Φαρμακείο
Το Κοινωνικό Φαρμακείο, θα παρέχει δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και
παραφαρμακευτικά προϊόντα σε υπό προϋποθέσεις ανασφάλιστους πολίτες,
κάθε μήνα, σε κάθε περιοχή που λειτουργεί. Προκειμένου να εξασφαλίσει τη
σταθερή του τροφοδοσία το Κοινωνικό Φαρμακείο θα συνεργάζεται με
φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και
μέσω της συμμετοχής και κινητοποίησης συλλογικών φορέων και πολιτών.

•

Δημοτικός Λαχανόκηπος

Ο Δημοτικός Λαχανόκηπος, ως δομή, θα παρέχει στην κάθε περιοχή που
λειτουργεί έκταση αρδευόμενη και περιφραγμένη για την καλλιέργεια
οπωροκηπευτικών με σκοπό την σίτιση των ωφελουμένων.

Ο Δημοτικός

Λαχανόκηπος θα καλλιεργείται αποκλειστικά από τον αιτούντα ωφελούμενο
και με την βοήθεια των οικείων του. Θα τους διαθέτει απαραίτητο εξοπλισμό
και εργαλεία για την καλλιέργεια του αγροτεμάχιου ώστε αυτοί εκτός από
την εξασφάλιση της σίτισης τους να παρέχουν το 10% της ετήσιας
παραγωγής τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.
•

Τράπεζα χρόνου
Η Τράπεζα Χρόνου θα έχει την μορφή δικτύου όπου τα μέλη του μέσω ενός
ειδικά διαμορφωμένου ιστότοπου θα ανταλλάσσουν μεταξύ τους υπηρεσίες
και χρησιμοποιημένα προϊόντα χρησιμοποιώντας μονάδες εναλλακτικού

συστήματος (π.χ μονάδα χρόνου, ΤΕΜ κλπ). Το δίκτυο λειτουργεί με
συγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας, στο οποίο περιγράφονται ο σκοπός του,
η δυνατότητα και οι διαδικασίες εγγραφής σ’ αυτό, οργανωτικά θέματα και ο
τρόπος ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ των μελών του.
•

Δομή παροχής Συσσιτίων

Η Παροχή Συσσιτίων θα εξασφαλίσει την τροφοδοσία γευμάτων σε ωφελούμενους
ημερησίως σε κάθε περιοχή που λειτουργεί. Προκειμένου να εξασφαλίσει τη
σταθερή τροφοδότησή του η Δομή θα προχωρήσει στη σύναψη συνεργασιών με
ατομικούς φορείς (νοικοκυριά, ιδιώτες) και με τοπικές επιχειρήσεις παραγωγής
τροφίμων για την συλλογή πλεοναζόντων προϊόντων (π.χ. super markets,
εργαστήρια-βιοτεχνίες

παραγωγής

τροφίμων,

εστιατόρια,

ξενοδοχεία

ζαχαροπλαστεία, αρτοποιία κλπ)
Οι ενδιαφερόμενοι/ες που θέλουν να
παραπάνω

Κοινωνικές

Δομές

θα

εγγραφούν ως ωφελούμενοι/ες στις

πρέπει

να

καταθέσουν

αίτηση

και

δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα διαμορφωθεί ο τελικός κατάλογος
δικαιούχων. Δείτε
λεπτομέρειες

για

στη
την

συνημμένη
κατάθεση

«Πρόσκληση
των

υποβολής

αιτήσεων

και

αιτήσεων»
τα

τις

απαραίτητα

δικαιολογητικά.
Η κατάθεση των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών θα
ξεκινήσει την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013 και θα ολοκληρωθεί την
Παρασκευή 19 Απριλίου 2013. Παράλληλα θα συγκεντρώνονται αιτήσεις
εθελοντών & χορηγών που επιθυμούν να προσφέρουν είδη, υπηρεσίες,
εργασία, κ.λ.π. στις παραπάνω κοινωνικές δομές.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα εξής
τηλέφωνα:
Δήμος Διονύσου: 213 2030 600
Δήμος Ωρωπού: 2295036571 & 6931559388
Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα: 22950 97870

Σημείωση: Η κάθε Κοινωνική Δομή θα έχει έδρα σε έναν εκ των τριών Δήμων,
αλλά παραρτήματα αυτών θα λειτουργήσουν σταδιακά σε κάθε συμπράττοντα
Δήμο, σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής.

Η λειτουργία των παραπάνω δομών εντάσσεται στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα
««Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα - Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στους
Δήμους Διονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού» (με κωδικό 377267) που ανήκει στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013
(ΕΚΤ).

