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06 – 10 – 2016
ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Με την αρ. 4237/06-10-2016 απόφαση ένταξη της Πράξης «Σύσταση και
λειτουργία «Κέντρου Κοινότητας και Παραρτήματος Ρομά » Δήμου
Ναυπακτίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5002044
«ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΜΑ» ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

311.040,00 €

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

311.040,00 €

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ( Ε Κ Τ )

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΑΞΗΣ

Στο πλαίσιο της Πράξης θα συσταθεί και θα λειτουργήσει Κέντρο Κοινότητας με
παράρτημα για Ρομά.
Η κεντρική δομή του Κέντρου Κοινότητας θα χωροθετηθεί στον οικιστικό /
αστικό ιστό του Δήμου, ενώ το Παράρτημα στο σημείο συγκέντρωσης Ρομά
(θύλακας, καταυλισμός, κλπ).
Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας (K.K.), θα περιλαμβάνει 3 κεντρικούς
άξονες:
Α) Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
Γ) Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου
και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων
Το Κέντρο Κοινότητας θα παρέχει ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του
Δήμου, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο
την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε
μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.
Το Κέντρο Κοινότητας θα προσφέρει πληροφόρηση, υπηρεσίες
συμβουλευτικής, υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση, θα συμβάλει στην
ανάπτυξη πολιτισμικών δραστηριοτήτων, στην προώθηση της προσωπικής και
κοινωνικής ευημερίας και στην ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αρωγής και
συμπαράστασης.
Μέσω του Κέντρου θα οργανωθεί η κοινότητα για τοπική αναπτυξιακή και

κοινωνική δράση στους τομείς της υγείας, εκπαίδευσης απασχόλησης,
ψυχαγωγίας.

ΣΤΟΧΟΙ

Η Πράξη στοχεύει στην υποστήριξη ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται ή
απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό μέσω ενός
πλέγματος παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στο Δήμο Ναυπακτίας. Ειδικότερα
στοχεύει στη δημιουργία και λειτουργία, Δομής με την ονομασία «Κέντρο
Κοινότητας» για 3 έτη και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση θα
περιλαμβάνει και Λειτουργία Παραρτήματος Ρομα, για παροχή υπηρεσιών σε
θύλακες/πληθυσμό Ρομά.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ –ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ –ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ του Δήμου
Ναυπακτίας είναι μια καινούρια δομή όπου λειτουργεί συμπληρωματικά στο Τμήμα Κοινωνικής
Πολιτικής και Παιδείας και εποπτεύεται από αυτό.
Σκοπός των Κέντρων Κοινότητας είναι η περαιτέρω υποστήριξη των κοινωνικών υπηρεσιών στην
εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για
την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και
Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας του. Απευθύνεται σε ευάλωτες, οικονομικά
και κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού (άποροι, άστεγοι, μετανάστες, ΑμΕΑ, ΡΟΜΑ κλπ).
Επιπλέον, το Παράρτημα ΡΟΜΑ στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και προώθησης
στην απασχόληση της συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού, η οποία βιώνει πολλαπλό κοινωνικό
αποκλεισμό.
Το Κέντρο Κοινότητας στελεχώνεται από Κοινωνικό Λειτουργό, Ψυχολόγο. Οικονομολόγο,
Παιδαγωγούς, Διαμεσολαβητή και Νοσηλεύτρια. Οι ώρες λειτουργίας είναι 7π.μ.- 15.μ.μ. Δευτέρα
ως Παρασκευή.
Για πληροφορίες απευθυνθείτε:
Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής
Δ/νση: Φαρμάκη 26

Τηλ/fax: 2634027026
&
Εθνική Οδός Ναυπάκτου- Αντιρρίου και Β. Βαρελά Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου (πρώην
SPRIDER),1ος όροφος,
Τηλ. 2634361218 , Fax: 2634361221
Email : kentrokoinotitas@nafpaktos.gr & kkoinotitasroma@nafpaktos.gr

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ναύπακτος:

Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά

Ναύπακτος: Εβδομάδα πρόληψης κατά του καρκίνου τραχήλου της μήτρας για τις γυναίκες
ρομά με τη συμβολή των Μαιών του Κέντρου Υγείας, από 20 έως 23 Φεβρουαρίου 2018.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Κοινότητας – Παράρτημα ρομά του
Δήμου Ναυπακτίας η εβδομάδα πρόληψης (20-23 Φεβρουαρίου 2018) κατά του
καρκίνου τραχήλου της μήτρας με τη λήψη τεστ Παπανικολάου καθώς και η
περαιτέρω ενημέρωση των γυναικών, σε θέματα ιατρικής πρόληψης.

