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ΕΤΟΣ:  2017

ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Το παρόν αποτελεί τη μηνιαία έκθεση πεπραγμένων  του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» για το μήνα Οκτώβριο έτους 2017.

Κατά τον ανωτέρω μήνα πραγματοποιήθηκαν,  στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου
Πλατανιά,  μια  σειρά  από  υπηρεσίες  και  δράσεις  οι  οποίες  αναλύονται  ως
ακολούθως:

1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Για το μήνα αναφοράς δεν πραγματοποιήθηκε κάποια δράση συμβουλευτικής 
υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης.

2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

 Δικτύωση με τη σχολική κοινότητα του Δήμου Πλατανιά

α) Υποδοχή αιτημάτων από τα σχολεία για τον προγραμματισμό ενημερωτικών
συναντήσεων.

β)  Πραγματοποιήθηκαν  12  ενημερωτικές  συναντήσεις  με  σχολεία  του  Δήμου
Πλατανιά.  Διατέθηκε το ενημερωτικό υλικό του Κέντρου Κοινότητας για όλους
τους μαθητές και συζητήθηκαν όλες οι πιθανές δυνατότητες συνεργασίας.



 Συνεργασία με το Σύλλογο Palso Νομού Χανίων για την υλοποίηση του 
θεσμού του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών στο Δήμο Πλατανιά.

Επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ξένων γλωσσών που συμμετέχουν
στο Κοινωνικό Φροντιστήριο προκειμένου να τους ενημερώσουμε για τους 
τελικούς δικαιούχους που θα τοποθετηθούν μέσω του εν λόγω Προγράμματος.

3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

 Δελτίο τύπου για τις συναντήσεις δικτύωσης με τη σχολική κοινότητα του 
Δήμου Πλατανιά, προκειμένου να ενημερωθούν εκπαιδευτικό προσωπικό 
και γονείς για τις παρεχόμενες  υπηρεσίες του Κέντρου και να συζητηθούν 
τρόποι συνεργασίας.

 Διάθεση των ενημερωτικών φυλλαδίων του Κέντρου Κοινότητας στα σχολεία 
που επισκεφθήκαμε προκειμένου να δοθούν σε όλους τους μαθητές.  

4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 Σύνταξη  και  παράδοση  των  εγγράφων  τοποθέτησης  ή  απόρριψης  στους
ωφελούμενους ή μη αντίστοιχα, για το Κοινωνικό Φροντιστήριο.

 Ανάρτηση  άρθρων   στην  ιστοσελίδα  του  Κέντρου  Κοινότητας  τα  οποία
αφορούσαν  διαθέσιμες  θέσεις  εργασίας  για  το  Νομό  Χανίων,  παροχή
επιδομάτων και  λοιπών κοινωνικών προγραμμάτων όπως και  την ανάρτηση
ανακοινώσεων του Κέντρου Κοινότητας.

 Αποστολή ενημερωτικής επιστολής στα σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
του  Δήμου  Πλατανιά  προκειμένου  να  ενημερωθούν  και  να  εκδηλώσουν
ενδιαφέρον για συμμετοχή των μαθητών τους στο πιλοτικό πρόγραμμα που
διεξήγαγε το  CSI Ins tute  στα Ανώγεια και τον Πλατανιά και αφορούσε την
εκπαίδευση των μαθητών στον Προγραμματισμό Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.

 Τηλεφωνική  επικοινωνία  με  τα  παραπάνω  σχολεία  για  επιβεβαίωση  ότι
έλαβαν την ηλεκτρονική επιστολή.

 Συμμετοχή των στελεχών σε συνάντηση εργασίας στο Δημαρχείο προκειμένου
να  συζητηθεί  η  συμβολή  του  Κέντρου  Κοινότητας  στη  λειτουργία  του
Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά.   

 Συνάντηση  με  τον  Πρόεδρο  της  Διοικούσας  επιτροπής  του  Κοινωνικού
Παντοπωλείου,  προκειμένου  να  καθοριστεί  το  είδος  των  προσφερόμενων
υπηρεσιών  από  το  Κέντρο  Κοινότητας  για  την  υποστήριξη  του  κοινωνικού



Παντοπωλείου του Δήμου (δημιουργία ομάδας εθελοντών, συνεργασία με τα
τοπικά  υπερκαταστήματα,  επικαιροποίηση  των  στοιχείων  της  Διοικούσας
επιτροπής,  τοποθέτηση  των  προϊόντων  στα  ράφια  και  σε  σακούλες,
ενημέρωση  των  δικαιούχων  για  να  παραλάβουν  τα  τρόφιμα,  διάθεση  των
προϊόντων στους δικαιούχους και απογραφή αποθήκης).

 Σύνταξη τεχνικής περιγραφής για την προμήθεια αναλώσιμων και τροφίμων
για δράσεις δικτύωσης του Κέντρου Κοινότητας.

5. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

 Καταγράφηκαν 20 νέοι ωφελούμενοι στο Κέντρο Κοινότητας.

 Οι συνολικές επισκέψεις στο Κέντρο Κοινότητας από εγγεγραμμένους 
ωφελούμενους ήταν 51 από συνολικά 38 ωφελούμενους. 

 Οι συνολικές επισκέψεις από μη καταγεγραμμένους ωφελούμενους ήταν 2 
από 2 άτομα που δεν επιθυμούσαν να καταγραφούν.

 Τηλεφωνική ενημέρωση των ωφελουμένων του Κοινωνικού Φροντιστηρίου 
προκειμένου να παραλάβουν τα έγγραφα τοποθέτησης.

 Τηλεφωνική ενημέρωση των μη ωφελουμένων του Κοινωνικού Φροντιστηρίου
προκειμένου να λάβουν τα έγγραφα απόρριψης.



ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΥ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΗΚΑΝ

ΤΟ ΜΗΝΑ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΝΕΟΙ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΤΟ ΜΗΝΑ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΜΗ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΠΟΥ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΗΚΑ

Ν ΤΟ ΜΗΝΑ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

144 38 20 2

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 53

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 4

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ*1 6

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ*2 4

ΚΕΑ: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ 20

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΕΑ 10

ΑΛΛΟ:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 

                  9 (ΣΥΝΟΛΟ)
9

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 1 ΩΡΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ

*1Η κατηγορία “ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣ” περιλαμβάνει: πληροφόρηση για κοινωνικά προγράμματα  
εθνικής ή τοπικής εμβέλειας (πχ. Δικαιολογητικά εγγραφής στον ΟΑΕΔ, κριτήρια για λήψη 
επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, πληροφορίες για το κοινωνικό 
οικιακό τιμολόγιο). 
*2Η κατηγορία “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” περιλαμβάνει την παροχή βοήθειας σε 
ωφελούμενους προκειμένου να διεκπεραιώσουν απλές και μη διαδικασίες (πχ. Συμπλήρωση 
εγγράφων, υποβολή αιτήσεων, ανάγνωση κειμένων, εκτύπωση θέσεων εργασίας κα).


