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Με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια…

Όταν η οικονομική κρίση βαθαίνει και συμπαρασύρει αρχές και αξίες…
Όταν η αξιοπρέπεια μετριέται με μερίδες φαγητού
ή με σακούλες τροφίμων…

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τότε «μιλάει» η ευθύνη, η πράξη, η καρδιά και η ψυχή!

Η λειτουργία της Κοινωνικής Υπηρεσίας στοχεύει στην υποστήριξη
ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό, μέσω παροχής ενός πλέγματος υπηρεσιών.
Οι πολίτες που επισκέπτονται την Κοινωνική Υπηρεσία ενημερώνονται για όλες τις υπηρεσίες του Τμήματος που θα μπορέσουν
να βελτιώσουν την καθημερινότητα τους.
Στην Κοινωνική Υπηρεσία μπορούν να απευθυνθούν κάτοικοι
ή δημότες για κοινωνικά και διοικητικά θέματα.
Ενδεικτικά:

Τότε συστήνονται δομές!

 Άμεση εξυπηρέτηση θεμάτων κοινωνικού περιεχομένου (στην Υπη-

Τότε οργανώνεται ο εθελοντισμός και στήνονται δίκτυα αλληλεγγύης!

 Υποδοχή και προσωρινή προστατευμένη φιλοξενία και φροντίδα

Τότε γίνονται συνεργασίες!

 Συντονισμός διαμεσολάβησης, παραπομπής και διασύνδεσης για

Όταν το πρόβλημά σου γίνεται και δικό μου…
Όταν οι πόροι λιγοστεύουν και το προσωπικό συρρικνώνεται…

ρεσία ή/και κατ’ οίκον)

πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας που
προσφέρονται από άλλους κρατικούς φορείς.

Τότε υπενθυμίζεται σε όλους ότι κανείς δεν είναι μόνος!

 Συμβουλευτική, πληροφόρηση και ενημέρωση των πολιτών σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας (σύνταξη εκθέσεων για επιδόματα: παιδικής προστασίας, στεγαστικής συνδρομής, έρευνα για έκδοση βιβλιαρίου ανασφαλίστων).

Τότε η αξιοπρέπεια κατακτιέται!
Το να λες ότι είσαι αλληλέγγυος στον συνάνθρωπό σου
είναι το πιο εύκολο.

 Επιτόπιες επισκέψεις σε κοινωνικά περιστατικά.
 Απαλλαγή Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου σε ευαίσθητες

Το να το κάνεις πράξη είναι η πρόκληση!

(

)

Ο στόχος αυτού του εντύπου δεν είναι μόνο ενημερωτικός.
Αποτελεί και πρόσκληση θάρρους για παραδοχή όσων αδυναμιών
υπάρχουν γύρω μας και απλά μας θλίβουν.
Αντί να κλείνουμε τα μάτια στις δυσάρεστες εικόνες, ας ανοίξουμε τα μάτια στις λύσεις…

Ο Δήμαρχος
Νέας Σμύρνης
Σταύρος Τζουλάκης

Η Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Πολιτικής
Κλαίρη Δεληγιάννη

σε ευάλωτα άτομα σε κρίση ή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, παροχή
στήριξης και παραπομπή σε φορείς.

κοινωνικές ομάδες

 Παραλαβή αιτήσεων για επανασύνδεση ρεύματος και προώθηση
στην αρμόδια επιτροπή της ΔΕΗ.

 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.
Ελ. Βενιζέλου 18, 2ος όροφος,
Τ.Κ 17121
Τηλ.213 20 25 882
e-mail: kpns@0149.syzefxis.gov.gr
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
Κοινωνικό
Παντοπωλείο

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης προσπαθώντας να ανταπεξέλθει
στις νέες ευμετάβλητες κοινωνικές προκλήσεις που επιφέρουν οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες και επιδιώκοντας να συμβάλλει στην ανακούφιση των κοινωνικών ομάδων που πλήττονται ή απειλούνται από φτώχεια ή
ανεργία με αποτέλεσμα τον κοινωνικό αποκλεισμό και την
περιθωριοποίησή τους, ξεκίνησε τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Κοινωνικού Φαρμακείου και του
Κοινωνικού Συσσιτίου σε συνεργασία με την ΑμΚΕ Ξένιος
Ζευς. Τα κριτήρια και οι διαδικασίες επιλογής καθορίζονται
με Κανονισμό Λειτουργίας που έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Παράλληλα, στις κοινωνικές δομές επιχειρείται ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά
ομάδων μέσα από ενέργειες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ:
Ελ. Βενιζέλου 18, 2ος όροφος, Τ.Κ 17121, Τηλ.213 20 25 882
e-mail: kpns@0149.syzefxis.gov.gr

ΚΟΙΝΩΝΙΚO ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί από το 2013 και έως το
καλοκαίρι του 2015 εξυπηρετεί 972 οικογένειες που πλήττονται
από την οικονομική και κοινωνική κρίση. Διανέμει δωρεάν τρόφιμα και αλλά είδη πρώτης ανάγκης με συχνότητα μια φορά κάθε δύο
μήνες. Η προμήθεια αυτών των ειδών καλύπτεται κυρίως από τον
προϋπολογισμό του Δήμου καθώς και από δωρεές – προσφορές
κατοίκων και φορέων.

Κοινωνικό
Φαρμακείο

ΚΟΙΝΩΝΙΚO ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Το Κοινωνικό Φαρμακείο στοχεύει στην εξασφάλιση περίθαλψης
των οικονομικά αδύναμων-ανασφαλίστων συμπολιτών μας με παροχή φαρμάκων και λοιπού υγειονομικού υλικού. Τα παρεχόμενα
φαρμακευτικά είδη ανταποκρίνονται στους γενικά αποδεκτούς κανόνες
υγιεινής και περίθαλψης.

Κοινωνικά
Συσσίτια

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ

Το πρόγραμμα Κοινωνικά Συσσίτια έχει ως στόχο την κάλυψη πρωτογενών αναγκών διαβίωσης ενός μέρους των συμπολιτών μας οι
οποίοι βρίσκονται στα όρια της ανέχειας. Εξυπηρετεί οικονομικά
αδύναμους πολίτες, ασθενείς και μοναχικά άτομα. Τα γεύματα παρασκευάζονται λαμβάνοντας υπόψη τους διατροφικούς περιορισμούς
των ωφελουμένων και διανέμονται δωρεάν σε καθημερινή βάση.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Τα Δημοτικά Ιατρεία παρέχουν Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
Λειτουργούν συμπληρωματικά παρέχοντας μια δέσμη βασικών
υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης που περιλαμβάνει την έγκαιρη διάγνωση και την υγειονομική ενημέρωση
των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούνται συνεργασίες με πανεπιστήμια και μεγάλα νοσοκομεία μέσω προγραμμάτων που αφορούν την παροχή δωρεάν αιματολογικών και
καρδιολογικών εξετάσεων καθώς και ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα προληπτικής ιατρικής.
Ιατροί (εργαζόμενοι και εθελοντές) διαφόρων ειδικοτήτων όπως:
γενικός ιατρός, καρδιολόγος, παιδίατρος, πνευμονολόγος, ρευματολόγος, ορθοπεδικός, φυσικοθεραπευτής, διαιτολόγος, εξυπηρετούν
τις ανάγκες των οικογενειών που είναι ενταγμένοι στις κοινωνικές
δομές. Παράλληλα, πραγματοποιείται συνταγογράφηση για τα μέλη
των ΚΑΠΗ, ενώ για πρώτη φορά υπάρχει ιατρός εργασίας για όλους
τους εργαζόμενους του Δήμου.

(

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι κινητή μονάδα παροχής πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας. Αποτελεί κοινωνική
υποστηρικτική υπηρεσία ολοκληρωμένης φροντίδας και εξυπηρέτησης, που παρέχεται κατ’ οίκον σε ηλικιωμένα μοναχικά
άτομα και ΑμεΑ.

)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και σε άτομα με κινητικές δυσκολίες και
ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή
δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας και που το εισόδημά
τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Το πρόγραμμα εθελοντισμού «Ενεργός Δράση» επιδιώκει να ενθαρρύνει στην τοπική κοινωνία (άτομα, ομάδες, συλλόγους, επιχειρήσεις) τη διάθεση για ελεύθερη, χωρίς υποχρέωση αλλά και
χωρίς αναμονή ανταπόδοσης, προσφορά για μεμονωμένα άτομα ή
για κοινωνικά σύνολα που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό.

Κοινωνική Ιματιοθήκη

Η Κοινωνική Ιματιοθήκη συστήνεται με ενεργό συμμετοχή των εθελοντών, μέσω της οποίας ρούχα καινούργια ή ελαφρώς μεταχειρισμένα
σε καλή κατάσταση διατίθενται σε συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.

Δίκτυο Εθελοντών Ιατρών

Το Δίκτυο δημιουργήθηκε από τη συνεργασία του Δήμου με ειδικευμένους εθελοντές ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων όπως γενικό
ιατρό, καρδιολόγο, πνευμονολόγο, ρευματολόγο, ορθοπεδικό φυσικοθεραπευτή κ.α.
Απευθύνεται σε κατοίκους που είναι άνεργοι, δεν έχουν ασφαλιστική
ικανότητα και είναι ενταγμένοι στις κοινωνικές δομές (Κοινωνικό
Παντοπωλείο, Φαρμακείο, Συσσίτιο). Οι Εθελοντές Ιατροί δέχονται
τους ωφελούμενους στο χώρο των Δημοτικών Ιατρείων κατόπιν
ραντεβού (210 9370333).

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Νομική Συμβουλευτική -Φοροτεχνική Υποστήριξη

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης ενισχύοντας την ενεργό συμμετοχή των πολιτών με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεγγύης
και την κοινωνική συνοχή, ανέπτυξε δυο νέες εθελοντικές δράσεις.
Η ομάδα των Εθελοντών Δικηγόρων παρέχει νομική συμβουλευτική και η ομάδα των Εθελοντών Λογιστών παρέχει υπηρεσίες φοροτεχνικού ενδιαφέροντος δωρεάν σε ανέργους, ανασφάλιστους,
ενταγμένους στις κοινωνικές δομές του Δήμου και οι συναντήσεις
πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού (τηλ.2132025882). Χώρος
στέγασης των εθελοντικών δράσεων αποτελεί οίκημα στην οδό
Αδριανουπόλεως 18.

Ανταλλακτική Βιβλιοθήκη

Με σύνθημα “Eνα Bιβλίο Tαξιδεύει Ξανά”, οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να πάρουν και να αφήσουν τα βιβλία που επιθυμούν εντελώς
δωρεάν. Μπορούν να φέρουν ένα βιβλίο χωρίς την υποχρέωση να
πάρουν κάποιο άλλο και αντίστροφα. Αν έχετε διαβάσει ένα βιβλίο
και θεωρείτε ότι είναι κρίμα να το αφήσετε να σκονίζεται στο ράφι
της βιβλιοθήκης σας, έχετε τη δυνατότητα να το χαρίσετε στην
Ανταλλακτική Βιβλιοθήκη Εθελοντών του Δήμου Νέας Σμύρνης.

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Νέας Σμύρνης σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας και την Ομάδα
Εθελοντών του Δήμου «Ενεργός Δράση» διοργανώνουν εθελοντική
αιμοδοσία για την ενίσχυση της Δημοτικής Δανειστικής Τράπεζας Αίματος δύο φορές το χρόνο.

Παράλληλα ο Δήμος μας
συμμετέχει στην Πανελλήνια
Λαμπαδηδρομία Συλλόγων
και Φορέων Εθελοντών
Αιμοδοτών της Π.Ο.Σ.Ε.Α.
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ΑΠΑΛΛΑΓΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Απαλλαγή από τα Δημοτικά Τέλη και το Δημοτικό Φόρο αφορά νοικοκυριά οικονομικά αδύναμων, μακροχρόνια ανέργων,
πολυτέκνων, τριτέκνων και μονογονεϊκών οικογενειών (απόκτηση τέκνων εκτός γάμου), ατόμων με αναπηρία, που διαμένουν στη Νέα Σμύρνη.

ΔΙΑΝΟΜΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Ε.Π. ΕΒΥΣ - ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ

 Ο Δήμος Νέας Σμύρνης συμμετέχει στην Κοινωνική Σύμπραξη
«Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα» που χρηματοδοτεί το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους (ΤΕΒΑ).
Στόχος του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους Άπορους (Ε.Π. ΕΒΥΣ) είναι η μείωση του αριθμού
των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή/και υφίστανται υλικές στερήσεις.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Δ.Α. ΤΕΒΑ / ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ

Έχοντας ως βασικό άξονα τις αυξημένες ανάγκες των πολιτών την

περίοδο της κρίσης, ο Δήμος Νέας Σμύρνης συνδιοργανώνει στο
πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας με Κοινωνική Συνεταιριστική
Επιχείρηση Διάθεση Τροφίμων Χωρίς Μεσάζοντες. Η πρωτοβουλία
αυτή αποσκοπεί να απαλύνει τις συνέπειες της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που βαρύνουν τους συμπολίτες μας.

Στο Δήμο Νέας Σμύρνης, η Κοινωφελής Εργασία ξεκίνησε να εφαρμόζεται σε συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. Αρωγός
στη δράση αυτή στέκεται η Υπηρεσία Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής (Υ. Ε. Κ. Α. ) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που έχει ως αποστολή, μεταξύ άλλων, τη
συνδρομή και επίβλεψη ατόμων των οποίων η ποινή έχει μετατραπεί
σε υποχρέωση παροχής κοινωφελούς εργασίας.

ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΗΛΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας

Το Κέντρο Πρόληψης «Ήλιος» είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε από τις τοπικές αυτοδιοικήσεις των Δήμων Νέας
Σμύρνης και Αγίου Δημητρίου σε συνεργασία με τον Οργανισμό
κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).
Παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του στους δημότες-κατοίκους της
Νέας Σμύρνης. Στελεχώνεται από ειδικά εκπαιδευμένους επιστήμονες σε θέματα εξαρτήσεων, πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής
υγείας. Έχει ως στόχο την εφαρμογή προγραμμάτων πρωτογενούς
πρόληψης της εξάρτησης.

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 Συμβουλευτική στήριξη σε περιστατικά που πλήττονται από:
Διαταραχές άγχους.
Απώλεια (ζωής, εργασίας, κ.λ.π.) – πένθος.
Ψυχοσωματικές παθήσεις / συμπτώματα.
Έκτακτες συνθήκες: πτώχευση, δικαστικές εκκρεμότητες,
φυλάκιση.

 Συμβουλευτική Γονέων και Ζευγαριών.
 Συμβουλευτική και Στήριξη Μεταναστών και Προσφύγων.
 Συμβουλευτική και Στήριξη Οικογενειών μέσα από τη συνεργασία
με τη σχολική κοινότητα.
 Διασύνδεση με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες / φορείς.

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

)

Από την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2015, τα προνοιακά επιδόματα για τους
κατοίκους Νέας Σμύρνης εξυπηρετούνται από το Δήμο μας.
Η εξυπηρέτηση γίνεται κατά τις ημέρες Δευτέρα–Τρίτη–Παρασκευή και
ώρες 08.30 μέχρι 13.00 στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 16, 6ος όροφος.

)

Στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής από το Δήμο Νέας
Σμύρνης λειτουργούν σε αγαστή συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής οι Δομές του ΝΠΔΔ Κέντρου Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης, Κ.Α.Π.Η. και Παιδικοί Σταθμοί
καθώς και ο Παιδικός Σταθμός του Κέντρου Δραστηριότητας
Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων-Εθνική Στέγη.
Πιο συγκεκριμένα:

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Κ.Α.Π.Η. (τηλ. 213 20 25 908):
Το Ν.Π.Δ.Δ. εξυπηρετεί 4.000 ηλικιωμένους
με προγράμματα και δραστηριότητες όπως χειροτεχνία,
χορωδία, γυμναστική, εκδρομές, διακοπές, θαλάσσια
μπάνια, επισκέψεις κ.α.
•Α΄ ΚΑΠΗ, Αρτάκης 34.
•Β΄ ΚΑΠΗ, Σταδίου 32-34.
•Γ΄ ΚΑΠΗ, Πλαστήρα 57.
•Δ΄ ΚΑΠΗ, Ραιδεστού 11-13
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (τηλ. 213 20 25 918):
Στους παιδικούς σταθμούς εξυπηρετούνται 720 βρέφη – νήπια με
καθημερινή σίτιση και προσαρμοσμένες δραστηριότητες από τις 7πμ.
έως τις 4μμ.
•Α΄ τμήμα νηπιακό, Τσακίρογλου 16
•Β΄ τμήμα νηπιακό, Αγνώστων Μαρτύρων 88
•Γ΄ τμήμα νηπιακό, Αρτάκης 34
•Δ΄ τμήμα νηπιακό, Κερασούντος &Βουλγαροκτόνου 11
•Ε΄ τμήμα νηπιακό-βρεφικό, Τραπεζούντος 22 &Τυρολόης
•ΣΤ΄ τμήμα βρεφικό, Αρτάκης 34
•Ζ΄ τμήμα νηπιακό, Συγγρού 221 &Τραλλέων
ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ & ΝΕΩΝ-ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ (τηλ. 210 93 35 948)
•Παιδικός Σταθμός: Βάρνης 1, Νέα Σμύρνη

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων
(Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας)
Το Κέντρο ημέρας παρέχει ψυχιατρική παρακολούθηση και ψυχολογική
υποστήριξη και σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής:
• αγωγή της κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας.
• παροχή ψυχιατρικής εκτίμησης σε ειδικές ομάδες πληθυσμού όπως είναι
οι άστεγοι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
• Οργάνωση και θεσμοθέτηση Τοπικής Ομάδας Προαγωγής της Ψυχικής
Υγείας στη βάση του νόμου 2713/99, άρθρο 16, ΦΕΚ 89Α
Λ. Συγγρού 244 και Δαβάκη (1ος όροφος) Καλλιθέα,
τηλ. 210 9519 309

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)
Η πρότυπη συνεργασία περιλαμβάνει τη λειτουργία μόνιμου σταθμού
ΕΚΑΒ εντός των ορίων του Δήμου.
Για την κάλυψη των αναγκών της λειτουργίας αυτής της καίριας υπηρεσίας,
παραχωρήθηκε προς χρήση στο ΕΚΑΒ ισόγειο οίκημα στην οδό Αδριανουπόλεως 18. Το οίκημα αποτελεί σταθερό σταθμό στέγασης
του προσωπικού του ΕΚΑΒ, αλλά και σημείο μόνιμης τοποθέτησης
ασθενοφόρου σε 24ωρη βάση.
Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ)
Συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ για προληπτικούς ελέγχους για νοσήματα
όπως Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, Διαβήτη, Κήλη κ.α.
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
Με την συνεργασία αυτή, ο Δήμος Νέας Σμύρνης δύναται να αναθέτει
στο ΕΚΚΕ, ως επίσημο σύμβουλό του, βάσει της κείμενης νομοθεσίας την
έρευνα ειδικότερων ζητημάτων, την εκπόνηση επιστημονικών προτάσεων
και τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων του Δήμου.
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο
Στο Κέντρο μπορούν να απευθύνονται:
• Γονείς που χρειάζονται συμβουλές για τον γονεϊκό ρόλο και τις
ψυχολογικές δυσκολίες των παιδιών τους.
• Έφηβοι και παιδιά που αντιμετωπίζουν ποικίλες ψυχολογικές δυσκολίες.
• Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων για προβλήματα που
αφορούν τους μαθητές τους.
Μεγ. Αλεξάνδρου 65, Νέα Σμύρνη, τηλ. 210 9321 255

Ανέλιξη - Συμβουλευτικό-Θεραπευτικό Κέντρο Ημέρας για Ενήλικες
με Ψυχικές Διαταραχές
Το Κέντρο Ημέρας παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και
αποκατάστασης ανοιχτού τύπου.
Δεινοστράτου 95-97 & Ηλία Ηλιού 34, Νέος Κόσμος, τηλ. 210 9022 010

Κέντρο Ημέρας για Ψυχολογική Υποστήριξη Ασθενών
με Καρκίνο (Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας)
Το Κέντρο Ημέρας για ψυχολογική υποστήριξη ασθενών με καρκίνο
απευθύνεται σε ασθενείς οι οποίοι επιθυμούν ή αναζητούν και ψυχολογική
βοήθεια παράλληλα με την ιατρική θεραπεία, για να αντιμετωπίσουν τις
αλλαγές και τις δυσκολίες που επιφέρει η νόσος.
Φιλελλήνων 34 Ζάππειο, τηλ. 210 3233 401

Φαιναρέτη - Κέντρο Ημέρας για τη Φροντίδα της Ψυχικής Υγείας
της Γυναίκας (Επιλόχεια Διαταραχή)
Στόχος του Κέντρου Ημέρας είναι η προαγωγή και η φροντίδα της ψυχικής
υγείας της γυναίκας κατά την κύηση και τη λοχεία.
Γορδίου 1& 2ας Μαΐου 14, Νέα Σμύρνη, τηλ. 210 9319 054

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών
Σκοπός της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού, η υποστήριξη
των ασθενών και των οικογενειών τους, η κινητοποίηση των κοινωνικών
φορέων για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και την προαγωγή της
ποιότητας ζωής των ασθενών και των φροντιστών τους.
Μάρκου Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33, Παγκράτι, τηλ. 210 7013 271

Αλ - Ανών
Οι οικογενειακές ομάδες της Αλ-Ανών είναι ομάδες αυτοβοήθειας για συγγενείς και φίλους ατόμων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το αλκοόλ.
Στην Αλ-Ανών εφαρμόζεται η αρχή της ανωνυμίας για όλα τα μέλη της.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε
στην Αλ-Ανών, τηλ. 210 5239161

ΑμΚΕ «Μπορούμε»
Η συνεργασία με την «ΑμΚΕ «Μπορούμε»» γίνεται για την καταπολέμηση
της σπατάλης του περισσευούμενου φαγητού και δρα υπέρ της αξιοποίησης του για κοινωφελή σκοπό. Τηλ: 210 3237 805.
Κουζίνα για Όλους
Είναι η παροχή μαγειρεμένου σπιτικά φαγητού σε προσιτή τιμή για όλους.
Εντάσσεται στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου
Salas και του Δήμου Νέας Σμύρνης ως συνεργαζόμενου Δήμου.
Αρτάκης 34, τηλ: 213 2025937, Ώρες: 12:00 - 16:00

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ελ. Βενιζέλου 18, 2ος όροφος,
Τ.Κ 17121, Τηλ.213 2025 882,
e-mail: kpns@0149.syzefxis.gov.gr

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Αιτήσεις - πληροφορίες
για τις κοινωνικές δομές:
Ελ. Βενιζέλου 18, 2ος όροφος
Τ.Κ 17121, Τηλ.213 2025 882
e-mail: kpns@0149.syzefxis.gov.gr

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
Αρτάκης 34, Τ.Κ.17124
Τηλ.213 2025 947

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Αρτάκης 34, Τ.Κ.17124
Τηλ.210 9370 334

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ
Λ.Συγγρού 221

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Αρτάκης 34, Τ.Κ 17124
Τηλ.210 9370 333
e-mail: kpns@0149.syzefxis.gov.gr

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Ελ. Βενιζέλου 18, 2ος όροφος
Τ.Κ 17121, Τηλ.213 2025 882
e-mail: kpns@0149.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Αιτήσεις - πληροφορίες
για τα Προνοιακά Επιδόματα:
Ελ. Βενιζέλου 16, 6ος όροφος
Τ.Κ 17121, Τηλ.213 2025 931
e-mail: kpns@0149.syzefxis.gov.gr

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Αιτήσεις-Πληροφορίες για τον Εθελοντισμό:
Ελ. Βενιζέλου 18, 2ος όροφος
Τ.Κ 17121, Τηλ.213 2025 882
e-mail: kpns@0149.syzefxis.gov.gr

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ

Αδριανουπόλεως 18
Τ.Κ.17124, Τηλ.210 9370 282
e-mail: kpns@0149.syzefxis.gov.gr

ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

(ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ)
Αρτάκης 34, Τ.Κ 17124
Τηλ.210 9370 333
e-mail: kpns@0149.syzefxis.gov.gr

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Ελ. Βενιζέλου 18, 2ος όροφος
Τ.Κ 17121, Τηλ.213 2025 882
e-mail: kpns@0149.syzefxis.gov.gr

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

Ελ. Βενιζέλου 18, 2ος όροφος
Τ.Κ 17121, Τηλ.213 2025 882
e-mail: kpns@0149.syzefxis.gov.gr

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΒΑ / ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ

Ελ. Βενιζέλου 18, 2ος όροφος
Τ.Κ 17121, Τηλ.213 2025 882
e-mail: kpns@0149.syzefxis.gov.gr

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ελ. Βενιζέλου 18, 2ος όροφος
Τ.Κ 17121, Τηλ.213 2025 882
e-mail: kpns@0149.syzefxis.gov.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΗΛΙΟΣ»

Ομήρου 60, 1ος όροφος Τ.Κ.17121,
Τηλ.210 9336 031
e-mail: kpilios@otenet.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ελ. Βενιζέλου 18, 2ος όροφος
Τ.Κ 17121, Τηλ.213 2025 882
e-mail: kpns@0149.syzefxis.gov.gr

Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται
ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα
10 Άρθρο της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Ο.Η.Ε.

