ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λευκάδας με την αριθμ. 2220/30-11-2016
2220/30
απόφαση του Περιφερειάρχη ΙΙονίων Νήσων και στα πλαίσια του Ν.. 4320/2015 που κατέθεσε
η κυβέρνηση «ρυθμίσεις
ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρώπινης
κρίσης», εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014--2020»
Με την ένταξη του στο επιχειρησιακό πρόγραμμα στελεχώθηκε με δύο υπαλλήλους
(ΙΔΟΧ), για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του και τη βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών.
Κύριος στόχος της δομής παραμένει η εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την
προώθηση της κοινωνικής συνοχής,
συνοχής την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού, την ευαισθητοποίηση ατόμων-ομάδων πληθυσμού, καθώς και επιχειρήσεων.
επιχειρήσεων Η
λειτουργία του αποσκοπεί ειδικότερα στην κάλυψη πρωτογενών αναγκών ευπαθών –
κοινωνικά και οικονομικά – ατόμων και οικογενειών, με την δωρεάν παροχή
ροχή προϊόντων και
ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την ένδυση απόρων κατοίκων του Δήμου Λευκάδας.
Με τη λειτουργία της «Δομής
Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου
Λευκάδας», επιδιώκεται η κάλυψη πρωτογενών ανθρώπινων αναγκών με την παροχή ειδών
όπως, τρόφιμα και είδη παντοπωλείου συσκευασμένα, είδη ατομικής υγιεινής,
υγιεινής κατεψυγμένα
προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης
υπόδησης, είδη οικιακού εξοπλισμού,
ού παιχνίδια κ.λπ, είδη
ψυχαγωγίας (βιβλία, cd-dvd),
), σχολικά είδη για την κάλυψη αναγκών μάθησης
θησης και πολιτισμού,
παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες, πληθυσμού
ληθυσμού .
Η «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λευκάδας»
αποτελεί κοινωνική δομή του
υ Δήμου Λευκάδας και στοχεύει:
- Να κερδίσει την καθολική στήριξη της τοπικής Κοινωνίας
- Να ενημερώνει και να ενεργοποιεί την ευρύτερη κοινωνία και την Κοινωνία των Πολιτών,
εξασφαλίζοντας την συμμετοχή των Τοπικών αρχών, των κοινωνικών και πολιτιστικών
φορέων, των επιχειρήσεων, των ιδιωτών.

Πληροφορίες: Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Λευκάδας,
Τηλ.: 2645360534, 2645360591 και
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο:2645360607, email:koinonikopantopolio@lefkada
lefkada.gov.gr
Υπεύθυνες
Υπεύθυνες:Κοντομίχη
Γεωργία, Καλυβιώτη Άννα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ιόνια Νησιά 2014-2020»
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

