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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μέτωπο κατά της Φτώχειας στο Δήμο μας: η αλληλεγγύη είναι αναγκαία!
Η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας στον
Δήμο μας έχει ξεκινήσει. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Φαρμακείο και η
Δομή Παροχής Συσσιτίου εξυπηρετούν αυτή τη στιγμή περισσότερους από 250
συμπολίτες μας, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η νέα σειρά αιτήσεων
υποψηφίων επωφελουμένων από όλες τις Δομές του Σχεδίου.
Στις Δομές κατά της Φτώχειας του Δήμου μας δουλεύουν 24 νέα παιδιά που
αποκτούν μέσα από το Πρόγραμμα εργασιακή εμπειρία και εξειδίκευση. Ο
προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 816.000 Ευρώ και αφορά σε
ποσοστό 80 % (652.800 ευρώ) τη μισθοδοσία τους για δύο χρόνια. Το υπόλοιπο
ποσοστό 14,6 % αφορά τον εξοπλισμό των δομών και τις λειτουργικές τους
δαπάνες (αγορά ψυγείων, κουζίνας, φούρνου, καταψύκτη, ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, διαμόρφωση χώρων, αγορά επίπλων, γραφείων κτλ). Τέλος
σημειώνουμε ότι τα έξοδα διοικητικής και λογιστικής παρακολούθησης του
προγράμματος που είναι διαδικασίες απαραίτητες για τον έλεγχο του δημοσίου
χρήματος, ανέρχονται σε ποσοστό 5,4 % του συνολικού προϋπολογισμού και
αντιστοιχούν σε 2.090 Ευρώ το μήνα.
Σύμφωνα με τους κανόνες που έχει θέσει το αρμόδιο για τη χρηματοδότηση
του έργου Υπουργείο Εργασίας, δεν επιτρέπεται η αγορά τροφίμων ή άλλων
αναλωσίμων ειδών για το κοινωνικό παντοπωλείο και το συσσίτιο, παρά μόνον αν
το «εταιρικό σχήμα», δηλαδή ο ΝΟΣΤΟΣ και ο Δήμος, «δεν δύνανται να
συγκεντρώσουν τα απαραίτητα για τη λειτουργία κάθε Δομής αναλώσιμα» (Οδηγός
υλοποίησης πράξεων για τις κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης της
φτώχειας» Υπουργείο Εργασίας, σ.8, www.epanad.gov.gr/default.asp?pID=54&la=1).
Αποτέλεσμα αυτής της στενότητας των πόρων είναι η έλλειψη ποικιλίας
τόσο στα είδη που διαθέτει το Κοινωνικό Παντοπωλείο όσο και στα γεύματα που
καθημερινά παρέχει το Συσσίτιο. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους δημότες για
να ζητήσουμε την ενεργό συμπαράστασή τους και την έμπρακτη απόδειξη της
αλληλεγγύης τους προς τους συμπολίτες που έχουν ανάγκη.
Μπορείτε και σεις να βοηθήσετε προσφέροντας…
… λίγο από το χρόνο σας: αν σας ενδιαφέρει η εθελοντική δράση, ελάτε σε επαφή
με την Τράπεζα Χρόνου και το Γραφείο Διαμεσολάβησης (Θεσσαλίας 60,
2102406732)

… φάρμακα που δεν χρειάζεστε πια: επικοινωνήστε με το Κοινωνικό Φαρμακείο
στο τηλέφωνο 2102463543 ή μιλήστε με την κοινωνική λειτουργό της Δομής (Αγίας
Τριάδος 86)
… εργαλεία για το Δημοτικό Λαχανόκηπο (τσάπες, γάντια, σκαλιστήρια κ.τ.λ.):
επικοινωνήστε με την κοινωνική λειτουργό του Λαχανόκηπου στο τηλέφωνο
2102406732
… τρόφιμα και είδη καθημερινής χρήσης (σαπούνια, απορρυπαντικά, είδη
καθαριότητας, προσωπικής υγιεινής κλπ.) για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και τη
Δομή Παροχής Συσσιτίου (Αγίας Τριάδος 86, 2102463543 09:00‐17:00 ).
Για όλες τις προσφορές εκδίδεται απόδειξη.
Το πρόγραμμα «ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» του ΕΠ
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» υλοποιείται από την Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο «ΝΟΣΤΟΣ»
με τη σύμπραξη του Δήμου Αχαρνών και της Εύξεινης Πόλης.

