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ΘÝμα: ¸κθεση ΠεπραγμÝνων τηò ΔομÞò.

Μοναδικοß ωφελοýμενοι τηò περιüδου αναφορÜò:

. ΔεκÝμβριοò του 2018: 583 μοναδικοß ωφελοýμενοι

ΚατÜ το μÞνα αναφορÜò το ΚÝντρο Κοινüιηταò ορχομενοý παρεßχε ενημÝρωση και συμβουλευτικÞ
υποστÞριξη στουò ωφελοýμενουò που το επισκÝφθηκαν 316 Üνδρεò και 267 γυναßκεò. ΣυνÝχισε να
πληροφορεß και να διασυνδÝει τουò πολßτεò με φορεßò και προγρÜμματα κοινωνικÞò προστασßαò,
αλληλεγγýηò και κοινωνικÞò Ýνταξηò που υλοποιοýνται σε τοπικü, περιφερειακü και εθνικü επßπεδο
και παρεßχε ολοκληρωμÝνη υποστÞριξη στουò ωφελοýμενουò του ΠρογρÜμματοò «Κοινωνικü
Εισüδημα Αλληλεγγýηò» (πρþην «ΕλÜχιστο ΕγγυημÝνο Εισüδημα»), απü τη διαδικασßα τηò υποβολÞò
τηò αßτησηò και την ορθÞ συμπλÞρωσÞ τηò Ýωò ττò απαραΙτητεò οδηγßεò για την προσκüμιση και
παραλαβÞ ιων απαραßτητων δικαιολογητικþν.

ΚατÜ τον μÞνα ΔεκÝμβριο τα στελÝχη του ΚÝντρου Κοινüτηταò του ΔÞμου ορχομενοý συνÝχισαν την

υποβολÞ ηλεκτρονικþν αιτÞσεων των ενδιαφερομÝνων για τιò 2 κατηγορΙεò Κοινωνικοý Οικιακοý
Τιμολογßου ΚΟΤ Α και ΚΟΤ Β.

ΕπιπλÝον, τα στελÝχη του ΚÝντρου Κοινüτηταò του ΔÞμου ορχομενοý βοÞθησαν στην υποβολÞ των

αιτÞσεων για το Κοινωνικü ΜÝρισμα σε üσουò ενδιαφερüμενουò προσÞλθαν στα γραφεßα του,

Επßσηò, τα στελÝχη του ΚÝντρου Κοινüτηιαò ενημÝρωσαν üσουò πολßτεò προσÞλθαν στο χþρο του yla
τον πρüγραμμα «οικογενειακüò Γιατρüò» ο οικογενειακüò ιατρüò εßναι μια νÝα, δωρεÜν λειτουργßα
του ΕΣΥ. Αποτελεß το πρþτο σημεßο επαφÞò του ατüμου με το Εθνικü Σýστημα Υγεßαò και μεταξý
ÜΜων λειτουργεß ωò σýμβουλοò υγεßαò και πλοηγüò του σε αυτü. Στο πλαßσιο τηò υποχρεωτικÞò
εγγραφÞò του πληθυσμοý σε Οικογενειακü Ιατρü (Γενικü Ιατρü Þ Παθολüγο, Παιδßατρο), τα στελÝχη
του ΚÝντρου Κοινüτηταò υπÝβαλαν αιτÞσειò εγγραφÞò σε διαθÝσιμο οικογενειακü Ιατρü τηò επιλογÞò
των ωφελοýμενων τουò.

Επιπρüσθετα, στο ΔÞμου Ορχομενοý σýμφωνα με την υπουργικÞ απüφαση ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/740211228
(ΦΕΚ 474Β/14.2.2Οº8) Ýχει συσταθεß ΕπιτροπÞ αρμüδια για τη διαδικασßα υποβολÞò και εξÝτασηò

αιτÞσεων των ενδιαφερομÝνων για επανασýνδεση καταναλωτþν που Ýχουν αποσυνδεθεß απü το
δßκτυο ηλεκτρικÞò ενÝργειαò λüγω ληξιπρüθεσμων οφειλþν και για τη χορÞγηση ειδικοý
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βοηθÞματοò,στην οποßα συμμετÝχει το ΚÝντρο Κοινüτηταò. οι προò εξÝιαση δικαιοýχοι του ειδικοý

βοηθÞματοò συμπληρþνουν την αßτησÞ τουò και καταθÝτουν τα απαιτοýμενα δικαιολογητικÜ οτο
ΚÝντρο Κοινüτηταò του ΔÞμου Ορχομενοý.

ΤÝλοò κατÜ το μÞνα αναφορÜò, τα στελÝχη του ΚÝντρου Κοινüτηταò βοÞθησαν στη διανομÞ τροφßμων
στο χþρο του Κοινωνικοý Παντοπωλεßου σε δικαιοýχουò του προγρÜμματοò του Ταμεßου
ΕυρωπαßκÞò ΒοÞθειαò προò τουò Απüρουò (ΙΕΒΑ).

Π ι ΝΑΚΑΣ ΑΝΑΦο ΡΑΣ ΔΡΑΣτΗ Ρι οτΗτΩΝ, απü 03/1 2/201 8 Ýωò 31 Ι 1 2Ι2ο18

Ημερομηνßα ¶νδρ€ò τυνdΙκεò οι«ογÝνειεò

31ιl2ι2οlα ΥποδοχÞ - ΕνημÝρωση, γποσΕÞριξη (2)

28ιl2ι2ο,18 γποδοχÞ - ΕνημÝρωση , γποοτÞριξη (10)

27 ιl2ι2οlα ΠαροχÞ Υπηρεστþν ΚοτνωνικÞò ¸νταξηò (º )

γποδοχÞ - ενημÝρωση -ΥποστÞριξη (8)

24ιl2Ι2οlα ΥποδοχÞ , ΕνημÝρωση -ΥποοτÞριξη (2)

21Ιl2ι2ο18 Εργασßεò Κ.Ε.Α. (2)

ΣυμβουλευτικÞ (2)

ΔιανομÞ Ειδιßν Παντοπωλεßου (8)

γποδοχÞ, ΕνημÝρωση , ΥποοτÞριξη (15)

20ιl2ι2ο18 ΔιανομÞ Ειδþν Παντοπωλεßου (52)

19ιl2ι2018 ΔιανομÞ ΕιδdJν Παντοπωλεßου (145)

1αιl2ι201α ΔιανομÞ ΕιδιßJν ΠαντοπωλεΙου (1 55)

17 ι,ι2ι201α παροχÞ γπηρεσιι,]ν ΚοινωντιÞò¸νταξηò (2)

παροχÞ Υπηρεσιιßν ΚοτνωνικÞò ¸νταξηò (8)

14/12ι2ο18 Εργασßεò Κ.Ε.Α. (1)

παροχÞ Υπηρεσιι,]ν ΚοινωνικÞò ¸νταξηò (3)

γποδοχÞ , ΕνημÝρωση , γποοτÞρζη (11)

13ιl2ι2οlΒ παροχÞ Υπηρεσιþν ΚοινωνικÞò¸νταξηò (5)

γποδοχÞ , ΕνημÝρωση , γποστÞριξη (8)

12Ιl2ι2οlα ΕργασΙεò Κ.Ε.Α. (1)

παροχÞ Υπηρεσιιßν ΚοινωνικÞò ¸νταξηò (8)

ΥποδοχÞ , ΕνημÝρωση , γποοτÞρLξη (8)

11ιl2ι2οlΒ ΠαροχÞ Υπηρεσþν ΚοινωνικÞò ¸νταξηò (6)

Εργασßεò Κ.Ε,Α, (1)

ΥποδοχÞ - ΕνημÝρωση - γποστÞριξη (11)

1οιl2ι2οlα ΠαροχÞ γπηρεσLþν ΚοινωνικÞò ¸νταξηò (11)

ΥποδοχÞ - ΕνημÝρωση - ΥποσΕÞριξη (6)

ο7Ιl2ι2οlα Εργασßεò Κ.Ε.Α. (9)

γποδοχÞ - ΕνημÝρωση - γποστÞριξη (9)

06Ιl2ηοlα ΠαροχÞ γπηρεσþν ΚοLνωνικÞò ¸νταξηò (1)

γποδοχÞ , ΕνημÝρωση , γποοτÞριξη (10)
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οικογÝνειεò serviζes

05Λ 2/2018 Εργασßεò Κ,Ε.Α, (5)

ΣυμβουλευτικÞ (1)

γποδοχÞ, ΕνημÝρωση, γποστÞριξη (9)

ΕργασΙεò Κ.Ε.Α. (8)

ΣυμβουλευτικÞ (4)

Συνεργασßα με υπηρεσΙεò και δομÝò (παραπομπÝò κτλ)(1)

ΥποδοχÞ , ΕνημÝρωση -γποστÞριξη (20)

ο4ιl2ι2οlΒ

οlιl2Ι2οlα ΠαροχÞ γπηρ€σιþν ΚοινωνικÞò ¸νταξηò (,º)

Εργασßεò Κ,Ε.Α. (9)

γποδοχÞ , ΕνημÝρωση , ΥποοτÞρLξη (6)

(*) ΧρÞστηò ετ.ýπωσηò: ΔΗλ4ΟΣ οΡΧΟΜΕΝογ
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