
Κοινωνική Λειτουργός

• Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη

• Διασύνδεση με Υπηρεσίες και δομές

• Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση 

Ψυχολόγος

• Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη

• Διασύνδεση με Υπηρεσίες και δομές

• Ψυχολογική Υποστήριξη 

και Συμβουλευτική ενηλίκων 

(κατόπιν ραντεβού).
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Άγιος Νικόλαος

ΔΗΜΟΣ 

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Κέντρα Κοινότητας

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ειδικότητες του 

Κέντρου Κοινότητας



Το Κέντρο Κοινότητας αποτελεί το πρώτο σημείο

επαφής των πολιτών με τις κοινωνικές υπηρεσίες

του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Στο Κέντρο Κοινότητας οι πολίτες μπορούν 

να ενημερωθούν για τυχόν επιδόματα που 

δικαιούνται,  καθώς και για όλες τις υπηρεσίες,

δομές και προγράμματα που παρέχουν 

Ψυχο- Κοινωνική φροντίδα σε επίπεδο Δήμου, 

Περιφέρειας ή επικράτειας.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίου Νικολάου 

υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος “Κρήτη 2014 - 2020”, “Προώθηση

της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμησης της

Φτώχειας”.

Α. Υποδοχή -  Ενημέρωση - Υποστήριξη 

των Πολιτών

Οι ειδικοί του Κέντρου Κοινότητας υποδέχονται

τους πολίτες, διερευνούν τις ανάγκες τους και τους

ενημερώνουν για τις διαθέσιμες παροχές και 

προγράμματα.

Επίσης υποστηρίζουν τους πολίτες για την ένταξη

τους στα παραπάνω (συμπλήρωση αιτήσεων, 

συλλογή δικαιολογητικών, εφαρμογή προγράμματος

ΚΕΑ).

Επιπλέον τους παρέχουν άμεσα ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη όπου είναι εφικτό.

Β. Συνεργασία και Διασύνδεση με Υπηρεσίες, 

Φορείς και Δομές

Το Κέντρο Κοινότητας συνεργάζεται με άλλες δομές

παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας και 

παραπέμπει ανάλογα τους πολίτες για την 

διεκπεραίωση των αιτημάτων τους.

Γ. Παροχή υπηρεσιών βελτίωσης του 

βιοτικού επιπέδου και διασφάλισης της

κοινωνικής ένταξης

Το Κέντρο Κοινότητας συμβάλλει στη βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου και στη διασφάλιση της 

κοινωνικής ένταξης με παροχή εργασιακής 

συμβουλευτικής, διοργάνωση εκδηλώσεων 

επιμορφωτικού και κοινωνικού περιεχομένου, με την

Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού κ.λ.π.

Ωφελούμενοι του Προγράμματος:  

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Άτομα, οικογένειες και παιδιά που 

διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας 

και κοινωνικού αποκλεισμού

Άστεγοι

Άνεργοι

Άποροι

Μετανάστες

ΑμεΑ

Άτομα που χρήζουν 

ψυχο-κοινωνικής υποστήριξης

Τι είναι το Κέντρο 
Κοινότητας;

Σε ποιους απευθύνεται;

Ποιες υπηρεσίες παρέχει;
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Σε όλους ανεξαρτήτως του δημότες του Δήμου

Αγίου Νικολάου και ειδικότερα στις ευάλωτες

κοινωνικές ομάδες όπως είναι:


