Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης
Περιφέρεια Κρήτης
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης
Φορέας : Δήμος Ρεθύμνης
Προϋπολογισμός (ένταξης) : 190.441,15€
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Περιγραφή
Με την λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνου θα δημιουργηθεί μια δομή που
θα συνεπικουρεί το πολύ δύσκολο έργο της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Θα προσφέρει
ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών για την πληροφόρηση, την προώθηση στην απασχόληση και
την κοινωνική ένταξη. Ο στόχος της συγκεκριμένης δομής είναι να συγκεντρώσει ένα ευρύ
φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών ώστε να αποφευχθεί η διασπορά πόρων και να επιτευχθεί η
ολιστική παρέμβαση σε πολλές ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, η διασφάλιση της κοινωνικής
συνοχής, η προώθηση της ένταξης ευπαθών και ευάλωτων ομάδων, η άρση εμποδίων
πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας και η ενεργοποίηση για πρόσβαση
στην απασχόληση.

Φωτογραφίες

Οφέλη
Με την ένταξη και λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας θα δημιουργηθεί μια δομή που θα
συνεπικουρεί το πολύ δύσκολο έργο της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Θα προσφέρει ένα μεγάλο
εύρος υπηρεσιών για την προώθηση στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη. Ο στόχος
της συγκεκριμένης δομής είναι να συγκεντρώσει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών
ώστε να αποφευχθεί η διασπορά πόρων και να επιτευχθεί η ολιστική παρέμβαση σε πολλές
ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, την προώθηση της
ένταξης ευπαθών και ευάλωτων ομάδων, την άρση εμποδίων πρόσβασης σε βασικές
υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας και την ενεργοποίηση για πρόσβαση στην απασχόληση.

Social Welfare Community Center of the Municipality
of Rethymnon
Region of Crete
Operational Program of Crete
Carrier: Municipality of Rethymno
Budget (inclusion): 190,441.15€
European Social Fund (ESF)

Description
With the operation of the Community Center of the Municipality of Rethymnon, a structure
will be created that will assist the difficult task of the Social Service of the Municipality. It will
offer a wide range of services for information, promotion in employment and social inclusion.
The aim of this structure is to bring together a wide range of social services in order to avoid
resource dispersion, to achieve holistic intervention in many vulnerable population groups, to
ensure social cohesion, to promote the integration of vulnerable groups, to remove barriers
accessing basic health and welfare services and to activate for access to employment.

Photos

Benefits
With the incorporation and operation of the Community Center, a structure will be created to
assist the difficult task of the Social Service. It will offer a wide range of services to promote
employment and social inclusion. The aim of this structure is to bring together a wide range
of social services in order to avoid resource dispersion and to achieve holistic intervention in
many vulnerable population groups, to ensure social cohesion, to promote the integration of
vulnerable groups, to remove barriers accessing basic health and welfare services and to
enable access to employment.

