
              

   
 

 

Δεληίο Τύποσ 08/04/2022 

Ενημερωηική Εκδήλωζη  από ηο «Κένηρο Κοινόηηηας ηοσ Δήμοσ Ιθάκης» 

με θέμα: Στολικός Εκθοβιζμός: Εσαιζθηηοποίηζη – Ενζσναίζθηζη  
ζε μαθηηές Γσμναζίοσ  

Παραζκεσή, 08/04/2022, 9:00-10:45 

Σηον τώρο ηοσ Γσμναζίοσ  

 

Τελ Παξαζθεπή, 08/04/2022, ζηηο 9:00-10:45 ζηνλ ρώξν ηνπ Γπκλαζίνπ ηνπ Δήκνπ Ιζάθεο, 
πξαγκαηνπνηήζεθε Ελεκεξωηηθή Εθδήιωζε  από ην «Κέληξν Κνηλόηεηαο ηνπ Δήκνπ Ιζάθεο» κε 
ζέκα: Σρνιηθόο Εθθνβηζκόο: Επαηζζεηνπνίεζε – Ελζπλαίζζεζε ζε καζεηέο Γπκλαζίνπ. Καηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο εθδήιωζεο, δόζεθε ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο ηεο Α’ Γπκλαζίνπ ηνπ Δήκνπ Ιζάθεο, λα 
ιάβνπλ πιεξνθόξεζε όζνλ αθνξά ζηνλ Σρνιηθό Εθθνβηζκό θαη ηελ  Επαηζζεηνπνίεζε – 
Ελζπλαίζζεζε γύξω από απηόλ. 

Η Παξνπζίαζε έγηλε από ηα ζηειέρε ηνπ Κέληξνπ Κνηλόηεηαο Δήκνπ Ιζάθεο, Κνηλωληθνύο 
Λεηηνπξγνύο, Κα Αμάνηα Μορθέζη θαη κ. Γιάννη Γιαννούηζο. 

Τν έξγν «Κέληξν Κνηλόηεηαο ηνπ Δήκνπ Ιζάθεο» εληάζζεηαη ζην Επηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Ιόληα 
Νεζηά 2014-2020» θαη πινπνηείηαη κε ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Ειιάδαο θαη ηεο Επξωπαϊθήο 
Έλωζεο. 

Σηόρνο ηνπ Κέληξνπ Κνηλόηεηαο είλαη λα δηαζπλδέεη κέζω παξαπνκπώλ ηα ωθεινύκελα άηνκα-
πνιίηεο ηνπ Δήκνπ Ιζάθεο κε επηκέξνπο θνξείο θαη ππεξεζίεο ηνπηθήο, πεξηθεξεηαθήο θαη εγρώξηαο 
εκβέιεηαο, όπωο ππεξεζίεο ΟΤΑ, δεκόζηεο ππεξεζίεο, εζεινληηθέο νξγαλώζεηο θαη νξγαληζκνύο 
θνηλωληθνύ ραξαθηήξα, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηωλ αλαγθώλ ηνπο. Η δεκηνπξγία ηνπ έξρεηαη λα 
ζπλδξάκεη θαη λα εληζρύζεη θαζνξηζηηθά ηηο ήδε ππάξρνπζεο θνηλωληθέο δνκέο θαη απεπζύλεηαη ζε 
επίπεδν αλζξώπηλεο θνηλόηεηαο. 

Με ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Κνηλόηεηαο ηνπ Δήκνπ Ιζάθεο επηδηώθεηαη:  

α) ε αλάπηπμε ελόο ηνπηθνύ ζεκείνπ αλαθνξάο γηα ηελ ππνδνρή, ελεκέξωζε γηα ηα θνηλωληθά 
πξνγξάκκαηα θαη ππεξεζίεο πνπ πινπνηνύληαη ζηελ πεξηνρή θαη εμππεξέηεζε ηωλ πνιηηώλ,  

β) ε ζπλεξγαζία θαη ε παξαπνκπή αηηεκάηωλ ζε ππεξεζίεο θαη δνκέο πνπ αθνξνύλ εππαζείο 
πιεζπζκηαθέο νκάδεο, όπωο είλαη νη ειηθηωκέλνη θαη ηα ΑκεΑ. Η ζπλεξγαζία θαη ε παξαπνκπή 
αηηεκάηωλ εθηείλεηαη θαη ζε ππεξεζίεο απαζρόιεζεο (π.ρ. ΟΑΕΔ), νη νπνίεο κε ηελ ζπλδξνκή ηωλ 
θνξέωλ ηεο ηνπηθήο αγνξάο εξγαζίαο (π.ρ. Επηκειεηήξην Κεθαιινληάο θαη Ιζάθεο, ελώζεηο θαη 
νκνζπνλδίεο εξγαδνκέλωλ, ζπιιόγνπο επηρεηξήζεωλ ή επηρεηξεκαηηθώλ νκάδωλ, θιπ), ζα 
ζηνρεύζνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ηωλ αλέξγωλ ζηνλ Δήκν Ιζάθεο, ελώ ν 
πξωηαξρηθόο ζθνπόο όιωλ είλαη 

γ) ε βειηίωζε ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ θαη ε δηαζθάιηζε ηεο θνηλωληθήο έληαμεο ηνπ ηνπηθνύ 
πιεζπζκνύ. 

 


