ΤΡΙΕΤΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΠΔΔ-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Τριετής Απολογισμός Έργου, του ΝΠΔΔ με την επωνυμία
«Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού
Δήμου Ορεστιάδας»







Μέσα από το έργο αυτό, ανεξάρτητα απ’ τις εκτιμήσεις μπορεί να κάνει ο καθένας μας,
που έγινε στο χρονικό διάστημα 2011-2013 κάτω από δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές
συνθήκες με μειωμένη την κρατική επιχορήγηση και
μειωμένο το προσωπικό
προσφέροντας καθημερινά οργανωμένη και προγραμματισμένη δουλειά καταφέραμε:
Να γίνει αποπληρωμή των υποχρεώσεων από τα προηγούμενα Νομικά Πρόσωπα που
συγχωνεύτηκαν στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού.
Να πάρουμε μέρος στη μάχη κατά της ανεργίας δημιουργώντας θέσεις εργασίας μέσα από
το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας σε συνεργασία με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο
Ορεστιάδας και τον Ο.Α.Ε.Δ. αλλά και στην πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας
ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών και ενός έτους.
Να γίνει συντήρηση και επισκευές σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου στις
οποίες Φορείς και Αθλητικοί Σύλλογοι του Δήμου, καθώς και τα τμήματα από τα
Προγράμματα «Άθληση για Όλους», πραγματοποίησαν τις δραστηριότητές τους.
Να ασκήσουμε μια Κοινωνική Πολιτική σε όλο τον Καλικρατικό Δήμο Ορεστιάδας που
βοήθησε και βοηθάει αποτελεσματικά τους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από την
οικονομική κρίση διατηρώντας και ενδυναμώνοντας τις κοινωνικές δομές μας .
Παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει μέσα από συλλογική προσπάθεια ελλείψεις
υπάρχουν και λάθη γίνονται όμως θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε όσο μας εμπιστεύονται
οι συμπολίτες μας μέσα σε δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες για ένα θετικό και
ελπιδοφόρο μέλλον.
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.
Βαρσαμακίδης Δημήτριος

Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης
και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας
Ένας Δήμος με Ανθρώπινο Πρόσωπο:
Κοινωνική Πολιτική και δράσεις από το ΝΠΔΔ- Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Κατανοώντας τις ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής που ώθησαν τη γυναίκα μητέρα στην εξωοικιακή εργασία, καθώς και τις συνεχείς ανατροπές των
οικογενειακών προϋπολογισμών, στηρίζουμε όλες τις εργαζόμενες οικογένειες
της πόλης μας λειτουργώντας οκτώ Παιδικούς Σταθμούς.
Για το σχολικό έτος 2012-2013 φιλοξενήθηκαν στους Παιδικούς Σταθμούς Ορεστιάδας
207 παιδιά από τα οποία τα 99 φιλοξενήθηκαν δωρεάν μετά την διεκδίκηση και
εξασφάλισης μέσω πρότασης που καταθέσαμε για ένταξη των Παιδικών Σταθμών
Ορεστιάδας στο
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής».
Στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
εντάχθηκαν οι Παιδικοί Σταθμοί Ορεστιάδας και για το σχολικό έτος 2013-2014
από το οποίο εξασφαλίσαμε την πλήρη επιδότηση για τα 95 παιδιά από τα 190
που φιλοξενούνται.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Στήριξη των άπορων οικογενειών της πόλης μας

Στα πλαίσια προσπάθειας για την κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης των
δημοτών – κατοίκων του Δήμου Ορεστιάδας, οι οποίοι δεν είχαν την οικονομική
δυνατότητα να εξασφαλίσουν τα βασικά είδη διατροφής, το Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.
ξεκίνησε την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου το 2012.
Συμπολίτες μας, που αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν σε βασικές ανάγκες της
καθημερινότητάς τους, υποστηρίχτηκαν με τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης και
ρουχισμό.
Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου στηρίχτηκε στις προσφορές από απλούς
πολίτες, εταιρείες, συλλόγους και άλλους φορείς, οι οποίοι αξίζουν αναμφίβολα
ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο συνεχίζει την λειτουργία του από το Τμήμα Πρόνοιας του
Δήμου Ορεστιάδας.

ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Ουσιαστική στήριξη και φροντίδα , σε αυτούς που μας μεγάλωσαν
Στο Δήμο Ορεστιάδας λειτουργούν σήμερα 15 Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)
με 2275 εγγεγραμμένα μέλη
που στόχο έχουν να συμβάλλουν με ειδικά προγράμματα στην ενημέρωση, την ψυχαγωγία, την εν
γένει δημιουργική απασχόληση, την φροντίδα των ηλικιωμένων και ταυτόχρονα να καλλιεργήσουν
το αίσθημα της αλληλεγγύης και της συντροφικότητας.
Δραστηριότητες Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων
Μεταφορά των μελών του και άλλων ηλικιωμένων δημοτών, προς την παραλία ΕΟΤ της
Αλεξανδρούπολης , τους καλοκαιρινούς μήνες μία φορά την εβδομάδα.
Στα πλαίσια υλοποίησης των προγραμμάτων Άθληση για όλους το 2011 και 2012 έγιναν τμήματα
γυμναστικής και χορού στα οποία συμμετείχαν 140 μέλη. Τα τμήματα χορού συμμετείχαν στην
διοργάνωση των Ορεστείων με παρουσίαση χορών.
Εκδρομές και επισκέψεις σε διάφορες πόλεις και αξιόλογα μουσεία, μοναστήρια, βυζαντινά μνημεία
και ιδρύματα της χώρας μας.
Τμήματα χορωδίας με συμμετοχή 40 μελών
Επετειακές εκδηλώσεις
Τα Κ.Α.Π.Η. λειτουργούν από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, πρωί και απόγευμα, αλλά και τα
Σαββατοκύριακα.

ΚΕΝΤΡΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Τέσσερα Κέντρα Σίτισης λειτουργεί το
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. στον Δήμο Ορεστιάδας μέσα από
τα οποία καθημερινά από Δευτέρα ως
Παρασκευή γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν
οι ανάγκες των ατόμων Τρίτης Ηλικίας αλλά και
ατόμων ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων.
Ετησίως τα κέντρα σίτισης εξυπηρετούν 400-420
άτομα τρίτης ηλικίας και 15-20 άτομα ευπαθών
Κοινωνικών Ομάδων διανέμοντας κατ΄οίκον το
συσσίτιο.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΚΠΑΑΔΟ
Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας ανέλαβε διατήρησε και
ενδυνάμωσε τις κοινωνικές δομές που λειτουργούσαν.
Έλαβε μέρος στη διαδικασία συνέχισης του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι καταθέτοντας φάκελο για τις τέσσερις
δομές του Δήμου μας. Μέσα από αυτή την διαδικασία κρίθηκε και ορίστηκε φορέας υλοποίησης από την
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για το έτος 2011-2012, 2013.
Τηρεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες έως σήμερα και συνεχίζει να υλοποιεί το Πρόγραμμα μέσα από τις τέσσερις δομές
(Βάλτου, Κυπρίνου, Τριγώνου , Βύσσας) πουν καλύπτουν όλο το Δήμο. Οι δομές εξυπηρετούν 480-500 άτομα τον
χρόνο στα οποία παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες ,νοσηλευτική φροντίδα και οικιακή για να παραμείνουν στο
οικείο περιβάλλον.
Στο πλαίσιο ενεργειών που αφορούν την καταπολέμηση του αποκλεισμού που υφίστανται οι κοινωνικά ευπαθείς
ομάδες του πληθυσμού, όπως οι Τσιγγάνοι, το Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. λειτουργεί την δομή Ιατροκοινωνικό Κέντρο
Ορεστιάδας, εντός του οικισμού του τσιγγάνικου πληθυσμού μέσω του οποίου παρέχεται ιατροκοινωνική
φροντίδα προωθείται η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας καθώς και η κοινωνική προστασία με απώτερο σκοπό την
κοινωνική ένταξη.
Έγινε ένταξη του Προγράμματος στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ μετά από πρόταση που κατέθεσε το Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο για 80
ωφελούμενους διάρκειας δύο (2) ετών η οποία έγινε δεκτή από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης. Το Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. προχώρησε στην διαδικασία πρόσληψης δύο ατόμων ενός Διαμεσολαβητή και
μίας Παιδαγωγού για την ενδυνάμωση της δομής και την καλύτερη λειτουργία της στην οποία ήδη
απασχολούνται μία Ψυχολόγος και μία Νοσηλεύτρια.

ΤΜΗΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Στοχεύοντας στην προώθηση , στον συντονισμό και στην ανάπτυξη των εθελοντικών
δράσεων στο Δήμο μας καθώς και στην γενικότερη ευαισθητοποίηση των πολιτών
για την συμμετοχή τους σε δράσεις εθελοντισμού , το Κέντρο Κοινωνικής
Προστασίας & Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας προχώρησε στην ίδρυση και
λειτουργία Τμήματος εθελοντισμού προσκαλώντας κάθε άνθρωπο που
ενδιαφέρεται να διαθέσει λίγο από τον ελεύθερο χρόνο του για να βοηθήσει
έμπρακτα συνανθρώπους μας .
Μέσα από το τμήμα εθελοντισμού οι εθελοντές βρίσκουν μέσα από ένα πλαίσιο
δράσεων όπου μπορούν να συμμετέχουν και η δράση τους είναι οργανωμένη με
συγκεκριμένα καθήκοντα.
Σκοπός των ομάδων εθελοντών είναι η ανάπτυξη της οργανωμένης συμμετοχικής
δράσης των πολιτών στο πνεύμα της αλληλεγγύης και της προσφοράς προς το
κοινωνικό σύνολο. Οι εθελοντικές ομάδες παρέχουν τις εθελοντικές υπηρεσίες
τους σε τομείς υγείας , παιδείας , πολιτισμού , αθλητισμού , κοινωνικής
αλληλεγγύης.

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αναβάθμιση , συντήρηση , εργασίες επισκευής και
εκσυγχρονισμός των Αθλητικών Εγκαταστάσεων.
Υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθληση για όλους με
δημιουργία τμημάτων για μαθητές , άτομα τρίτης ηλικίας,
ΑΜΕΑ, γυναικών.
Στήριξη των Αθλητικών & Πολιτιστικών Σωματείων της πόλης
μας.
Συμμετοχή στην διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων σε
συνεργασία με Αθλητικού Συλλόγους.
Παραχώρηση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ορεστιάδας για
δωρεάν μαθήματα κολύμβησης σε Δημοτικά σχολεία μετά
από σχετικό αίτημα.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ «ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ»
Το
Τμήμα Παιδικών Σταθμών Ορεστιάδας του ΚΚΠΑΑΔΟ
πραγματοποίησε Ημερίδα το Σάββατο 15-9-2012 στο Πολιτιστικό
Πολύκεντρο Ορεστιάδας για
τους γονείς των νηπίων που
φιλοξενούνταν στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου με θέμα: «Το
παιδί στο επίκεντρο του κόσμου». Συντονίστρια της Ημερίδας ήταν η
κ.Λουλούδη Δέσποινα Βρεφονηπιοκόμος και Προϊσταμένη του
Τμήματος Παιδικών Σταθμών Ορεστιάδας και εισηγητές η Παιδίατρος
κ.Ναστούλη Θεοδώρα με θέμα «Λοιμώξεις & Σχολείο», η Ψυχολόγος
κ.Μόρφη Αθηνά με θέμα «Προβλήματα συμπεριφοράς στην
προσχολική ηλικία - Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς», η
Λογοθεραπεύτρια κ.Κουλιούδη Κυριακής με θέμα «Ανάπτυξη λόγου
στην προσχολική ηλικία», η Διαιτολόγος Διατροφολόγος κ.Χαρισίου
Ελένη με θέμα «Διατροφή του παιδιού», η Παιδαγωγός
κ.Μουχταρίδου Βασιλική με θέμα «Η ομαλή ένταξη του παιδιού
προσχολικής ηλικίας από την οικογένεια στον παιδικό σταθμό», η
Παιδαγωγός κ.Κουλιούδη Ελένη με θέμα «Βασικές αρχές οργάνωσης
Προγραμματισμού & Δράσης στον Παιδικό Σταθμό».

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΑΣ
ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Ημερίδα διοργάνωσε και το Τμήμα Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών Κοινωνικών
Ομάδων του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. σε συνεργασία με τον Δήμο Ορεστιάδας και
το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ Αλεξανδρούπολης στις 7 Νοεμβρίου 2012 στο 1ο
Δημοτικό Σχολείο
Ορεστιάδας «Κυρίλλειο» ημερίδα κατά των
ναρκωτικών. Συντονίστρια της ημερίδας η κ.Μούσμουλα Αναστασία
Κοινωνική Λειτουργός και Διευθύντρια του Κέντρου Κοινωνικής
Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας και
εισηγητές οι: κ.Γεωργίου Σοφία -Ψυχολόγος & κ.Δημοπούλου Μαρία
Κοινωνικής Λειτουργός με θέμα «Ναρκωτικές ουσίες Είδη ναρκωτικών
ουσιών-συμπτώματα», κ.Μόρφη Αθηνά-Ψυχολόγος με θέμα
«Ναρκωτικά , Ο ρόλος της οικογένειας στην πρόληψη των εξαρτήσεων»,
κ.Βασίλειος
Μακρυγιάννης - Στρατιωτικός Ψυχίατρος με θέμα
«Ψυχολογικές παράμετροι των χρηστών ουσιών σε σχέση με
προσπάθειες πρόληψης της χρήσης» και η κ.Ντέλια ΤζιογκίδουΥπεύθυνη Συμβουλευτικού Κέντρου Θράκης ΚΕΘΕΑ Κιβωτός
Αλεξανδρούπολη με θέμα «Σχέσεις εμπιστοσύνης».

ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ
Η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του προγράμματος
«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» πραγματοποίησε στην πόλη μας 3 ήμερη επίσκεψη στις 10- 11 και
12 Μαΐου 2011 με σκοπό την εργαστηριακή εξέταση( Τεστ παπ , γενικές
εξετάσεις αίματος μέτρησης οστεοπόρωσης , εξετάσεις προστάτη,
ηλεκτροκαρδιογράφημα) του πληθυσμού ΡΟΜ και ευπαθών ομάδων μετά από
πρόσκληση του Ιατροκοινωνικού Κέντρου Ορεστιάδας. Συμμετείχαν 150 δημότες
μας από τους οποίους οι 80 γυναίκες και 70 άντρες.
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ
Η Κινητή μονάδα μαστογράφου πραγματοποίησε επίσκεψη με σκοπό την εξέταση
μαστού (μαστογραφία) μετά από πρόσκληση του Ιατροκοινωνικού Κέντρου
Ορεστιάδας από 1-10-2011 έως και 11-10-2011 συγκεκριμένα 5 μέρες στην
πόλης της Ορεστιάδας και 5 μέρες στα Δίκαια. 515 γυναίκες του δήμου μας
εξετάστηκαν δωρεάν μετά από ενημέρωση τους(μαστογραφία, τεστ παπ).

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
«ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ»
Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου Δνση Δημόσιας Υγείας
σε συνεργασία με τον Δήμο Ορεστιάδας και το
Ιατροκοινωνικό Κέντρο Ορεστιάδας πραγματοποίησε
εκδήλωση «Θέατρο Σκιών» η οποία περιλάμβανε
παράσταση με κατασκευή φιγούρας με τη
συμμετοχή των παιδιών όλων των ηλικιών και όλων
των πληθυσμιακών ομάδων (ρομα). Η εκδήλωση
έγινες στις 4-10-2013 στο 8ο Δημοτικό Σχολείο
Ορεστιάδας

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ BAZAR
Το προσωπικό του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο με πρωτοβουλία της Δνσης
διοργάνωσε φιλανθρωπικό Πασχαλιάτικο Bazaar, το οποίο
πραγματοποιήθηκε στο χώρο όπου στεγάζεται
και
συμμετείχαν δημότες με προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης
(γάλα, ρύζι, όσπρια, ζάχαρη, παιδικές τροφές κ.λ.π.) Τα
είδη που μαζεύτηκαν διατέθηκαν στο Κοινωνικό
Παντοπωλείο και προσφέρθηκαν σε άπορες οικογένειες
του Δήμου μας.
Πολιτιστικοί Σύλλογοι του Δήμου μας αλλά και τοπικές
επιχειρήσεις συμμετείχαν προσφέροντας δωρεάν είδη.

Συγκέντρωση τροφίμων για το Χαμόγελο του Παιδιού
Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας
συμμετέχει στην Πανελλαδική συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τα
παιδιά και τις οικογένειες τους με σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η ανταπόκριση στη δράση “Συγκέντρωση Τροφίμων για το
Χαμόγελο του Παιδιού» που πραγματοποιήθηκε στους Παιδικούς Σταθμούς Ορεστιάδας
έπειτα από κάλεσμα αλληλεγγύης που απηύθυνε το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας
Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας μετά από πρόσκληση του οργανισμού
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενόψει του Πάσχα προκειμένου να συγκεντρωθούν τα
απαραίτητα για τα χιλιάδες παιδιά και τις οικογένειές τους με σοβαρά προβλήματα
διαβίωσης που στηρίζει πανελλαδικά και καθημερινά οργάνωσε την συγκέντρωση
τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης.
Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για την προσφορά αγάπης στους δημότες μας.

