ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης
παρουσιάζει τον απολογισμό του έργου και της δραστηριότητάς της για το έτος 2020, ένα
έτος που σημαδεύτηκε από την πανδημία του Covid-19, η οποία μας έφερε αντιμέτωπους,
τόσο τοπικά, όσο και παγκόσμια, με γεγονότα και καταστάσεις πρωτόγνωρες. Στην
ιδιαίτερη αυτή συνθήκη, η ΔΗΚΕ Κοζάνης ανταποκρίθηκε με τρόπο άμεσο και
αποτελεσματικό, διατηρώντας στο κέντρο της δράσης της τον πολίτη και έχοντας πάντοτε
ως γνώμονα την ενίσχυση των κοινωνικών δομών.

Α. Πανδημία
Ο κεντρικός άξονας, λοιπόν, που διέτρεξε οριζόντια και κάθετα τη δράση της Κοινωφελούς
Επιχείρησης την χρονιά που πέρασε, υπήρξε η πανδημική κρίση. Με αιχμή του δόρατος την
άμεση ανταπόκριση στις αυξημένες ανάγκες που αυτή δημιούργησε, η ΔΗΚΕ συνέχισε να
προσφέρει το πολύπλευρο κοινωνικό έργο με το οποίο είναι επιφορτισμένη, ενώ
παράλληλα ενέτεινε τις προσπάθειές της και διοχέτευσε όλες τις δυνάμεις της (πόρους,
ανθρώπινο δυναμικό, οργάνωση και δομές) στην αντιμετώπιση των ιδιαίτερων συνθηκών
που άπτονται της Πανδημίας.
Στο πλαίσιο αυτό, η Κοινωφελής Επιχείρηση βρέθηκε από την πρώτη στιγμή κοντά στον
πολίτη:
 Έλαβε ιδιαίτερη μέριμνα για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (ηλικιωμένους,
πάσχοντες, εν γένει ανήμπορους συμπολίτες μας)
 Αξιοποίησε τις δομές υφιστάμενων προγραμμάτων, και πλήρη λειτουργία των
προγραμμάτων Βοήθεια Στο Σπίτι, στην πρώτη γραμμή της διευκόλυνσης των
αναγκών των δημοτών καθ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, με όλα τα απαραίτητα
μέτρα προφύλαξης της διασποράς του Covid19 .
 Ανέθεσε στους υπαλλήλους της την παροχή πολύτιμης νοσηλευτικής βοήθειας και
συμβουλευτικής, όπου χρειάστηκε
 Συντόνισε και διενήργησε μεγάλης κλίμακας μεταφορά φαρμάκων, ειδών πρώτης
ανάγκης και τροφίμων σε ανήμπορους ή ηλικιωμένους .
 Οργάνωσε και πραγματοποιεί τη μεταφορά ηλικιωμένων από και προς τα κέντρα
εμβολιασμού.

Πέραν αυτού, βέβαια, η Κοινωφελής Επιχείρηση συνέχισε να εκτελεί με αίσθημα ευθύνης
και με αποτελεσματικότητα το πολύπλευρο κοινωνικό της έργο, δίνοντας έμφαση στην
εμβάθυνση και επέκταση των δομών που ήδη διαχειρίζεται και στη συνέχιση της
απρόσκοπτης λειτουργίας τους, με συνθήκες ασφάλειας και με το βλέμμα στο μέλλον του

τόπου. Έτσι, η ΔΗΚΕ Κοζάνης ανέπτυξε και επέκτεινε τη δράση της και στους ακόλουθους
τομείς της αρμοδιότητάς της:
Β. Συσσίτιο
Ανταποκρινόμενη στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες μεγάλης μερίδας συμπολιτών μας, την
χρονιά που μας πέρασε η Κοινωφελής Επιχείρηση επέκτεινε τις δομές του συσσιτίου του
οποίου έχει την ευθύνη:
 Προχώρησε στην ανακατασκευή των χώρων όπου πραγματοποιείται το συσσίτιο
 Σχεδιασμός και έναρξη εργασιών προσαρμογής του χώρου παρασκευής των
γευμάτων του Συσσιτίου σύμφωνα με τους αντίστοιχους υγειονομικούς όρους
(επιφάνειες, ροή εργασιών, πυροπροστασία κ.α.)
 Προέβη στην αγορά νέου εξοπλισμού για τις ανάγκες του συσσιτίου και την
καλύτερη και με αξιοπρέπεια αντιμετώπιση των πολιτών που κάνουν χρήση αυτού
 Προέβη στην αγορά ιδιόκτητων αυτοκινήτων διανομής, στο πλαίσιο του
εξορθολογισμού των δαπανών και της επαύξησης των πόρων της Επιχείρησης
 Φρόντισε για την αύξηση των διανεμόμενων μερίδων και του αριθμού των
ωφελουμένων πολιτών, σύμφωνα με τις κοινωνικές εκθέσεις των αρμόδιων
υπηρεσιών.
Ταυτόχρονα, η Κοινωφελής Επιχείρηση φρόντισε για τη θεσμική αναβάθμιση και θωράκιση
του σημαντικού αυτού εγχειρήματος, καταρτίζοντας για πρώτη φορά αναλυτικό Κανονισμό
Λειτουργίας του συσσιτίου, ο οποίος έχει συνταχθεί και είναι έτοιμος προς ψήφιση.
Παράλληλα, με μέριμνα της διοίκησης της ΔΗΚΕ, συντάχθηκε και επικαιροποιήθηκε πλήρης,
οργανωμένος κατάλογος των ωφελουμένων, για τον ευχερέστερο έλεγχο και οργάνωση του
προγράμματος.

Γ. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
Με κεντρικό στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στη νέα γενιά, αλλά και την
παροχή συνδρομής και υποστήριξης στις οικογένειές τους, η Κοινωφελής Επιχείρηση
αναβάθμισε τη λειτουργία των ΚΔΑΠ που λειτουργεί:
 Φρόντισε για τον εμπλουτισμό του προγράμματος των ΚΔΑΠ με νέα μαθήματα και
δραστηριότητες
 Εισήγαγε αντικείμενα όπως τα εικαστικά και η ρομποτική, δραστηριότητες που
βρίσκονται στην αιχμή του δόρατος της σύγχρονης εκπαίδευσης
 Κατέστησε τα ΚΔΑΠ πιο ανταγωνιστικά και ελκυστικά, ώστε να αποτελέσουν μία
αξιόπιστη εναλλακτική για τους γονείς που τους εμπιστεύονται τα παιδιά τους.


Δ. Παιδικοί Σταθμοί
 Καταγραφή εργασιών για την προσαρμογή στο π.δ 99/2017, και την ανανέωση των
αδειών λειτουργίας των παιδικών σταθμών της οδού Βογατσικού και του
Δρεπάνου.
 Προετοιμασία μετεγκατάστασης
του Βρεφονηπιακού σταθμού της οδού
Μοναστηρίου στο νέο κτίριο της ΖΕΠ.

Ε. Κοινωνική Τράπεζα Τροφίμων
Συνεχίζοντας την κοινωνική της δράση, η Κοινωφελής Επιχείρηση κατέβαλε ιδιαίτερη
μέριμνα για την αποτελεσματικότερη και καλύτερη λειτουργία της Κοινωνικής Τράπεζας
Τροφίμων:
 Δημιούργησε τον αναγκαίο χώρο στέγασης της Τράπεζας
 Φρόντισε για τον εμπλουτισμό της Τράπεζας με τρόφιμα, ώστε να καλύπτονται
περισσότερες ανάγκες
 Μεριμνά για τη διανομή τροφίμων τρόφιμα σε άπορους συμπολίτες μας σε
καθημερινή βάση, σύμφωνα με τις κοινωνικές εκθέσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.

ΣΤ. Άτυπη Δομή Φιλοξενίας Αστέγων
Στο πλαίσιο της κάλυψης των αναγκών των ευάλωτων συμπολιτών μας, η Κοινωφελής
Επιχείρηση δημιούργησε για πρώτη φορά την Άτυπη Δομή Φιλοξενίας Αστέγων:
 Δημιούργησε έναν σύγχρονου και οργανωμένο χώρο φιλοξενίας αστέγων, με την
ανακατασκευή υπάρχοντος χώρου
 Παρέχει τη δυνατότητα φιλοξενίας 3 έως 4 οικογενειών, αλλά και μοναχικών
ανθρώπων
 Κατάρτισε Κανονισμό Λειτουργίας του χώρου, ο οποίος είναι έτοιμος προς ψήφιση,
με σκοπό να διασφαλιστεί η οργανωμένη και εύρυθμη λειτουργία της δομής και να
προαχθεί η κοινωνική επανένταξη των ωφελουμένων, σύμφωνα με τις οδηγίες των
αρμόδιων κοινωνικών υπηρεσιών.

Ζ. Τράπεζα Αγάπης
Την χρονιά που μας πέρασε, η Κοινωφελής Επιχείρηση δημιούργησε την Τράπεζα Αγάπης.
Πρόκειται για έναν νέο (ανακατασκευασμένο) χώρο, ο οποίος προορίζεται για να
χρησιμεύσει ως χώρος σίτισης απόρων συμπολιτών μας. Ταυτόχρονα, ο χώρος θα μπορεί

να λειτουργήσει και ως χώρος έκτακτης φιλοξενίας ατόμων, σε περιπτώσεις ακραίων
καιρικών φαινομένων.

Η. Ανθρωπιστική Βοήθεια
Ένας εξαιρετικά σημαντικός τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται η ΔΗΚΕ Κοζάνης είναι
αυτός της ανθρωπιστικής βοήθειας, πεδίο ιδιαίτερης σημασίας, τόσο για την
ευαισθητοποίηση και αλληλεγγύη μεταξύ πολιτών και λαών, όσο και για την ενίσχυση των
διεθνών δεσμών του τόπου. Στο πλαίσιο αυτό, η Κοινωφελής Επιχείρηση οργάνωσε και
διενήργησε με τρόπο άψογο τη συλλογή και μεταφορά υλικών, για την παροχή
ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους σεισμοπαθείς της Αλβανίας, με την αντίστοιχη προβολή
της δράσης αυτής και του μηνύματος που μεταφέρει.

Θ. Διανομή Προϊόντων ΤΕΒΑ
Βελτίωση της διαχείρισης του ΤΕΒΑ και της ορθής διανομής προϊόντων σε απόρους, με μια
διαδικασία προσαρμοσμένη στην αποφυγή του συνωστισμού και της διάδοσης του
Covid19.
Η. ΚΗΦΗ
Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την ψυχογηριατρική εταιρεία «ΝΕΣΤΩΡ».
Διασύνδεση του Κέντρου ημέρας για πάσχοντες με άνοια Alzheimer με το ΚΗΦΗ του Δήμου
Κοζάνης, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Δυτική Μακεδονία», άξονας
προτεραιότητας:10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας
και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)», με τίτλο «Δράσεις Παροχής Υπηρεσιών Υγείας/Δράσεις Στήριξης
Ψυχικής Υγείας»

Για τη χρονιά που άρχισε, η διοίκηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής
Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης δεσμεύεται για τη συνέχιση του έργου της και την
εμβάθυνση της παρέμβασής της στις κοινωνικές ανάγκες. Παραμένουμε παρόντες για τους
πολίτες και τον τόπο μας.

Τζουμερκιώτης Γρηγόρης
Πρόεδρος Δ.Σ
Κοινωφελούς Επιχείρησης
Κοινωνικής Πρόνοιας & Μέριμνας
Δήμου Κοζάνης.

