Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Ρεθύμνης.
Η Δομή Παροχής Συσσιτίου ιδρύθηκε στο Ρέθυμνο τον Ιούνιο του 2017 στα
πλαίσια της Πράξης «Ξένιος Ζευς _ Δομή παροχής βασικών Αγαθών: Κοινωνικό
Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου στο Δήμο Ρεθύμνης» με κωδικό ΟΠΣ 5002304 του
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το έργο της υλοποιείται
με τη σύμπραξη του Δήμου Ρεθύμνης και της ΑμΚε «Ξένιος Ζευς».
Σκοπός της Δομής είναι να εξυπηρετήσει κατοίκους του Δήμου Ρεθύμνου, οι
οποίοι έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση της εποχής που διανύουμε και ν’
ανακουφίσει εκείνους που αδυνατούν να καλύψουν πλέον τις βασικές τους ανάγκες,
όπως η σίτιση.
Η Δομή Παροχής Συσσιτίου, λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή με σταθερό
ωράριο 7:30πμ-15:30μμ και προσφέρει φαγητό, το οποίο παρασκευάζεται σε ειδικά
εξοπλισμένο χώρο από επαγγελματικά πιστοποιημένο προσωπικό.
Η διανομή του φαγητού, γίνεται καθημερινά: 11:00-13:00μμ, και προσφέρεται
φαγητό σε εγγεγραμμένους συμπολίτες μας που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες.
Το έργο του συσσιτίου, εκτός από μέρος του προβλεπόμενου κονδυλίου του
Δ. Ρεθύμνης, ενισχύεται σημαντικά από τις προσφορές των μελών της τοπικής μας
κοινότητας(ιδιώτες και επιχειρήσεις), καθώς δωρεές σε τρόφιμα, επιτρέπουν στην
Δομή, την αξιοπρεπή και καθημερινή διανομή των γευμάτων του συσσιτίου.
Παρεχόμενες Υπηρεσίες Δομής:
•
•
•
•

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη & πληροφόρηση για την ενδυνάμωση και την
κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.
Κοινωνική δικτύωση & διασύνδεση με το σύνολο των Προνοιακών Δομών.
Υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης για την λειτουργία της Δομής στην
τοπική κοινωνία.
Δημιουργία δικτύου εθελοντών με δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης
των πολιτών.

•

•

Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης για την εξεύρεση χορηγιών- δωρεών από
ιδιώτες, φορείς, συλλόγους & τοπικές επιχειρήσεις.
Υποστήριξη για ένταξη σε άλλα προγράμματα κοινωνικής μέριμνας ή
για
συμμετοχή
σε
διαδικασία
υποβολής
αίτησης(συγκέντρωση
δικαιολογητικών, συμπλήρωση αιτήσεων, εύρεση εργασίας, κλπ

Ενδεικτική Λίστα Δικαιολογητικών:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδεια διαμονής.
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
Φωτοτυπία Κάρτας ανεργίας σε ισχύ ή Βεβαίωση αποδοχών από εργοδότη.
Εκκαθαριστικό, Ε1 & Ε9(για κάθε ενήλικο μέλος).
Μισθωτήριο σε περίπτωση ενοικίασης κατοικίας σε ισχύ.
Πρόσφατος Λογαριασμός (ΔΕΗ/ΔΕΥΑΡ/ΟΤΕ).
Ιατρική γνωμάτευση(εάν υπάρχει).
Έντυπο συναίνεσης ωφελούμενου(παρέχεται από την Δομή).
Εξουσιοδότηση ωφελούμενου (αν ζητηθεί από τη Δομή).

Διεύθυνση:
Η Δομή στεγάζεται στον χώρο των Ενοριακών Συσσιτίων Αγίων Κωνσταντίνου &
Ελένης- Ηγ. Γαβριήλ 1- Ρέθυμνο.
Τηλ./Fax: 28310 22871
E- mail: sitisidre@gmail.com
Facebook:
https://www.facebook.com/Δομή-Παροχής-Συσσιτίου-Ρεθύμνης361475524763857/

