Περιφέρεια Κρήτης
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης

Φορέας : Ξένιος Ζευς AMKE
Προϋπολογισμός (ένταξης) : 407.160 €

Ξένιος Ζεύς - Δομή παροχής βασικών Αγαθών:
Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, στο δήμο Ρεθύμνης
Περιγραφή
Με συμπράττοντα φορέα το Δήμο Ρεθύμνης θα λειτουργήσουν οι παρακάτω δομές:
1)Κοινωνικό Παντοπωλείο: Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα παρέχει τρόφιμα, είδη
παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και
υπόδησης, είδη ψυχαγωγίας κλπ, σε ωφελούμενα άτομα που το έχουν ανάγκη. Η δομή θα
τροφοδοτεί σταθερά, τουλάχιστον 100 ωφελούμενα νοικοκυριά κάθε μήνα με τρόπο που
να εξασφαλίζεται η ισονομία και η αξιοπρέπειά τους. Η λειτουργία του Κοινωνικού
Παντοπωλείου θα στηρίζεται αποκλειστικά σε χορηγίες, δωρεές κλπ είτε από επιχειρήσεις
που εμπορεύονται τα είδη που διαθέτει, είτε από συνεισφορά πολιτών, συλλογικών
φορέων καθώς και του δικτύου εθελοντών του Δήμου. 2) Δομή Παροχής Συσσιτίου: Το
συσσίτιο θα παρέχει ημερησίως υπηρεσίες σίτισης σε άστεγους και άπορους πολίτες που
το έχουν ανάγκη. Θα λειτουργεί με σταθερό ωράριο και η διανομή των προϊόντων θα
γίνεται σε τακτική βάση. Η Δομή Παροχής Σίτισης, θα διαθέτει πολιτική συλλογής
πλεοναζόντων προϊόντων από εργαστήρια- βιοτεχνίες παραγωγής τροφίμων
(ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, εστιατόρια κλπ.), καθώς επίσης και από τους πολίτες. Η δομή
θα εξασφαλίζει την τροφοδοσία γευμάτων για περισσότερους από 150 ωφελούμενους
ημερησίως. Θα απασχολεί πέντε (5) άτομα. Ένα άτομο ως διοικητικό προσωπικό, έναν
κοινωνικό λειτουργό ή άλλη απαραίτητη ειδικότητα (ανάλογα με τις ανάγκες που θα να
προκύψουν), έναν μάγειρα, έναν βοηθό μάγειρα και ένα άτομο ως βοηθητικό προσωπικό ή
προσωπικό καθαριότητας. Οι εργαζόμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους ένα ηλεκτρονικό
σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσης της δομής (εισερχόμενα προϊόντα,
διατιθεμένα προϊόντα, αριθμός ωφελουμένων κλπ), το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να
διασυνδεθεί και να διαλειτουργήσει με το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα καταγραφής και
παρακολούθησης ωφελουμένων, το οποίο πρόκειται να αναπτυχθεί κεντρικά από το
Υπουργείο Εργασίας.

Οφέλη
Εξαιτίας της παρατεταμένης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας τα
τελευταία χρόνια παρατηρείται, ολοένα και περισσότερο, μία δραματική αλλαγή στη ζωή
χιλιάδων συνανθρώπων μας οδηγώντας κάποιους ακόμα και στα όρια της εξαθλίωσης. Ο
Δήμος Ρεθύμνης σε συνεργασία με την εταιρία <<Ξένιος Ζευς>> ΑΜΚΕ, η οποία είναι
πιστοποιημένος φορέας παροχής κοινωνικής φροντίδας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
λαμβάνοντας υπόψη την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε και πιστεύοντας ότι η
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καταπολέμηση του φαινόμενου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού απαιτεί την
ευαισθητοποίηση, την κινητοποίηση και τη συμμετοχή ολόκληρης της κοινωνίας, βρίσκεται
δίπλα στους δημότες του δημιουργώντας ποικίλες δομές με στόχο την στήριξή τους. Μία
από αυτές τις δομές είναι και το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

