Γραφείο Συμβουλευτικής
Ψυχοκοινωνικής Στήριξης

και

Στον Δήμο μας λειτουργεί Γραφείο Συμβουλευτικής &
Ψυχοκοινωνικής Στήριξης το οποίο στεγάζεται επί της οδού Αγ.
Αλεξάνδρου 75 Α (Β΄ όροφος). Στελεχώνεται από 1 Κοινωνική
Λειτουργό και 1 Ψυχολόγο.
Στόχος του είναι η εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης αλλά και
αντιμετώπισης της ψυχικής & κοινωνικής υγείας των κατοίκων του
δήμου μας. Επίσης η καταγραφή και μελέτη των αναγκών των
δημοτών και η συνεργασία με υπηρεσίες και φορείς εντός κι
εκτός Δήμου ώστε ν’ αντιμετωπιστούν οι ανάγκες αυτές όσο το
δυνατόν καλύτερα .
Όσον αφορά στη Κοινωνική Λειτουργό δραστηριοποιείται στους
παρακάτω τομείς :
– Ενημέρωση, κατεύθυνση και παραπομπή στις αρμόδιες κοινωνικές
υπηρεσίες για επιδόματα, συντάξεις, απροστάτευτες μητέρες,
σωματική & ψυχική κακοποίηση, υιοθεσίες, προβλήματα εξαρτήσεων
(ναρκωτικά, αλκοολισμός) κ.ά.
– Επιτόπια «αυτοψία» σε καταστάσεις που χρειάζονται άμεση
παρέμβαση ή επίλυση όπως εγκαταλελειμμένα άτομα , μή
τηρούμενοι κανόνες υγιεινής, ψυχωσικά προβλήματα κ.ά.
– Επαφή και διαμεσολάβηση συμμετοχής σε προγράμματα προνοιακού
ή συμβουλευτικού χαρακτήρα ή προγράμματα δημιουργικής
απασχόλησης.
– Ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε άτομα που αντιμετωπίζουν τα
παρακάτω προβλήματα :
Άτομα με ειδικές ικανότητες
Άτομα που χρειάζονται επανένταξη (απεξαρτηθέντες )
Μειονότητες
– Υποστήριξη στην οικογένεια (θάνατος, ασθένεια, διαζύγιο,
κακοποίηση, προβλήματα επικοινωνίας, μονογονεϊκές οικογένειες
κ.ά .)

– Επαφή και συνεργασία με τη εκπαιδευτική κοινότητα για
προβλήματα που έχουν να κάνουν με παραβατική συμπεριφορά
παιδιών εντός του σχολικού χώρου ή παιδιών που αντιμετωπίζουν
άλλα προβλήματα όπως π.χ. διαζύγιο, ορφάνια, υιοθετημένα
παιδιά κ.ά .
– Διασύνδεση με εξειδικευμένες ιατροπαιδαγωγικές μονάδες για
αναγνώριση μαθησιακών δυσκολιών.
– Συνεργασία με την Εισαγγελία για έρευνα συνθηκών διαβίωσης
ατόμων, όπου κρίνεται απαραίτητο .
Το τηλέφωνο επικοινωνίας Κοινωνικών Λειτουργών είναι το
210-9850266.
Ημέρες & ώρες επικοινωνίας : Δευτέρα ως Παρασκευή από 8.00
π.μ. έως 14.30 μ.μ.
Όσον αφορά στη Ψυχολόγο παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες στους
δημότες.
– Ψυχολογική εκτίμηση, ενημέρωση και παραπομπή των δημοτών
στις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες (ιατροπαιδαγωγικά κέντρα ,
κέντρα ψυχικής υγείας,
νοσοκομεία κ.λ.π.).

ψυχιατρικά

και

παιδοψυχιατρικά

– Υποστήριξη και Συμβουλευτική Γονέων, ατομικές συνεδρίες (
Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών ).
– Συμβουλευτικές ομάδες Γονέων των Δημοτικών Παιδικών &
Βρεφονηπιακών Σταθμών).
– Ομάδες αυτογνωσίας ενηλίκων.
– Υποστήριξη στην Εκπαιδευτική κοινότητα για θέματα μαθησιακών
δυσκολιών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων (επαφή με σχολεία,
συλλόγους δασκάλων, συλλόγους γονέων).
Αγ. Αλεξάνδρου 75Α, 9.00 π.μ. – 14.30 μ.μ., τηλ.
210-9850266.
Οταν οι υπηρεσιακές συνθήκες το επιτρέπουν το Γραφείο
Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, στελεχώνεται απο
συμβασιούχους υπλαλλήλους που συνεπικουρούν την Κοινωνική
Λειτουργό και την Ψυχολόγο προκειμένου να καλύπτονται οι
διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες.

