

Εξυπηρέτηση κοινού



Υποβολή αιτήσεων για την ένταξη
στις δομές του προγράμματος



Οι δωρεές αγάπης
από ιδιώτες και εταιρείες, μας
βοηθούν να στηρίξουμε τους
δοκιμαζόμενους συμπολίτες μας.
Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα

www.nostosathens.gr

Συσσίτιο
 Παροχή συσσιτίου
 Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη

Ξενώνας μεταβατικής φιλοξενίας

Ενημέρωση για τα αποτελέσματα
Γραφείο Διαμεσολάβησης
Κουμουνδούρου 35, 1ο ς όροφος
Δευτέρα έως Παρασκευή
10:00-15:00

Τηλέφωνα: 210 5237524 & 210 5237563
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
grafeio.diamesolavisis1@gmail.com
Ιστοσελίδα προγράμματος:
www.nostosathens.gr

 Προσωρινή φιλοξενία (έως 6 μήνες)
 Συσσίτιο
 Προσωπική υγιεινή
 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
 Ενδυνάμωση
 Συμβουλευτική εργασίας – προώθηση

στην απασχόληση

«Νόστος _ Κοινωνικές δομές
Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο
Δήμο Αθηναίων»

Η κοινωνική δομή λειτουργεί από τον
Δ.Αθηναίων
σε
συνεργασία
με
την
Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ
και τη ΧΕΝ Ελλάδος. Εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από την
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ εποπτεύεται από την Εταιρεία Ανάπτυξης και
Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή
Α.Ε. ΟΤΑ του Δήμου Αθηναίων.

όλοι έχουν μια
θέση στην
ΚΑΡΔΙΑ
της Αθήνας

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Γραφείο διαμεσολάβησης:
Την αίτηση συνοδεύουν έγγραφα που τεκμηριώνουν το αίτημα του ατόμου.

Ω

κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από
τη φτώχεια.
Για την ένταξη στον κατάλογο των δικαιούχων λαμβάνονται υπ’ όψιν αντικειμενικά
κριτήρια, όπως η έλλειψη στέγης ή η επι-



ΑΦΜ



Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Κέντρο ημερήσιας υποδοχής αστέγων



Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το άτομο
που καταθέτει την αίτηση αντιμετωπίζει
αντικειμενική δυσκολία να εξυπηρετήσει
συσσωρευμένες υποχρεώσεις του π.χ.
στη Δ.Ε.Η, στον Ο.Τ.Ε. ή σε άλλη ΔΕΚΟ

 Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας

 Δερματολογική εξέταση για ψώρα (των
τελευταίων 6 ημερών)

 Εργασιακή συμβουλευτική



Κάρτα ανεργίας



Έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι το
άτομο τελεί υπό καθεστώς έξωσης στην
τελευταία κατοικία του (π.χ. δικαστική
εντολή αναγκαστικής έξωσης, εντολή κατάσχεσης ιδιόκτητης κατοικίας)

 Αίτηση

 Ιατρική
εξέταση
για
φυματίωση
(ακτινογραφία θώρακος του τελευταίου
χρόνου)

νικά ιατρεία, κ.λπ.

ΑΜΚΑ

Απαραίτητα Δικαιολογητικά :
 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο
 Εκκαθαριστικό εφορίας (για το οικονομικό
έτος 2014)

σία, επιδόματα, υπηρεσίες υγείας, κοινω-



κή κατάσταση (π.χ. μονογονεϊκές ή πολύ-

σταση υγείας.

υπηρεσίες για: συσσίτιο, ξενώνες, εργα-

Ενδεικτικά :

σφαλής στέγη, το εισόδημα, η οικογενεια-

τεκνες οικογένειες), η ανεργία και η κατά-

 Πληροφόρηση — ενημέρωση
 Διασύνδεση και παραπομπή σε άλλες

φελούμενοι του προγράμματος είναι
άστεγοι, άτομα που βρίσκονται σε

 Αιτήσεις για τις δομές του προγράμματος



Βιβλιάριο απορίας



Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή στοιχείο
αποδεικνύει τις ανάγκες του ατόμου ή
της οικογένειάς του για την κάλυψη των
οποίων υποβάλλεται η αίτηση.






(μέτρηση πίεσης, καρδιογράφημα κ.λπ.)
Ατομική υγιεινή (μπάνιο, πλύσιμο ρούχων
κ.λπ.)
Κάλυψη βασικών αναγκών ένδυσης και
υπόδησης
Συμβουλευτική και συμβουλευτική απασχόλησης
Ψυχοκοινωνική υποστήριξη

 Ομάδες δημιουργικής απασχόλησης
 Πρωινό γεύμα (ρόφημα-σνακ)

