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Το Κοινωνικό Φαρμακείο στην Λέσβο λειτουργεί από τις 20/3/2017 βάση της
Πράξης «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» και Κωδ. ΟΠΣ «5002158».
Έχει εξυπηρετήσει από τον Μάρτιο έως 30 Σεπτεμβρίου 827 άτομα. Στην
πλειοψηφία τους ανασφάλιστους και άπορους συμπολίτες μας.
Όλο αυτό το διάστημα έχουν δοθεί περίπου 2264 είδη φαρμακευτικού και
παραφαρμακευτικού υλικού όπου συγκεντρώνονται από τις δωρεές πολιτών
μας.
Οι ωφελούμενοι έχουν την δυνατότητα μετά από συνεννόηση να
επισκέπτονται ιδιώτες ιατρούς οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν
προς τους ωφελούμενους μας. Ο αριθμός των μηνιαίων επισκέψεωνσυνεδριών είναι από 15-20 επισκέψεις.
Όπου και όταν χρειάζεται γίνονται εμβολιασμοί σε μέλη.
Στον χώρο μας στεγάζεται το κοινωνικό οδοντιατρείο όπου εξυπηρετεί 3
ραντεβού κάθε εβδομάδα από εθελοντές οδοντίατρους του οδοντιατρικού
συλλόγου.
Τέλος, υλοποιούνται κοινωνικές έρευνες, συμβουλευτική και παραπομπές
όπου και όταν κριθεί απαραίτητο.
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Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στην Λέσβο λειτουργεί από τις 20/3/2017 βάση
της Πράξης «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» και Κωδ. ΟΠΣ «5002158
Μέχρι σήμερα έχει εξυπηρετήσει 658 άπορες οικογένειες.
Τα προϊόντα που δίνονται στις οικογένειες είναι κυρίως πρώτης ανάγκης όπως
αλεύρι, ζάχαρη, πολτός, γάλα, μακαρόνια, κλπ, για τον μήνες ΜάρτιοΣεπτέμβριο έχουν δοθεί ένας ικανοποιητικός αριθμός ειδών για τις βασικές
τους ανάγκες.
Η αναζήτηση και ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας και της
επιχειρηματικής κοινότητας έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει τέτοιος αριθμός
δωρεών ,που να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες.
Επιπλέον λειτουργεί τμήμα παροχής ρουχισμού όπου μπορούν να πηγαίνουν
οι ωφελούμενοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου κάθε Τρίτη και Πέμπτη από
τις 09:00-11:00 στην διεύθυνση Σοφοκλέους 2 Συνοικισμό (1ος Παιδικός
Σταθμός).
Μετά από αίτημα μας στο Εμπορικό Σύλλογο από τον οποίο ζητήσαμε να
παρέχει έκπτωση στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ν.Π.Δ.Δ
και απαντώντας θετικά στην πρόταση μας, έχουν την δυνατότητα οι κάτοχοι
κάρτας Κοινωνικού Παντοπωλείου να κάνουν τις αγορές με έκπτωση

