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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ




Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λέσβου λειτουργεί από τις 20/3/2017 Έργου
με τίτλο «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» και Κωδ. ΟΠΣ «5002158», η οποία ορίστηκε με την υπ’
αριθ. 82/2017 Απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο από τον μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2018 μέχρι τον μήνα
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2018 έχουν εξυπηρετηθεί οικογένειες 547 φορές για τρόφιμα και 300
φορες για ρουχισμό.



Τα προϊόντα που δίνονται στις οικογένειες είναι κυρίως πρώτης ανάγκης όπως
αλεύρι, ζάχαρη, πολτός, γάλα, μακαρόνια, ελαιόλαδο, κον φλέϊξ, μπισκότα, κλπ, για
τον μήνα Ιούλιο 2018 μέχρι τον μήνα Δεκέμβριο 2018 έχουν δοθεί ένας
ικανοποιητικός αριθμός ειδών για τις βασικές τους ανάγκες.



Επιπλέον λειτουργεί τμήμα παροχής Ιματισμού όπου μπορούν να πηγαίνουν οι
ωφελούμενοι από ευάλωτες ομάδες κάθε Δευτέρα και Τρίτη από τις 09:00π.μ14:00μ.μ στην διεύθυνση Οδυσσέως 2 και Ικτίνου



Τον Δεκέμβριο δόθηκαν 60 πακέτα από το σούπερ μαρκετ Α.Β για τετραμελής
οικογένειες.



Εκδήλωση των Κοινωνικών Δομών για τα μικρά στον πάρκο του Αγίου
Κωνσταντίνου με σκοπό την ενημέρωση για τις δομές μας (28/7/2018)



Προβολή παιδικής ταινίας με αφορμή «Την Διεθνή ημέρα για την εξάλειψη της
φτώχειας» στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης (15/10/2018).
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Λέσβου από τον Ιούλιο του 2018 έως και τον
Δεκέμβριο του 2018 έχει εξυπηρετήσει 632 φορές ανασφάλιστους και
άπορους συμπολίτες μας.
ΔΡΑΣΕΙΣ:


Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 50 επισκέψεις σε γιατρούς διαφόρων
ειδικοτήτων, που προσφέρουν εθελοντικά και δωρεάν τις υπηρεσίες τους
στους ωφελούμενους του Κοιν. Ιατρείου-Φαρμακείου.



Το Σάββατο 28/07/2018 η Δομή του Κοινωνικού Φαρμακείου συμμετείχε
στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο O.K.Π.A. Λέσβου στο πάρκο
Καραπαναγιώτη με στόχο την κοινωνικοποίηση των παιδιών και την
ενημέρωση των γονέων για τις δράσεις και το κοινωνικό έργο των Δομών της
Φτώχειας.



Πραγματοποιήθηκε συλλογή και αποστολή 8 δεμάτων με υγειονομικό υλικό
στον Δήμο Ραφήνας, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των πληγέντων από την
φονική πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής.



Τον Οκτώβριο του 2018, καθ’ όλη την διάρκεια του μήνα,
πραγματοποιήθηκε δωρεάν πλήρης έλεγχος μαστού με την εθελοντική
συνδρομή ακτινολόγου ιατρού για τις ωφελούμενες του Κοιν. Ιατρείου –
Φαρμακείου Δήμου Λέσβου, στα πλαίσια των δράσεων ευαισθητοποίησης
και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού.



Στις 17/10/2018 η δομή του Κοινωνικού Φαρμακείου συμμετείχε στην
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης , με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φτώχειας.



Η κοινωνική λειτουργός της Δομής διεξάγει κοινωνικές έρευνες και
συμβουλευτική όπου και όταν κριθεί απαραίτητο.



Κατά την διάρκεια του εξαμήνου, το Κοινωνικό Φαρμακείο Μυτιλήνης ως
μέλος της ηλεκτρονικής ομάδας ΚΙΦΑΣ συνεργάστηκε στενά με Κοινωνικά
Φαρμακείο άλλων περιοχών της επικράτειας, αποστέλλοντας ή/και δέχοντας
φαρμακευτικό υλικό για την κάλυψη των αναγκών της Δομής.



Το ίδιο διάστημα η Δομή μας δέχτηκε δωρεές φαρμακευτικού και
παραφαρμακευτικού υλικού από περισσότερους των 100 εθελοντών
συμπολιτών μας.*



Από τον Ιούλιο έως και το Δεκέμβριο του 2018 εγγράφηκαν 24 νέα μέλη,
κατόπιν προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών.



Στο χώρο μας συστεγάζεται το Κοινωνικό Οδοντιατρείο, στο οποίο
πραγματοποιούνται συγκεκριμένες οδοντιατρικές πράξεις από μέλη του
οδοντιατρικού συλλόγου που προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους.
Κάθε εβδομάδα πραγματοποιούνται 3 ραντεβού .

*Οι επίσημα καταγεγραμμένοι εθελοντές ανέρχονται στους 96. Οι υπόλοιποι
δεν ήθελαν να αφήσουν προσωπικά στοιχεία.

**Τα μέλη του Κοινωνικού Φαρμακείου απολαμβάνουν τις δωρεάν
υπηρεσίες των εθελοντών οδοντιάτρων. Παρόλα αυτά οι δύο Δομές είναι
διαφορετικές και απλά συστεγάζονται.

