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Παροσζίαζη Δραζηηριοηηηωμ Κέμηροσ Κοιμόηηηας Δήμοσ Ικαρίας
Τμ Κέμηοξ Κξιμόηεηαπ Ικαοίαπ είκαη μηα δμμή ημο Δήμμο από ηεκ μπμία μ πμιίηεξ
μπμνεί κα εκεμενώκεηαη γηα ηα επηδόμαηα πμο δηθαημύηαη θαη ημοξ θμνείξ,
ηηξ οπενεζίεξ θαη ηα πνμγνάμμαηα πμο ημο πανέπμοκ θμηκςκηθή θνμκηίδα
μπμηαζδήπμηε μμνθήξ ζε επίπεδμ Δήμμο, Πενηθένεηαξ ή Γπηθνάηεηαξ.
Οη πόνμη πνμένπμκηαη από ημ Γονςπαïθό Κμηκςκηθό Ταμείμ ζηα πιαίζηα ημο
Πενηθενεηαθμύ Γπηπεηνεζηαθμύ Πνμγνάμμαημξ Βμνείμο Αηγαίμο ΓΠΑ 2014-2020.
Οη οπενεζίεξ πμο πανέπεη είκαη :
Α. Τπξδξςή - Γμεμέοωζε - Τπξζηήοινε ηωμ πξλιηώμ, γηα πνμγνάμμαηα πνόκμηαξ
θαη θμηκςκηθήξ έκηαλεξ όπςξ ημ Κμηκςκηθό Γηζόδεμα Αιιειεγγύεξ (ΚΓΑ), ημ
Ταμείμ Γονςπασθήξ Βμήζεηαξ πνμξ Απόνμοξ (ΤΓΒΑ) θαη ηα ακαπενηθά επηδόμαηα
(ΟΠΓΚΑ), ηόζμ γηα ηεκ μνζή ζομπιήνςζε αηηήζεςκ όζμ θαη γηα ηε ζοιιμγή ηςκ
απαναίηεηςκ ζοκμδεοηηθώκ εγγνάθςκ θαη δηθαημιμγεηηθώκ.
Β. ρμεογαζία με Τπεοεζίεπ και Δξμέπ όπςξ Δμμέξ Χοπηθήξ Υγείαξ, Δμμέξ
ΑΜΓΑ, Πνμγνάμμαηα γηα Ηιηθηςμέκμοξ, ΟΑΓΔ, Πνμγνάμμαηα ηεξ Γεκηθήξ
Γναμμαηείαξ Δηα Βίμο Μάζεζεξ θαη Νέαξ Γεκηάξ. Σοκενγαζία με ηεκ ημπηθή αγμνά
ενγαζίαξ με ζηόπμ ηεκ έκηαλε ηςκ ακένγςκ.
Γ. Παοξςή Τπεοεζιώμ. Πξρ απξζκξπξύμ ζηε βεληίωζε ηξρ βιξηικξύ
επιπέδξρ ηωμ πξλιηώμ και διαζθαλίδξρμ ηεμ κξιμωμική έμηανε ηωμ ωθελξύμεμωμ
όπωπ: Πανμπή ζομβμοιεοηηθήξ ροπμθμηκςκηθήξ οπμζηήνηλεξ ζε παηδηά, εκήιηθεξ
θαη μηθμγέκεηεξ, πανμπή ζομβμοιεοηηθήξ οπμζηήνηλεξ γηα ηεκ έκηαλε ζηεκ αγμνά
ενγαζίαξ, δημνγάκςζε εθδειώζεςκ με επημμνθςηηθό, θμηκςκηθό θαη εκεμενςηηθό
πενηεπόμεκμ.

Γπίζεξ ζημ Κέμηρο Κοιμόηηηας Ικαρίας διεμεργούμηαι Τέζη Γπαγγελμαηικού
Προζαμαηολιζμού γηα ηεκ ακαγκώνηζε θαη εκίζποζε ηδηαίηενςκ εκδηαθενόκηςκ θαη
θιίζεςκ ηςκ μαζεηώκ ημο Λοθείμο.
Γπηπιέμκ ημ Κέμηοξ Κξιμόηεηαπ Ικαοίαπ πναγμαημπμηεί θαη ηηξ δηακμμέξ ημο
πνμγνάμμαημξ ΣΓΒΑ (Ταμείο Ενίστσσης Βοήθειας προς τοσς Άποροσς)
Απεοζύκεηαη ζε όιμοξ ημοξ πμιίηεξ ηεξ πενημπήξ πμο ζέιμοκ κα θάκμοκ πνήζε ηςκ
πανμπώκ θαη οπενεζηώκ ημο θέκηνμο Κμηκόηεηαξ θαη ενρπεοεηεί θαη ημοξ θαημίθμοξ
ημο Δήμξρ Φξύομξι – Κξοζεώμ.
Τμ Κέμηρο Κοιμόηηηας Ικαρίας ιεηημονγεί από ημκ Ιμύιημ ημο 2017 θαη μέπνη ημκ
Δεθέμβνημ ημο 2018 έπεη εγγεγναμμέκμοξ 940 ςθειμύμεκμοξ, εκώ έπμοκ
δηεθπεναηςζεί πάκς από 450 αηηήμαηα ηςκ ςθειμύμεκςκ γηα ημ έημξ 2017 θαη
3.537 αηηήμαηα γηα ημ έημξ 2018.
Τμ Κέμηοξ Κξιμόηεηαπ Ικαοίαπ θαηά ηε δηανθεηα ημο ηειεοηαίμο έημοξ
πναγμαημπμίεζε ηα ελήξ πνμγνάμμαηα:
1. Γκίζποζε Γπαγγειμαηηθώκ Δελημηήηςκ –Κύθιμξ Μαζεμάηςκ Αγγλικήπ γλώζζαπ
για αοςάοιξρπ. Τμ ζογθεθνημέκμ πνόγναμμα αθμνμύζε ενγαδόμεκμοξ ζημ θιάδμ ημο
Τμονηζμμύ εκόρεη ηεξ θαιμθαηνηκήξ ζεδόκ.
2. Γθπαηδεοηηθό πνόγναμμα με ζέμα «Πρόληψη ηης παιδικής επιθεηικόηηηας» γηα
παηδηά ημο Δεμμηηθμύ δηάνθεηαξ 8 ζοκακηήζεςκ. Τμ ζογθεθνημέκμ πνόγναμμα
πναγμαημπμηείηαη γηα δεύηεοε θξοά.
3. Γθπαηδεοηηθό πενηβαιιμκημιμγηθό πνόγναμμα γηα παηδηά δεμμηηθμύ ζπεηηθά με ηεκ
Αμακύκλωζε δηάνθεηαξ 12 ζοκακηήζεςκ.
4. Φνηζημογεκκηάηηθμ ενγαζηήνη
5. Βιωμαηικό εογαζηήοι με ζέμα ηεκ Γθεβεία ζε μαζεηέξ ηεξ Α’ Γομκαζίμο έπεηηα
από αίηεμα ημο ζπμιείμο.
Όια ηα πνμγνάμμαηα θαη μη οπενεζίεξ είκαη δωοεάμ.
Τμ Κέμηοξ Κξιμόηεηαπ Ικαοίαπ ζηειεπώκεηαη από 1 Κμηκςκηθό Λεηημονγό,
1 Χοπμιόγμ θαη 1 Δημηθεηηθό.
Τει επηθμηκςκίαξ 2275031991/2275350401
fax: 2275031991.
Email: kentrokoinotitasikarias@gmail.com

