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                                                                      Καλλιθέα,31/1/2019 

Οι δομές, Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Καλλιθέας που 
λειτουργούν με τη σύμπραξη της ΑμΚΕ "Δύναμη Ζωής" και του Δήμου Καλλιθέας, 
παρείχαν τις υπηρεσίες τους στους ωφελούμενους του προγράμματος για το μήνα 
Ιανουάριο του έτους 2019. 

Πιο συγκεκριμένα στους ωφελούμενους παρασχέθηκαν βασικά αγαθά, όπως 
τρόφιμα, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη πρώτης ανάγκης και ατομικής υγιεινής, είδη 
ένδυσης, υπόδησης, φάρμακα, παραφαρμακευτικά προϊόντα καθώς και υπηρεσίες 
συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης. Έγιναν επίσης, παραπομπές σε 
αρμόδιους φορείς για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών των ωφελουμένων. Οι δομές 
λειτουργούν καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 - 17:00. 

Στα πλαίσια της κοινωνικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, έγιναν 
επαφές με τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις για μελλοντικές συνεργασίες και 
χορηγίες που θα βοηθήσουν στο έργο των κοινωνικών δομών και θα έχουν άμεσο 
και σαφώς θετικό αντίκτυπο στους ωφελούμενους και στην βελτιστοποίηση της 
λειτουργίας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των κοινωνικών δομών. 

 Αναλυτικότερα: Την περίοδο 1/1/2019 - 31/1/2019 για την υλοποίηση του 
Υποέργου 1 Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Καλλιθέας πραγματοποιήθηκαν 475 
εκροές ωφελουμένων, εκ των οποίων οι 253 ήταν άντρες και 222 γυναίκες. 
Στα πλαίσια της κοινωνικής δικτύωσης και αλληλεγγύης τον μήνα Ιανουάριο, 
καταγράφηκαν δωρεές προς το Παντοπωλείο από αρκετούς ανώνυμους πολίτες σε 
ρούχα, παπούτσια και τρόφιμα και παιχνίδια. 
Σημαντική ήταν και η προσφορά σε τρόφιμα-ρούχα-παπούτσια και παιχνίδια από τις 
εκδηλώσεις που ολοκληρώθηκαν στον δήμο, όπως για παράδειγμα "το σπιτάκι της 
αγάπης". 



 

 

Δωρεές το Παντοπωλείο δέχτηκε και από τγο ΠΕΝ, τον ΕΜΠΟΡΙΚΌ ΠΑΛΜΌ Α.Ε, 
την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου (μέσω του Δήμου). Δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε 
συνεργασία με το ΜΠΟΡΟΥΜΕ στις τοπικές λαϊκές αγορές. Τέλος συνεργασία 
υπήρξε και με τον Σύλλογο Καταναλωτών Καλλιθέας "Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ". 
Συνεργασίες σε επίπεδο δομών - υπηρεσιών πραγματοποιήθηκαν και αυτό το μήνα 
(π.χ ΚΕΜ-Κέντρο Κοινότητας-Παντοπωλείο Σπάτων-Κοινωνικό Φαρμακείο 
Καλλιθέας). 
Από τη πλευρά του το Παντοπωλείο προσέφερε δωρεά σε τρόφιμα (ξηρά τροφή) σε 
χώρους όπου διέμειναν άστεγοι τις κρύες νύχτες του Ιανουαρίου. 

Για την υλοποίηση του Υποέργου 2 Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Καλλιθέας 
πραγματοποιήθηκαν 220 μοναδικές εκροές ωφελούμενων, εκ των οποίων οι 92 
άντρες και οι 128 γυναίκες.  
Στα πλαίσια των δράσεων κοινωνικής δικτύωσης πραγματοποιήθηκαν 1.παράδοση 
και παραλαβή φαρμακευτικού υλικού με το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Νίκαιας 
–Ρέντη, 2.παράδοση φαρμακευτικού υλικού στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου 
Γαλατσίου μεσω της μη κερδοσκοπικής εταιρείας GIVMED Share medicine Share 
life, 3.παραλαβή φαρμακευτικού υλικού από την Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου μέσω 
της μη κερδοσκοπικής εταιρείας GIVMED Share medicine Share life, 4.δωρεά 
φαρμακευτικού υλικού μέσω της μη κερδοσκοπικής εταιρείας GIVMED Share 
medicine Share life σε ιδρύματα (ΕΠΑΨΥ - Οικοτροφείο Πεντέλης, Εστία 
Κωνσταντινουπόλεως, Καρέλλειο Ίδρυμα Αποστολή, Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου, 
Ο Καλός Σαμαρείτης Οίκος Ευγηρίας – Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων) .Επίσης 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας Καλλιθέας 
για μελλοντική συνεργασία  καθώς και συνεργασία με την Εστία Προσφύγων –Δομή 
Φιλοξενίας της Άρσις για παραπομπή ωφελούμενου. 

Τέλος, σχεδόν σε καθημερινή βάση δεχόμαστε προσφορές φαρμακευτικού 
και παραφαρμακευτικού υλικού από πολίτες και φαρμακεία. 
 
 


