Κέρκυρα, 24η Ιανουαρίου 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επίσκεψη του Βουλευτή Κέρκυρας στα γραφεία και τις Δομές Ένταξης του
Κοινωνικού Συνεταιρισμού Κέρκυρας «Νέοι Ορίζοντες»
Στις 23 Ιανουαρίου 2017, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Βουλευτή Κέρκυρας κ. Παυλίδη
Κων/νου στα Γραφεία Διοίκησης και στις Δομές Ένταξης του Κοινωνικού Συνεταιρισμού
Κέρκυρας «Νέοι Ορίζοντες». Στα πλαίσια της επίσκεψης ο κ. Παυλίδης συναντήθηκε με τα Μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, τα στελέχη και τους εργαζομένους του ΚοιΣΠΕ και ενημερώθηκε
για τις Κοινωνικές Δράσεις, τα προϊόντα και τις Υπηρεσίες του Συνεταιρισμού. Ειδικότερα, στη
συνάντηση συμμετείχε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΚΟΙΣΠΕ κ. Αθ. Παπαβλασόπουλος, η
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ κα. Φατούρου Κων/να, η κα Καρύδη Χριστιάνα μέλος του Δ.Σ, ο κ.
Κουταλάς Γρηγόριος Υπεύθυνος Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Ο κ. Παυλίδης τόνισε το σπουδαίο
πολύπλευρο θεραπευτικό και αποκαταστασιακό έργο τόσο του Κοινοτικού Δικτύου Ψυχικής
Υγείας όσο και του Κοι.Σ.Π.Ε Κέρκυρας με απώτερο σκοπό την επαγγελματική επανένταξη των
ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Κέρκυρας αποτελεί ένα ηχηρό
παράδειγμα επιτυχημένης εφαρμογής πρακτικών κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη
και αποτελεί την μεγαλύτερη Κοινωνική Επιχείρηση στην Ελλάδα. Παράλληλα, ο Κοι.Σ.Π.Ε.
συμμετέχει σε πολλές κοινωνικές διεργασίες ενισχύοντας ένα πρότυπο δίκτυο αλληλεγγύης
μέσα από τις παρακάτω δράσεις:

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα αναδοχής Αction Αid.,

Συνεργασία με την εργοθεραπεία του ΨΝΚ.

Συνεργασία με το Ειδικό Σχολείο(ΕΕΕΕΚ) Κέρκυρας.

Υποστήριξη Συλλόγου ληπτών ΥΨΥ "ΟΡΑΜΑ"

Υποστήριξη Συλλόγου « Η Μέλισσα»

Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Υποστήριξη Οργανισμού «Χαμόγελο του Παιδιού»

Υποστήριξη Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών « Ηλίας Πολίτης»
Μέσα από το πρότυπο δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης ο Συνεταιρισμός υποστηρίζει καθημερινά
άμεσα & έμμεσα περισσότερους από 230 ωφελούμενους, άτομα που ανήκουν στις κοινωνικά
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
Ο Βουλευτής κ. Παυλίδης τόνισε ότι ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Κέρκυρας αποτελεί ουσιώδες
εργαλείο κοινωνικής πολιτικής και ποιοτικός μοχλός για την ολοκλήρωση του δικτύου
υποστηρικτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Τέλος,
επισήμανε ότι θα είναι αρωγός στις προσπάθειες του Κοινωνικού Συνεταιρισμού για την
ανάπτυξη δράσεων που οδηγούν στην πλήρη εργασιακή και κοινωνική ένταξη και αυτονομία
των Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων.
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