ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ


ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Σύμφωνο των Δημάρχων «Covenant of Mayors», Covenant Capacity, MEDEEA
(Μεσογειακό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Βραβείο) και Συνεργασία με Λύκεια του
Δήμου στα Project A’ και Β’ Λυκείου με θέματα Ενέργεια και Περιβάλλον,
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα E2STORMED της κλάσης MED
 Υγιής Τρίτη Ηλικία - Προγράμματα που αφορούν στην Τρίτη Ηλικία
Ομάδες ενδιαφερόντων των ηλικιωμένων-μελών του ΚΑΠΗ: χορωδίας,
κοσμήματος, ζωγραφικής, ζαχαροπλαστικής (δραστηριοποίησή της σε ειδικές
επετείους και γιορτές), Ομάδες ανάπτυξης: αντιπροσώπων και αλληλεγγύης,
Ψυχαγωγικές
και
ενημερωτικές
εκδηλώσεις
(εκδρομές,
ομιλίες
ιατροκοινωνικού περιεχομένου), Συνεργασία με νηπιαγωγεία και δημοτικά
σχολεία (‘ανταλλαγή’ γενεών), καθώς και με πολιτιστικούς και άλλους
τοπικούς φορείς και οργανώσεις και υλοποίηση ανάλογων πολιτιστικών
δράσεων (προβολές ταινιών για τα μέλη του ΚΑΠΗ)


Υγιής Αστικός Σχεδιασμός και Περιβάλλον - Προγράμματα που
αφορούν στην αναβάθμιση, αποκατάσταση ή διατήρηση του αστικού και
του φυσικού περιβάλλοντος. (πχ. αναπλάσεις, αύξηση πρασίνου,
ποιότητα νερού, αποχέτευση, πεζοδρομήσεις, προσβασιμότητα ΑμΕα
κλπ)
Αστική Αναζωογόννηση με την πρόταση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED
ΑΣΤΙΚΟΥ – ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ),
Ολοκλήρωση αναβάθμισης οικισμού Επισκοπής Δ.Ε. Επισκοπής» (ΟΣΑΠΥ ΕΣΠΑ
ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ), «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου Δ.Ε. Επισκοπής
Δήμου Χερσονήσου» (ΟΣΑΠΥ ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ), «Αναβάθμιση Πολιτιστικού
Κέντρου Βοριτσίου Δ.Ε. Γουβών» (ΟΣΑΠΥ), «Διαμόρφωση χώρου Δημοτικού
ακινήτου στον οικισμό Πισκοπιανό Δ.Ε. Χερσονήσου» (ΟΣΑΠΥ ΕΣΠΑ ΠΕΠ
ΚΡΗΤΗΣ), «Ανάδειξη, Διατήρηση και Προστασία Βιοποικιλότητας του
Υγροτόπου Μαλίων» (ΟΣΑΠΥ ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ), «Προμήθεια Εξοπλισμού
Τμημάτων Ένταξης Σχολείων Δήμου Χερσονήσου» (ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ)


Ισότητα στην Υγεία - Προγράμματα στους τομείς υγείας πρόνοιας
περιβάλλοντος και αφορούν στην εξάλειψη ανισοτήτων
1) Συγκρότηση και λειτουργία Ειδικής Επιτροπής Κοινωνικής Αρωγής για την
έκδοση και θεώρηση βιβλιαρίων ανασφαλίστων πολιτών του δήμου.
Συγκέντρωση και έλεγχος/εξέταση αιτήσεων και δικαιολογητικών. Έκδοση
ανάλογων σχετικών αποφάσεων

2) Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του γυναικείου πληθυσμού
του δήμου μας σε Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου για τον καρκίνο
του τραχήλου της μήτρας σε γυναίκες 25-65 ετών (και κατά τα 2 έτη) σε
συνεργασία με την Επιτροπή για την ισότητα των δύο φύλων, το Κ.Υ.
Καστελλίου και την υποστήριξη της 7ης ΥΠε Κρήτης. Έμφαση στην εξέταση
των γυναικών με μειωμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας (Ιούλιος 2013)
3) Δωρεάν μαστογραφίες από την Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας της
Περιφέρειας Κρήτης σε γυναίκες ηλικίας 40-70 ετών (Απρίλιος 2013)
4) Μαζικές εθελοντικές αιμοδοσίες σε όλες τις Δ.Ε. του δήμου (Μάρτιος 2013 και
Οκτώβριος 2013)
5) Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής της Vodafone υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Υγείας και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για δωρεάν ιατρικές εξετάσεις
σε κατοίκους του δήμου σε συνεργασία με Π.Ι. Λιμ. Χερσονήσου και Μαλίων
(από Αύγουστο 2013 - σήμερα)


Οικονομική κρίση - Δράσεις και προγράμματα που υλοποιεί ο Δήμος
λόγω της οικονομικής κρίσης.
- Προνοιακή / Επιδοματική Κοινωνική Πολιτική: Δωρεάν διανομή προϊόντων /
τροφίμων σε άπορους κατοίκους -είτε εκτάκτως είτε κατά την περίοδο των
εορτών- συνεργασία με και ευγενική χορηγία από S/Μ περιοχής και άλλους
τοπικούς φορείς και συλλόγους. Πληροφόρηση δικαιούχων πολύτεκνων
οικογενειών περί του δικαιώματος παραλαβής προϊόντων παρέμβασης από
τον Σύλλογο Πολυτέκνων Νομού Ηρακλείου – Ένταξή τους στο πρόγραμμα
διανομών. Μεσολάβηση δήμου για παραλαβή και διανομή των προϊόντων.
Πληροφόρηση δικαιούχων ατόμων με αναπηρία περί του δικαιώματος
παραλαβής προϊόντων παρέμβασης από το Νομαρχιακό Σωματείο Ατόμων με
αναπηρία. Ενημέρωση και εξυπηρέτηση δικαιούχων πολιτών για «εισοδηματική
ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών» σε συνεργασία με
Δ.Ο.Υ. Χερσονήσου, Κ.Ε.Π. κ.ά. υπηρεσίες. Συντονισμός και διενέργεια εράνων
- Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φροντιστήριο (Προγράμματα της
Δ/νσης Κοιν. Μέριμνας Περιφέρειας Κρήτης)
- Σύσταση και λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου, Κοινωνικού Φαρμακείου
και Κοινωνικού Ιατρείου στον Δήμο Χερσονήσου. Έγκριση δημιουργίας
Κάρτας Υγείας Μαθητών (αρ.απόφ. 482/2012)
- Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους (άτομα και οικογένειες)
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τη χρηματοδοτική
στήριξη της Ε.Ε.



Παιδιά - Προγράμματα που έχουν σχέση με τα παιδιά και τους έφηβους
(υγείας, κοινωνικά, πολιτιστικά, αθλητικά κλπ.)

Εφαρμογή μεθόδων Κοινωνικής Εργασίας με άτομα, οικογένειες, ομάδες και
κοινότητα: Διενέργεια κοινωνικών ερευνών (ευπαθείς κοινωνικά ομάδες) για

την έγκριση ή μη χορήγησης επιδόματος από το Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής
& Ελέγχου της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Ηρακλείου και για αρχική
διαγνωστική εκτίμηση περιπτώσεων μετά από εισαγγελική παραγγελία.
Εκτίμηση και ικανοποίηση αναγκών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
ασθενέστερων

πολιτών. Μεσολάβηση για δωρεάν φιλοξενία παιδιών σε ιδιωτικές
κατασκηνώσεις «Χώρα των Λωτοφάγων». Συνεργασία τόσο με προσωπικό
Περιφερειακών Ιατρείων όσο και από τα Προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι»,
ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ και Δημοτικό Παιδικό Σταθμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης του
δήμου και του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, αντίστοιχα.
Προγραμματισμός και υλοποίηση επισκέψεων κατ’ οίκον. Δικτύωση τοπικών
φορέων κοινωνικής φροντίδας. Επιπλέον, συνεργασία κυρίως με ΚΕΠ (Γραφείο
εξυπηρέτησης Αλλοδαπών) και Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και
Εσωτερικού Ελέγχου του δήμου για υλοποίηση εθνικών ή ευρωπαϊκών
κοινωνικών προγραμμάτων (χρηματοδοτούμενων ή μη) σε τοπικό επίπεδο
- Συμμετοχή Δήμου στο Παγκρήτιο Δίκτυο Προστασίας Παιδιών και Εφήβων για
την προστασία τους από κάθε μορφής βία, πρόληψη και καταστολή της και
αντιμετώπιση κοινωνικού αποκλεισμού παιδιών και εφήβων ευπαθών ομάδων
πληθυσμού
- Συμμετοχή στις Ομάδες Προστασίας Ανηλίκων (Ο.Π.Α.) των δήμων –
συνεργάτες της επιχειρησιακής συντονιστικής υπηρεσίας δράσεων παιδικής
προστασίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

