• ∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ •
•
∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Συνεργασία με Κέντρο Στήριξης ΡΟΜΑ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΚΕΔΑ ΚΑΠΗ, Παιδικούς
Σταθμούς (ΟΠΑΚΟΜ), Σχολεία Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΗΣ, ΚΕΔΥ,
Νοσοκομεία, Ψυχιατρεία, Γηροκομεία, Εισαγγελία, Αστυνομία, Εθελοντικούς Φορείς,
Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας και Υπηρεσίες για θέματα που αφορούν στην Ομάδα
Προστασίας Ανηλίκων (ΟΠΑ) καθώς και άλλες Υπηρεσίες και Φορείς που έχουν να
κάνουν με θέματα Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας.
•
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΩΣ ΑΤΟΜΑ ΕΙΤΕ ΩΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΤΩΝ

ΟΠΟΙΩΝ

Εθελοντική Αιμοδοσία, Εθελοντικές Δράσεις από την ομάδα Εθελοντών του Δήμου
Αλεξάνδρειας (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ, ΠΑΖΑΡΙ ΡΟΥΧΩΝ κ.ά). Συμμετοχή
δημοτών σε εκδηλώσεις, ομιλίες που διοργανώνει ο Δήμος και αφορούν σε θέματα
δημόσιας υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης, καθώς και σε άλλα συναφή
πρόγραμμα και δράσεις που σκοπό έχουν την προώθηση του εθελοντισμού,
Συμβούλιο ένταξης Μεταναστών, Δημόσια Διαβούλευση.
•
∆ράσεις για την Υγεία
Υλοποίηση Προγραμμάτων Τηλεϊατρικής, Πρόγραμμα Εμβολιασμών, Εκσυγχρονισμός
και αναβάθμιση Περιφερειακών Ιατρείων, Δημοτικού Ιατρείου, Επιδημιολογικές
έρευνες και μελέτες υγείας τοπικού πληθυσμού, ενισχύσεων δράσεων αιμοδοσίας δημιουργίας δημοτικής τράπεζας, δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για την
πρόληψη και προαγωγής υγείας.
•
∆ράσεις για την Πρόνοια
Λειτουργία Κέντρου Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων, Οργάνωση και Λειτουργία
Κοινωνικού Παντοπωλείου, Διανομή ειδών Α΄ Ανάγκης σε άπορους δημότες, Υπηρεσίες
Συμβουλευτικής και Υποστήριξης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, Κοινωνικές Έρευνες Μελέτες Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Αλεξάνδρειας, Λειτουργία Γραφείου
Εθελοντισμού - Μητρώο Εθελοντών, Υλοποίηση Δράσεων Εθελοντισμού.
•
Υγιής Τρίτη Ηλικία - Προγράµµατα που αφορούν στην Τρίτη Ηλικία
Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής, Λειτουργία Μονάδων «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», Λειτουργία
ΚΑΠΗ, Μαζικός Αθλητισμός.
•
Υγιής Αστικός Σχεδιασµός και Περιβάλλον - Προγράµµατα που αφορούν
στην αναβάθµηση, αποκατάσταση ή διατήρηση του αστικού και του φυσικού
περιβάλλοντος (πχ. αναπλάσεις, αύξηση πρασίνου,ποιότητα νερού, αποχέτευση,
πεζοδροµήσεις, προσβασιµότητα ΑµεΑ κλπ).
Ανάπλαση πλατειών και κοινοχρήστων χώρων του δήμου, ανάπλαση κέντρου δήμου
με ειδικές δομές για ΑμεΑ, δημιουργία υπαίθριων αθλοτόπων, ανάπλαση παιδικών
χαρών, αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης, κατασκευή αποχετευτικού συστήματος σε
οικισμούς του δήμου, βελτίωση-επέκταση-κατασκευή δικτύων υποδομής, για τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
- βελτίωση και ανάδειξη κοινόχρηστων και κοινωφελών χωρών.
- αξιοποίηση των απειγεωθερμία, φυσικό αέριο, βιομάζα/β).
- συντήρηση και αναβάθμιση χωρών πρασίνου.
- υλοποίηση προγραμμάτων δενροφυτευσης και καθαριότητας.
- προσβασιμότητα α.μ.ε.α σε δημοτικά κτήρια και κοινοχρηστους χώρους.

•
Ισότητα στην Υγεία - Προγράµµατα στους τοµείς υγείας πρόνοιας
περιβάλλοντος και αφορούν στην εξάλειψη ανισοτήτων
Υλοποίηση προγραμμάτων τηλεϊατρικής, λειτουργία μονάδων «Βοήθεια στο Σπίτι»,
βιβλιάρια ανασφαλίστων οικονομικά αδυνάτων δημοτών, λειτουργία συμβουλίου
ένταξης μεταναστών, λειτουργία κέντρου στήριξης ΡΟΜΑ (προώθηση στις δομές
φροντίδας υγείας), διενέργεια δωρεάν test pap και μαστογραφίας, για γυναίκες σε
συνεργασία με το κέντρο υγείας Δήμου Αλεξάνδρειας και νοσοκομείο Παπαγεωργίου, εμβολιασμοί σε παιδιά ΡΟΜΑ σε συνεργασία με
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
- Συμβουλευτική και Ψυχοκοινωνικη στήριξη ατόμων - οικογενειών σε θέματα
δημόσιας υγείας.
- Ενίσχυση δράσεων αιμοδοσίας - δημιουργία δημοτικής τράπεζας αίματος.
- Δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης δημοτών για την πρόληψη και προαγωγή
της υγείας (ομιλίες, εκδηλώσεις).
•
Οικονοµική κρίση - ∆ράσεις και προγράµµατα που υλοποιεί ο ∆ήµος λόγω
της οικονοµικής κρίσης
Οργάνωση και λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου, διανομή ειδών πρώτης ανάγκης
σε απόρους δημότες (τρόφιμα, ρούχα), κοινωνικές έρευνες ευπαθών κοινωνικών
ομάδων δήμου Αλεξάνδρειας, συμβουλευτική και ψυχοκοινωνικη στήριξη ευπαθών
ομάδων που αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, λειτουργία κέντρου
στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών ομάδων, λειτουργία γραφείου εθελοντισμού- μητρώο
εθελοντών, υλοποίηση δράσεων εθελοντισμού (εκδηλώσεις, συναυλίες, παζάρι
ρούχων- σχολικών ειδών) για ενίσχυση και στήριξη ευπαθών ομάδων- οργάνωσηλειτουργία κοινωνικού φαρμακείου σε συνεργασία με το Φαρμακευτικό Σύλλογο
Ημαθίας.
•
Παιδιά - Προγράµµατα που υλοποιείτε και έχουν σχέση µε τα παιδιά και τους
έφηβους (υγείας, κοινωνικά, πολιτιστικά, αθλητικά κλπ.).
Λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, λειτουργία κέντρων δημιουργικής
απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ), δημοτική βιβλιοθήκη, νεανική χορωδία και
φιλαρμονική δήμου, μαζικός αθλητισμός, δημοτικό κολυμβητήριο, λειτουργία κέντρου
στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών ομάδων, κατασκηνωτικό πρόγραμμα-εμβολιασμοί σε
ΡΟΜΑ - δημιουργία ομάδας προστασίας ανηλίκων (ΟΠΑ).
- Συνεργασία με σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και ομιλίες.
- Εθελοντικές δράσεις (δενδροφυτευση, καθαριότητα, συλλογή τροφίμων).
- Συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη.
- Θεατρική ομάδα, κυκλοφοριακή αγωγή.
- Δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και προαγωγή της υγειάς
(ομιλίες, εκδηλώσεις.
•
ΑµεΑ - Προγράµµατα και δράσεις για τα άτοµα µε αναπηρία
Κατασκηνωτικό πρόγραμμα, μαζικός αθλητισμός, κολύμβηση, συμβουλευτική και
ψυχολογική στήριξη, Συνεργασία με το ειδικό Σχολείο, ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟ
ΕΕΕΕΚ Δήμου Αλεξάνδρειας, Συνεργασία με Υπηρεσίες και Φορείς, Υπαίθριοι αυλότοποι
για ΑμεΑ, Αστικές Αναπλάσεις με Ενσωμάτωση Δομών ΑμεΑ, Προμήθεια Ειδικού
Εξοπλισμού (Έπιπλα, Ειδικό Λογισμικό, Η/ Υ,
ειδικά είδη γυμναστικής).

