• ∆ΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ •
• ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε∆∆ΥΠΠΥ
ΚΑΡΠΑ, Οστεοπόρωση, Εβδομάδες προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του παχέος
εντέρου.
• ∆ράσεις στις οποίες να µετέχουν ενεργά οι πολίτες
Αιμοδοσία, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΑΠΗ, Δημοτικός
Λαχανόκηπος.
• ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΩΣ ΑΤΟΜΑ ΕΙΤΕ ΩΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Εθελοντές πολίτες, Εκκλησίες, Εκπαιδευτική Κοινότητα, Ομοσπονδία Συλλόγων,
Σύλλογοι Εργαζομένων.
• ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Συνεργασία με τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, τη Δ/νση Προγραμματισμού, τη Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας και όποια άλλη υπηρεσία καταστεί ανάγκη.
∆ράσεις για την Υγεία
Κοινωνική φροντίδα ηλικιωμένων, κοινωνική φροντίδα νηπίων και νεολαίας,
κοινωνική φροντίδα ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλων ευπαθών ομάδων, νέα
προγράμματα υγείας ενημέρωσης και πρόληψης.
• ∆ράσεις για την Πρόνοια
Τα ανωτέρω αναφερόμενα (σε έναν άξονα υγεία και πρόνοια).
• ∆ράσεις για το Περιβάλλον
Προστασία και αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος, αύξηση πρασίνου,
κυκλοφοριακή μελέτη.
• Υγιής Τρίτη Ηλικία - Προγράµµατα που αφορούν στην Τρίτη Ηλικία
Ψυχαγωγικά προγράμματα, Προγράμματα Υγείας, Δωρεάν περίθαλψη από Εθελοντές
Γιατρούς που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Δημοτικό Ιατρείο (Ορθοπεδικό,
Καρδιολόγο, Ουρολόγους κλπ), ομιλίες σχετικές με την υγεία , Φυσιοθεραπείες,
Ψυχολογική υποστήριξη από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης.
• Υγιής Αστικός Σχεδιασµός και Περιβάλλον - Προγράμματα που αφορούν
στην αναβάθμιση, αποκατάσταση ή διατήρηση του αστικού και του φυσικού
περιβάλλοντος (π.χ. αναπλάσεις, αύξηση πρασίνου, ποιότητα νερού, αποχέτευση,
πεζοδρομήσεις, προσβασιμότητα ΑμεΑ κλπ).
Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες όπως αναφέρεται ανωτέρω για την
αντιμετώπιση των
κουνουπιών, τα λιμνάζοντα νερά, τον καθαρισμό λιμνών, τον καθαρισμό ακτών, με το
ΣΠΑΠ το καλοκαίρι για την φύλαξη χώρων περιοχής του Δήμου μας σε περίπτωση
πυρκαγιάς για άμεση παρέμβαση κλπ.
• Ισότητα στην Υγεία - Προγράµµατα στους τοµείς υγείας πρόνοιας
περιβάλλοντος και αφορούν στην εξάλειψη ανισοτήτων
Συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Ιατρική
Σχολή για την υγεία των παιδιών ΡΟΜΑ.

Οικονοµική κρίση - ∆ράσεις και προγράµµατα που υλοποιεί ο ∆ήµος λόγω
της οικονοµικής κρίσης
Εθελοντές Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων προσφέρουν στο Δημοτικό Ιατρείο και στα
ΚΑΠΗ του Δήμου μας δωρεάν περίθαλψη σε πολίτες, Εθελόντρια Παιδίατρος σε παιδιά,
πρώτες βοήθειες σε έκτακτα περιστατικά σε λουόμενους και μη, ιδιαίτερα κατά την
θερινή περίοδο, Δημοτικό Λαχανόκηπο, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Ενημέρωση πολιτών
για ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις σε άνεργους
και ανασφάλιστους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου
Δυναμικού» στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2007-2013, Σχολή Γονέων.
•

• ΑµεΑ - Προγράµµατα και δράσεις για τα άτοµα µε αναπηρία
Συμπεριλαμβάνονται σε όλα τα προγράμματα και δομές του Δήμου.
Μετανάστες - Προγράµµατα και δράσεις που υλοποιούνται και σχετίζονται µε
τους µετανάστες
Συμπεριλαμβάνονται σε όλα τα προγράμματα και δομές του Δήμου, Πρόσβαση στα
Δημοτικά μας Ιατρεία.
•

Παιδιά - Προγράµµατα που υλοποιείτε και έχουν σχέση µε τα παιδιά και τους
έφηβους (υγείας, κοινωνικά, πολιτιστικά, αθλητικά κλπ.)
Εθελοντική προσφορά υπηρεσιών στο Δημοτικό Ιατρείο από Παιδίατρο για άπορα και
ανασφάλιστα παιδιά. Συνεργασία με το πανεπιστήμιο Αθηνών για την ένταξη των
παιδιών του οικισμού ΡΟΜΑ στα σχολεία από την νέα σχολική χρονιά.
• Συνεργασία του ∆ήµου µε Οργανώσεις Πολιτών ή ΜΚΟ
Γραφείο Διαμεσολάβησης για ανέργους,, Κοινωνικό Φαρμακείο το οποίο εδρεύει στο
Δήμο Κορωπίου, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δημοτικό Λαχανόκηπο, με δίκτυα μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα κλπ.
•

