• ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ •
• ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε∆∆ΥΠΠΥ
Πρόγραμμα Μαστογραφιών (8/3, 20/3, 12/4, 8/5, 5/7).
• ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εθελοντισμός και Κοινωνική Πρόνοια- Εθελοντισμός και αναβάθμιση περιβάλλοντος.
• ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΩΣ ΑΤΟΜΑ ΕΙΤΕ ΩΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Προστασία Περιβάλλοντος, Δενδροφυτεύσεις, Καθαρισμός Δημοτικών Εκτάσεων,
Εθελοντικές Αιμοδοσίες, Εθελοντικό Δημοτικό Ιατρείο.
• ∆ράσεις στις οποίες να µετέχουν ενεργά οι πολίτες
Εθελοντική Αιμοδοσία (Μάιος Και Σεπτέμβριος ), Εθελοντικές Δράσεις Καθαρισμού
Δημοτικών Χώρων, Εθελοντικές Υπηρεσίες Υγείας και Ψυχολογικής Στήριξης.
• ∆ράσεις για την Υγεία
Ολοκληρωμένα Προγράμματα Παροχής Υγείας και Πρόνοιας.
Ανάπτυξη των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης - Πλήρης πρωτοβάθμια
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο Δημοτικό Πολυιατρείο.
Επέκταση του θεσμού «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» σε όλο το Δήμο.
Περιβαλλοντική εκπαίδευση στο Δήμο.
Ενίσχυση και Προώθηση του Τοπικού Κοινωνικού Διαλόγου.
Ενίσχυση ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Δημιουργία και στήριξη εθελοντικών ομάδων σε θέματα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Δημιουργία ανοιχτής δομής στήριξης ΑΜΕΑ.
• ∆ράσεις για την Πρόνοια
Στο πλαίσιο εφαρμογής της κοινωνικής ενσωμάτωσης επιδιώκεται η βιώσιμη
συμμετοχή των ατόμων στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή του Δήμου. Στους
γενικούς στόχους του Δήμου περιλαμβάνονται: Περιορισμός του κοινωνικού
αποκλεισμού, ίδρυση και λειτουργία Συμβουλίου Μεταναστών, Δημιουργία ανοιχτής
δομής στήριξης ευπαθών ομάδων πληθυσμού, Ενίσχυση
εθελοντικής αιμοδοσίας, Διοργάνωση επιμορφωτικών εκδηλώσεων σε θέματα υγείας
και συνεργασία με το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας, Συνέχιση προγραμμάτων εκμάθησης
της ελληνικής γλώσσας, Επιμορφωτικά σεμινάρια – ημερίδες, Υποστήριξη /
ενσωμάτωση των οικονομικών
μεταναστών, Προάσπιση των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων των
μεταναστών στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας.
• ∆ράσεις για το Περιβάλλον
Εφαρμογή του σχεδιασμού για την εξασφάλιση των απαιτούμενων κοινοχρήστων
χώρων και την οικιστική ανάπτυξη της περιοχής.
• Υγιής Τρίτη Ηλικία - Προγράµµατα που αφορούν στην Τρίτη Ηλικία
Πρόγραμμα “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”, ΚΑΠΗ, Πολιτιστικές Εκδηλώσεις.
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).
Δενδροφυτεύσεις - Καθαρισμός δασικών και άλλων εκτάσεων.
•

Ισότητα στην Υγεία - Προγράµµατα στους τοµείς υγείας πρόνοιας
περιβάλλοντος και αφορούν στην εξάλειψη ανισοτήτων
Εθελοντικό Δημοτικό Πολυϊατρείο.
•

Οικονοµική κρίση - ∆ράσεις και προγράµµατα που υλοποιεί ο ∆ήµος λόγω
της οικονοµικής κρίσης
Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο σε φάση υλοποίησης, Δημοτικό
Εθελοντικό Πολυϊατρείο με δωρεάν ιατρική εξέταση των πολιτών.
•

• ΑµεΑ - Προγράµµατα και δράσεις για τα άτοµα µε αναπηρία
Πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».
Μετανάστες - Προγράµµατα και δράσεις που υλοποιούνται και σχετίζονται µε
τους µετανάστες
Επανασυγκρότηση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.
•

Παιδιά - Προγράµµατα που υλοποιείτε και έχουν σχέση µε τα παιδιά και τους
έφηβους (υγείας, κοινωνικά, πολιτιστικά, αθλητικά κλπ).
Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υπηρεσία με Ομιλίες και Βιωματικές Ασκήσεις σε
σχολεία Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ εκπαίδευσης του δήμου, Αθλητικές και Πολιτιστικές
Εκδηλώσεις με τη συμμετοχή πολλών σχολείων.
•

• Συνεργασία του ∆ήµου µε Οργανώσεις Πολιτών ή ΜΚΟ
Για την Υλοποίηση των Χρηματοδοτουμένων Προγραμμάτων.
Α) Κοινωφελής Εργασία Β) «Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα Κοινωνικές Δομές
Αντιμετώπισης της Φτώχειας στους Δήμους Διονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού».

