• ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ •
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΔΔΥΠΠΥ
Μετρήσεις Oστικής Πυκνότητας, Μαστογραφία Απόρων και Ανασφάλιστων, Εκστρατεία
Ενημέρωσης Κοινού για την Καλοήθη Υπερπλασία του Προστάτη, Περιβαλλοντικοί καθαρισμοί,
ΚΑΡΠΑ, Δωρεάν Εξετάσεις για πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου, καρκίνο του
προστάτη, Ημερίδες, Πρόγραμμα Πρόληψης Παιδικής Παχυσαρκίας

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΗΣ
ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Συνεργασία με ιατρείο κοινωνικής αποστολής Ι.Σ.Α. και της ΜΚΟ της Αρχιεπισκοπής
«ΑΠΟΣΤΟΛΗ», Δημόσια Νοσοκομεία, Σχολεία, Φυλακές και άλλα Ιδρύματα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΩΣ ΑΤΟΜΑ ΕΙΤΕ ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Γραφείο Εθελοντισμού, Τράπεζα Χρόνου, Τοπικοί Σύλλογοι Πολιτιστικοί, ΑθλητικοίΕξωραϊστικοί, Σύλλογοι Γονέων & κηδεμόνων, επιτροπές πολιτών ανά γειτονιές

∆ράσεις στις οποίες να µετέχουν ενεργά οι πολίτες
Δράσεις περιβάλλοντος & πολιτικής προστασίας, προγράμματα υγείας πρόνοιας & αλληλεγγύης,
δράσεις πολιτισμού & αθλητισμού, δράσεις για άτομα με αναπηρία

Δράσεις για την Υγεία
Προληπτικά προγράμματα σε διάφορες ομάδες πληθυσμού, Εμβολιασμοί σε σχολεία, εξετάσεις
σε ανασφάλιστους, μαστογραφίες, οδοντιατρικούς ελέγχους σε παιδιά, κάρτα υγείας μαθητή,
κάρτα ανασφάλιστου πολίτη, ενημερωτικά προγράμματα για τη ψυχική υγεία

Δράσεις για την Πρόνοια
Δημοτικό ιατρείο, κοινωνικό φαρμακείο, γεύμα αγάπης, κοινωνικό παντοπωλείο, Γωνιά Προσφορά
και Αλληλεγγύης, Ιματιοθήκη, Ταμείο Αλληλοβοήθειας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

Δράσεις για το Περιβάλλον
Ηλεκτρικά ποδήλατα , λαχανόκηποι σε σχολεία του Δήμου, δημοτικός λαχανόκηπος, ψεκασμοί χωρίς
φυτοφάρμακα, εξοικονόμηση ύδατος, βαμβακίαση, βιολογικά προϊόντα, αναδάσωση

Υγιής Τρίτη Ηλικία- Προγράμματα που αφορούν στην Τρίτη Ηλικία
Κέντρο Ημέρας Alzheimer, ΚΑΠΗ, προληπτικά προγράμματα υγείας, λοιπές δράσεις που
απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό και συμμετέχουν ηλικιωμένοι

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)
Βιοκλιματική Ανάπλαση, Πράσινη Διαδρομή, Ανάπλαση πάρκων, Ανάπλαση παιδικών χαρών,
Ανάπλαση πλατειών, Δημιουργία πάρκων, φύτευση θάμνων και δέντρων, αναλύσεις νερού

Ισότητα στην Υγεία - Προγράμματα στους τομείς υγείας πρόνοιας περιβάλλοντος και
αφορούν στην εξάλειψη ανισοτήτων.
Πρόσβαση ανασφάλιστων και άπορων πολιτών σε γιατρούς, φάρμακα, φαγητό, κοινωνικό
παντοπωλείο, ιματιοθήκη, δημοτικός λαχανόκηπος με κοινωνικά κριτήρια. Παροχή δωρεάν
αιματολογικών & άλλων εξετάσεων σε διαγνωστικά κέντρα, μέριμνα για πρόσβαση σε
δευτεροβάθμια νοσοκομειακή φροντίδα, δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη για θέματα
ψυχικής υγείας

Οικονομική κρίση- Δράσεις και Προγράμματα που υλοποιεί ο Δήμος λόγω της οικονομικής
κρίσης.
Διάθεση αγροτικών προϊόντων χωρίς μεσάζοντες ( και όλες οι δράσεις που αναφέρονται στο
προηγούμενο εδάφιο)

Παιδιά- Προγράμματα που έχουν σχέση με τα παιδιά και τους έφηβους
Συνεχόμενη περιβαλλοντική εκπαίδευση-ομαδική συμμετοχή σε δενδροφυτεύσεις, εκδηλώσεις
ημερίδες ανακύκλωσης, δημιουργία βοτανόκηπων στα δημοτικά σχολεία Αμαρουσίου-δράσεις
πρόληψης παιδικής παχυσαρκίας, αθλοπαιδίες /καλοκαιρινά προγράμματα αθλητικής απασχόλησης,
όλα τα ολυμπιακά αθλήματα ( βόλεϊ, γυμναστική, κολύμβηση, μπάσκετ, χοροί, ποδόσφαιρο, τένις,
τζούντο, ΤΑΕ-ΚΒΟΝ-ΝΤΟ, δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στα σχολεία-κάρτα υγείας μαθητή, εξέταση
& βεβαίωσης από το δημοτικό πολυϊατρείο για τη συμμετοχή των παιδιών στον αθλητισμό,
διοργάνωση ψυχαγωγικών προγραμμάτων για τον παιδικό πληθυσμό ανάλογα την εποχή (
Χριστούγεννα, αποκριά κ.ά). Εκπαιδευτικές επισκέψεις στα μουσεία και σε χώρους πολισμού.
Παροχή ειδών ένδυσης & υπόδησης, παιχνιδιών, σχολικών ειδών και βιβλίων κάθε κατηγορίας.
Παροχή βρεφικού και παιδικού γάλατος καθώς και ειδών διατροφής. Συμβουλευτική υποστήριξη
εφήβων, συνεργασία με τη σχολική κοινότητα. Λογοθεραπευτική παρέμβαση σε μαθητές με
δυσλεξία και λοιπές μαθησιακές δυσκολίες. Δωρεάν φοίτηση σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης &
ξένων γλωσσών παιδιών άπορων/πολύτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών

ΑµεΑ- Προγράµµατα και δράσεις για τα άτοµα µε αναπηρία.
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών με Αναπηρία, Κέντρο ημέρας Alzheimer, γραφείο
ενημέρωσης ΑμεΑ, απαλλαγή από δημοτικά τέλη φωτισμού και καθαριότητας, πρόγραμμα
«βοήθεια στο σπίτι» και πρόγραμμα «κοινωνικής μέριμνας», στήριξη από εθελοντές σε
πρακτικά θέματα

Μετανάστες.-Προγράµµατα και ∆ράσεις που υλοποιούνται και σχετίζονται µε τους
µετανάστες
Οι μετανάστες που ζουν νόμιμα στη χώρα απολαμβάνουν όλα τα προγράμματα του Δήμου,
όπως αναφέρθηκαν, σε όλους τους τομείς χωρίς καμία διάκριση. Επιπλέον παραδίδονται
μαθήματα ελληνικών σε τρία επίπεδα στο ΚΑΠΗ από εκπαιδευτικούς εθελοντές

Συμμετοχή του Δήμος σε άλλα Δίκτυα ελληνικά ή Διεθνή
Eurocities, ICLEI, Q-Cities, KSF ,Διαδημοτικές Συνεργασίες σε εθνικό ( Πεύκη, Λυκόβρυση με τη
διαδημοτική Συγκοινωνία, Μελίσσια για θέματα καθαριότητας) και διεθνές επίπεδο ( κινεζική πόλη
Chaoyang) Συνεργασία με Πεύκη, Βριλήσσια, Μελίσσια σε εφαρμογή της Habitat Agenda. Συμμετοχή
στους 21 ΟΤΑ, στον Σ.Π.Α.Π. και στον Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.,Κ.Ε.Δ.Ε., Π.Ε.Δ.Α

Συνεργασία του Δήμου με Οργανώσεις Πολιτών ή Μκο
Κύτταρο Εναλλακτικής Αναζήτησης Νέων (ΚΕΑΝ) Ι.Ο.Α.Σ Πάνος Μυλωνάς, Κέντρο Unesco για την
Ελλάδα, Όμορφη Ελλάδα είναι η καθαρή Ελλάδα, Χαμόγελο του Παιδιού, ΑΜΚΕ Αποστολή κ.α

