ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών ΠόλεωνΠροαγωγής Υγείας, εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας για τις πόλεις μέλη των Εθνικών Δικτύων,συμπληρώνουν ένα απολογιστικό δελτίο
στο οποίο σκιαγραφείται η πρόοδος υλοποίησης του προγράμματος “Υγιείς Πόλεις” από
τους Δήμους μέλη και η ενσωμάτωση των βασικών αρχών και της πολιτικής του
προγράμματος στην λειτουργία του Δήμου και στην υλοποίηση των επί μέρους δράσεων.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το Δίκτυο, συμπληρώνει ένα ετήσιο απολογιστικό
δελτίο στον Π.Ο.Υ., αναφέροντας την πορεία και τις δράσεις του Δικτύου και των Δήμων
μελών.
Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το δελτίο αυτό που αφορά την χρονική περίοδο
από 1-1-2015 έως 31-12-2015 και να μας το στείλετε ηλεκτρονικά μέχρι τις 17-03-2016

Βασικές πληροφορίες
Δήμος Ιωαννιτών
Όνομα : Στεφανία Τσούκη
Θέση: Κοινωνιολόγος στο ΝΠΔΔ Δήμου Ιωαννιτών «Οργανισμός Κοινωνικής
Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής ,(Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)
Ηλ. Δ/νση. stefaniatsouki@gmail.com
Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο.
(αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο)
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 293/30-8-2010
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Δομή Προγράμματος
Υπεύθυνος Πολιτικός.
Όνομα : Φίλιππος Τσουμάνης
Θέση : Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης
και Προσχολικής Αγωγής, Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» Δήμου Ιωαννιτών
Διάρκεια θητείας 2014-2019
Ηλ. Δ/νση filtsou@hotmail.com
Συντονιστής
΄Ονομα

Τσούκη Στεφανία

Θέση

Υπάλληλος ΝΠΔΔ Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών

Ειδικότητα

Κοινωνιολόγος

Ηλ. Δ/νση

stefaniatsouki@gmail.com

Συντονιστική Επιτροπή
Αριθμός Μελών : ΕΠΤΑ
Ημερομηνία Σύστασης : 18-3-2015
Αριθμός Συνεδριάσεων :

Σύνθεση
 κος Κολόκας Παντελής – Αντιδήμαρχος Παιδείας ,Κοινωνικής Πολιτικής, Νεολαίας, Αθλητισμού
και Εθελοντισμού
 κα Ζηκίδου Καλλιρόη- Δ/ντρια Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών
 κο
Λιόντος ΙωάννηςΑντιδήμαρχος
Υποδομών και Ενέργειας
Πολιτική
δέσμευση
και συναίνεση
 κο Κατηρτζίδης Δημήτριος - Αντιδήμαρχος Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος
και Πρασίνου
 κο Τσουμάνης Φίλιππος – Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας –
Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.».
 κα Τσούκη Στεφανία –Συντονίστρια του προγράμματος

κα Σίμου – Σκαπινάκη Παρασκευή – Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. και μέλος
του Τοπικού
Συμβουλίου
της Π
Δημοτικής
Ιωαννίνων
.
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ
ΥΓΙΩΝ
ΟΛΕΩΝ Κοινότητας
- ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την ένταξη στο Δίκτυο
Ομόφωνα

NAI

Κατά πλειοψηφία
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης

NAI

Συμφωνούν

ΝΑΙ

Μετέχουν στην Συντονιστική Επιτροπή

ΟΧΙ

Μετείχε ο Δήμος σας στις Συναντήσεις Εργασίας
Σε μια
Σε δύο

ΝΑΙ

Σε τρείς
Σε καμμία

Μετείχε ο Δήμος σας στο Ετήσιο Συνέδριο?
ΟΧΙ
Μετείχε ο Δήμος σας σε δράσεις που οργάνωσε το Δίκτυο?
Ναι
Αν Ναι, σε ποιές
1. Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα: Θρόμβωση και Καρκίνος
2. Πρόγραμμα πρόληψης και ενημέρωσης καρδιαγγειακού κινδύνου
3. Συμμετοχή στην πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την
ορθή χρήση του Αλκοόλ (Ρώτα το Διονύση)

Έχετε προβλέψει στον προϋπολογισμό σας την ετήσια συνδρομή σας στο Δίκτυο ?
Ναι
Έχετε καταβάλει την ετήσια συμμετοχή σας για το 2015 στο Δίκτυο?
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Ναι
΄Οχι

Στρατηγικός Σχεδιασμός - Στόχοι
Ο Δήμος σας έχει καταρτίσει το προφίλ του
Ναι
Αν Ναι παρακαλούμε στείλτε ένα αντίγραφο στο Δίκτυο
Αν Οχι
Προτίθεστε να το ξεκινήσετε το 2015?
Ναι
Οχι
Αν Οχι πότε?
Εχει ο Δήμος σας Αναπτυξιακό ή Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης?
Έχει καταρτίσει ο Δήμος Ιωαννιτών Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης το οποίο δεν έχει
ακόμη ολοκληρωθεί.
Τι χρονική διάρκεια έχει? Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιωαννιτών 2016-2019
Περιλαμβάνει Δράσεις για την Υγεία?
Ναι
Αν Ναι ποιές?

Βελτίωση υποδομών και επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
Αναβάθμιση , επέκταση και συμπλήρωση των υποδομών και του
εξοπλισμού υγείας.
Δημιουργία ευφυών συστημάτων /εφαρμογών για την πρόσβαση σε
υπηρεσίες υγείας από άτομα με κινησιακές ή άλλες δυσκολίες (ΑμεΑ)-πχ
Υπηρεσίες Τηλεφροντίδας.

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια?
Αν Ναι ποιές?

Βελτίωση δομών εξυπηρέτησης των κοινωνικά ευαίσθητων –ευπαθών
ομάδων του πληθυσμού.
Δημιουργία νέων και αναβάθμιση υφιστάμενων προγραμμάτων
υποστήριξης ευπαθών ομάδων.
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Περιλαμβάνει Δράσεις για το περιβάλλον?
Αν Ναι ποιές?

 Φυσικό περιβάλλον και Οικοσυστήματα (βελτίωση, προστασία και
αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος)
 Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας του αστικού χώρου και ολοκληρωμένη
διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
 Υποδομές για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και φαινομένων.
 Οικιστικό Περιβάλλον- Πολεοδομική Εξέλιξη (αισθητική και λειτουργική
αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος, αναβάθμιση των χώρων του
αστικού πρασίνου, εξοικονόμηση ενέργειας ,βιώσιμη κινητικότητα, βελτίωση
υποδομών μεταφορών ,προσπελασιμότητας, βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας,
στάθμευσης και οδικής ασφάλειας

Διατομεακή Συνεργασία.
΄Εχετε στον Δήμο σας δράσεις και προγράμματα που να προβλέπουν την συνεργασία
περισσότερων της μιας υπηρεσιών? Περιγράψτε
 Συνεργασία όλων των Διευθύνσεων του Δήμου (Προγραμματισμού , Τεχνικών Υπηρεσιών ,
Κοινωνικής Προστασίας, κ.α. ) με τα ΝΠΔΔ του Δήμου ,όπως τον Οργανισμό Κοινωνικής
Προστασίας-Αλληλεγγύης και Προσχολικής αγωγής ,Πνευματικό Κέντρο κα.
 Συνεργασία με τα Δημόσια Νοσοκομεία , Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Φυλακές και άλλους Φορείς.

Ποιά από αυτά προέρχονται από τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής ή την
υλοποίηση του προγράμματος Υγιείς Πόλεις? Περιγράψτε.

Συμμετοχή της Κοινότητας
Έχει ο Δήμος σας πολιτικές στην διαμόρφωση των οποίων να συμμετέχουν οι πολίτες
είτε ως άτομα είτε ως οργανώσεις?
Ναι
Αν Ναι Περιγράψτε
Εθελοντικές Οργανώσεις ,Σύλλογοι Γονέων & Ένωση Γονέων ,Εκπαιδευτική Κοινότητα
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Έχει ο Δήμος σας Δράσεις στις οποίες να μετέχουν ενεργά οι πολίτες?
Ναι
Αν Ναι Περιγράψτε
Εθελοντικές Δράσεις καθαρισμού Δημοτικών Χώρων
Προστασία Περιβάλλοντος-Δενδροφυτεύσεις
Εθελοντική Αιμοδοσία
Δράσεις για Παιδιά, για Ηλικιωμένους, για Άτομα με αναπηρία
Δράσεις Πολιτισμού και Αθλητισμού
Προγράμματα Υγείας , Πρόνοιας και Αλληλεγγύης

Δράσεις – Προγράμματα
Υγιής Τρίτη Ηλικία. Περιγράψτε προγράμματα που έχετε και αφορούν την Τρίτη
Ηλικία.
 12 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)
 1 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)
 Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
 Προγράμματα που αφορούν την πρόληψη της υγείας των ηλικιωμένων ατόμων –Ενημερωτικές
ημερίδες ιατρικού και κοινωνικού περιεχομένου
 Δωρεάν περίθαλψη από ιατρούς για τα μέλη των Κ.Α.Π.Η.
 Φυσικοθεραπείες για τα μέλη των Κ.Α.Π.Η.
 Συμμετοχή σε προγράμματα που πραγματοποιεί το «Κέντρο Δια Βίου Μάθησης» (πχ εκμάθηση
Η/Υ)
 Ψυχαγωγικά προγράμματα (χορωδία, παραδοσιακοί χοροί, εκδρομές κ.α.)

Υγιής Αστικός Σχεδιασμός και Περιβάλλον. Περιγράψτε προγράμματα που έχετε
και αφορούν την αναβάθμηση, αποκατάσταση ή διατήρηση του αστικού και του φυσικού
περιβάλλοντος.(πχ. αναπλάσεις, αύξηση πρασίνου, ποιότητα νερού, αποχέτευση,
πεζοδρομήσεις, προσβασιμότητα ΑμΕα κλπ)
 Ανάπλαση Ιστορικού κέντρου
 Ανάπλαση πλατειών
 Δημιουργία και ανάπλαση παιδικών χαρών
 Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας του αστικού χώρου και ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών
αποβλήτων
 Πεζοδρομήσεις
 Επέκταση και εκσυγχρονισμός των υποδομών και του δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης και ολοκληρωμένη
διαχείριση υγρών αποβλήτων
 Ανακύκλωση
 Επέκταση και αναβάθμιση των βασικών μεταφορικών υποδομών και των συγκοινωνιακών δικτύων
τοπικής και υπερτοπικής εμβέλεια.
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Ισότητα στην Υγεία. Περιγράψτε προγράμματα που έχετε στους τομείς υγείας,
πρόνοιας, περιβάλλοντος και αφορούν στην εξάλειψη ανισοτήτων.

 Πρόσβαση ανασφαλίστων και απόρων πολιτών σε ιατρούς και φάρμακα μέσα από τα Δημοτικά
Ιατρεία Αλληλεγγύης και το Δημοτικό Φαρμακείο
 Παροχή δωρεάν αιματολογικών & άλλων εξετάσεων σε συνεργασία με τα Δημόσια νοσοκομεία
 Συνεργασία με τους «Ιατρούς του Κόσμου» και το «Χαμόγελο του Παιδιού» και πραγματοποίηση
προληπτικών εξετάσεων σε ανασφάλιστους και άπορους συμπολίτες
 Συμβουλευτική υποστήριξη για θέματα ψυχικής υγείας σε γονείς και παιδιά
 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Πολιτών στις Α΄ Βοήθειες -ΚΑΡΠΑ

Οικονομική κρίση. Η οικονομική κατάσταση είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες
που επηρεάζουν την Υγεία. Περιγράψτε δράσεις και προγράμματα που υλοποιεί ο Δήμος
σας λόγω της οικονομικής κρίσης.
 Επισιτιστική και βασική υλική συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους
(ΤΕΒΑ/FEAD)
 Ένταξη σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας
 Εθνικό Δίκτυο άμεσης κοινωνικής παρέμβασης (Δημοτικό Κατάστημα Αλληλεγγύης –Δημοτικά
Ιατρεία-Φαρμακείο-Δημοτικούς Λαχανόκηπους – Γραφείο Διαμεσολάβησης )
 Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την
καταπολέμηση της βίας για τη δημιουργία και λειτουργία ξενώνα αφιλοξενίας γυναικών θυμάτων
βίας και των παιδιών τους.
 Δωρεάν εμβολισμός και ενημέρωση σε θέματα υγείας σε ανασφάλιστα παιδιά , ενήλικες και
ηλικιωμένους.
 Αντιγριπικός εμβολιασμός ανασφαλίστων
 Προληπτικός Οδοντιατρικός και Παιδιατρικός έλεγχος σε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού.
 Προγράμματα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής κρίσης 2015
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Παιδιά. Περιγράψτε προγράμματα που υλοποιείται και έχουν σχέση με τα παιδιά και
τους έφηβους.(υγείας, κοινωνικά, πολιτιστικά, αθλητικά κλπ.)
 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
 Δωρεάν μαθήματα ξένων γλωσσών και μαθημάτων γενικής παιδείας σε συνεργασία με τον Σύλλογο
Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων ξένων γλωσσών και Μέσης Εκπαίδευσης σε παιδιά απόρων
/πολυτέκνων /μονογονεικών οικογενειών.
 ΚΔΑΠ
 Προγράμματα αθλητισμού
 Προγράμματα ανακύκλωσης
 Περιβαλλοντικά προγράμματα
 Συμβουλευτική υποστήριξη γονέων και μαθητών και συνεργασία με τη σχολική κοινότητα
 Πρόγραμμα προώθησης δημιουργικών δραστηριοτήτων νηπίων στις υφιστάμενες δομές των
βρεφονηπιακών σταθμών με στόχο την αλληλεπίδραση παιδιών μεταναστών και γηγενών.

ΑμεΑ. Περιγράψτε προγράμματα που υλοποιείται και δράσεις που έχετε αναλάβει για τα
άτομα με αναπηρία.
 Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», Κ.Α.Π.Η., Κ.Η.Φ.Η.
 Προγράμματα που αφορούν την πρόληψη της υγείας των ηλικιωμένων ατόμων
Ενημερωτικές ημερίδες ιατρικού και κοινωνικού περιεχομένου
 Προσβασιμότητα ΑμεΑ

με αναπηρία–

Μετανάστες. Περιγράψτε προγράμματα και δράσεις που υλοποιείται και σχετίζονται
με τους μετανάστες.
 Πρόγραμμα –Εξυπηρέτηση Πολιτών τρίτων χωρών νομίμως διαμενόντων στην χώρα «Διευκόλυνση
της πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες Ά επιπέδου , σε μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας.
 Πρόγραμμα προώθησης δημιουργικών δραστηριοτήτων νηπίων στις υφιστάμενες δομές των
βρεφονηπιακών σταθμών με στόχο την αλληλεπίδραση παιδιών μεταναστών και γηγενών
 Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών
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Πρόσφυγες. Περιγράψτε προγράμματα και δράσεις που υλοποιείται και σχετίζονται
με τους πρόσφυγες.
Αποστολή φαρμακευτικού υλικού και ρουχισμού και ειδών πρώτης ανάγκης στα κέντρα υποδοχής
προσφύγων πχ Μυτιλήνη

Δικτύωση
Μετέχει ο Δήμος σας σε άλλα Δίκτυα ελληνικά ή Διεθνή? Σε ποιά

Συνεργάζεται ο Δήμος σας με Οργανώσεις Πολιτών η ΜκΟ ? Με ποιές
 Δίκτυο Φορέων –Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών
 Εθελοντικές οργανώσεις
 Εκκλησία
 Μ.Κ.Ο.
 Δημόσια Νοσοκομεία
 Ιατρικός & Οδοντιατρικός Σύλλογος
 Φαρμακευτικός Σύλλογος

Ο Δήμος σας και το ΕΔΔΥΠΠΥ
Σχολιάστε η αναφέρετε ο,τιδήποτε νομίζετε ό,τι πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας για
την λειτουργία του Δικτύου και το δικός σας όφελος ως μέλος του Δικτύου.

Σας ευχαριστούμε,
Νταίζη Παπαθανασοπούλου
Συντονίστρια Προγράμματος Υγιείς Πόλεις
Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής Π.Ο.Υ. για τα Εθνικά Δίκτυα
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