ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
Βασικές πληροφορίες
Δήμος:Ηρακλειού Αττικής
Όνομα:Πλεξίδα Κατερίνα
Θέση:Συντονίστρια για το ΕΔΔΥΠΠΥ
Ηλ. Δ/νση:kplexida@gmai.com
Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο. 2007
(αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο)

Δομή Προγράμματος
Υπεύθυνος Πολιτικός.
Όνομα:Παντερή-Ηλιάδη Μαρία
Θέση:Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
Διάρκεια θητείας:2016-2017
Ηλ. Δ/νση:

Συντονιστής
όνομα:Πλεξίδα Κατερίνα
Θέση:Γραφείο Δημάρχου ειδικός συνεργάτης
Ειδικότητα: ΤΕ Νοσηλευτών msc Λειτουργών Δημόσιας Υγείας
Ηλ. Δ/νση:kpexida2gmail.com
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Συντονιστική Επιτροπή
Αριθμός Μελών:
Ημερομηνία Σύστασης:
Αριθμός Συνεδριάσεων:
Σύνθεση

Πολιτική δέσμευση και συναίνεση
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την ένταξη στο Δίκτυο
Ομόφωνα
Κατά πλειοψηφία

ναι

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης
Συμφωνούν
Μετέχουν στην Συντονιστική Επιτροπή
Μετείχε ο Δήμος σας στις Συναντήσεις Εργασίας
Σε μια

σε όλες

Σε δύο
Σε τρείς
Σε καμία

Μετείχε ο Δήμος σας στο Ετήσιο Συνέδριο?
Ναι

ναικναι

Οχι

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Πλατεία Εργατικών Κατοικιών, ΤΚ 15124,
ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλ. 2108067888, φαξ 2106105641, email: info@eddyppy.gr dasy_pap@hotmail.com,

Μετείχε ο Δήμος σας σε δράσεις που οργάνωσε το Δίκτυο?
Ναι ναι
Οχι
Αν Ναι, σε ποιές

Σε επιστημονικές ομιλίες ,μέτρηση σακχαρώδη διαβήτη καμπάνια πρόληψης
για το καρκίνο του παχέως εντέρου, πρόγραμμα δωρεάν μαστογραφίες σε
άπορες και ανασφάλιστες κυρίες

Εχετε προβλέψει στον προϋπολογισμό σας την ετήσια συνδρομή σας στο Δίκτυο ?
Ναι

ναι

Οχι
Εχετε καταβάλει την ετήσια συμμετοχή σας για το 2016 στο Δικτυο?
Ναι

ναι

΄Οχι

Στρατηγικός Σχεδιασμός - Στόχοι
Ο Δήμος σας έχει καταρτίσει το προφίλ του
Ναι
Οχι
Αν Ναι παρακαλούμε στείλτε ένα αντίγραφο στο Δίκτυο
Αν Οχι
Προτίθεστε να το ξεκινήσετε το 2016?
Ναι
Οχι
Αν Οχι πότε?
Εχει ο Δήμος σας Αναπτυξιακό ή Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης?
Ναι ναι
Οχι
Τι χρονική διάρκεια έχει?

2015-2020
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Περιλαμβάνει Δράσεις για την Υγεία?
Ναι
Οχι
Αν Ναι ποιές?

ΝΑΙ
Δημοτικά ιατρεία, κεπ-υγειας, κοινωνικό φαρμακείο ,δράσεις
προσυμπτωματικού ελέγχου όπως λιπιδαιμικός έλεγχος σε συνεργασία με
ιατροδιαγνωστικά εργαστήρια της ευρύτερης περιοχής, μετρήσεις σακχάρου
αίματος, προληπτικός οδοντιατρικός έλεγχος, ενημέρωση για το aids σε
συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια? ναι
Αν Ναι ποιές?

Πρόγραμμα ΤΕΒΑ ,πρόγραμμα στέγασης και επανένταξης, κοινωνικό
παντοπωλείο, παντοπωλείο Αποστολή, ,πρόγραμμα ΣΟΥ ΕΧΩ ΔΕΜΑ για
πρωτοετούς φοιτητές

Περιλαμβάνει Δράσεις για το περιβάλλον?
Αν Ναι ποιές?

Διατομεακή Συνεργασία
Έχετε στον Δήμο σας δράσεις και προγράμματα που να προβλέπουν την συνεργασία
περισσότερων της μιας υπηρεσιών? Περιγράψτε
Πρόγραμμα εθελοντισμού(σώμα εθελοντών)με δράσεις για την υγεία, πολιτισμό παιδεία αθλητισμό
περιβάλλον, μεταναστευτικό προσφυγικό. Πρόγραμμα χωρίς μεσάζοντες, επισιτιστικής βοήθειας ,αστέγων
ανάδοχων καταστημάτων, χορηγία δωροεπιταγών ,εμβολιασμών ανασφάλιστων παιδιών.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ .Σεμινάριο για την ΑΝΟΙΑ ,κύκλος εκπαιδευτικών σεμιναρίων train
the trainers για όλο το προσωπικό των κοινωνικών δομών και των ΚΑΠΗ .

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

Συμμετοχή της Κοινότητας
΄Εχει ο Δήμος σας πολιτικές στην διαμόρφωση των οποίων να συμμετέχουν οι πολίτες
είτε ως άτομα είτε ως οργανώσεις?
Ναι ναι
Οχι
Συντονιστικές επιτροπές για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και κρίσεων όπως το προσφυγικό όπου

Αν
Ναι Περιγράψτε
εμπλέκονται
όλοι οι φορείς της κοινότητας ,σύλλογοι εμπορικοί εξωραϊστικοί εκπολιτιστικοί, φιλοζωικές
οργανώσεις ,εκκλησιαστικοί και αθλητικοί φορείς
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Εχει ο Δήμος σας Δράσεις στις οποίες να μετέχουν ενεργά οι πολίτες?
Ναι ναι
Οχι
Αν Ναι Περιγράψτε
Μέσα από όλα τα παραπάνω

Δράσεις – Προγράμματα
Υγιής Τρίτη Ηλικία. Περιγράψτε προγράμματα που έχετε και αφορούν την Τρίτη
Ηλικία.
ΚΑΠΗ , Πρόγραμμα 4XF for silver safety υλοποιεί η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής σε συνεργασία με
τη ΜΚΟ 50 + ΕΛΛΑΣ ,αθλητικά κέντρα, δημοτικά πάρκα-πλατείες, πολιτιστικά κέντρα, διοργάνωση
εκδρομών εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών, βραδιές ποίησης και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις

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)
Αναπλάσεις στις πλατείες ,πιστοποιήσεις στις παιδικές χαρές, ασφαλτοστρώσεις, πεζοδρομία, δενδροφυτεύσεις,
προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ σε δημόσιες υπηρεσίες και συγκοινωνίες με ειδικές ράμπες, εξοπλισμοί σε
αθλητικούς χώρους

Ισότητα στην Υγεία. Περιγράψτε προγράμματα που έχετε στους τομείς υγείας
πρόνοιας περιβάλλοντος και αφορούν στην εξάλειψη ανισοτήτων.

Κοινωνικό φαρμακείο, κοινωνικό παντοπωλείο αρχιεπισκοπής και του Δήμου, κοινωνικής προστασίας, κοινωφελούς
εργασίας, πρώιμης παρέμβασης, ΤΕΒΑ, επισιτιστικής βοήθειας, στέγη και επανένταξη ΚΕΑ, εργοθεραπείας –τεστ
μνήμης, συμβουλευτικής υποστήριξης μέσω ΚΟΙΝΣΕΠ λαϊκή βοήθεια

Οικονομική κρίση. Η οικονομική κατάσταση είναι ένας από τους βασικούς
παράγοντες που επηρρεάζουν την Υγεία. Περιγράψτε δράσεις και προγράμματα που
υλοποιεί ο Δήμος σας λόγω της οικονομικής κρίσης.
Ισχύουν όλα τα παραπάνω με επιπλέον το πρόγραμμα εμπορίας προϊόντων χωρίς μεσάζοντες, Σπιτική κουζίνα
Κοινωνικό φροντιστήριο

Παιδιά.Περιγράψτε προγράμματα που υλοποιείται και έχουν σχέση με τα παιδιά και
τους έφηβους.(υγείας, κοινωνικά, πολιτιστικά, αθλητικά κλπ.)
Ομιλίες σε σχολεία και συλλόγους γονέων σε συνεργασία με φορείς από το υπουργείο παιδείας και αθλητισμού
Από το ΕΔΔΥΠΠΥ με θέματα όπως(δικαιώματα του παιδιού στην οικονομική κρίση, γονείς και εφηβεία , σχολικός
εκφοβισμός, διαδίκτυο,κ.λ.π)διοργάνωση φεστιβάλ γενικής γυμναστικής,ψυχολογική υποστήριξη οικογενειών και
παιδιών
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ΑμεΑ. Περιγράψτε προγράμματα που υλοποιείται και δράσεις που έχετε αναλάβει για
τα άτομα με αναπηρία.

Μετανάστες. Περιγράψτε προγράμματα και δράσεις που υλοποιείται και σχετίζονται
με τους μετανάστες.
Δημιουργία συντονιστικής επιτροπής για την υποστήριξη των προσφύγων, διάθεση μαγειρίων παιδικών
σταθμών αν χρειαστεί, συγκένυρωση ειδών πρώτης ανάγκης σε συνεργασία με συλλόγους τοπικούς και το
σώμα εθελοντών του Δήμου, διάθεση φαρμάκων από το κοινωνικό φαρμακείο

Πρόσφυγες. Περιγράψτε προγράμματα και δράσεις που υλοποιείται και σχετίζονται
με τους πρόσφυγες.

Δικτύωση
Μετέχει ο Δήμος σας σε άλλα Δίκτυα ελληνικά ή Διεθνή? Σε ποιά
ΑΜΚΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ,ΕΠΕΚΣΑ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ELISAN,WEDO2, και Εθνική
Συμμαχία wedo, Εθνικό Πρόγραμμα ELSITO

Συνεργάζεται ο Δήμος σας με Οργανώσεις Πολιτών η ΜκΟ ? Με ποιές
ΑΜΚΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΚΟΙΝΣΕΠ ΛΑΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΕΠΕΚΣΑ, ΕΠΑΨΥ, ΜΚΟ 50+ ΕΛΛΑΣ,
ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΝΕΣΤΩΡ, ΚΕΣΔΕΟ ΕΔΡΑ.

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 για την υποστήριξή σας και την καθοδήγήσή σας στο κοινό μας έργο.
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