ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων,
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. Ειδικά φέτος, το ερωτηματολόγιο θα χρησιμεύσει και στην
συμπλήρωση του φακέλλου πιστοποίησης του Δικτύου μας.
Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το δελτίο αυτό που αφορά την χρονική περίοδο
από 1-1-2018 έως 31-12-2018 και να μας το στείλετε ηλεκτρονικά μέχρι τις 15-04-2019.

Βασικές πληροφορίες
Δήμος: Σουφλίου
Όνομα: Ματζιάρας Μαρίνος
Θέση: Κοινωνικός Λειτουργός ΚΕΚΟΠΑΠ Δήμου Σουφλίου
Ηλ. Δ/νση: kapisfl@0890.syzefxis.gov.gr
Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο: 24/10/2017
(αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο)
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Δομή Προγράμματος
Υπεύθυνος Πολιτικός.
Όνομα: Πασχάλης Κωνσταντίνος
Θέση: Αντιδήμαρχος Διοικητικού – Οικονομικού Δ. Σουφλίου
Διάρκεια θητείας: 2ετης
Ηλ. Δ/νση: pashalis.ko@gmail.com

Συντονιστής
Όνομα: Ματζιάρας Μαρίνος
Θέση: Υπάλληλος ΚΕΚΟΠΑΠ (ΝΠΔΔ ΟΤΑ)
Ειδικότητα: Κοινωνικός Λειτουργός
Ηλ. Δ/νση: kapisfl@0890.syzefxis.gov.gr

Συντονιστική Επιτροπή
Αριθμός Μελών: 03
Ημερομηνία Σύστασης: 24/10/2017
Αριθμός Συνεδριάσεων: 05
Σύνθεση:
1. Πασχάλης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος Διοικητικού – Οικονομικού Δήμου
Σουφλίου
2. Ματζιάρας Μαρίνος, Κοινωνικός Λειτουργός MΕd, ΚΕΚΟΠΑΠ Δήμου
Σουφλίου
3. Καπετάνιου Ελένη, Κοινωνική Λειτουργός, Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Σουφλίου

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

√

Κατά πλειοψηφία
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης
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√

Συμφωνούν
Μετέχουν στην Συντονιστική Επιτροπή

Μετείχε ο Δήμος σας στις Συναντήσεις Εργασίας
Σε μια
Σε δύο
Σε τρείς
Σε καμία

√

Μετείχε ο Δήμος σας στο Ετήσιο Συνέδριο?
Ναι

√

Όχι

Μετείχε ο Δήμος σας σε δράσεις που οργάνωσε το Δίκτυο?
Ναι

√

Οχι
Αν Ναι, σε ποιές

 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΔΔΥΠΠΥ. Διδυμότειχο 20-21/4/2018

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

√

Οχι
Εχετε καταβάλει την ετήσια συμμετοχή σας για το 2018 στο Δίκτυο?
Ναι

√

΄Οχι
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Στρατηγικός Σχεδιασμός - Στόχοι
Ο Δήμος σας έχει καταρτίσει το προφίλ του?
Ναι
Όχι

√

Αν Ναι παρακαλούμε στείλτε ένα αντίγραφο στο Δίκτυο
Αν Οχι
Προτίθεστε να το ξεκινήσετε το 2019?
Ναι
Όχι

√

Αν Οχι πότε?
Έχει ο Δήμος σας Αναπτυξιακό ή Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης?
Ναι

√

Οχι
Τι χρονική διάρκεια έχει?

ετήσια

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Υγεία?
Ναι

√

Οχι
Αν Ναι ποιές?

 Βελτίωση – ολοκλήρωση αποχετεύσεων και ομαλή λειτουργία
βιολογικών καθαρισμών
 Βελτίωση – επέκταση και κατασκευή πρωτοβάθμιων Υποδομών
Υγείας
 Εξοπλισμός τόσο με μηχανήματα (π.χ. ακτινολογικό) όσο και με
οχήματα των υφιστάμενων μονάδων
 Παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης και ενίσχυση των υπηρεσιών
μέριμνας-φροντίδας του Δήμου, με έμφαση στην προσχολική
ηλικία και τα ΚΑΠΗ.
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Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια?
Αν Ναι ποιές?

 Παρακολούθηση και τεκμηρίωση της δυναμικής της
συγκρότησης και των χαρακτηριστικών των ευπαθών
κοινωνικά ομάδων (λόγω κρίσης)
 Διατήρηση – εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξη υποδομών
βρεφονηπιακής φροντίδας
 Ενίσχυση οικονομικά αδύνατων κοινωνικών ομάδων
 Φροντίδα για τους ηλικιωμένους
 Ένταξη σε κοινοτικά προγράμματα του Κοινωνικού Ταμείου
 Περαιτέρω δημιουργία υποδομών ευπαθών κοινωνικά
ομάδων (π.χ. προσβασιμότητα ΑΜΕΑ)-Προγραμματισμός
ελέγχων–προαγωγή κοινωνικών παρεμβάσεων
αλληλεγγύης–συνεργατικές πρωτοβουλίες
 Προώθηση υποστηρικτικών δομών και συμβουλευτικής
στήριξης για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες
 Ανάπτυξη βασικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων σε
μειονεκτούσες & αποκλεισμένες κοινωνικές ομάδες
 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα
κοινωνικής πολιτικής
 Κατάρτιση του πληθυσμού σε ζητήματα κοινωνικής συνοχής
 Προώθηση ενεργών δράσεων εθελοντισμού και συμμετοχής
σε ομάδες (π.χ. αιμοδοσίας), όπως και της αυτενέργειας των
δημοτών

Περιλαμβάνει Δράσεις για το περιβάλλον?
Αν Ναι ποιες?

 Αποκατάσταση περιβαλλοντικά επιβαρυμένων περιοχών και
έλεγχος –μείωση μόλυνσης- ρύπανσης όλων των φυσικών
πόρων σε αέρα-ύδωρ- χερσαίο έδαφος
 Προστασία-σήμανση και ανάδειξη του μοναδικού φυσικού
περιβάλλοντος της περιοχής του Δήμου Σουφλίου, τόσο
στο τμήμα του που αφορά το κηρυγμένο Εθνικό Πάρκο
Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου, όσο και στα μη κηρυγμένα,
αλλά επίσης σημαντικά τμήματα του ενιαίου στην ουσία
του δάσους στα βόρεια-βορειοδυτικά και στα νοτιοδυτικά
του Πάρκου.
 Διαχείριση αποβλήτων – βελτιστοποίηση αποκομιδής
απορριμμάτων-αποβλήτων – ολοκλήρωση διαδικασιών
αποκατάστασης ΧΑΔΑ (κατασκευή ΣΜΑ)
 Προώθηση ανακύκλωσης και εναλλακτικών τρόπων
διαχείρισης αποβλήτων–απορριμμάτων, π.χ. οικιακή
κομποστοποίηση
 Διεύρυνση κατασκευής-λειτουργίας βιολογικών καθαρισμών
και έργων αποχέτευσης–σύνδεσης αυτών με βιολογικούς
καθαρισμούς
 Βελτίωση/ διευκόλυνση της προσβασιμότητας των κατοίκων,
με έμφαση στο οδικό δίκτυο, αγροτικό και αστικό και την
προσπελασιμότητα των ευπαθών Πληθυσμών
 Ιεράρχηση – στόχευση πολεοδομικών ζητημάτων του Δήμου
με τελική προοπτική τη βελτίωση του δομημένου
περιβάλλοντος και τον έλεγχο μέχρι την ελαχιστοποίηση
της παραβατικότητας
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 Ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων με έμφαση στον
ποταμό Έβρο – Διευθέτηση-αξιοποίηση- έργα
προσπέλασης-πρόσβασης και ανάδειξης ρεμάτων–οχετώνχειμάρρων–υδατοσυλλεκτών
 Αντιπλημμυρική προστασία
 Πράσινη ανάπτυξη : μελέτες- εφαρμογή – αξιοποίηση ΑΠΕ σε
δημοτικά και δημόσια κτίρια στα όρια του Δήμου.
Προώθηση εναλλακτικών, φιλικών προς το περιβάλλον,
ήπιων ή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, όπως της χρήσης
βιομάζας (βλ. τηλεθέρμανση Δαδιάς), της αιολικής
ενέργειας, της γεωθερμίας και των φωτοβολταϊκών τόξων.
 Έρευνα δυνατοτήτων εκμετάλλευσης φυσικού πλούτου:
υδρογεωλογίας-γεωμορφολογίας-γεωτεκτονικής της
περιοχής του Δήμου.
 Δημιουργία λιμναίων, παρόχθιων και ποτάμιων τουριστικών
δραστηριοτήτων
 Ανάπτυξη οικολογικής-περιβαλλοντικής συνείδησης πολιτών

Διατομεακή Συνεργασία
Έχετε στον Δήμο σας δράσεις και προγράμματα που να προβλέπουν την συνεργασία
περισσότερων της μιας υπηρεσιών? Περιγράψτε
Συνεργασία με οικολογικές οργανώσεις και φορείς (WWF-στο Εθνικό Πάρκο ΔαδιάςΛευκίμης-Σουφλίου)

Ποια 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

√

Οχι
Αν Ναι Περιγράψτε
1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
 Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού πρόληψης και αντιμετώπισης ακραίων φαινομένων. –
Βελτίωση υπηρεσιών
 Συνεχής επιμόρφωση τοπικού πληθυσμού και στελεχών επί θεμάτων πολιτικής
προστασίας.
2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
 Προώθηση ενεργών δράσεων εθελοντισμού και συμμετοχής σε ομάδες (π.χ.
αιμοδοσίας), όπως και της αυτενέργειας των δημοτών
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Έχει ο Δήμος σας Δράσεις στις οποίες να μετέχουν ενεργά οι πολίτες?
Ναι

√

Οχι
Αν Ναι Περιγράψτε
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑ

 Μέσω της καταγραφής, αξιολόγησης και διατύπωσης προτάσεων με έμφαση στις δράσεις
συνεργασίας, σε ότι αφορά τους αθλητικούς συλλόγους. Ενίσχυση και συνεργασία με
τους αθλητικούς συλλόγους κλπ. φορείς.

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 Συνεργασία με οικολογικές οργανώσεις και φορείς

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 Καταγραφή – αξιολόγηση πολιτιστικών συλλόγων με κριτήριο το μέγεθος – βιωσιμότητα,
πολλαπλασιαστικότητα και κυρίως την τοπική – εθνική – υπερεθνική εμβέλεια των
δραστηριοτήτων τους

Δράσεις – Προγράμματα
Υγιής Τρίτη Ηλικία. Περιγράψτε προγράμματα που έχετε και αφορούν την Τρίτη
Ηλικία.
 Μέσω των ΚΑΠΗ (Σουφλίου και Τυχερού) του Δήμου Σουφλίου υλοποιούνται δράσεις
που αφορούν την πρόληψη και προαγωγή της υγείας, ενημερωτικές εκδηλώσεις που
άπτονται των ενδιαφερόντων των ηλικιωμένων και ψυχαγωγικές δράσεις για την
προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης και ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού.
 Οι δομές «Βοήθεια στο Σπίτι» με τις καθημερινά παρεχόμενες υπηρεσίες τους
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων διατηρώντας τους στο οικείο
περιβάλλον της τοπικής τους κοινότητας.

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)
 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις / βελτίωση αστικής κινητικότητας – προσπελασιμότητας του
συνόλου των πολιτών και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων (ΑμεΑ, ηλικιωμένοι κ.α.)
 Ανάπλαση- βελτίωση χώρων πλατειών κ.λπ. στάσης - πρασίνου- αναψυχής- ανάπαυσηςαθλοπαιδιών και κίνησης πεζών
 Συνεργασία με επαγγελματικούς συλλογικούς φορείς, Πανεπιστήμια κ.λπ. για την καταγραφή
και εκπόνηση μελετών σε ό,τι αφορά το δομημένο περιβάλλον.

Ισότητα στην Υγεία. Περιγράψτε προγράμματα που έχετε στους τομείς υγείας
πρόνοιας περιβάλλοντος και αφορούν στην εξάλειψη ανισοτήτων.
 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα κοινωνικής πολιτικής
 Κατάρτιση του πληθυσμού σε ζητήματα κοινωνικής συνοχής
 Προώθηση υποστηρικτικών δομών και συμβουλευτικής στήριξης για ευπαθείς κοινωνικά
ομάδες
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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.
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σουφλίου. Μέσω της παροχής του Κοινωνικού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης απευθυνόμενο σε συνδημότες μας που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας,
επιχειρείται η άμβλυνση της οικονομικής ανέχειας που έχει αντίκτυπο στην επιδείνωση της
ποιότητας ζωής.
Επίσης υλοποιείται και η δωρεάν παροχή ρουχισμού από τους δημότες για τους δημότες (με
προτεραιότητα σε αυτούς που έχουν μικρά παιδιά).

Παιδιά. Περιγράψτε προγράμματα που υλοποιείται και έχουν σχέση με τα παιδιά και
τους έφηβους.(υγείας, κοινωνικά, πολιτιστικά, αθλητικά κλπ.)

ΑμεΑ. Περιγράψτε προγράμματα που υλοποιείται και δράσεις που έχετε αναλάβει για
τα άτομα με αναπηρία.
Οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Φίλων ΑμεΑ Σουφλίου «Νήμα Ζωής». Αρωγή σε ποικίλες
δραστηριότητες του εν λόγω συλλόγου.

Μετανάστες. Περιγράψτε προγράμματα και δράσεις που υλοποιείται και σχετίζονται
με τους μετανάστες.
Στο Δήμο Σουφλίου δεν υπάρχει επαρκής αριθμός μεταναστών που να διαμένουν άνω των
2-3 ημερών, ώστε να δικαιολογεί την υλοποίηση σχετικού προγράμματος

Πρόσφυγες. Περιγράψτε προγράμματα και δράσεις που υλοποιείται και σχετίζονται
με τους πρόσφυγες.
Στο Δήμο Σουφλίου δεν υπάρχει επαρκής αριθμός μεταναστών που να διαμένουν άνω των 23 ημερών, ώστε να δικαιολογεί την υλοποίηση σχετικού προγράμματος

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

Συνεργάζεται ο Δήμος σας με Οργανώσεις Πολιτών η ΜκΟ ? Με ποιές?
Όχι

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

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.
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