
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Διεκδικούμε:

� Τη δημιουργία ενός διευρυμένου δικτύου δομών κοινωνικής

πολιτικής και πρόνοιας.

Προτείνουμε:

1. Κοινωνικές υπηρεσίες

������ Καταγραφή και παρακολούθηση των τοπικών κοινωνικών αναγκών.

�� Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος (προσωπικές καρτέλες ωφελούμενων πολιτών).

�� Στελέχωση της κοινωνικής υπηρεσίας του δήμου με επαρκές διοικητικό προσωπικό (μέσω

διαϋπηρεσιακής μετακίνησης προσωπικού).

�� Δικτύωση μετά από καταγραφή των υπαρχόντων φορέων και δομών.

�� Διασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών.

�� Λειτουργία συναφών κοινωνικών υπηρεσιών σε ενιαίο χώρο.

2. Κοινωνικές δομές

�� Ενίσχυση των υφιστάμενων κοινωνικών δομών και δημιουργία νέων για προστασία της οικογένειας,

των παιδιών, των ηλικιωμένων, ων ευπαθών ομάδων και των μεταναστών.t

���������� Δικτύωση και συνεργασία με συναρμόδιους φορείς για πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά

των παιδιών, γυναικών και ηλικιωμένων. Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

���������� Εξασφάλιση της βιωσιμότητας του ξενώνα κακοποιημένων γυναικών και μετά την λήξη της

προγραμματικής σύμβασης.

3. Κοινωνικές παροχές

�� Αναβάθμιση της δομής των δημοτικών συσσιτίων. Στελέχωσή τους με το κατάλληλο προσωπικό.

Ευαισθητοποίηση-κινητοποίηση τοπικών επιχειρήσεων και της τοπικής κοινωνίας για συνεισφορά-

συνδρομή.

���� Ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου, Κοινωνικού Ιατρείου και Φαρμακείου με σεβασμό στην

αυτονομία τους.

������Δημιουργία Αστικών λαχανόκηπων σε δημοτικές αστικές και περιαστικές εκτάσεις.

������Συμφωνίες του Δήμου με φροντιστήρια της πόλης για θέσεις δωρεάν φοίτησης σε παιδιά που θα

προτείνει η κοινωνική υπηρεσία (άνεργοι γονείς, μετανάστες).

4. ΑΜΕΑ

����� Καταγραφή προβλημάτων των ΑΜΕΑ σε συνεργασία με τους συλλόγους τους. Παρεμβάσεις για

διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους, διατήρηση της αυτονομίας και αξιοπρέπειάς τους και

αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους.

�������Ψυχο-κοινωνική στήριξη των ίδιων των ατόμων και των οικογενειών τους.

�������Συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός και υποστήριξη για την προώθηση στην εργασία

ατόμων με αναπηρία.

5. Κοινωνικά δίκτυα

�������Καταγραφή και χαρτογράφηση όλων των φορέων που ασχολούνται με δράσεις κοινωνικού

θελοντισμού.

��� Στήριξη και ενίσχυση των κινήσεων και πρωτοβουλιών ενεργών πολιτών σε δράσεις αλληλεγγύης

με σεβασμό στην αυτονομία τους.

��� Οργάνωση και ανάπτυξη δικτύου συνεργασιών μεταξύ ανεξάρτητων φορέων κοινωνικής φροντίδας

και των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του δήμου για την υλοποίηση πολιτικών και δράσεων στήριξης

ατόμων με κινητικές και αναπτυξιακές δυσκολίες, μεταναστών, απεξάρτησης, κοινωνικής

επανένταξης, εξαρτημένων από ουσίες ατόμων.

������Ενημέρωση των πολιτών, με σκοπό την ευαισθητοποίηση, ένταξη, συνεργασία σε κοινωνικές

εθελοντικές δράσεις.

����� Δημιουργία Τράπεζας Χρόνου, η οποία θα παρέχει την δυνατότητα δικτύωσης και ανταλλαγής

αγαθών, προϊόντων και υπηρεσιών, με μονάδες εναλλακτικού συστήματος.

6. Δημόσια Υγεία

������Προγράμματα για την πρόληψη, αγωγή και προαγωγή της υγείας σε συνεργασία με επιστημονικούς

φορείς και ουσιαστική συμμετοχή του Δήμου στο διαδημοτικό δίκτυο υγιών πόλεων και την

υλοποίηση της Ατζέντα- Υγεία 2020, καθώς και την εξασφάλιση της συνέχειας των προγραμμάτων

προάσπισης της δημόσιας υγείας.


