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5.0 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ

ΣΤΟΧΟΣ

∆ΡΑΣΕΙΣ – ΕΡΓΟ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
5.1.1
5.1.2

5.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

5.1.4

Παροχή εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος για το τέταρτο και κάθε επιπλέον παιδί

Εισαγωγή παιδιών τριτέκνων & πολυτέκνων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς
κατά προτεραιότητα
∆ημιουργία επιπλέον υποδομών παιδικών αλλά και βρεφονηπιακών σταθμών που
5.1.6
Στήριξη
φιλοξενούν παιδιά ηλικίας μέχρι 2,5 ετών, μετά από μελέτη σκοπιμότητας
τρίτεκνων και
Παροχή ολοκληρωμένης ιατρικής φροντίδας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και
πολύτεκνων
5.1.7 του τοκετού γυναικών οικονομικά ασθενέστερων πολυτέκνων σε συνεργασία με το
οικογενειών
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, καθώς και στην ενίσχυση αυτών των
οικογενειών με την αγορά βρεφικών ειδών
5.1.8 Έκπτωση σε όλες τις εκδηλώσεις του Πνευματικού Κέντρου (συναυλίες - θεατρικές
παραστάσεις κ.τ.λ) και στις παραστάσεις του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ Ιωαννίνων.
Για τη φοίτηση των παιδιών- μελών του συλλόγου Πολυτέκνων στο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
5.1.9 Ω∆ΕΙΟ και στα χορευτικά τμήματα 50% έκπτωση για το πρώτο παιδί, 70% έκπτωση
για το δεύτερο παιδί και για τα υπόλοιπα δωρεάν
Ένταξη του ∆ήμου Ιωαννίνων στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο των φιλικών προς την
5.1.10 οικογένεια πόλεων (Family Friendly City – European Large Family Confederation)
με Εθνικό Συντονιστή την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας
∆ραστική αύξηση των επισκέψεων των φυσιοθεραπευτών – εργοθεραπευτών –
Υποστήριξη
κοινωνικών λειτουργών στα ΚΑΠΗ, σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό
δομών τρίτης 5.2.1
Νοσοκομείο Ιωαννίνων
ηλικίας για
Πραγματοποίηση αιματολογικών εξετάσεων (δωρεάν ή συνταγογραφημένες) κατ’
την παραμονή 5.2.2
οίκον, με σκοπό την εξυπηρέτηση ανθρώπων τρίτης ηλικίας, σε συνεργασία με
των ατόμων
τοπικά διαγνωστικά κέντρα, με σκοπό την άμεση εξυπηρέτησή τους
αυτών ως
5.2.3
Ψηφιακή εκπαίδευση, εκμάθηση Η/Υ από εξειδικευμένο προσωπικό
5.1.5

ενεργά μέλη
του
κοινωνικού
συνόλου

Υποστήριξη
της διαβίωσης
των
οικονομικά
ασθενέστερων
δημοτών

5.2.4

Εξασφάλιση τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης -επαρκούς για όλους τους
φιλοξενούμενους- στους χώρους των ΚΑΠΗ. Πρόσβαση στο διαδίκτυο

5.2.5

Οικονομική στήριξη Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)

5.2.6

Κατάρτιση ενιαίου μητρώου καταγραφής δημοτών που χρήζουν κοινωνικής
μέριμνας, για το σύνολο του ∆ήμου
∆ημιουργία Πλατφόρμας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης, στο πλαίσιο
της οποίας οι δημότες θα μπορούν να προσφέρουν εθελοντικά υπηρεσίες
(συντροφιά, βοήθεια, υποστήριξη), αγαθά (γεύματα, φάρμακα, ρούχα) και εργασία
(καταχωρήσεις προσφοράς – ζήτησης) σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη
Επέκταση δραστηριοτήτων Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και
Προσχολικής Αγωγής (ΟΚΠΑΠΑ) σε όλες τις ∆ημοτικές Ενότητες
Εξασφάλιση προσβάσεων ΑΜΕΑ σε όλες τις δημοτικές υπηρεσίες.
Μηδενική ανοχή στο παρκάρισμα μπροστά σε επικλινείς διαβάσεις ή ηλεκτρονική
παρακολούθηση και καταγραφή τυχόν παραβάσεων.
∆ημιουργία παιδικής χαράς ΑΜΕΑ
Καταγραφή, διερεύνηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι
πρόσφυγες που κατοικούν στον δήμο.
Καταγραφή, διερεύνηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι
Ρομά που κατοικούν στον δήμο.
Συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και οργανώσεις για τη στήριξη προσφύγων.
Συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και οργανώσεις για τη στήριξη ΡΟΜΑ.
Συνεργασία και στήριξη οργανώσεων εθελοντών της πόλης από το ∆ήμο

5.2.7

5.2.8
5.3.1

5.3 ΑΜΕΑ, ΡΟΜΑ,
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ,
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

5.0 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

5.1.3

Άμεση ηλεκτρονική καταγραφή όλων των δικαιούχων
Σύνδεση με το μηχανογραφικό σύστημα της ∆ΕΥΑΙ και την υπηρεσία χρεώσεων
∆ημοτικών Τελών
Μείωση δημοτικών τελών σε ποσοστό που θα καθοριστεί μετά από σχετική
οικονομοτεχνική μελέτη

ΑΜΕΑ

5.3.2
5.3.3

Υποστήριξη σε
ΡΟΜΑ και
πρόσφυγες
Εθελοντισμός

5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.8

