ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ
ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟΤ
επτέμβριος 2014 – Οκτώβριος 2015
Οι παρακϊτω δρϊςεισ ϋγιναν με μηδενικό επιβϊρυνςη του
προώπολογιςμού, με εξαύρεςη δύο διανομϋσ τροφύμων τα Φριςτούγεννα
και το Πϊςχα.

ΣΡΟΦΗ

Σο κοινωνικό παντοπωλεύο ϊρχιςε τη λειτουργύα του τον Οκτώβριο του
2012 και παραδύδει κϊθε μόνα, από τον Δεκϋμβριο του 2012, δωρεϊν
πακϋτα με τρόφιμα και εύδη πρώτησ ανϊγκησ ςε ϊπορουσ ςυμπολύτεσ μασ.
 Αυξόθηκαν οι ωφελούμενεσ οικογϋνειεσ κατϊ 280 (από 420 ςε 680,
αύξηςη 65%).
 Αυξόθηκε ςημαντικϊ ο όγκοσ των τροφύμων που παραλϊβαμε με τη
ςυμμετοχό εθελοντών δημοτών, ςτισ περιοδικϋσ εξορμόςεισ –
«Ημϋρεσ Αλληλεγγύησ»- ςτα super markets τησ περιοχόσ. Ϊγιναν 12
εξορμόςεισ.
 υγκλόθηκε μύα φορϊ η επιτροπό διαχεύριςησ Κοινωνικού
Παντοπωλεύου.
 Ειςιτόριο Αλληλεγγύησ, όπου αντύ για χρόματα δύνονταν τρόφιμα
και εύδη πρώτησ ανϊγκησ. Εφαρμόςτηκε τόςο ςε εκδηλώςεισ
οργανωμϋνεσ από τον Δόμο μασ (Πολιτιςτικό Διαδρομό), όςο και ςε
εκδηλώςεισ τοπικών επιχειρόςεων (χολό χορού «Φοροϋκφραςη»)
με μεγϊλη ανταπόκριςη.
 Ϊγινε διανομό φρούτων και οπωροκηπευτικών από τουσ
παραγωγούσ με το πρόγραμμα απόςυρςησ. Διανεμόθηκαν ςε
ευπαθεύσ κοινωνικϊ ομϊδεσ 120 τόνοι φρούτων και λαχανικών.
 υνεργαςύα με τισ λαώκϋσ αγορϋσ και τον Οργανιςμό Κεντρικών
Αγορών και Αλιεύασ. Μοιρϊςαμε νωπϊ λαχανικϊ και ξηρϊ τροφό
ςτουσ δικαιούχουσ του κοινωνικού παντοπωλεύου, ενώ
διανεμόθηκαν και περύπου δύο τόνοι αλιεύματα.
 Φορηγύεσ και δωρεϋσ ιδιωτικών φορϋων.

 Προώπολογιςμϋνη δαπϊνη ςτον προώπολογιςμό του 2015 για
προμόθεια τροφύμων για το Κοινωνικό Παντοπωλεύο ύψουσ
150.000€. Διενεργόθηκε ο διαγωνιςμόσ, ϋγινε κατακύρωςη
αναδόχου και αναμϋνεται η ϋγκριςη.
 υνεργιςτικό δρϊςη με ομϊδα πολιτών («Εθελοντϋσ Αιγϊλεω»)
ενύςχυςησ του Κοινωνικού Παντοπωλεύου.
 Δημιουργύα
τησ
ςύμπραξησ
«ΔΙΑΔΗΜΟΣΙΚΗ
ΤΜΠΡΑΞΗ
ΕΠΙΙΣΙΣΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (ΔΙΑ..Ε.Β.Δ.Α)» ςε
ςυνεργαςύα με όλουσ τουσ δόμουσ τησ δυτικόσ Αθόνασ, τον ΑΔΑ, τισ
Μητροπόλεισ και την Αρχιεπιςκοπό ςτο ςημαντικό πρόγραμμα
επιςιτιςτικόσ βοόθειασ και κοινωνικόσ προςταςύασ, του Σαμεύου
Ευρωπαώκόσ Βοόθειασ Απόρων. Η πρώτη διανομό αναμϋνεται ςτα
μϋςα Δεκεμβρύου 2015, ενώ εγκρύθηκαν 1458 αιτόςεισ για διανομό
από το Δόμο Αιγϊλεω.
 Πραγματοποιόθηκαν δύο Γεύματα Αγϊπησ για τουσ δικαιούχουσ του
Κοινωνικού Παντοπωλεύου, τα Φριςτούγεννα του 2014 το οπούο
όταν προςφορϊ δημόςιου και ιδιωτικού φορϋα.
 τα «Κούλουμα 2015» μοιρϊςτηκαν ςαρακοςτιανϊ ςε 1000 ϊτομα,
τα οπούα όταν προςφορϊ του ΕΚΕΔΑ.
 υνεχύςαμε τη ςυνεργαςύα με την Κύνηςη Πολιτών Δυτικόσ Αθόνασ
(ΚΙ.ΠΟ.Δ.Α.) με βϊςη το Μνημόνιο υνεργαςύασ που εύχε υπογραφεύ
από την προηγούμενη διούκηςη ςτα πλαύςια του προγρϊμματοσ
«Εθνικό Δύκτυο Ωμεςησ Κοινωνικόσ Παρϋμβαςησ», μαζύ με το Δόμο
Φαώδαρύου και την ΚΙ.ΠΟ.Δ.Α., για ςυςςύτιο, Κοινωνικό Υαρμακεύο,
Σρϊπεζα
Φρόνου,
Γραφεύο
Διαμεςολϊβηςησ,
Κοινωνικό
Παντοπωλεύο. Η ςυνεργαςύα ολοκληρώνεται ςτο τϋλοσ του
τρϋχοντοσ ϋτουσ.
 Γύνονται προςπϊθειεσ εξαςφϊλιςησ δεκατιανού ςε επιλεγμϋνα
ςχολεύα.

ΑΣΕΓΘΑ

 Ϊγινε καταγραφό αςτϋγων και διενεργόθηκαν ςυνεντεύξεισ
προκειμϋνου να γύνει προςπϊθεια ϋνταξόσ τουσ ςε ςχετικϊ
προγρϊμματα.

 Ενταχθόκαμε ςτο πρόγραμμα «τϋγαςη και Επανϋνταξη» με τον
διακριτικό τύτλο «ΑΝΨ ΘΡΨΚΨ» με εταύρουσ το Δόμο Περιςτερύου,
την Κοινωφελό Τπηρεςύα του Δόμου Υυλόσ και την Κ..Δ.Ε.Ο.
«ΕΔΡΑ», για ςτόριξη και επανϋνταξη αςτϋγων, ςτο οπούο 8
ςυνδημότεσ μασ εγκρύθηκαν και όδη ϋχουν μπει ςε διαμερύςματα και
– το ςπουδαιότερο- ξεκύνηςαν να εργϊζονται μερικού από αυτούσ).
 Ϊχει προγραμματιςτεύ η αναβϊθμιςη χώρου αςτϋγων του δόμου.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ

 υνδρϊμαμε το ϋργο ανακούφιςησ των προςφύγων με διϊθεςη
αρκετών τόνων φρούτων και την παροχό 600 μερύδων φαγητού,
ενώ ϋχει όδη υπϊρξει ςυντονιςμόσ και ςυμμετοχό των εθελοντών
μασ ςτη διαδικαςύα εξυπηρϋτηςησ εςτύαςησ και ιματιοθόκησ ςτον
καταυλιςμό του Ελαιώνα με δεκϊδεσ εργατοώρεσ εθελοντικόσ
απαςχόληςησ.
 τηρύζουμε όλεσ τισ αλληλϋγγυεσ προςπϊθειεσ φορϋων (Εθελοντϋσ
Αιγϊλεω για διανομό προώόντων χωρύσ μεςϊζοντεσ - με τουσ οπούουσ
ςυνδιοργανώςαμε τϋςςερεισ επιτυχημϋνεσ διανομϋσ - ςυλλόγουσ
γονϋων κ.ϊ.) και τησ εκκληςύασ ςτην πόλη μασ, που ςιτύζει περύπου
450 οικογϋνειεσ καθημερινϊ. Προςπαθούμε και προςβλϋπουμε ςε
ϋναν καλύτερο ςυντονιςμό όλων μασ.
 τηρύξαμε το πρόγραμμα τησ Περιφϋρειασ για “ρεύμα ςε όλουσ, ςε
κϊθε ςπύτι”, ενώ θεςμικϊ και λειτουργικϊ ςυμμετεύχαμε ςτην Κϊρτα
Αλληλεγγύησ του Τπουργεύου Εργαςύασ και Κοινωνικόσ
Αλληλεγγύησ.

ΕΘΕΛΟΝΣΘΜΟ

 υνεχύςαμε ςε ςυνεργαςύα με το ύλλογο εργαζομϋνων του δόμου
μασ την καθιερωμϋνη εξαμηνιαύα εθελοντικό αιμοδοςύα και
πραγματοποιόθηκαν τϋςςερεισ αιμοληψύεσ (τρεισ τακτικϋσ και μύα
ϋκτακτη) για την Σρϊπεζα Αύματοσ του Δόμου. υγκεντρώθηκαν
222 μονϊδεσ αύματοσ.

ΤΓΕΘΑ

 υνεχύςαμε τη λειτουργύα και την προςπϊθεια αναβϊθμιςησ των
δημοτικών ιατρεύων, με εμπλουτιςμό των ειδικοτότων με εθελοντϋσ
ιατρούσ, αλλϊ και τη ςυνεργαςύα με φαρμακοποιούσ (5
ςυνεργαζόμενα φαρμακεύα μϋχρι ςόμερα) για τη ςυλλογό
φαρμϊκων από δημότεσ για την ενύςχυςη του Κοινωνικού
Υαρμακεύου.
υγκεκριμϋνα ςτα Δημοτικϊ Ιατρεύα ϋγιναν:
- Μετρόςεισ ςακχαρώδη διαβότη ςε 813 ϊτομα
- Ενεςοθεραπεύα ςε 153 ϊτομα
- Μαθόματα ανώδυνου τοκετού ςε 99 επύτοκεσ ( 5 δύωρα μαθόματα)
- Χυχοθεραπευτικϋσ ςυνεδρύεσ Χυχολόγου ςε 75 ϊτομα .
- Επιςκϋψεισ αςθενών ανϊ ειδικότητα γιατρών :
Χυχύατροσ 125 περιςτατικϊ
Παθολόγοσ 270 περιςτατικϊ
Φειρουργόσ 59 περιςτατικα΄
Υυςύατροσ 36 περιςτατικϊ
Καρδιολόγοσ 49 περιςτατικϊ
Γυναικολόγοσ 58 περιςτατικϊ
Χυχύατροσ ΠΕΠΑΕΕ 6 περιςτατικϊ
Γαςτρεντερολόγοσ 1 περιςτατικό
Ουρολόγοσ 7 περιςτατικϊ
Επιπρόςθετα, ϋγιναν παραπομπϋσ ψυχιατρικών περιςτατικών ςτην
ΚΛΙΜΑΚΑ.
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