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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

«Δήμος Ίλιου - Κανένας Μόνος του» 

Σκοπός της ημερίδας:
Σκοπός της ημερίδας είναι η αναλυτική ενημέρωση των πολιτών 
και των φορέων του Δήμου Ιλίου για όλες τις καινοτόμες υπηρεσίες 
που παρέχονται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Δράσεις για την 
Αντιμετώπιση της Φτώχειας, την Προώθηση της Κοινωνικής 
Ένταξης και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής 
Φροντίδας στο Δήμου Ιλίου Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα  
“ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ” και “ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”» - με διακριτικό τίτλο 
“Δίκτυο Κοινωνικής Καινοτομίας Δήμου Ιλίου”. 

Θα υπάρξει ενημέρωση για τις ωφελούμενες ομάδες, τα ψηφιακά 
και μεθοδολογικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν, τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα και το χρονοδιάγραμμα των δράσεων. 
Οι πολίτες και οι φορείς θα ενημερωθούν επιπλέον για την 
προσβασιμότητα τους στις υπηρεσίες και τα αναμενόμενα οφέλη 
που θα αποκομίσουν από την συμμετοχή τους. 

Παράλληλος στόχος της ημερίδας, είναι η επίτευξη της διάχυσης 
της πληροφορίας και της αναγνωρισιμότητας των δράσεων, ώστε 
να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα οφέλη που παρέχει  το έργο όλο 
και περισσότεροι πολίτες του Δήμου Ιλίου.

Σε ποιους απευθύνεται:
Η ημερίδα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες του Δήμου Ιλίου, σε 
στελέχη που απασχολούνται σε κοινωνικές δομές, καθώς και σε 
άλλους φορείς που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες στον Δήμο 
Ιλίου.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

11:30-12:00  Προσέλευση - Εγγραφές

12:00-12:20
Χαιρετισμοί
κ. Νικόλαος Ζενέτος, Δήμαρχος Ιλίου

12:20-12:30
Η Στρατηγική της ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Ιλίου για την Αντιμετώπιση 
της Φτώχειας, την Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και την 
Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας
κα. Ευλαλία Γκιώνη,  Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος της Ψυχοκοινωνικής 
Προστασίας Παροχών και Υγείας

12:30-12:45
Παρουσίαση του έργου “Δίκτυο Κοινωνικής Καινοτομίας Δήμου 
Ιλίου” και των καινοτόμων υπηρεσιών που παρέχει
κ. Νίκος Πιτσούλης,  Πρόεδρος «ΔΗΜΗΤΡΑ» Εκπαιδευτικής 
Συμβουλευτικής  Α.Ε.

12:45-13:00
Τα ψηφιακά και μεθοδολογικά εργαλεία του “Δικτύου Κοινωνικής 
Καινοτομίας Δήμου Ιλίου”. Βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα 
της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας και των 
Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας
κα. Κουβέλη Σοφία,  Κοινωνική Λειτουργός, Συντονίσ τρια Πεδίου

13:00-13:15
Παρουσίαση των δράσεων που αφορούν στις οικογένειες με παιδιά 
και εφήβους
κα. Κατερίνα Συμεωνίδου,  Κοινωνική Λειτουργός

13:15-13:30
Παρουσίαση των δράσεων που αφορούν στις νέες και νέους 18 έως 
30 ετών, καθώς και στους μονογονείς
κα. Μαρία Μουδάτσου, Ψυχολόγος

13:30-13:45
Οι πολιτιστικές δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του 
έργου και η συμβολή τους στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη
κα. Φύτα Αλεξάνδρα, Πολιτιστική Ανιματέρ

13:45-14:00
Παρουσίαση των δράσεων που αφορούν στις μητέρες, εγκύους και 
τις λεχωίδες
κα. Σερπεντίνη Ελένη, Μαία
κα. Μπάκα Αλεξάνδρα, Κοινωνικός Λειτουργός

14:00-14:15
Παρουσίαση των δράσεων που αφορούν στους εργαζόμενους
κα. Φλώρου Μαρία, Κοινωνικός Λειτουργός 

14:15-14:30
Παρουσίαση των δράσεων που αφορούν στις ομάδες υψηλού 
κινδύνου, στους ηλικιωμένους, στους χρόνια πάσχοντες
κα. Κάρκου Δήμητρα, Ψυχολόγος

14:30-15:00
Η επόμενη μέρα: Ανοιχτή Συζήτηση & Συμπεράσματα

Συντονισμός Ημερίδας 
κ. Οδυσσέας Βουδούρης, Πρόεδρος Κοινωνικού ΕΚΑΒ


