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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου

O Δήμαρχος Ιλίου συμμετείχε στη Συνάντηση Εργασίας
για το Παιδί

O Δήμαρχος Ιλίου, κ. Νίκος Ζενέτος, συμμετείχε στη Συνάντησης Εργασίας των

Φορέων και Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί που πραγματοποιήθηκε τη

Δευτέρα 29 Μαρτίου 2010 στο Ζάππειο Μέγαρο.

Στο πλαίσιο της Συνάντησης αυτής παρουσιάστηκαν τα κύρια ευρήματα της μελέτης:

«Σχέδιο Δράσης για την Οριζόντια Δικτύωση και το Συντονισμό των Υπηρεσιών και

Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς το Παιδί» ενώ έγιναν και άλλες παρουσιάσεις

από τους εκπροσώπους των αρμόδιων φορέων για ζητήματα που αφορούν όλες τις

πτυχές του υπό διαπραγμάτευση θέματος.

Στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Ιλίου, αφού συνεχάρη τη συγγραφική ομάδα και «Το

Χαμόγελο του Παιδιού» για την εκπόνηση της μελέτης που παρουσιάστηκε, υπογράμμισε

τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ανάπτυξη και ο συντονισμός

των υπηρεσιών και των φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης στην προστασία των

δικαιωμάτων των παιδιών, ενώ παράλληλα τόνισε την ιδιαίτερη σημασία που έχει η
σύμπραξη της Πολιτείας με τους Εθελοντικούς Οργανισμούς για την καλύτερη

δυνατή διαχείριση της υπάρχουσας κατάστασης στη χώρα μας.

Στο Δήμο Ιλίου καταβάλλονται διαρκείς προσπάθειες για την προάσπιση των δικαιωμάτων

των παιδιών. Τους τελευταίους 16 μήνες έχει ανοίξει τις πόρτες του για το κοινό το πρώτο

Ίλιον, 31.03.2010
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Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο, που δημιουργήθηκε με τη συμμετοχή εθελοντών φυσικών και

νομικών προσώπων και βρίσκεται δίπλα στα παιδιά της πόλης στην προσπάθειά τους να

αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και τα σύγχρονα προβλήματα. Άμεσα ξεκινά τη λειτουργία

του το Τμήμα Κοινωνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης παιδιών και οικογενειών που

αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης, σε συνεργασία με «Το Χαμόγελο του Παιδιού»,

ενώ σύντομα θα λειτουργήσει και το Κέντρο Υποστήριξης Ατόμων και Παιδιών με

Αναπηρία.
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