ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΟΤ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΧΑΡΣΗ
ΔΗΜΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
Επιςτημονικά Τπεφθυνοσ
Νικόλαοσ Μαγκλαβέρασ, Καθηγητήσ
Εργαςτήριο Ιατρικήσ Πληροφορικήσ ΑΠΘ
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Κνηλσληθά Εππαζείο Οκάδεο
άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, άποροι, άςτεγοι, οικονομικοί μετανάςτεσ κ.λ.π
Σρέχουςα κατάςταςη:

άγνωςτοσ αρικμόσ
 διάςπαρτεσ λίςτεσ ςε Διαμερίςματα, ΚΑΠΗ, Αντιδθμαρχία θιπ
 πολλζσ διπλοεγγεγραφζσ - ελλιπι ι μθ ενθμερωμζνα ςτοιχεία
Αποτέλεςμα:
 υπερβολικόσ φόρτοσ ςτο προςωπικό του Διμου για να προςδιορίςουν παροχζσ
 ζλλειψθ αντικειμενικϊν κριτθρίων για τθν επιλογι ατόμων
 Με τθν ταχεία αφξθςθ των απόρων οικογενειϊν οι ανκρϊπινεσ υποδομζσ του
Διμου δεν αρκοφν για να εξυπθρετιςουν τα άτομα αυτά
τόχοσ


Ενοποιημένο ηλεκηπονικό ζύζηημα καηαγπαθήρ, αξιολόγηζηρ
και διασείπιζηρ ηων κοινωνικά εςπαθών ομάδων ηος
Δήμος:Δικηςακόρ Κοινωνικόρ Χάπηηρ
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Κνηλσληθόο Δηθηπαθόο Χάξηεο




ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ κηα απιή βάζε δεδνκέλσλ
ΕΙΝΑΙ δηαδηθηπαθό ζύζηεκα κε μερσξηζηή ιεηηνπξγία θαη
δηθαηώκαηα πξόζβαζεο ζε θάζε νκάδα ρξεζηώλ πνπ :
 Καηαγξάθνπλ
 Αμηνινγνύλ
 Δηαζέηνπλ παξνρέο
 Πξνγξακκαηίδνπλ ζρεηηθέο παξνρέο/δξάζεηο ηνπ Δήκνπ

ΑΠΑΠΑΡΑΙΣΗΣΟ ο ακπιβήρ οπιζμόρ διαδικαζιών
και πόλων για κάθε σπήζηη
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Λειηοςπγία Δικηςακού Κοινωνικού Χάπηη
ΔΗΜΟΣ
καθξοιρμόπ παοξυώμ
αμάλξγα με ςημ
κξιμχμική, ξικξμξμική
και φσυική καςάρςαρη
Κοιμωμικοί
Λειτουργοί Δήμου

Σημεία Επατήπ
Σσμέμςεσνη, Ηλεκςοξμική
Καςαγοατή
Τευμικόπ
Σσμςξμιρςικόπ
Σςαθμόπ –
Κεμςοική
Βάρη

ΚΕΔΙΠ
Εργαστήριο Ιατρικής
Πληροφορικής ΑΠΘ

Σημεία Ανιξλόγηρηπ
Βαθμξμόμηρη
κξιμχμικήπ και
φσυικήπ καςάρςαρηπ

ΚΑΠΗ, Δημοτικά
Διαμερίσματα,
Αμτιδημαρχία
Ομάδα
Ψυχιάτρωμ ΑΠΘ

Τι καταγράφεται
•Δεκνγξαθηθά
•Κνηλσληθά (πεξηιακβάλνπλ
νηθνλνκηθή-νηθνγελεηαθή
θαηάζηαζε, εθπαίδεπζε)

•Ννζνινγηθή Καηάζηαζε (παζήζεηο,
θάξκαθα)
•Σπλήζεηεο (Κάπληζκα – Αιθνόι)

•Καηάζηαζε ςπρηθήο πγείαο
(εξσηεκαηνιόγηα γηα ηελ
αμηνιόγεζε άγρνπο, θαηάζιηςεο,
απηνθηνληθόηεηαο, αλαπεξίαο)
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Ο Κ.Δ.Χ με νοφμερα 17/5/2010
Σφνολο ονομάτων από λίςτεσ 1451

1451

Διπλοεγγραφζσ

-369

Διαθέςιμα Ονόματα Από Λίςτεσ 1082

1082

Άρνθςθ για ςυνζντευξθ /Λάκοσ Νοφμερο/ Άλλοι λόγοι

-280

Επί πλζον καταγραφζσ ςτον Δικτυακό Χάρτθ από Διαμερίςματα

156

φνολο ονομάτων καταγεγραμμένων ςτο Δικτυακό Χάρτη
φνολο πλήρων καταγραφών ςτο Δικτυακό Χάρτη

1240*
713

* Γηα 341 άηνκα είλαη άγλσζηε ε πξνέιεπζε
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Διαδικαςία ιεηηνπξγίαο











Ειδικι ψυχολόγοσ υπεφκυνθ καταγραφϊν ανά διαμζριςμα
Υπεφκυνθ διαμερίςματοσ προτείνει άτομα για καταγραφι
Υπεφκυνθ διαμερίςματοσ ι Ψυχολόγοσ επικοινωνεί και κανονίηει
ςυνάντθςθ ςτο χϊρο του Διαμερίςματοσ
Συνζντευξθ και καταγραφι θλεκτρονικά όλων των ςτοιχείων
τοπικά ςε laptop (45 λεπτά ανά άτομο)
Αυτόματοσ ςυγχρονιςμόσ με κεντρικι βάςθ και ενθμζρωςθ για τθν
καινοφργια καταγραφι και αυτόματοσ ζλεγχοσ διπλοεγγραφϊν
Αξιολόγθςθ καινοφργιων καταγραφϊν από ειδικοφσ ψυχιάτρουσ
Πρόςβαςθ όλων των ςτοιχείων ςτουσ υπαλλιλουσ του Διμου
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Δράςεισ που ζγιναν
Οριςμόσ Πρωτοκόλλου Καταγραφισ (Τι πλθροφορίεσ κα
καταγράφονται ανά άτομο)
 Υλοποίθςθ του Διαδικτυακοφ Ολοκλθρωμζνου
Συςτιματοσ Ηλεκτρονικισ Χαρτογράφθςθσ (Κεντρικι
Βάςθ, Υπθρεςίεσ χρθςτϊν, πρόβλεψθ αςφάλειασ
δεδομζνων)
 Εγκατάςταςθ, εκπαίδευςθ χρθςτϊν και ζλεγχοσ ςωςτισ
λειτουργίασ τεχνικϊν υποδομϊν και διαδικαςιϊν
 Οριςμόσ διαδικαςίασ εφρεςθσ ατόμων, επικοινωνίασ με
αυτά και κακοριςμόσ τόπου και χρόνου ςυνζντευξθσ
 Κανονικι χριςθ ςυςτιματοσ και καταγραφζσ ατόμων
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Υλοποίθςθ


Πρωτόκολλο καταγραφισ



Άνοιγμα ςε άλλεσ δομζσ
(ΑΜΕΑ, πολφτεκνοι κ. α)



Τεχνικι Υποδομι



Λειτουργία ςυςτιματοσ με
όλουσ τουσ χριςτεσ και ρόλουσ



Οριςμόσ αντικειμενικϊν
κριτθρίων για παροχζσ



Ενοποιθμζνθ βάςθ με 1240
ονόματα





Αξιολόγιςθ πρϊτων 600 πλιρων
καταγραφϊν

Επζκταςθ θλεκτρονικϊν
λειτουργιϊν για διοικθτικζσ
υπθρεςίεσ

