République Tunisienne
Ministère des affaires locales
Et D’environnement
Commune de Hammam-Chatt
***

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بلدية حمام الشط
المصلحة الفنية

برنامج اليوم التحسيسي للعناية بالشواطئ بتاريخ 2017/05/21
التوقيت

من
التاسعة
الى
منتصف
النهار

البرنامج

االطراف المتدخلة

 بلدية حمام الشط

 ورشة توعوية حول العناية بالشواطئ (التحسيس حول توقيت اخراج الفضالت المنزلية وبسطة حول
العمل البلدي وتوزيع مطويات توعوية(.
 تنظيف مداخل الشاطئ
 تقليع االعشاب الطفيلية
 جهر مجاري مياه االمطار
 دهن حواشي الطرقات وجذوع االشجار
 تركيز سالت حائطية بشارع غرة أكتوبر
 تركيز سالت فرز (  3سالت) بالكورنيش
 تهيئة صيانة الكورنيش ومدارجه
 تهيئة الحدائق المتاخمة للشاطئ
 تركيز عالمات مرورية
 تركيز الالفتات وعالمات تحسيسية ومعالم الزينة
 صيانة االنارة العمومية
 تركيز الخيام بالشاطئ قبالة الناعورة الزرقاء

 جمعية برج السدرية الغد

ورشة حول اعادة رسكلة النفايات البالستيكية

 الكشافة التونسية

ورشة تقنيات العقد وبراعات في استغالل النفايات البالستيكية والحدي

 الحماية المدنية

ورشة في االسعافات االولية بالتنسيق مع جمعية متطوعو الحماية المدنية

بلديــة حمــام الشــط ساحـــة  14جانفي ت.ب 1164:
الهاتـف  71.430.377 -71.431.500 :الفاكـس 71.431.610 :
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التوقيت

من
التاسعة
الى
منتصف
النهار

البرنامج

االطراف المتدخلة
 الغرفة الفتية االقتصادية
 جمعية المتطوعون

دهن الحجارة على طول الشريط الساحلي بألوان مختلفة

 جمعية وسيط من أجل جيل نشيط
 وحدة تنشيط االحياء ببن عرو

ورشة للتنشيط االذاعي وللتوعية حول السلوك الصحي بالشواطئ مع ورشة تنكر وتزيين الوجوه

 دار الثقافة

تنشيط االحياء بدمى عمالقة وماجورات من أمام معتمدية حمام الشط في اتجاه الناعورة الزرقاء وصوال
للكورنيش

 جمعية المستقبل الرياضي للكرة الطائرة النسائية
 جمعية التألق الرياضي
 جمعية االهلي الرياضي
 جمعية برج السدرية أللعاب القوى
 جمعية برج السدرية لكرة القدم
 بلدية حمام الشط
 الجمعية التنموية طموح
 المدار االبتدائية واالعدادية والثانوية
 الجمعيات الرياضية
 جمعية برج السدرية الغد
 جمعية وسيط من أجل جيل نشيط
 وحدة تنشيط االحياء ببن عرو
 الكشافة التونسية
 الغرفة الفتية االقتصادية
 جمعية متطوعون
 االحزاب ومكونات المجتمع المدني

بلديــة حمــام الشــط ساحـــة  14جانفي ت.ب 1164:
الهاتـف  71.430.377 -71.431.500 :الفاكـس 71.431.610 :

القيام بحملة نظافة على طول الشريط الساحلي

حملة نظافة من محيط الناعورة الزرقاء في االتجاهين:
 من الناعورة الزرقاء في اتجاه الفسحة الشاطئية
 من الناعورة الزرقاء في اتجاه نهج الهادي النعمان
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