Χρ. Μωραΐτου 48 , 191 00 Μέγαρα
Τηλ.: 22960 82747
Fax: 22960 89121
e-mail: deadhm@otenet.gr
O Δήμος Μεγαρέων και η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση στα πλαίσια της ενίσχυσης της
κοινωνικής πολιτικής, ξεκινάει μια προσπάθεια βελτίωσης των υπαρχουσών δόμων, ιδρύοντας για
πρώτη φορά Κ.Δ.Α.Π. αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων για παιδιά από 5-12 ετών .
Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε στους γονείς την δυνατότητα να μπορούν να στέλνουν τα
παιδιά τους σε χώρους δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, όπου με ασφαλή και δημιουργικό
τρόπο θα απασχολούνται και θα τους προσφέρονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, μέσα από τους
χώρους των σχολείων και των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου μας . Θα προσφέρουμε
ΔΩΡΕΑΝ αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες στα παιδιά με υψηλού επιπέδου παροχή
υπηρεσιών .
Γι' αυτό τον λόγο συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο, θα γίνεται αρωγοί της προσπάθειας μας
ώστε να μπορέσουμε να καταγράψουμε ,να καταλάβουμε τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών
σας και να δημιουργήσουμε
Πρότυπες δομές και προγράμματα με ολοκληρωμένες
εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες στα παιδιά του Δήμου
μας.
Θέλουμε με την νέα σχολική χρονιά να δημιουργήσουμε Πρότυπους χώρους Κέντρων
δημιουργικής απασχόλησης, όπου θα καλύπτουν το σύνολο των αναγκών των παιδιών του Δήμου
μας .
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ
Οικογενειακή κατάσταση:
Άγαμος/η
η

Αριθμός τέκνων: α. Ανήλικα :.........................
(έτος γέννησης)
β. Ενήλικα ..............................

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

Επώνυμο:
Όνομα :
Επάγγελμα:
Τηλ.Κινητό :
E-mail:
Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για το έτος 2015:
a) < 6.000 € b) 6.000 - 27.000 € c)27.000 € και άνω
Επάγγελμα Μητέρας
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Μισθωτή
Αυτοαπασχολούμενη(Ασφάλιση ΟΑΕΕ)
Ελεύθερος Επαγγελματίας
Εταίρος σε Νομικό Πρόσωπο
Αυτοαπασχολούμενη στον Πρωτογενή Τομέα (Ασφάλιση ΟΓΑ)
Άνεργη με δελτίο ανεργίας

Κ.Δ.Α.Π
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
Τα Κ.Δ.Α.Π είναι οι μονάδες όπου τα παιδιά μπορούν να απασχοληθούν δημιουργικά σε
ώρες εκτός σχολικού ωραρίου ηλικίας 5-12 χρονών. Τα Κ.Δ.Α.Π. είναι χώροι όπου τα παιδιά
μπορούν να συναντήσουν φίλους και να επικοινωνήσουν μαζί τους μέσα από την κοινή εμπειρία
της δημιουργίας σε κλίμα ελευθερίας και ασφάλειας χωρίς ανταγωνισμούς και σκοπιμότητες.
Στην παραμονή των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, πέραν του
σχολικού ωραρίου, σε ένα περιβάλλον ευχάριστο και δημιουργικό που θα ανοίξει νέους ορίζοντες
για κάθε παιδί μέσα από το παιχνίδι, το τραγούδι, την ζωγραφική, την συζήτηση την σωστή
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.
Στόχος μας είναι να απασχολούμε τα παιδιά ΔΩΡΕΑΝ
δράσεις ή και ακόμη ενισχυτική διδασκαλία .

κάνοντας αθλητικές και πολιτιστικές

Θα σας ενδιέφερε να δημιουργήσουμε δομές Κ.Δ.Α.Π;
Ναι ενδιαφέρομαι

Όχι δεν ενδιαφέρομαι

Ποιές από τις παρακάτω δραστηριότητες θα σας ενδιέφεραν να λαμβάνει μέρος το παιδί
σας (σημειώστε για τις δραστηριότητες που ενδιαφέρεστε ) :

ΑΘΛΗΜΑΤΑ(μέχρι 3 επιλογές και με σειρά προτεραιότητας)













Βόλεϊ
Μπάσκετ
Ποδόσφαιρο
Taekwondo
Ρυθμική
Τένις
Στίβος
Κλασσικός & Μοντέρνος Χορός
LATIN DANCE
KIDS’ YOGA
ZUMBA
ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ(μεχρι 3 επιλογές και με σειρά προτεραιότητας)









Θεατρικό Παιχνίδι
Εικαστικά Εργαστήρια
Μουσικό εργαστήρι
Εργαστήρι Μελέτης Περιβάλλοντος- Κηπουρικής
Εργαστήρι Κυκλοφοριακής Αγωγής
Εργαστήρι Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά- Γερμανικά-Γαλλικά)
Εξάσκηση στη χρήση της Αγγλικής- Γερμανικής-Γαλλικά γλώσσας μέσα από παιχνίδια
Εργαστήρια Ενισχυτικής διδασκαλίας

Θα σας ενδιέφερε η υλοποίηση ενός προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών
και για την καλοκαιρινή περίοδο με τις παραπάνω δραστηριότητες, όπου τα σχολεία είναι
κλειστά ;
Οι ηλικίες των παιδιών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι 5 έως 12 ετών με σκοπό το
κάθε παιδί να επιλέξει την δραστηριότητα που του ταιριάζει και να περάσει ένα ευχάριστο και
δημιουργικό καλοκαίρι.

Σχόλια -Παρατηρήσεις
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