Χρ. Μωραΐτου 48 , 191 00 Μέγαρα
Τηλ.: 22960 82747
Fax: 22960 89121
e-mail: deadhm@otenet.gr
O Διμοσ Μεγαρζων και θ Κοινωφελισ Δθμοτικι Επιχείρθςθ ςτα πλαίςια τθσ ενίςχυςθσ τθσ
κοινωνικισ πολιτικισ, ξεκινάει μια προςπάκεια βελτίωςθσ των υπαρχουςϊν δόμων, ιδρφοντασ για
πρώτη φορά Κ.Δ.Α.Π. αθλητικών και πολιτιςτικών δράςεων για παιδιά από 5-12 ετϊν .
Στόχοσ μασ είναι να εξαςφαλίςουμε ςτουσ γονείσ τθν δυνατότθτα να μποροφν να ςτζλνουν τα
παιδιά τουσ ςε χϊρουσ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ παιδιϊν, όπου με αςφαλι και δθμιουργικό
τρόπο κα απαςχολοφνται και κα τουσ προςφζρονται υψθλοφ επιπζδου υπθρεςίεσ, μζςα από τουσ
χϊρουσ των ςχολείων και των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων του Διμου μασ . Θα προςφζρουμε
ΔΩΕΑΝ ακλθτικζσ και πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ ςτα παιδιά με υψθλοφ επιπζδου παροχι
υπθρεςιϊν .
Γι' αυτό τον λόγο ςυμπλθρϊνοντασ το παρακάτω ζντυπο, κα γίνεται αρωγοί τθσ προςπάκειασ μασ
ϊςτε να μπορζςουμε να καταγράψουμε ,να καταλάβουμε τισ πραγματικζσ ανάγκεσ των παιδιϊν
ςασ και να δθμιουργιςουμε
Ρρότυπεσ δομζσ και προγράμματα με ολοκλθρωμζνεσ
εκπαιδευτικζσ, πολιτιςτικζσ, περιβαλλοντικζσ και ψυχαγωγικζσ υπθρεςίεσ ςτα παιδιά του Διμου
μασ.
Θζλουμε με τθν νζα ςχολικι χρονιά να δθμιουργιςουμε Ρρότυπουσ χϊρουσ Κζντρων
δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ, όπου κα καλφπτουν το ςφνολο των αναγκϊν των παιδιϊν του Διμου
μασ .
ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ
Οικογενειακή κατάςταςη:
Άγαμοσ/θ
θ

Αρικμόσ τζκνων: α. Ανιλικα :.........................
(ζτοσ γζννηςησ)
β. Ενιλικα ..............................

ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΑΣΕΡΑ

ΣΟΙΧΕΙΑ ΜΗΣΕΡΑ

Επώνυμο:
Όνομα :
Επάγγελμα:
Σηλ.Κινητό :
E-mail:
Ετήςιο οικογενειακό ειςόδημα για το ζτοσ 2015:
a) < 6.000 € b) 6.000 - 27.000 € c)27.000 € και άνω
Επάγγελμα Μητζρασ
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Μιςκωτι
Αυτοαπαςχολοφμενθ(Αςφάλιςθ ΟΑΕΕ)
Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ
Εταίροσ ςε Νομικό Ρρόςωπο
Αυτοαπαςχολοφμενθ ςτον Ρρωτογενι Τομζα (Αςφάλιςθ ΟΓΑ)
Άνεργθ με δελτίο ανεργίασ

Κ.Δ.Α.Π
Κζντρα Δημιουργικήσ Απαςχόληςησ Παιδιών
Τα Κ.Δ.Α.Ρ είναι οι μονάδεσ όπου τα παιδιά μποροφν να απαςχολθκοφν δθμιουργικά ςε
ϊρεσ εκτόσ ςχολικοφ ωραρίου θλικίασ 5-12 χρονϊν. Τα Κ.Δ.Α.Ρ. είναι χϊροι όπου τα παιδιά
μποροφν να ςυναντιςουν φίλουσ και να επικοινωνιςουν μαηί τουσ μζςα από τθν κοινι εμπειρία
τθσ δθμιουργίασ ςε κλίμα ελευκερίασ και αςφάλειασ χωρίσ ανταγωνιςμοφσ και ςκοπιμότθτεσ.
Στθν παραμονι των παιδιϊν για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα τθσ θμζρασ, πζραν του
ςχολικοφ ωραρίου, ςε ζνα περιβάλλον ευχάριςτο και δθμιουργικό που κα ανοίξει νζουσ ορίηοντεσ
για κάκε παιδί μζςα από το παιχνίδι, το τραγοφδι, τθν ηωγραφικι, τθν ςυηιτθςθ τθν ςωςτι
αξιοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου.
Στόχοσ μασ είναι να απαςχολοφμε τα παιδιά ΔΩΕΑΝ
δράςεισ ι και ακόμθ ενιςχυτικι διδαςκαλία .

κάνοντασ ακλθτικζσ και πολιτιςτικζσ

Θα ςασ ενδιζφερε να δημιουργήςουμε δομζσ Κ.Δ.Α.Π;
Ναι ενδιαφζρομαι

Πχι δεν ενδιαφζρομαι

Ροιζσ από τισ παρακάτω δραςτθριότθτεσ κα ςασ ενδιζφεραν να λαμβάνει μζροσ το παιδί
ςασ (ςθμειϊςτε για τισ δραςτθριότθτεσ που ενδιαφζρεςτε ) :

ΑΘΛΗΜΑΣΑ(μζχρι 3 επιλογζσ και με ςειρά προτεραιότητασ)














Βόλεϊ
Μπάςκετ
Ροδόςφαιρο
Taekwondo
υκμικι
Τζνισ
Στίβοσ
Κλαςςικόσ & Μοντζρνοσ Χορόσ
LATIN DANCE
KIDS’ YOGA
ZUMBA
ΡΑΓΚΑΤΙΟ
………………….

ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ(μεχρι 3 επιλογζσ και με ςειρά προτεραιότητασ)










Θεατρικό Ραιχνίδι
Εικαςτικά Εργαςτιρια
Μουςικό εργαςτιρι
Εργαςτιρι Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ- Κθπουρικισ
Εργαςτιρι Κυκλοφοριακισ Αγωγισ
Εργαςτιρι Ξζνθσ Γλϊςςασ (Αγγλικά- Γερμανικά-Γαλλικά)
Εξάςκθςθ ςτθ χριςθ τθσ Αγγλικισ- Γερμανικισ-Γαλλικά γλϊςςασ μζςα από παιχνίδια
Εργαςτιρια Ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ
………………………………………………………………………

Θα ςασ ενδιζφερε θ υλοποίθςθ ενόσ προγράμματοσ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ παιδιϊν
και για τθν καλοκαιρινι περίοδο με τισ παραπάνω δραςτθριότθτεσ, όπου τα ςχολεία είναι
κλειςτά ;
Οι θλικίεσ των παιδιϊν που κα ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα είναι 5 ζωσ 12 ετϊν με ςκοπό το
κάκε παιδί να επιλζξει τθν δραςτθριότθτα που του ταιριάηει και να περάςει ζνα ευχάριςτο και
δθμιουργικό καλοκαίρι.

χόλια -Παρατηρήςεισ
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