Κέντρο Δημιουργικήσ Απαςχόληςησ Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) ςτο Δήμο Aνωγείων
Σο ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΣΗ ΑΕ υλοπούηςε, το πρόγραμμα «Κϋντρο Δημιουργικόσ Απαςχόληςησ
Παιδιών ςτο Δόμο Ανωγεύων», από 08-09-2006 ϋωσ 31-08-2008 ςτα πλαύςια του μϋτρου 5.10
«Ολοκληρωμένεσ Παρεμβάςεισ Ανάπτυξησ Ειδικών Αγροτικών Περιοχών» του ΠΕΠ Κρότησ 20002006, με ςυγχρηματοδότηςη από το Ευρωπαώκό Κοινωνικό Σαμεύο (Ε.Κ.Σ.).
Από 01-09-2008 ϋωσ 31-08-2009 το πρόγραμμα υλοποιόθηκε από την εταιρεύα με την
χρηματοδότηςη του Οργανιςμού Εργατικόσ Εςτύασ ςτα πλαύςια του ΕΠΑ και τησ δρϊςησ
«Εναρμόνιςη Οικογενειακήσ και Επαγγελματικήσ Ζωήσ». Αξύζει να ςημειωθεύ ότι για την κϊλυψη του
κόςτουσ λειτουργύασ του προγρϊμματοσ, την περύοδο 2008-2009, η εταιρεύα ςτηρύχθηκε
οικονομικϊ από τον Δόμο Ανωγεύων.
Η ςυνολικό χρηματοδότηςη του προγρϊμματοσ για την περύοδο 2006 - 2009 ανόλθε ςτο ποςό των
355.828,37 €.
τισ 01-09-2009 το πρόγραμμα και το προςωπικό μεταφϋρθηκαν, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του
νϋου κώδικα δόμων και κοινοτότων και την ελληνικό νομοθεςύα, ςτην Δημοτικό Κοινωφελόσ
Επιχεύρηςη Ανωγεύων.
Σκοπόσ/ςτόχοσ του Κέντρου
Σο Κϋντρο ςτεγϊςτηκε ςτο δημοτικό διαμϋριςμα Ανωγεύων και απευθύνθηκε ςε όλο το Δόμο
Ανωγεύων.
Σα Κ.Δ.Α.Π. εύναι μονϊδεσ δημιουργικόσ απαςχόληςησ παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) με καλό υγεύα, ηλικύασ 6 12 χρόνων (καθώσ και παιδιϊ με ελαφρϊσ μορφόσ κινητικϊ ό αιςθητηριακϊ προβλόματα).
κοπόσ του Κ.Δ.Α.Π. όταν η δημιουργικό απαςχόληςη των παιδιών για οριςμϋνο χρονικό διϊςτημα
τησ ημϋρασ, εκτόσ ςχολικού ωραρύου, η ςωςτό αξιοπούηςη του ελεύθερου χρόνου τουσ με ατομικό
ό οργανωμϋνη δραςτηριότητα ό μϋςα από οργανωμϋνεσ ομϊδεσ εργαςτηρύων καθώσ και η
εξυπηρϋτηςη των γονϋων τουσ.
Βαςικό επιδύωξη του προγρϊμματοσ όταν η φροντύδα των παιδιών αλλϊ και η μερικό απεμπλοκό
των μελών του ευρύτερου οικογενειακού περιβϊλλοντοσ (κυρύωσ γυναύκεσ) που όταν
επιφορτιςμϋνα με τη φροντύδα τουσ.
Υπηρεςίεσ
Σο Κ.Δ.Α.Π. για την εκπλόρωςη του ςκοπού του, όπωσ αυτόσ περιγρϊφεται παραπϊνω παρεύχε,
δωρεϊν προσ τα παιδιϊ, τισ παρακϊτω υπηρεςύεσ, ςε ειδικϊ διαμορφωμϋνο χώρο:
Τγιεινό και αςφαλό απαςχόληςη και αξιοπούηςη του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με
την ανϊπτυξη ατομικόσ και ομαδικόσ δραςτηριότητασ.
Τλοπούηςη προγραμμϊτων ϋκφραςησ, ψυχαγωγύασ, ϊθληςησ.
Ανϊπτυξη φιλικών δεςμών και κοινωνικών ςχϋςεων.
Ενημϋρωςη τησ οικογϋνειασ.
Προςωπικό
Σο πρόγραμμα ςτελεχώθηκε από ειδικούσ επιςτόμονεσ και καταρτιςμϋνα ςτελϋχη:
Διευθύντρια – Ψυχολόγο.
Νηπιαγωγό.
Τπϊλληλοσ καθαριότητασ και βοηθητικών εργαςιών.
Επύςησ ςυνεργϊςτηκε με Μουςικό και Θεατρολόγο.
Πληροφορίεσ
Για περιςςότερεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με την υλοπούηςη του προγρϊμματοσ μπορεύτε να
απευθύνεςτε ςτα γραφεύα τησ εταιρεύασ.
Τπεύθυνο ςτϋλεχοσ για πληροφορύεσ: κα. Ψωμϊ Άννα, Κοινωνιολόγοσ
Σηλ. 2834031402, 2834031583
Email: info@akomm.gr

