ΚΔΑΠ Δήμου Παλαιού Φαλήρου

Τι έιναι τα ΚΔΑΠ;
Τα Κ.Δ.Α.Π. είναι Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών,
δηλαδή δομές όπου παιδιά ηλικίας 5 -12 ετών απασχολούνται
δημιουργικά κατά τις απογευματινές ώρες. Κύριος στόχος του
προγράμματος είναι η ΔΩΡΕΑΝ (μέσω του προγράμματος «Εναρμόνιση
Οικογενειακής
και
Επαγγελματικής
Ζωής»)
σωματική,
συναισθηματική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών,
μέσω νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων και τεχνικών, αξιοποιώντας
τα ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους.
Στα Κ.Δ.Α.Π. 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.

Που βρίσκονται;
1ο

ΚΔΑΠ: 4ο Γυμνάσιο, (16:00-20:00), Μενάνδρου 9

2ο ΚΔΑΠ:

5ο Γυμνάσιο, (16:00-20:00), Ζεφύρου 20

3Ο ΚΔΑΠ: 1ο Λύκειο, (16:00-20:00), Ναϊάδων 39
4Ο ΚΔΑΠ: 3ο Λύκειο, (16:00-20:00), Βύρωνος Βέρρα 3 & Ανδρομάχης
Τα Κ.Δ.Α.Π. στεγάζονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις των
δημοσίων σχολείων και των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου
και λειτουργούν –κατά τους χειμερινούς μήνες- σε χρόνους
πέραν του διδακτικού ωραρίου, ή του διευρυμένου διδακτικού
ωραρίου, δηλαδή από τις 16.00 έως τις 20.00 μ.μ.
Ωστόσο, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, μετά τη λήξη του
διδακτικού έτους, από 20 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου,
απασχολούν δημιουργικά τα παιδιά κατά τις πρωινές ώρες, από
τις 09.00 έως τις 13.00 μ.μ., σαν SUMMER CAMP, διευκολύνοντας
μ’ αυτόν τον τρόπο τους γονείς που εργάζονται.

Τι κάνουν;
Οι δραστηριότητες με τον αστερίσκο (*) λειτουργούν ήδη στα
ΚΔΑΠ του Δήμου μας.
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Μπάσκετ*
Βόλεϊ*
Ποδόσφαιρο*
Taekwondo – Πολεμικές τέχνες*
Hip hop – Zumba*
Παραδοσιακούς χορούς
Capoeira, 8, Latin Dance
Τένις
Cheerleading
Κολύμβηση

Πινγκ – Πονγκ
Ιστιοπλοΐα
Μίνι Τένις
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εργαστήρι Ζαχαροπλαστικής*
Θεατρικό Παιχνίδι*
Εικαστικά Εργαστήρια – Ζωγραφική*
Εργαστήρι Κεραμικής*
Εργαστήρι Κηπουρικής*
Εργαστήρια σκάκι*
Εργαστήρι φωτογραφίας*
Εργαστήρια Ρομποτικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών*
Εξάσκηση στη χρήση της Αγγλικής – μέσα από παιχνίδια και
δημιουργικές δραστηριότητες*
Εξάσκηση στη χρήση της Γερμανικής – μέσα από παιχνίδια
και δημιουργικές δραστηριότητες
Εργαστήρια λόγου και αριθμητικής – Μελέτη*
Ρητορική
Μουσική
Εργαστήρια φυσικής και κλιματικής αλλαγής
Εργαστήρια Ιστορίας
Επίσης, από την καινούργια σχολική χρονιά, τα παιδιά θα
μπορούν να συμμετέχουν σε δράσεις και εργαστήρια για το
περιβάλλον, τον πολιτισμό, το σχολικό εκφοβισμό, τον
εθελοντισμό και την υγιεινή διατροφή.

Πως μπορώ να συμμετέχω;
1 η ΦΑΣΗ: Συμπληρώνω την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος –
Συμμετοχής και τις
δραστηριότητες που με ενδιαφέρουν
(προτεινόμενος αριθμός 4), υπογράφω τη δήλωση για τα προσωπικά
δεδομένα (προσοχή τα στοιχεία πρέπει να συμπληρωθούν με
ακρίβεια) και την αποστέλλω με email στο kdapfaliro@gmail.com
ή την παραδίδω στο Τμήμα Παιδείας Αγ. Αλεξάνδρου 75α , στον 1ο

όροφο.
Μπορείτε να κατεβάστε την αίτηση εδώ…
Αν υπάρχει αδυναμία συμπλήρωσης της αίτησης με τους παραπάνω
τρόπους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα
210-9815323 και 6948117246 προκειμένου να συμπληρωθεί
τηλεφωνικά.
2η ΦΑΣΗ: Μαζεύω & αποστέλλω με e-mail τα δικαιολογητικά από την
1/6/2021-10/6/2021, στο kdapfaliro@gmail.com ή
τα καταθέτω
στο τμήμα Παιδείας, Αγίου Aλεξάνδρου 75α, στον Α΄ όροφο (πάνω
από τα ΚΕΠ), από τις 8.00 π.μ.- 14.00 μ.μ. (θα σας σταλεί το
σχετικό sms και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας
εξηγήσουμε αναλυτικά τα δικαιολογητικά).
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση επικοινωνήστε μαζί
μας στα τηλέφωνα
210-9815323 και 6948117246.

ΠΡΟΣΟΧΗ και Ειδικές Επισημάνσεις
ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Το πρόγραμμα υλοποιείται με εποπτεύοντα Ενδιάμεσο
Διαχειριστικό φορέα την Ελληνική Εταιρία Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), χρηματοδοτείται από
το ΕΣΠΑ και καλύπτει μητέρες που το φορολογητέο τους
εισόδημα δεν ξεπερνά τα 000€ για μητέρες που έχουν έως 2
παιδιά, τα 30.000€ για μητέρες με 3 παιδιά, τα 33.000€
για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και τα 36.000€ για
μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και πάνω.
2. Το πρόγραμμα δεν δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν οι
μητέρες που είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι.
3. Το πρόγραμμα αφορά μητέρες:
Εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα,

Ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες,
Άνεργες με κάρτα ανεργίας σε ισχύ,
Αγρότισσες (άμεσα ασφαλισμένες όχι μέσω συζύγου),
και πατέρες εφόσον έχουν την αποκλειστική επιμέλεια των
παιδιών τους (αντίγραφο δικαστικής απόφασης).
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1. Δυνατότητα συμμετοχής για την σχολική χρονιά 2021-2022
(1/9/2021-31/7/2022) θα έχουν κατά προτεραιότητα οι
μητέρες που θα υπογράψουν σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ
(Ωφελούμενες). Για τις μητέρες εκείνες που δεν θα
υπογράψουν σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ, η δυνατότητα συμμετοχής
τους στο πρόγραμμα θα γίνεται κατά προτεραιότητα και
σύμφωνα με απόφαση του Τμήματος Παιδείας και Κοινωνικής
Αρωγής.
2. Οι μητέρες που δεν έχουν κάρτα ανεργίας και είναι
άνεργες, πρέπει:
Να εκδώσουν κάρτα ανεργίας μέχρι 10/6/2021. Η κάρτα
Ανεργίας της ενδιαφερομένης πρέπει να είναι σε ισχύ.
Οι ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ μητέρες, που η μερίδα τους είναι στην χώρα
καταγωγής τους πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης, το οποίο θα πρέπει να είναι
μεταφρασμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών και να έχει
εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου.

