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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ξεκινούν οι εγγραφές για τη Δημιουργική Απασχόληση
Στο πλαίσιο των καλοκαιρινών διακοπών, ο Δήμος Νέας Σμύρνης οργανώνει ένα
πρόγραμμα ψυχαγωγίας και Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά Δημοτικού. Το
πρόγραμμα αυτό έχει διπλό σκοπό: να απασχολήσει δημιουργικά τα παιδιά και να
διευκολύνει τους γονείς στη φύλαξη των παιδιών τους μετά τη λήξη της σχολικής
περιόδου. Επίσης, η Δημιουργική Απασχόληση για πολλά παιδιά χαμηλού
οικογενειακού εισοδήματος είναι οι καλοκαιρινές τους διακοπές.
Το πρόγραμμα, σχεδιασμένο από κοινωνικούς επιστήμονες ειδικά για παιδιά,
λειτουργεί για 21η φορά στο Δήμο μας, μετά την τεράστια επιτυχία που γνώρισε τα
προηγούμενα χρόνια. Κάθε χρόνο είναι αφιερωμένο σε ένα θέμα. Φέτος θέμα του
είναι η διασκέδαση και η ξεγνοιασιά.
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 και θα ολοκληρωθεί την
Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019. Οι χώροι διεξαγωγής του θα είναι τα σχολικά κτίρια
που στεγάζονται το 1ο Δημοτικό (Κοραή 20), το 2ο Δημοτικό (Αγίας Σοφίας &
Βοσπόρου) και το 9ο Νηπιαγωγείο (Αγίας Σοφίας & Βοσπόρου). Η καθημερινή του
διάρκεια θα είναι από τις 7.00 το πρωί έως τις 14.30 το μεσημέρι.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος τα παιδιά θα ασχοληθούν με:
Καλλιτεχνικά – χειροτεχνία, ομαδικά παιχνίδια, θεατρικό παιχνίδι, χορό, μουσική –
χορωδία, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι με βιωματικά στοιχεία. Θα
πραγματοποιηθούν επίσης παιδικά πάρτι.
Το πρόγραμμα αυτό εκπονείται από επαγγελματίες εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς
λειτουργούς, ψυχολόγους και εμψυχωτές. Κατά τη διάρκειά του θα υπάρχει φύλακας
σε κάθε σχολείο ενώ και τα παιδιά θα είναι ασφαλισμένα στην Εθνική Ασφαλιστική.
Θα υπάρχει άμεση διασύνδεση με τους ιατρούς και τους νοσηλευτές των Δημοτικών
Ιατρείων.
Τέλος τα παιδιά θα συμμετάσχουν σε εκδρομές:

Νεροτσουλήθρες, Allou Fun Park, Γαλαξίας, Πλανητάριο, Αττικό Πάρκο, Άλσος,
Κέντρο Πολιτισμού ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος κ.ά.
Οι εγγραφές αρχίζουν 13 Μαΐου και ολοκληρώνονται μόλις εξαντληθούν οι
θέσεις. Θα γίνονται καθημερινά 9.00 με 14.00 στα γραφεία του Αθλητικού
Οργανισμού (Ελευθερίου Βενιζέλου 16, 1ος όροφος). Δευτέρα και Τετάρτη, 13 και
15 Μαΐου, οι εγγραφές θα γίνονται και 17.30 - 20.30 το απόγευμα. Από
δικαιολογητικά χρειάζεται αποδεικτικό κατοίκου-δημότη, χαρτί παιδιάτρου ή
παθολόγου, βεβαίωση ανεργίας (όχι κάρτα).

