ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ &ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΔΑΠ
Εγγραφές με voucher Προγράμματος ΕΣΠΑ «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών
για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση
παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες
δημιουργικής απασχόλησης 2022-2023 » (ημερομηνίες που δημοσιεύονται κάθε
χρόνο Μάϊο- Ιούλιο στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε. www.eetaa.gr
ΔΩΡΕΑΝ 11 μήνες πρόγραμμα 40 ωρών εβδομαδιαία
Δραστηριότητες ΚΔΑΠ-ΑμεΑ «Νικόδημος Γραικός»
Εργαστήριο ανάπτυξης γνωστικών δεξιοτήτων και ψυχονοητικών ικανοτήτων:
Εστιάζει στην εκπαίδευση πρακτικών σχολικών γνώσεων καθώς και ατομικών και
κοινωνικών δεξιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα :ανάγνωση, αριθμητική, χρόνος, ώρα,
διαχείριση

χρημάτων,

ασκήσεις

μνήμης,

οπτικής

διάκρισης,

ανάπτυξη

αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης, κοινωνικές επικοινωνιακές δεξιότητες, μείωση
αρνητικών

συναισθημάτων,

αναγνώριση

προσωπικής

ευθύνης,

ανάληψη

πρωτοβουλιών, έκφραση προσωπικής βούλησης.
Εργαστήριο Κηπουρικής
Στο εργαστήριο Κηπουρικής αναπτύσσονται θέματα με στόχο την ανάπτυξη
δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων με σκοπό να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν με τα φυτά και την φροντίδα τους. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την
δυνατότητα να κατανοήσουν την σχέση τους με την φύση και τα παραγόμενα αγαθά
που συναντούν στην ζωή τους. Οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν γνώσεις για
εργαλεία κήπου που απαιτούνται για καλλιεργητικές εργασίες. Στα πλαίσια της
περιβαλλοντικής αγωγής , ενημερωνόμαστε σωστά για θέματα όπως η
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ανακύκλωση,

το

φαινόμενο

της

εξαφάνισης

κάποιων

ζώων

και

την

ευαισθητοποίηση μας για έναν καλύτερο πλανήτη.
Εκπαίδευση στην ανάπτυξη Δεξιοτήτων Καθημερινής Ζωής
Οι δραστηριότητες της καθημερινής διαβίωσης είναι ένας τομέας λειτουργικής
απασχόλησης. Ο όρος λειτουργικότητα και επίπεδο λειτουργικότητας των
δραστηριοτήτων

της

καθημερινής

διαβίωσης

αναφέρεται

στο

επίπεδο

ανεξαρτητοποίησης του ατόμου με Νοητική Υστέρηση κατά την εκτέλεση
δραστηριοτήτων.
Στα πλαίσια αυτά προσφέρονται:


Κοινωνικοποίηση - Κυκλοφοριακή Αγωγή



Δραστηριότητες αυτοφροντίδας/ αυτοεξυπηρέτησης

Στόχος είναι να αναπαραστήσουμε την καθημερινότητα :την φροντίδα σπιτιού, την
ετοιμασία φαγητού , την εργασία και την διαχείριση του ελεύθερου χρόνου.
Συμβουλευτική & Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
Στο Κέντρο μας ο ωφελούμενος δέχεται Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη μέσω της
Συμβουλευτικής σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο καθώς και Συμβουλευτική της
οικογένειας.
Σκοπός της Συμβουλευτικής είναι:


η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων.



η ενίσχυση της αυτοεικόνας/ αυτοαντίληψης
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Εργαστήριο Μαγειρικής /Εκπαιδευτική κουζίνα
Το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής κουζίνας προσφέρει στα άτομα με αναπηρίες τη
δυνατότητα εκμάθησης απλών συνταγών αλλά και δεξιοτήτων που απαιτούνται για
τη διαχείριση της κουζίνας.
Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:


η εκπαίδευση των παιδιών στην γνωριμία με την κουζίνα και των συσκευών
της



η εκπαίδευσή τους σε κοινωνικούς κανόνες σίτισης και



η βελτίωση των διατροφικών συνηθειών τους

Μέσα από ένα πρόγραμμα οργανωμένων καθημερινών δραστηριοτήτων τα παιδιά
μαθαίνουν να εκπαιδεύονται σε θέματα υγιεινής και αυτοφροντίδας. Το πρόγραμμα
περιλαμβάνει ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης, αφού τα άτομα
εκπαιδεύονται σε θέματα όπως: χρήση κουζίνας, εστιών φωτιάς, μαχαιριών, τρίφτη
κ.α. Προετοιμασία και παρασκευή εδεσμάτων –ροφημάτων. Στρώσιμο τραπεζιού,
πλύσιμο πιάτων- σκευών. Θέματα υγιεινής: πλένω πάντα τα χέρια πριν το φαγητό.
Μαθαίνουν πρακτικά να εφαρμόζουν ακαδημαϊκές γνώσεις( αριθμητική- έννοια
ποσότητας, εξάσκηση μνήμης, ενίσχυση αυτοεικόνας, μείωση αρνητικών
συναισθημάτων- συμπεριφορών, επικοινωνιακές δεξιότητες, ενισχύεται η ομαδική
εργασία.
Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους την
ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους επιτρέψει να ζήσουν με όσο το
δυνατό μεγαλύτερη αυτονομία στην καθημερινή τους ζωή.
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Εργαστήριο Πληροφορικής
Οι εκπαιδευόμενοι έρχονται σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες και εξοικειώνονται με
το διαδίκτυο , αλλά και με εκπαιδευτικά λογισμικά και παιχνίδια που αναπτύσσουν
δεξιότητες και συντηρούν την παλαιά γνώση. Αναλυτικότερα μαθαίνουν να
πληκτρολογούν και να μορφοποιούν ένα κείμενο, να εκτυπώνουν κ.α.
Πρόγραμμα εκπαίδευσης που εστιάζει επίσης στην ενίσχυση της εκπαίδευσης
πρακτικών

σχολικών

γνώσεων(

γραφή,

αριθμητική

μέσω

ηλεκτρονικού

υπολογιστή). Διαδραστικός πίνακας – παιχνίδια wii όπου ενισχύεται η συνεργασία
και οι επικοινωνιακές δεξιότητες των εκπαιδευομένων και μειώνονται οι αρνητικές
συμπεριφορές.

Εργαστήριο Εικαστικών
Οι εκπαιδευόμενοι έρχονται σε επαφή με διαφορετικές μορφές εικαστικών
(ζωγραφική, κολάζ, πηλοπλαστική ραπτική) χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά,
όπως: χάντρες, χαρτί, χαρτόνι, δέρμα, ξύλο, γυαλί, πλαστελίνη, πηλό κ.ά . Μέσω
των δραστηριοτήτων αυτών εξασκούν τις δεξιότητες αδρής και λεπτής
κινητικότητας, καλλιεργούν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα στο πλαίσιο της
ατομικής, κοινωνικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης και ένταξης. Στις
δραστηριότητες αυτές λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές διαφορές μεταξύ των
παιδιών ο ρυθμός εργασίας του κάθε παιδιού, οι προτιμήσεις των παιδιών ως προς
τα υλικά και τις δραστηριότητες που επιθυμούν.

4

ΚΔΑΠ ΑμεΑ «Νικόδημος Γραικός», Ράμφου 3-11,Αθήνα - Κάτω Πατήσια, 11145, Αττικής .
210-2025580, Mail: kdap-nikodimosgraikos@kokkori.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ &ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΔΑΠ
Γυμναστική- Άθληση
Η γυμναστική -άθληση συμβάλλει τόσο στην ψυχαγωγία και την εκτόνωση των
εκπαιδευόμενων, όσο και στη διατήρηση ή την ανάπτυξη της φυσικής τους
κατάστασης, η οποία συνδέεται άμεσα με την υγεία τους (σωματική και ψυχική).
Επιτρέπει σε όλα τα άτομα με αναπηρία να εναρμονίσουν την διαφορετικότητα
τους.
Ο χώρος απαρτίζεται από:


Στατικό ποδήλατο



Πολυόργανο



Δίζυγα



Στρώματα γυμναστικής



Κώνους- μπάλες



Λάστιχα ενδυνάμωσης



Διαδραστικό παιχνίδι με αθλήματα της αρεσκείας των εκπαιδευομένων
μέσω wii

Μουσική-χορός
Σκοπός της δραστηριότητας είναι να καλλιεργήσει το μουσικό συναίσθημα και την
αίσθηση του ρυθμού με απώτερο στόχο την κοινωνική προσαρμογή του ατόμου.
Μέσω της μουσικής μπορούν να εκφραστούν και να επικοινωνήσουν καλύτερα . Ο
χορός επίσης είναι ακόμη μια μορφή επικοινωνίας που αναζωογονεί το πνεύμα
αλλά και το σώμα.
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Εργαστήριο Ψυχαγωγίας και Δημιουργικής Απασχόλησης
Η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες:


εμπλουτίζει τις εμπειρίες



εξασκεί και εξελίσσει τις δεξιότητες



βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής

Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν μέρος σε παιχνίδια επιτραπέζια, διαδραστικά
παιχνίδια

και

σε

παίξιμο

ρόλων-θεατρικό

παιχνίδι,

θέαση

τηλεόρασης-

διαδραστικού πίνακα ( ταινιών-ειδήσεων)

Εργαστήριο Κεντήματος-/Χαντρών
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης λεπτής κινητικότητας. Το εργαστήριο έχει στόχο την
ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας – συγκέντρωσης προσοχής, την ανάπτυξη
δεξιοτήτων που άπτονται την ατομική φροντίδα(να ράψουν ένα κουμπί ή μια
ξηλωμένη κάλτσα ) σε συνδυασμό με την ψυχαγωγία και την ρύθμιση του
ελευθέρου χρόνου.
Ενισχύεται:


η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευομένων,



η μείωση αρνητικών συναισθημάτων,



η διαχείριση ελεύθερου χρόνου- χόμπυ,



η ενίσχυση της αυτοεικόνας του ενοίκου.
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Έξοδοι και επισκέψεις σε διάφορους χώρους
Μια από τις δραστηριότητες του κέντρου στα πλαίσια της ψυχαγωγίας των παιδιώνενηλίκων μας είναι και οι εκπαιδευτικές εξωτερικές δραστηριότητες. Στόχος μας η
κοινωνικοποίηση των εκπαιδευομένων , αλλά παράλληλα να επιτυγχάνεται και η
ευαισθητοποίηση της κοινότητας. Επίσης προγράμματα προσομοίωσης με την
καθημερινότητα, όπως βόλτα και αγορές σε μαγαζιά , διασκέδαση και ψυχαγωγία
με την έξοδο σε καφέ κ.α.
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ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210-2025580
MAIL: kdap-nikodimosgraikos@kokkori.gr
ΡΑΜΦΟΥ 3-11, ΑΘΗΝΑ
ΤΚ 11145
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
Παρακαλούμε να διαβαστεί προσεκτικά για την εύρυθμη λειτουργία του κέντρου. Σας
ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας.
Η λειτουργία του κέντρου δημιουργικής απασχόλησης έχει ενταχθεί ως φορέας στο
πρόγραμμα «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική
εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων
με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της Ε.Ε.Τ.Α.Α . Φορέας για τη
σύσταση και την λειτουργία του Κέντρου είναι το «ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN «ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ», ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΚΔΑΠ - ΑΜΕΑ «ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΓΡΑΙΚΟΣ».

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και
λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους, επί πέντε ημέρες την εβδομάδα, δηλαδή
Δευτέρα έως Παρασκευή.
ΠΡΩΙΝΟ ΤΜΗΜΑ
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 06:00 -14:00
AΠΟΓEYMATINO TMHMA
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 14:00-22:00
Το Κέντρο διακόπτει την λειτουργία του:
Κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος
Από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 2 Ιανουαρίου (γιορτές Χριστουγέννων)
Από τη Μεγ. Πέμπτη έως και την Τρίτη μετά του Πάσχα (γιορτές Πάσχα)
Από την 1η Αυγούστου μέχρι και την 31η Αυγούστου ( για την εκτέλεση εργασιών
συντήρησης).

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ – ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
Το σχολικό λεωφορείο θα ξεκινά από τις εγκαταστάσεις μας στις 06:00 για να
παραλάβει τους ωφελούμενους του πρωινού τμήματος από τις δηλωμένες διευθύνσεις
κατοικιών. Μόλις ολοκληρώνεται το ορισμένο δρομολόγιο θα επιστρέφει στην δομή για
την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι είναι υποχρεωτικό να έχει γνωστοποιηθεί
σε εμάς εκ των προτέρων το άτομο το οποίο θα παραδίδει αλλά και θα παραλαμβάνει
τον ωφελούμενο. Απαραίτητο έγγραφο αποτελεί το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας το
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οποίο θα υποδεικνύετε στην συνοδό του σχολικού λεωφορείου και κατά την παράδοση
και κατά την παραλαβή. Η παράδοση και παραλαβή θα γίνεται υποχρεωτικά και ΜΟΝΟ
στην ορισμένη διεύθυνση κατοικίας. Σε διαφορετική περίπτωση ο ωφελούμενος θα
επιστρέφει πίσω στο Κέντρο απ’ οπού και θα παραλαμβάνεται από τον κηδεμόνα.
Για την λειτουργία του απογευματινού τμήματος το σχολικό λεωφορείο θα ξεκινά
το δρομολόγιο στις 14:00 από τις εγκαταστάσεις μας. Θα παραδίδει τα παιδιά του πρωινού
τμήματος και ταυτόχρονα θα παραλαμβάνει τα παιδιά του απογευματινού τμήματος. Η
ώρα αποχώρησης των παιδιών που θα παρακολουθούν το απογευματινό τμήμα και θα
μετακινούνται με το σχολικό λεωφορείο θα είναι στις 20:30.
Στην περίπτωση που
επιθυμείτε να παραδίδετε και να παραλαμβάνετε τα παιδιά από και στον χώρο μας
εσείς, αυτό μπορεί να καταστεί δυνατό κατόπιν συνεννόησης πάντα με την ένδειξη της
ταυτότητα σας. Αν επιλέξετε αυτό το τρόπο μεταφοράς θα πρέπει να βρίσκεστε στο χώρο
τουλάχιστον 10 λεπτά πριν την λήξη του ωραρίου του τμήματος που παρακολουθεί ο
ωφελούμενος. Πιο συγκεκριμένα για το πρωινό τμήμα στις 13:50 και για το απογευματινό
τμήμα στις 21:50.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Ο ωφελούμενος θα πρέπει να φέρει στην τσάντα του ένα μπουκάλι νερό
(επαναχρησιμοποιούμενο), υποχρεωτικά μια αλλαξιά ρούχα (και εσώρουχα) καθώς και
την απαραίτητη κάρτα παρουσίας (ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΑΘΗΤΗ- ΚΑΠΑ) που εκτυπώνετε
στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Επισημαίνουμε ότι καλό θα ήταν να μην φέρει επάνω του αντικείμενα αξίας. Σε
περίπτωση απώλειας δεν φέρει καμία ευθύνη το κέντρο.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Σύμφωνα με τον κανονισμό όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ αν
κάποιος ωφελούμενος απουσιάσει συνεχόμενα παραπάνω από 5 εργάσιμες ημέρες τότε
η επιστροφή του στην δομή γίνεται αποκλειστικά και μόνο με χαρτί υγείας από ιατρό
που θα φέρει την σφραγίδα και υπογραφή του.

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Σε περίπτωση αδιαθεσίας είναι καλό να κρατάτε το παιδί στο σπίτι και να μας
ενημερώνετε εγκαίρως για την απουσία του. Αν κάποιο παιδί αισθανθεί αδιαθεσία κατά
την παραμονή του στο χώρο μας, θα ενημερωθείτε άμεσα έτσι ώστε να παραλάβετε το
παιδί από τη δομή. Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού ενημερώνουμε αμέσως το ΕΚΑΒ
έτσι ώστε να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Στο κέντρο απαγορεύεται η λήψη
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φαρμακευτικής αγωγής. Ωστόσο είναι καλό να γνωρίζουμε τι είδους φαρμακευτική αγωγή
λαμβάνεται, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να ενημερώσουμε σε περίπτωση που καταστεί
επείγον. Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να τηρείτε τα μέτρα της υγιεινής και να μας
ενημερώνετε σε περίπτωση που εντοπίσετε ψείρες ή οτιδήποτε άλλο, για προφύλαξη της
διασποράς. Συνιστούμε να μας ενημερώνετε στην περίπτωση που αλλάζει κάτι στην
διάθεση του παιδιού και είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε βοήθεια.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
Κατά την περαίωση της εγγραφής του παιδιού στην δομή είναι απαραίτητο να
προσκομίσετε στην υπεύθυνη κα Λούρη Χριστίνα, λεπτομερή ιατρικό φάκελο του παιδιού.
Επίσης υποχρεούστε να κάνετε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις που ορίζεται από τον
κανονισμό για την παρακολούθηση του παιδιού στην δομή. Πρόκειται να τηρηθεί απόλυτη
εχεμύθεια. Πρόσβαση στους ιατρικούς φακέλους θα έχει μόνο η υπεύθυνη του κέντρου
και ο κοινωνικός λειτουργός. Τα απαραίτητα έγγραφα είναι τα ακόλουθα:
1 Ταυτότητα ωφελούμενου
2 Ταυτότητες γονέων- κηδεμόνων / Δικαστικού Συμπαραστάτη
3 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4 Πιστοποιητικό Γεννήσεως
5 Αίτηση εισαγωγής από τους γονείς κηδεμόνες προς το ΚΔΑΠ-ΑμεΑ «Νικόδημος
Γραικός»
6 Υπεύθυνη δήλωση δικαστικού συμπαραστάτη για την ολοκληρωμένη και
ικανοποιητική παροχή των υπηρεσιών (κάθε εξάμηνο)
7 Δικαστική Απόφαση κηδεμονίας ωφελούμενου (όπου υπάρχει)
8 Υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία των συνοδών των ωφελούμενων κατά την
προσέλευση και αποχώρηση τους από το ΚΔΑΠ-ΑμεΑ «Νικόδημος Γραικός».
9 Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν.
3194/2003 (A' 267), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του
ν. 4229/ 2014 (Α' 8), όταν δε ο αιτών δεν είναι μαθητής, ιατρική βεβαίωση για την
κατάσταση υγείας του. Εφόσον σχετικό Ατομικό Δελτίο έχει ήδη εκδοθεί για την
υποβολή του στην σχολική μονάδα που φοιτά το φιλοξενούμενο παιδί, είναι
δυνατόν να προσκομίζεται αντίγραφό του.
10 Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας σε ισχύ από ΚΕΠΑ, ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ ή άλλη
αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή που λειτουργούσε μέχρι την ψήφιση του ν.
3863/2010 (Α' 115).
11 Βιβλιάριο Εμβολίων, του ωφελουμένου, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο
φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (παρ. 4, του άρ. 6 του Π.Δ 79/2017
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(ΦΕΚ Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α’ 142)
και από το άρθρο 74 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α’ 13)
12 Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων ή γονέων εν διαστάση είναι αναγκαία η
απόφαση ή το συμφωνητικό ανάθεσης της επιμέλειας του ωφελούμενου, ή
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον γονέα που έχει αναλάβει την επιμέλεια
του παιδιού, επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής
13 Για την εγγραφή αλλοδαπών γονέων επιπλέον απαραίτητα είναι η άδεια νόμιμης
παραμονής στην χώρα μας.
14 ΑΜΚΑ
Επίσης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο ωφελούμενος θα πρέπει
υποχρεωτικά να είναι εμβολιασμένος κατά της covid-19, εφόσον προβλέπεται
υποχρεωτικός εμβολιασμός για την ηλικία του.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ Rapid -test – ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι στη δομή θα διεξάγονται δωρεάν rapid- test σε όλους τους
εργαζόμενους αλλά και στους ωφελούμενους, σύμφωνα με το πρωτόκολλο λειτουργίας.
Κατά την διαδικασία εγγραφής θα πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο συναίνεσης σας
(υπεύθυνη δήλωση) για αυτή τη δράση. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος θα
ενημερώνεστε άμεσα για να παραλαμβάνετε τον ωφελούμενο για την αποφυγή της
διασποράς του ιού. Το άτομο θα απομονώνεται άμεσα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο
της δομής μας, με υποχρεωτική παρουσία συνοδού μέχρι την αποχώρησή του από το
κέντρο.
Θα θέλαμε επίσης να σας
ενημερώσουμε ότι η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική μόνο για τους εργαζομένους. Σε
περίπτωση όμως που κάποιος ωφελούμενος έχει εκπαιδευτεί στην χρήση της είναι εφικτό
να την χρησιμοποιεί. Η επιστροφή στο κέντρο θα γίνεται μόνο με αρνητικό μοριακό τεστ
σε περίπτωση μη εμβολιασμένου και με αρνητικό rapid σε περίπτωση εμβολιασμένου.
Στην πρώτη περίπτωση (ανεμβολίαστου), σύμφωνα με τις παρούσες συνθήκες, συνίσταται
10 ημέρες ανάρρωσης, ενώ στην δεύτερη περίπτωση (εμβολιασμένου) 5 ημέρες
ανάρρωσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΣΠΑ
Παρακαλούμε κατά την εγγραφή αλλά και κατά την διάρκεια του σχολικού έτους
να είμαστε σε άμεση επικοινωνία σχετικά με τα όποια έγγραφα προκύπτουν από την
Ε.Ε.Τ.Α.Α και η παράδοση τους να γίνεται σε εμάς σε όσο το δυνατόν λιγότερο χρονικό
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διάστημα.
Για την
εγγραφή απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
 Αίτηση του ίδιου του γονέα ή του κηδεμόνα του
 Βεβαίωση για την κατάσταση της υγείας του ΑμεΑ
 Γνωμάτευση Α΄ βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για το είδος και το
ποσοστό αναπηρίας του ΑμεΑ
 Έγγραφο «αξίας τοποθέτησης» (voucher)
 Εκτύπωση της κάρτας παρουσίας μαθητή (ΚΑΠΑ)
 Έγγραφο σύμβασης
 Έγγραφο εξουσιοδότησης
 Ταυτότητα

ΣΙΤΙΣΗ- ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Σύμφωνα με τους κανονισμούς λειτουργίας το κέντρο θα παρέχει στους
ωφελούμενους δεκατιανό γεύμα/ σνακ στο πρωινό τμήμα και απογευματινό γεύμα/ σνακ
στο απογευματινό τμήμα. Το σνακ αυτό θα είναι γιαούρτι ή κρέμα, φρούτο εποχής, τοστ.
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εξ αρχής αν υπάρχει κάποια αλλεργία ή δυσανεξία
σε κάποιο τρόφιμο για να αποκλειστεί από την διατροφή του συγκεκριμένου
ωφελούμενου. Το πρόγραμμα διατροφής ελέγχεται από διατροφολόγο ή παθολόγο και
δεν θα αλλάζει. Εξαιρούνται μόνο τα φρούτα εποχής.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ







Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη τη
μοναδικότητα, τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά κάθε παιδιού.
Στόχος είναι να διαμορφώσει ένα περιβάλλον που ενεργοποιεί το
ενδιαφέρον των παιδιών, προσφέροντας ερεθίσματα για παρατήρηση,
επικοινωνία, πειραματισμό, διερεύνηση, διατύπωση ερωτημάτων και
υποθέσεων και ανάπτυξη διαδικασιών κατανόησης.
Το πρόγραμμα του κέντρου στηρίζεται στον σεβασμό της ατομικότητας και
στην αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών και των ειδικών παιδαγωγών από
την προσέλευσή τους έως την αναχώρησή τους. Στόχοι είναι η
κοινωνικοποίηση, η ανάπτυξη των σωματικών, νοητικών, συναισθηματικών
και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών, η ένταξη τους σε ένα εκπαιδευτικό
και κοινωνικό πλαίσιο.
Σκοποί είναι :

ΚΔΑΠ ΑμεΑ «Νικόδημος Γραικός», Ράμφου 3-11,Αθήνα - Κάτω Πατήσια, 11145, Αττικής .
210-2025580, Mail: kdap-nikodimosgraikos@kokkori.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠΑμεΑ «ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΓΡΑΙΚΟΣ»- ΚΔΑΠ_06
α) η δημιουργική απασχόληση των παιδιών – εφήβων με αναπηρίες
β) η κοινωνική ένταξη παιδιών – εφήβων – ενηλίκων ατόμων με
αναπηρία
γ) η στήριξη της οικογένειας ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις
αποκλεισμού
δ) η βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών – εφήβων με
αναπηρίες και των οικογενειών τους.
 Προσαρμογή : Κάθε παιδί, όταν πρωτοέρχεται ή ξαναέρχεται μετά από
μεγάλο χρονικό διάστημα στο χώρο του κέντρου θα έχει την δυνατότητα να
εντάσσεται ομαλά στο περιβάλλον. Η προσαρμογή αυτή στο νέο
περιβάλλον χαρακτηρίζεται από ευελιξία, σεβασμό στην ιδιαιτερότητα του
κάθε παιδιού και, κυρίως στην συνεργασία του παιδαγωγικού προσωπικού
και της οικογένειας.
 Δεν επιτρέπονται δραστηριότητες που προϋποθέτουν επί πλέον οικονομική
επιβάρυνση των γονέων και στις οποίες δεν μπορούν να συμμετέχουν όλα
τα παιδιά.
Οι δραστηριότητες που θα λάβουν μέρος τα παιδιά είναι:
 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
 ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
 ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ
 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ
 ΓΡΑΦΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
 ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΑ)
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ
Η επικοινωνία σας με την κοινωνική υπηρεσία της δομής αλλά και με το ειδικά
καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού σε
ορισμένη ημερομηνία και ώρα. Για να κλείσετε ραντεβού σας, θα μπορείτε να καλείτε στην
γραμματεία του κέντρου τις ώρες 08:00 με 16:00. Η συνάντηση με τους γονείς είναι καλό
να πραγματοποιείται και δια ζώσης μια φορά το τρίμηνο έτσι ώστε να ενημερώνεστε για
την εξέλιξη του παιδιού.
Οι παραπάνω κανονισμοί λειτουργίας προκύπτουν από τον εσωτερικό κανονισμό
που έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα μας. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση είμαστε
στην διάθεσή σας και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 210- 2025580 και
στο email μας kdap-nikodimosgraikos@kokkori.gr
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