Λόγω της πανδημίας covid19 και τηρώντας τα πρωτόκολλα ασφάλειας, θα τηρηθεί
αυστηρή σειρά προτεραιότητας στις συμμετοχές. Για το λόγο αυτό, θα χρειαστεί να
κάνετε την αίτηση σας το συντομότερο, ηλεκτρονικά, στο email:
camp2020@likovrisipefki.gr μέχρι τις 30/06.
Με την έγκριση της αίτησης σας θα λάβετε, ηλεκτρονικά, ενημέρωση, προκειμένου
να αποστείλετε, με τον ίδιο τρόπο, τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
Για ερωτήσεις/διευκρινήσεις απευθυνθείτε στο email: camp2020@likovrisipefki.gr και
στα τηλ: 2106145148, 2106145147, 2106145151

Α΄ περίοδος:

6-17

Ιουλίου

Δηµιουργική
απασχόληση παιδιών

Β΄ περίοδος:

20-31
Ιουλίου

Τόπος υλοποίησης:

2ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης

Δικαιολογητικά συμμετοχής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα
Αντίγραφο ΔΕΚΟ ή Μισθωτηρίου αν πρόκειται για κάτοικο (φωτοτυπία)
Υπεύθυνη Δήλωση Απορρήτου
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (φωτοτυπία)
Δύο (2) Φωτογραφίες Διαβατηρίου, έγχρωμες
Ιατρικό Δελτίο υπογεγραμμένο από Ιατρό που πιστοποιεί ότι το
παιδί είναι υγιές Καρδιολογικά και Δερματολογικά και επιτρέπεται να
συμμετέχει σε Αθλητικές Δραστηριότητες και Κολύμβηση (φωτοτυπία)
7. Αντίγραφα Καταθετηρίου Τραπέζης
στον ακόλουθο σύνδεσμο (link) https://likovrisipefki.gr
μπορείτε να κατεβάσετε τα άνωθεν δικαιολογητικά

για παιδιά 5-12 ετών

Αγαπητοί συνδημότισσες και συνδημότες,

Αγαπητοί γονείς & κηδεμόνες,

Ο Δήμος μας διοργανώνει και εφέτος το Πρόγραμμα «Καλοκαιρινή
Απασχόληση: Καλοκαίρι στην πόλη». Ο στόχος του Προγράμματος είναι
από τότε που ξεκίνησε να δώσει μια επιπλέον λύση στις οικογένειες της
Λυκόβρυσης και της Πεύκης για τη φύλαξη και τη δημιουργική
απασχόληση των παιδιών τους κατά την περίοδο των θερινών διακοπών.
Ιδιαίτερα φέτος με τις δύσκολες συνθήκες που δημιουργεί η υγειονομική
κρίση, είναι ακόμη πιο επιτακτικό να προσφέρουμε αυτή τη δυνατότητα
στους εργαζόμενους γονείς.

Σε ένα καλοκαίρι διαφορετικό από όλα τα άλλα, ο Δήμος
Λυκόβρυσης-Πεύκης, πιστός στις δεσμεύσεις του για την στήριξη της
οικογένειας και την εναρμόνισή της με την επαγγελματική ζωή,
διοργανώνει και φέτος το πρόγραμμα «Καλοκαιρινή Δημιουργική
Απασχόληση Παιδιών 2020». Τηρώντας όλες τις οδηγίες των αρμόδιων
αρχών για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας των παιδιών,
περιμένουμε να υποδεχθούμε τους μικρούς μας φίλους σε ένα πλούσιο
πρόγραμμα δραστηριοτήτων, παιχνιδιού και άθλησης, προσαρμοσμένο
στην κάθε ηλικία. Τα παιδιά μας θα συναντήσουν φίλους, θα γίνουν μια
μεγάλη παρέα, θα παίξουν, θα διασκεδάσουν, θα δημιουργήσουν, θα
μάθουν. Στόχος μας είναι, τα παιδιά να περάσουν ξέγνοιαστα και
δημιουργικά για ένα χρονικό διάστημα στις καλοκαιρινές τους διακοπές,
αλλά και να συμβάλλουμε στην υποστήριξη των γονιών που εργάζονται.

Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης στην προώθηση των ψυχαγωγικών και
εκπαιδευτικών αξιών μέσα από ομαδικές δραστηριότητες που
προάγουν τη σωματική, ψυχολογική, κοινωνική, πνευματική και
συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.
Την ευθύνη για τη στήριξη και την εποπτεία έχει το Τμήμα Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και Εθελοντισμού του Δήμου ΛυκόβρυσηςΠεύκης, που έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα και βρίσκεται σε
συνεργασία με τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου και με τους Συλλόγους
Γονέων και Κηδεμόνων. Επίσης, για την προστασία των παιδιών θα
ληφθούν όλα τα μέτρα που προβλέπονται από τα σχετικά πρωτόκολλα.

Σας περιμένουμε!
Καλό Καλοκαίρι!

Εύχομαι κάθε επιτυχία στο Πρόγραμμα «Καλοκαιρινή Απασχόληση» και
στους συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες.
Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης
Τάσος Μαυρίδης

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Εθελοντισμού
Γιώργος Καρύμπας

