Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Κ.Δ.Α.Π
¨Imagine¨
Άρθρο 2
Σύσταση και σκοπός Κ.Δ.Α.Π Ιmagine
Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Imagine απασχολεί παιδιά ηλικίας 5-12 ετών μέσα από
δραστηριότητες και εργαστήρια που καλλιεργούν την δημιουργική σκέψη και φαντασία τους.
Το προσωπικό του ΚΔΑΠ Ιmagine αναλαμβάνει κυρίως τον ρόλο του καθοδηγητή- παιδαγωγού
ο οποίος προσφέρει απλόχερα τα εφόδια σε όλα τα παιδιά έτσι ώστε να δημιουργήσουν ότι
επιθυμούν στα πλαίσια των εργαστήριων και δραστηριοτήτων.
Στο ΚΔΑΠ Imagine πιστεύουμε ότι το κάθε παιδί είναι μοναδικό όπως και οι ανάγκες του.
Στόχος μας είναι η δημιουργία και διατήρηση των κατάλληλων συνθήκων οι οποίες θα
προσφέρουν το ιδανικό περιβάλλον για την κοινωνικό- συναισθηματική και γνωστική εξέλιξη
κάθε παιδιού. Παιδιά με ελαφρές αισθητηριακές ευαισθησίες όπως και κινητικά προβλήματα
είναι επίσης ευπρόσδεκτα στην ομάδα μας. Στο επίκεντρο της διδασκαλίας βρίσκεται η
αυτοπεποίθηση των παιδιών η οποία είναι η βάση για την περαιτέρω εξέλιξη της
προσωπικότητας και του δυναμικού τους.
Ο σκοπός του ΚΔΑΠ Imagine είναι:
●

●

η αξιοποίηση του ελευθέρου χρόνου των παιδιών μέσα από δημιουργικές, ατομικές και
ομαδικές δραστηριότητες/εργαστηρίων οι οποίες πραγματοποιούνται μέσα σε ένα
περιβάλλον που διέπετε κυρίως από περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθησία.
H διευκόλυνση της εργαζόμενης μητέρας

Το ΚΔΑΠ Ιmagine προσφέρει επιγραμματικά:
●
●
●
●

ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον για την ανάπτυξη και εξέλιξη γνωστικών και
κοινωνικό- συναισθηματικών δεξιοτήτων
ατομικές/ομαδικές δραστηριότητες και εργαστήρια
ανάπτυξη φιλικών δεσμών και αρμονικής συνύπαρξης
συνεργασία, καθοδήγηση γονέων καθώς και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν
συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Το K.Δ.Α.Π Ιmagine μπορεί να διασυνδέεται με τις εκπαιδευτικές μονάδες, τις κοινωνικές
υπηρεσίες των ΟΤΑ και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τους φορείς και τις υπηρεσίες
πολιτιστικής, αθλητικής, περιβαλλοντικής κ.α. τοπικής παρέμβασης και ανάπτυξης.

Άρθρο 3
Τεχνικές προδιάγραφες
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ΚΔΑΠ Imagine πληρούν τις τεχνικές προδιaγραφές όπως
αυτές ορίζονται στην υπουργική απόφαση αριθμού Π1β/Γ.Π. οικ 14851 ΦΕΚ
1397/Β/22-10-2001.

Άρθρο 4
Κριτήρια επιλογής παιδιών
Τα κριτήρια επιλογής των παιδιών για τις σχολικές περιόδους γίνονται με βάση τα κριτήρια του
KΔΑΠ και του αρμοδίου φορέα σε περίπτωση εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενου
προγράμματος (τα οποίο χρηματοδοτεί τους γονεiς).
Τα κριτήρια έχουν ως εξής:
1. Οικονομική κατάσταση γονέων: προηγούνται τα παιδιά οικογενειών με χαμηλά
εισοδήματα,
2. πολυτέκνων οικογενειών,
3. μονογονεϊκών οικογενειών,
4. γονέων με πνευματική και σωματική αναπηρία.

Άρθρο 5
Εγγραφή παιδιών
Για την εγγραφή των παιδιών υποβάλλονται απαραιτήτως τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση γονέα και κηδεμόνα,
2. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το ποιο να προκύπτει και η ηλικία του
παιδιού,
3. ιατρική βεβαίωση για την κατάσταση υγείας του παιδιού από γιατρό του δημοσίου
ΝΠΔΔ, ή Ασφαλιστικό οργανισμό,
4. αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους ή Εκκαθαριστικό
της Εφορίας του προηγουμένου έτους. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται να
υποβάλλει φορολογική δήλωση θα προσκομίζει βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ.
Σε περίπτωση κενών θέσεων κατά την διάρκεια της χρονιάς, επιτρέπεται εγγραφή νέων
ωφελούμενων η οποία εγκρίνεται ή απορρίπτεται μετά από απόφαση του Δ.Σ και της
Διευθύντριας του ΚΔΑΠ.

Σε περίπτωση επανεγγραφής ωφελούμενου, απαιτείται η χορήγηση όλων των παραπάνω
δικαιολογητικών.

Άρθρο 6
Ωράριο λειτουργίας του Κ.Δ.Α.Π Imagine

To Κ.Δ.Α.Π Ιmagine θα προσφέρει τις υπηρεσίες του από τις 12.00 μ.μ. μέχρι 20.00μ.μ
ημερησίως εκτός Σάββατου και Κυριακής. Θα υπάρχουν δυο βάρδιες των τεσσάρων ωρών
(12.00-16.00 και 16.00-20.00).
To ΚΔΑΠ Imagine προσαρμόζει τη λειτουργία του σε συμφωνία με το ωράριο των σχολείων της
περιοχής και των αναγκών των εργαζόμενων γονέων. Τo ΚΔΑΠ συνεχίζει την λειτουργία του
και κατά την διάρκεια των θερινών μηνών όπου το ωράριο είναι πρωινό.

Άρθρο 7
Προσωπικό
Στο ΚΔΑΠ Imagine θα απασχολείται εξειδικευμένο προσωπικό για την δημιουργική
απασχόληση ανάλογα με τα εργαστήρια και τις δραστηριότητες που θα διεξάγονται.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
●
●
●
●
●
●
●

θεατρολόγος,
Φυσικός,
ειδική παιδαγωγός,
σχολικός ψυχολόγος,
καθηγητής περιβαλλοντικής,
νηπιαγωγός,
ζωγράφος κ.α.

Οι παραπάνω θα είναι κάτοχοι ΑΕΙ η ΤΕΙ η κάτοχοι τίτλων σπουδών σχετικών με την
δημιουργική απασχόληση της ημεδαπής η ισοτίμων της αλλοδαπής.

Επιπρόσθετα, θα απασχολείται προσωπικό καθαριότητας και βοηθητικών εργασιών.
Η αναλογία εξειδικευμένου προσωπικού και αριθμό παιδιών είναι:2 ενήλικες για 25 παιδιά και 1
ενήλικας για 15 παιδιά.
Από το εξειδικευμένο προσωπικό του κέντρου, την Διευθυντική θέση θα κατέχει η Βασιλική
Σαΐτη η οποία θα ασκεί τα καθήκοντα της θέσης αυτής επιπλέον των κυρίων καθηκόντων της.
Η επιλογή του προσωπικού πραγματοποιείται με βάση τις ανάγκες του Κ.Δ.Α.Π από το Δ.Σ.
του Κ.Δ.Α.Π.
Το προσωπικό του ΚΔΑΠ θα παρέχει πιστοποιητικό υγείας το οποίο θα ανανεώνεται κάθε
χρόνο με ευθύνη του εργαζομένου.
Η τήρηση του ωραρίου από κάθε μέλος του προσωπικού είναι υποχρεωτική και η απουσία
πρέπει να είναι δικαιολογημένη μετά από ενημέρωση και έγκριση της Διευθύντριας του ΚΔΑΠ.
Το προσωπικό υποχρεούται να χορηγεί πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχήματος
ωφελούμενου με την βοήθεια προχείρου Φαρμακείου το οποίο θα παρέχει τα απολύτως
απαραίτητα συστατικά για άμεση χρήση.
Κάθε μέλος του προσωπικού έχει την ευθύνη να εκτελεί τα καθήκοντά του και να φροντίζει για
την εύρυθμη λειτουργία του Κ.Δ.Α.Π.

Άρθρο 8
Ευθύνες
Η Βασιλική Σαΐτη η οποία αιτείται της έκδοσης αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του ΚΔΑΠ
Ιmagine στην νήσο Κω, ευθύνεται για την άρτια οργάνωση και απρόσκοπτη λειτουργία αυτών
και υποχρεώνεται να συμμορφώνεται με τις, κάθε φορά, παρεχόμενες οδηγίες της
εποπτεύουσας Αρχής.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Στο ΚΔΑΠ Imagine θα τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία:
1. Βιβλίο συμβάντων,
2. βιβλίο παρουσίας παιδιών,
3. βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού του κέντρου.

Άρθρο 10
Έλεγχος
Ο έλεγχος για την καλή λειτουργία του ΚΔΑΠ Imagine διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κω και συγκεκριμένα του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας και
η διευθύντρια του ΚΔΑΠ έχει την ευθύνη της συμμόρφωσης αναλόγως με τις οδηγίες της
εποπτεύουσας Αρχής.

