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Αγαπητοί δημότες,
Με µεγάλη χαρά παρουσιάζουµε
τον απολογισµό του έτους 2018,
ενός έτους δηµιουργικού µε
δράσεις σε όλους τους τοµείς
που δραστηριοποιείται η
Κοινωφελής Επιχείρηση του
Δήµου Ασπροπύργου (ΚΕΔΑ).
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Όπως θα δείτε στις σελίδες που ακολουθούν
καταφέραµε να υλοποιήσουµε όλες τις δεσµεύσεις
που αναλάβαµε µε σχέδιο και πολύ δουλειά.
Πετύχαµε να:
Συνεχίσουµε το πρόγραµµα υποστήριξης κατ' οίκον,
«Bοήθεια στο σπίτι» µε χρήµατα του Δήµου
Μεγαλώσουµε τα Κέντρα Δηµιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και από 20 παιδιά το
2016-2017 καταφέραµε να απασχολήσουµε 260 το
2017-2018 και ξεπεράσαµε τα 500 παιδιά τη σχολική
χρονιά 2018-2019
Δηµιουργήσουµε Γραφείο Κοινωνικών
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στελεχωµένο από
έµπειρο ψυχολόγο
Αναβαθµίσουµε τους βρεφικούς σταθµούς και να
τους κάνουµε πρότυπο τόσο από πλευράς
ερεθισµάτων προς τα παιδιά (εκπαιδευτικό
πρόγραµµα) όσο και σε έµψυχο προσωπικό και
υλικοτεχνική υποδοµή
Στηρίξουµε τους ανέργους µε την ίδρυση Γραφείου
Απασχόλησης, συµβουλευτικά και υποστηρικτικά
ακόµα και για προγράµµατα του ΟΑΕΔ
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήµου Ασπροπύργου
(ΚΕΔΑ) µε την υποστήριξη του Δηµάρχου µας
κ. Νικολάου Μελετίου, απέδειξε τον τελευταίο χρόνο
ότι έχει πολλές δυνατότητες και προοπτικές για να
βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των δηµοτών.
Η χρονιά που τελειώνει µας δίδαξε πολλά, µας
έδωσε γνώση αλλά και δύναµη να συνεχίσουµε να
προσφέρουµε.

Σας ευχαριστώ όλους και όλες για την υποστήριξη.
Σοφία Μαυρίδη
Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήµου Ασπροπύργου

Μία υπηρεσία που από τα 20 παιδιά του 2016-2017,
εξυπηρέτησε 260 το 2017-2018 και είµαστε έτοιµοι να φτάσουµε
τα 600 τη σχολική χρονιά 2018-2019.

«Μόνο χαρούµενα πρόσωπα», αυτό είναι το σύνθηµα που έχουµε στα Κέντρα
Δηµιουργικής Απασχόληση Παιδιών (ΚΔΑΠ) µία υπηρεσία της Κοινωφελούς επιχείρησης
του Δήµου Ασπροπύργου (ΚΕΔΑ) που έχει διπλό στόχο.
Ο πρώτος, προφανής, να προσφέρει σε παιδιά έως 12 ετών απογευµατινές δράσεις
απασχόλησης πλούσιες σε ενδιαφέροντα και ο δεύτερος να καλύψει από την πλευρά των
γονέων µέρος των εξωσχολικών δραστηριοτήτων που θα πλήρωναν σε µία εποχή κρίσης
βοηθώντας να εξοικονοµήσουν αρκετά χρήµατα στον οικογενειακό προϋπολογισµό.
Σε όλες τις δοµές παρέχουµε µουσική παιδεία και µουσικά όργανα, θεατρολογία,
παραδοσιακούς και σύγχρονους χορούς, σκάκι, εικαστικά, κατασκευές, αλλά και
αθλήµατα µε εξειδικευµένους καθηγητές. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι από 2 καθηγητές
το 2017 έχουµε πλέον 28!
Τα παιδιά µαθαίνουν παίζοντας, διασκεδάζουν και δηµιουργούν. Ταυτόχρονα είχαν τη
χαρά να παρουσιάσουν τη δουλειά τους µε τη λήξη της σχολικής χρονιάς, το καλοκαίρι,
στο θεατράκι του Δήµου σε µία εκδήλωση όπου συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 1.000
δηµότες. Ντυµένα οµοιόµορφα µε µπλουζάκια του ΚΔΑΠ παρουσίασαν θεατρικά
δρώµενα, χορούς παραδοσιακούς και µοντέρνους (latin, zumba),η χορωδία παρουσίασε
έργα µε ευρωπαϊκή και βυζαντινή µουσική και η ηθοποιός Βίνα Ασίκη µε τη φιλική
συµµετοχή της και το χοροθέατρο «Άµυνα» διασκέδασαν όλους τους παρευρισκόµενους.

Για εµάς στη ΚΕΔΑ ήταν µία ηµέρα ικανοποίησης,
βλέποντας τα χαµόγελα των παιδιών και την περηφάνια
των γονέων, δίνοντας µας δύναµη και κουράγιο να
συνεχίσουµε και φέτος µε ακόµα µεγαλύτερη όρεξη για
δουλειά.
Αυτός είναι και ο λόγος που οι αιτήσεις για τη σχολική
χρονιά 2018-2019 ξεπέρασαν τα 600 παιδιά, αριθµός
που ανέβασε κατά πολύ τον πήχυ των προσδοκιών σε
όλους µας µε αποτέλεσµα να δηµιουργήσουµε τη
σχολική χρονιά που διανύουµε και 5ο ΚΔΑΠ.
Χαιρόµαστε µε τη χαρά των παιδιών και συνεχίζουµε…
Αυτό είναι δέσµευση, για να συνεχίσουµε να βλέπουµε
«µόνο χαρούµενα πρόσωπα».
Παράλληλα, επειδή πιστεύουµε ότι πρέπει να αποκτούν
και Παιδεία, τα παιδιά του ΚΔΑΠ συµµετείχαν στο
φιλανθρωπικό bazaar του Κοινωνικού Παντοπωλείου,
µαθαίνοντας από αυτή τη µικρή ηλικία την αξία της
προσφοράς κάτι που θα επαναληφθεί και φέτος.
Ακόµα τα Χριστούγεννα του 2017 για πρώτη φορά η
ΚΕΔΑ µοίρασε δώρα σε όλα τα παιδιά ενώ συµµετείχαν
σε µία διαδραστική θεατρική παράσταση, τις Απόκριες
(2018) διοργανώσαµε πάρτι, µεταµφιέστηκαν, χόρεψαν
και διασκέδασαν, το Πάσχα διακόσµησαν τις λαµπάδες
τους και πήραν σοκολατένια αυγά, στη γιορτή της
µητέρας χάρισαν γλαστράκια στις µαµάδες τους και
πολλά ακόµα χαρίζοντας κάθε µέρα χαµόγελα.

Κερδίσαµε το στοίχηµα
της αναβάθµισης

Βρεφικοί Σταθµοί

Η νέα διοίκηση της ΚΕΔΑ κέρδισε το στοίχηµα της αναβάθµισης των βρεφικών σταθµών σε
λιγότερο από 12 µήνες. Από τις 14 Μαρτίου 2017, µεσούσης της σχολικής χρονιάς 2016-2017 που
ο Δήµαρχος Ασπροπύργου κ. Νικόλαος Μελετίου, ανέθεσε καθήκοντα προέδρου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήµου Ασπροπύργου, στην κα Σοφία Μαυρίδη τέθηκε το
ερώτηµα, «τι είδους βρεφικούς σταθµούς θέλουµε».
Η απάντηση ήταν εύκολη: Θέλουµε σταθµούς που δεν θα κάνουν απλή φύλαξη σε κάποια άδεια
δωµάτια µε υποτυπώδεις συνθήκες, αλλά θα δίνουν ερεθίσµατα στα παιδιά, θα µαθαίνουν
πράγµατα, θα αποκτούν ενδιαφέροντα θα βρίσκονται σε χώρους όπου πληρούν προδιαγραφές
ασφαλείας, θα φτιάξουµε δηλαδή βρεφικούς σταθµούς πρότυπα και για τους άλλους δήµους.
Έχοντας λοιπόν σαφή προσανατολισµό, µε πολύ δουλειά, αλλά και θετική διάθεση καταφέραµε
σήµερα ο Δήµος Ασπροπύργου να έχει αποκτήσει και 3ο βρεφικό σταθµό (εγκαινιάζεται µέσα
στον Δεκέµβρη) στην περιοχή «Τρύπα Αλεπού» µία περιοχή όπου µένουν 9.000 κάτοικοι, αλλά και
να τους εξοπλίσουµε µε παιχνίδια µε δάπεδα ασφαλείας κ.ά. Φυσικά το µεγαλύτερο βάρος
µας δόθηκε στο έµψυχο προσωπικό που είναι καταρτισµένο µε πτυχιούχους από το ΤΕ
Βρεφονηπιοκόµων.
Είναι περιττό να πούµε ότι οι βρεφικοί σταθµοί έχουν σκοπό τη φροντίδα, την προσχολική αγωγή,
τη διαπαιδαγώγηση, τη φύλαξη, την φροντίδα, την ηµερήσια διατροφή, τη συναισθηµατική,
κοινωνική και ψυχοσωµατική ανάπτυξη των παιδιών, την προπαρασκευή τους για τη φυσική
µετάβαση από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον. Ακόµα η λειτουργία των βρεφικών
σταθµών είναι σηµαντική και για τους γονείς. Επιτρέπει στους εργαζόµενους να συνεχίσουν
απρόσκοπτα να δουλεύουν εξασφαλίζοντας τα µέσα για τα παιδιά τους, ενώ δίνει την ευκαιρία και
σε άνεργους γονείς να αναζητήσουν ίσες ευκαιρίες απασχόλησης.

Ηµερίδα ενηµέρωσης
Μην «πατάτε» τη ΛΕΑ

Οι βρεφικοί σταθµοί σήµερα:
• Εξυπηρετούν συνολικά 150 παιδιά,
αυξάνοντας τους σταθµούς από δύο (2) σε τρεις (3).
• Στελεχώνονται από εξειδικευµένο και άριστα καταρτισµένο
προσωπικό, απόφοιτους ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων
• Προσφέρουν νέα εκσυγχρονισµένα εκπαιδευτικά
προγράµµατα προάγοντας τις δεξιότητες των παιδιών
• Διαθέτουν σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισµό και
προδιαγραφές ασφαλείας (ειδικά δάπεδα, πυρασφάλεια κλπ.)
• Λειτουργούν έντεκα (11) µήνες το χρόνο καλύπτοντας
τις αυξηµένες υποχρεώσεις των γονέων

Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση γονέων και παιδιών στην ηµερίδα ενηµέρωσης για την οδική
ασφάλεια που διοργάνωσε η ΚΕΔΑ σε συνεργασία µε την ΜΚΟ «My Grand Road» και θέµα τη
Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ). Παρουσία του δηµάρχου Ασπροπύργου κ. Νικολάου Μελετίου
και του διοικητού Τροχαίας οι γονείς αντιλήφθησαν τη σπουδαιότητα να είναι η ΛΕΑ ελεύθερη
από αυτοκίνητα ΙΧ και τα παιδιά µέσα από το παραµύθι «Λέα Λεοπούλου η ηρωίδα που σώζει»
κατάλαβαν τη σηµασία που έχει για να φτάσουν γρήγορα τα οχήµατα έκτακτης ανάγκης σε
διάφορα περιστατικά και να σώσουν συνανθρώπους µας.
Η πρόεδρος της ΚΕΔΑ κα Σοφία Μαυρίδη µιλώντας στην εκδήλωση τόνισε: «Σωστός πολίτης
είναι ο ενηµερωµένος πολίτης και εµείς στην ΚΕΔΑ προσπαθούµε να το κάνουµε πράξη σε όλες
τις ηλικίες. Αυτός είναι και ο σκοπός της συγκεκριµένης ηµερίδας ενηµέρωσης που εντάσσεται
σε ένα µεγαλύτερο πρόγραµµα ενηµερωτικών δράσεων που θα υλοποιήσει τους επόµενους
µήνες η ΚΕΔΑ. Ειδικότερα για τη ΛΕΑ, τα παιδιά µέσα από το παραµύθι θα µάθουν τη
χρησιµότητα της ΛΕΑ και οι µεγάλοι από τις τοποθετήσεις των ειδικών θα καταλάβουν ότι δεν
πρέπει να τη χρησιµοποιούν όσο και εάν βιάζονται».

Φροντίζουµε αυτούς
που µας φρόντισαν

Περισσότερα από 120 άτοµα εξυπηρετούµε
σε καθηµερινή βάση.
Κάθε ηλικιωµένος έχει την δική του ιστορία, την
προσωπικότητά του, την αξιοπρέπειά του και την
υπερηφάνεια του και οφείλουµε να του φερόµαστε
µε σεβασµό. Για αυτό και η ΚΕΔΑ έχει εντάξει το
πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι» στις δράσεις της
µε κονδύλια που έχει εξασφαλίσει από τον Δήµο
Ασπροπύργου. Στο σηµείο αυτό να σηµειώσουµε
ότι ο Δήµος µας είναι ανάµεσα στους ελάχιστους
στην Ελλάδα που συνεχίζει το πρόγραµµα µε ιδίους
πόρους.
Η δράση που υλοποιείται µε κοινωνικό λειτουργό,
νοσηλεύτρια, οικογενειακή βοηθό και οδηγό
εξυπηρετεί όχι µόνο ηλικιωµένους αλλά και ΑµΕΑ
και έχει στόχο την παραµονή των συγκεκριµένων
ατόµων στο οικείο περιβάλλον τους, την αποφυγή
χρήσης ιδρυµατικής φροντίδας ή καταστάσεων
κοινωνικού αποκλεισµού.
Το εντυπωσιακό είναι ότι για το 2018 το πρόγραµµα
«Βοήθεια στο σπίτι» εξυπηρέτησε περισσότερα από
120 άτοµα σε καθηµερινή βάση και είµαστε ως
ΚΕΔΑ πολύ περήφανοι.

«Βοήθεια στο σπίτι»

Ηµερίδα για την
ανάπτυξη του Θριάσιου πεδίου
Σε µία περίοδο που η Επιχειρηµατικότητα είναι
«δαιµονοποιηµένη», η Κοινωφελής Επιχείρηση του
Δήµου Ασπροπύργου (ΚΕΔΑ) ανέλαβε τη µεγάλη
ευθύνη να λειτουργήσει «Γραφείο Απασχόλησης»
να βοηθήσει συµπολίτες µας να βρούνε εργασία
να αναβαθµίσει την ποιότητα ζωής να συµβάλει
στην τοπική ανάπτυξη.
Η ΚΕΔΑ διεκδίκησε και πήρε τρία προγράµµατα
του ΟΑΕΔ βοηθώντας δηµότες µας να υποβάλλουν
αιτήσεις και τελικά να επιλεγούν και συγκέντρωσε
βιογραφικά από περίπου 4.000 άτοµα που
εξυπηρέτησε το γραφείο απασχόλησης.
Τώρα είµαστε έτοιµοι να κάνουµε το επόµενο
βήµα.
Το Σεπτέµβριο διοργανώσαµε ηµερίδα µε θέµα,
«Ανάπτυξη στο Θριάσιο Πεδίο», συµµετοχή
στελεχών των µεγαλυτέρων εταιριών που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή µε σκοπό να
διασυνδέσουµε το γραφείο απασχόλησης µε τις
επιχειρήσεις.
Για την ΚΕΔΑ οφείλουµε να εργαστούµε όλοι από
κοινού για να χτίσουµε ένα καλύτερο µέλλον.

Ψυχολογική υποστήριξη
Σε µία κοινωνία που τρέχει µε ρυθµούς γρήγορους,
πολλές φορές υπάρχουν άτοµα που δεν µπορούν να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, που αµφιβάλλουν για
τον εαυτό τους που ζητάνε υποστήριξη ψυχολογική.
Η ΚΕΔΑ δηµιούργησε το πρόγραµµα διαθέτοντας σε
όσους συµπολίτες µας το έχουν ανάγκη ειδική
ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό.
Το εξειδικευµένο προσωπικό διοργανώνει ατοµικές
συνεδρίες µε τους ωφελούµενους του προγράµµατος
για όσο διάστηµα χρειαστεί, διοργανώνει δράσειςοµιλίες στα σχολεία και συζητήσεις µε τους γονείς µε
διάφορα θέµατα όπως για παράδειγµα «τα όρια στα
παιδιά».

Στηρίζουµε τη γυναίκα

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήµου Ασπροπύργου (ΚΕΔΑ) είναι γένους… θηλυκού.
Σχεδιάσαµε, δηµιουργήσαµε και υλοποιούµε δράσεις για τη γυναίκα, στηρίζοντας τη θέση
της στην κοινωνία και την οικογένεια. Προσπαθούµε µέσα από δράσεις να στηρίξουµε τις
γυναίκες ώστε να βρούνε τη θέση που τους αξίζει µέσα στην οικογένεια, συνεργαζόµαστε µε
τη Δρ. Δέσποινα Σβουρδάκου (Εγκληµατολόγο, διδάκτωρ στο Πάντειο Πανεπιστήµιο), ενώ
ετοιµάζουµε και µαθήµατα αυτοάµυνας σε συνεργασία µε τον πρόεδρο της πανελλήνιας
οµοσπονδίας πολεµικών τεχνών.

Χριστουγεννιάτικη γιορτή
µε φιλανθρωπικό µήνυµα

22 / 12 /18
Στηρίζουµε το Λύρειο
Παιδικό Ίδρυµα- Ορθόδοξο Χωριό
Τα Χριστούγεννα
είναι η αγαπηµένη γιορτή των παιδιών.
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήµου Ασπροπύργου (ΚΕΔΑ)
διοργανώνει για 2η συνεχή χρονιά µία µεγάλη εκδήλωση για όλα τα
παιδιά που συµµετέχουν στα Κέντρα Δηµιουργικής Απασχόλησης
(ΚΔΑΠ) µε χορό, µουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις.
Ραντεβού, το Σάββατο 22 Δεκεµβρίου 2018
στο Δηµοτικό Κινηµατοθέατρο «Γαλαξίας», στις 6 µ.µ.
Σας περιµένουµε όλους, παιδιά και γονείς για να διασκεδάσουµε και να
χαρίσουµε πολλά χαµόγελα στα πρόσωπα των παιδιών.
Τα Χριστούγεννα όµως είναι γιορτή αγάπης και προσφοράς.
Και φέτος η γιορτή των παιδιών θα έχει ένα κοινωνικό µήνυµα.
Τα παιδιά πρέπει να µάθουν ότι είναι ωραίο να παίρνουν δώρα όµως
νιώθουν καλύτερα όταν δίνουν.
Συγκεντρώνουµε λοιπόν ρούχα που είναι σε άριστη κατάσταση καθώς
και κλινοσκεπάσµατα για τα 65 παιδιά που φιλοξενεί το Λύρειο Ίδρυµα
στην Πεντέλη το οποίο καταστράφηκε από τη µεγάλη πυρκαγιά που
είχαµε στο Μάτι το καλοκαίρι.

Τεύχος Νο1
Εκδότης
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήµου Ασπροπύργου (ΚΕΔΑ)
Πρόεδρος ΔΣ ΝΠΙΔ ΚΕΔΑ:
Σοφία Μαυρίδη

Στοιχεία Επικοινωνίας:
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