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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   

 

«Γηαθνπέο ζην Σρνιείν» 

Σν Ίδξπκα «ηαύξνο Νηάξρνο» ζηεξίδεη ην πξόγξακκα  

δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο παηδηώλ ηεο ΔΛΙΞ  

ζην Γήκν Αζελαίσλ.  

 
 

Η Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε «ΔΛΙΞ», αληιώληαο από ηελ 25εηή εκπεηξία ηεο ζην ρώξν ηνπ 

εζεινληηζκνύ, ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ηεο πινπνίεζεο δξάζεσλ κε θνηλσληθό αληίθξηζκα, 

δεκηνπξγεί, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Ιδξύκαηνο «ηαύξνο Νηάξρνο», ην πξόγξακκα δεκηνπξγηθήο 

απαζρόιεζεο γηα παηδηά 6 έσο 12 εηώλ κε ηίηιν «Γηαθνπέο ζην Σρνιείν». 

 

ηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα ππνζηεξίμεη ηνπο εξγαδόκελνπο γνλείο θαη ηηο νηθνγέλεηεο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, πξνζθέξνληαο ηελ δπλαηόηεηα ζηα παηδηά ηνπο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηόηεηεο όπνπ ζα αλαδεηρζνύλ ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη ζα 

αλαπηπρζνύλ ηα ηαιέληα ηνπο κέζα από έλα πξόγξακκα δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο κε νκάδεο 

θαηαξηηζκέλσλ εζεινληώλ από όιν ηνλ θόζκν θαη εηδηθώλ παηδαγσγώλ ηεο ΔΛΙΞ. 

 

Μέζσ δηαδξαζηηθώλ παηρληδηώλ θαη εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ πξνγξακκάησλ γηα παηδηά, αιιά θαη κε 

πνιύ θέθη, νη δηεζλείο νκάδεο εζεινληώλ ηεο ΔΛΙΞ κε ηελ θαζνδήγεζε εηδηθώλ παηδαγσγώλ,  ζα 

απαζρνιήζνπλ δεκηνπξγηθά γηα νξηζκέλεο ώξεο ηελ εκέξα ηα παηδηά, ζηνλ νηθείν ρώξν ηνπ 

ζρνιείνπ, πξνζθέξνληαο ηνπο κηα δηαπνιηηηζκηθή εκπεηξία πνπ θαηαξγεί ηηο δηαθνξέο αλάκεζα 

ζηνπο ιανύο. Σα παηδηά πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ ην πξόγξακκα «Γηαθνπέο ζην ρνιείν» ζα 

πεξάζνπλ δεκηνπξγηθά ηνλ ρξόλν ηνπο κε δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο αζιεηηζκό, ζεαηξηθό 

παηρλίδη, εηθαζηηθά, ρνξό θαη νκαδηθά παηρλίδηα, ελώ παξάιιεια ζα ζπκκεηέρνπλ ζε 

δξαζηεξηόηεηεο πεξηβαιινληηθήο θαη δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. 

 

πλνιηθά ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ 10 πξνγξάκκαηα δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο παηδηώλ δηάξθεηαο 

2 εβδνκάδσλ ην θαζέλα, από ηηο 2 Ινπιίνπ κέρξη ηηο 10 Απγνύζηνπ. Σα πξνγξάκκαηα ζα 

θηινμελεζνύλ ζε δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θηινδνμώληαο λα θαιύςνπλ αλάγθεο 

όρη κόλν ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο αιιά θαη γεηηνληθώλ Γήκσλ. Σα πξνγξάκκαηα απηά ζα 

δεκηνπξγήζνπλ 1000 πεξίπνπ ζέζεηο γηα παηδία, ζην ζύλνιό ηνπο, πξνζπαζώληαο λα 

ππνζηεξίμνπλ νηθνγέλεηεο πνπ ην έρνπλ αλάγθε. 
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Η ζπκκεηνρή είλαη ΓΩΡΔΑΝ θαη αλνηρηή ζε όια ηα παηδηά 6-12 εηώλ, νηθνγελεηώλ κε θνηλσληθό-

νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. Γηα ηηο εγγξαθέο ησλ παηδηώλ ζα ηεξεζεί απζηεξά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο 

ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. 

 

Σν πξόγξακκα ηεο ΔΛΙΞ «Γηαθνπέο ζην ρνιείν» ζηεξίδεηαη από ην Ίδξπκα «ηαύξνο Νηάξρνο», 

σο κέξνο ηεο ηξηεηνύο πξσηνβνπιίαο ηνπ Ιδξύκαηνο, πξνο ελίζρπζε όζσλ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο 

βνήζεηαο ιόγσ ηεο ηξέρνπζαο θνηλσληθννηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα θαη ηειεί ππό ηελ 

αηγίδα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. 

 

Η θα Διέλε Γαδή, Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΔΛΙΞ, αλαθέξεη: «Η 

πνιπεηήο δξάζε καο ζηνρεύεη δηαξθώο ζηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθώλ γύξω καο, κέζα από ηελ 

ελεξγή ζπκκεηνρή ηωλ εζεινληώλ καο ζηα θνηλά. Πξνζπαζνύκε δηαξθώο λα κεηαιιάζνπκε ηελ 

αηομική εσαιζθηζία και εγρήγορζη ηωλ εζεινληώλ καο ζε ζσλλογικό τρέος. Καζώο 

αλήθνπκε ζε «ζύλνια», έρνπκε αλάγθεο ζύκπξαμεο θαη ζύκπιεπζεο. Οη δξάζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Διακοπές ζηο Στολείο», ζηνρεύνπλ λα ππεξεηήζνπλ ηηο απμεκέλεο αλάγθεο 

ππνζηήξημεο νκάδωλ ηεο θνηλωλίαο ζήκεξα, ηνπ «ζπλόινπ» ζην νπνίν όινη αλήθνπκε. Θα 

δώζνπκε κε ηξόπν δεκηνπξγηθό θαη επθάληαζην, ηε δπλαηόηεηα ζε 700 εως1.000 παιδιά λα 

γλωξίζνπλ καδί κε 150 εθελονηές από διάθορες τώρες, κηα κνλαδηθή πνιππνιηηηζκηθή 

βηωκαηηθή εκπεηξία».  

 

Πιεξνθνξίεο – Δγγξαθέο:  
 
Από ηηο 11/06 θαη κέρξη λα ζπκπιεξσζνύλ νη ζέζεηο, ώξεο: 9.00 – 13.00. Οη εγγξαθέο ζα 
γίλνληαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Π. ηνπ εθάζηνηε δηακεξίζκαηνο. 
 
Πεξίνδνη θαη Φώξνη δηεμαγωγήο δξαζηεξηνηήηωλ  
 
1ε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα : 51ν Γεκνηηθό, Αθνκηλάηνπ 40, Πι. Βάζεο, Αζήλα 
Πεξίνδνη: 2 Ινπιίνπ – 13 Ινπιίνπ, 16 Ινπιίνπ – 27 Ινπιίνπ, 30 Ινπιίνπ – 10 Απγνύζηνπ 
Δγγξαθέο: Γ/λζε: πι. Ηξώσλ Ψπξξή, Σει. επηθνηλσλίαο: 210-5277931, Κα. Καηεξίλα Κνληνύ 
 
3ε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα : 72ν Γεκνηηθό, Δπηαράιθνπ θαη Αθηαίνπ 2, Θεζείν, Αζήλα 
Πεξίνδνη: 9 Ινπιίνπ – 20 Ινπιίνπ,  23 Ινπιίνπ – 3 Απγνύζηνπ 
Δγγξαθέο: Γ/λζε: Σξηώλ Ιεξαξρώλ 74, Πεηξάισλα, Σει. επηθνηλσλίαο: 210-3424343, Κα. 
Διέλε Γξνύδα 
 
5ε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα : 39ν Γεκνηηθό, Αραξλώλ 399 θαη Σζνύληα, Παηήζηα, Αζήλα 
Πεξίνδνη: 2 Ινπιίνπ – 13 Ινπιίνπ, 16 Ινπιίνπ – 27 Ινπιίνπ, 30 Ινπιίνπ – 10 Απγνύζηνπ 
Δγγξαθέο: Παηεζίσλ 237, πι. Κνιηάηζνπ, Σει. Δπηθνηλσλίαο: 2108671620, Κα. Μαξία Γξίβα 
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6ε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα : 150ν Γεκνηηθό, Κνδξηγθηώλνο 26, Κπςέιε, Αζήλα 
Πεξίνδνη: 9 Ινπιίνπ – 20 Ινπιίνπ,  23 Ινπιίνπ – 3 Απγνύζηνπ  
Δγγξαθέο: Θήξαο 31, πι. Ακεξηθήο, Σει. επηθνηλσλίαο: 210-8654102,  Κα. Αιέθα 
Κσλζηαληηλίδε 
 
 
Σρεηηθά κε ηελ ΔΛΙΞ – Πξνγξάκκαηα Δζεινληηθήο Δξγαζίαο 

Η κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε ΔΛΙΞ θαιιηεξγεί ηελ εζεινληηθή ζπλείδεζε θαη πξνσζεί ηελ εζεινληηθή 
πξνζθνξά από ην 1987. 
Βαζηθόο ζηόρνο ηεο ΔΛΙΞ είλαη ε ζπκβνιή ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ αηόκνπ θαη ηελ εμέιημε ηνπ σο 
πνιίηε ηνπ θόζκνπ κέζα από ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ζηα θνηλά. 
Η ΔΛΙΞ πξαγκαηνπνηεί  δηεζλείο δξάζεηο εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο κε αληηθείκελν ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο, ηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ηελ πξνώζεζε ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηελ 
θνηλσληθή πξνζθνξά. 
Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηεο ε νξγάλσζε ζπλεξγάδεηαη κε Οξγαληζκνύο Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο, Κξαηηθνύο Φνξείο, εηαηξίεο, Ιδξύκαηα θαζώο θαη κε ηνπηθνύο πεξηβαιινληηθνύο θαη 
πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο. 
Η ΔΛΙΞ  είλαη κέινο ηνπ δηεζλνύο δηθηύνπ Alliance of European Voluntary Service Organizations, ηνπ 
Conservation Volunteers Alliance, ηνπ Παλειιελίνπ Γηθηύνπ Οηθνινγηθώλ Οξγαλώζεσλ θαη  ηνπ Γηθηύνπ 
Δζεινληηζκόο θαη Πεξηβάιινλ. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζην www.elix.org.gr 
 

 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλωλήζηε κε: 
 
ΔΛΙΞ – Πξνγξάκκαηα Δζεινληηθήο Δξγαζίαο 

Νηόξα Βνπγηνύθα 
Τπεύζπλε Δπηθνηλσλίαο 
e-mail: communication@elix.org.gr 
ηει.: 210 3825506 
web: www.elix.org.gr 
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