ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
«ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ»

ΑΡΘΡΟ 1:

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ:Το κέντρο δημιουργικής απασχόλησης με επωνυμία
«ACCELERATE - ΕΠΙΤΑΧΥΝΩ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. » και διακριτικό τίτλο «ΚΔΑΠ
ACCELERATE 1», έχει ως κύριο σκοπό τη σωστή αξιοποίηση του ελευθέρου
χρόνου των παιδιών, μέσω πληθώρας αθλητικών ,καλλιτεχνικών και διαθεματικών
δραστηριοτήτων, που θα διευρύνουν και θα προάγουν τις δεξιότητες και τις κλίσεις
τους σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας και θα τα βοηθήσουν στην ομαλή
κοινωνικοποίηση τους, καθώς και την εξυπηρέτηση των γονέων.

ΑΡΘΡΟ 2:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Για την εκπλήρωση των σκοπών του κέντρου ,προβλέπεται να παρέχονται οι
παρακάτω υπηρεσίες:


Υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελευθέρου χρόνου των
παιδιών με ανάπτυξη ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας.



Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης ,ψυχαγωγίας ,άθλησης ,ανάπτυξη
δημιουργικότητας και φαντασίας.



Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων.



Υπηρεσία δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών εκτός σχολικού ωραρίου,
σε ωριαίο ή μηνιαίο επίπεδο ,χωρίς τη παρουσία γονέα ή κηδεμόνα με
δυνατότητα επιλογής ωραρίου.



Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν
εξειδικευμένες υπηρεσίες ,αν αυτό χρειαστεί.

Η απασχόληση παρέχεται μέσω θεματικών ωριαίων δραστηριοτήτων ,για να
εξασφαλίζεται η ευελιξία του ωραρίου για το γονιό. Οι δραστηριότητες με τις όποιες
ασχολούμαστε αντιστοιχούν στους παρακάτω τομείς :


Ζωγραφική



Μουσικές δραστηριότητες



Συναισθηματική αγωγή



Αφήγηση παραμυθιών



Αθλητικές δραστηριότητες



Χορός



Χειροτεχνίες – κατασκευές



Μαγειρική



Θέατρο για παιδία



Ρομποτική

Οι εταίροι διατηρούν το δικαίωμα πρόσθεσης και αφαίρεσης των δραστηριοτήτων
που λαμβάνουν χώρα στο κέντρο καθώς και οποιαδήποτε αλλαγής στην δομή και
λειτουργιά του.

ΑΡΘΡΟ 3:

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: Η έδρα της επιχείρησης μας είναι ισογείου
καταστήματος επιφάνειας 190.59τ.μ. και Α’ ορόφου επιφάνειας 190.59τ.μ.
Τριώροφης οικοδομής στη διεύθυνση 6ου ΚΑΙ 12ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΑΜΠΑΧΑΝΑ
Πατρών. Οι κτιριακή εγκατάσταση του κέντρου πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές
όπως αυτές ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Αριθμ.Π1β/Γ.Π.οικ.14951 (ΦΕΚ
1397/τ.Β/22-10-2001).

ΑΡΘΡΟ 4:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ : Το κέντρο μας έχει δικαίωμα
απασχόλησης 127 παιδιών ανά βάρδια, ηλικίας 5-12 ετών. Παιδία γίνονται δεκτά από
όλες τις περιοχές της Πάτρας.
Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν
κενές θέσεις.

ΑΡΘΡΟ 5:

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Το ωράριο λειτουργιάς του κέντρου όπως έχει
ορισθεί από τους εταίρους είναι συνεχές και προσφέρει ευελιξία. Συγκεκριμένα οι
ώρες λειτουργιάς του κέντρου είναι:


Δευτέρα – Παρασκευή: 13:30 – 17:30 πρώτη βάρδια και 17:30 – 21:30
δεύτερη βάρδια



Σαββάτο: 9:00 – 21:00



Κυριακή: 9:00 – 21:00

Στις περιόδους ή τις μέρες που δεν λειτουργούν τα σχολεία π.χ. Διακοπές
Χριστουγέννων, Διακοπές Πάσχα , Καλοκαιρινές Διακοπές και επίσημος Αργίες κ.α.,
θα υπάρχει τροποποίηση του ωραρίου σε:


Δευτέρα – Παρασκευή: 8:00 – 21:00



Σαββάτο: 9:00 – 21:00



Κυριακή: 9:00 – 21:00

ενημερώνοντας έγκαιρα τους ενδιαφερομένους. Οι μέρες και οι ώρες λειτουργιάς
ενδέχεται να αλλάζουν με έγκαιρη ενημέρωση από τους εταίρους.
Οι εταίροι διαθέτουν το δικαίωμα αλλαγής του ωραρίου οποιαδήποτε στιγμή το
θεωρήσουν αναγκαίο ,συμφώνα όμως με τη κειμένη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 6:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:
α. Το κέντρο μας στελεχώνεται με εξειδικευμένο προσωπικό για τη φύλαξη και
δημιουργική απασχόληση παιδιών 5-12 ετών. Συγκεκριμένα , το προσωπικό θα
στελεχωθεί από Νηπιαγωγούς , Γυμναστές , Δάσκαλους, μάγειρες. Οι ανωτέρω
δύναται να είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ,ΤΕΙ, και ΙΕΚ ή κάτοχοι άλλων τίτλων σπουδών
σχετικών με τις ειδικότητες που προαναφέρονται. Ενδεικτικά αναφέρονται ειδικότητες
που έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας με το κέντρο σε περίπτωση αύξησης του
προσωπικού:


Νηπιαγωγός



Δάσκαλος



Καθηγητής μουσικής



Καθηγητής ζωγραφικής



Καθηγητής χορού



Εμψυχωτής



Γυμναστής



Προπονητής



Θεατρολόγος



Κοινωνικός λειτουργός κτλ.



Νοσηλευτής

Οι ανωτέρω δύναται να είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ,ΤΕΙ, και ΙΕΚ ή κάτοχοι άλλων
τίτλων σπουδών σχετικών με τις ειδικότητες που προαναφέρονται για τη δημιουργική
απασχόληση, σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής. Τα κριτήρια
επιλογής ατόμων για τη στελέχωση του κέντρου αποφασίζουν οι εταίροι ανάλογα με
την εκάστοτε περίπτωση αναζήτησης προσωπικού. Το προσωπικό που
απασχολείται στο κέντρο υποβάλει πιστοποιητικό υγείας ,το οποίο ανανεώνεται
συμφώνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το εξειδικευμένο προσωπικό οφείλει να
εντοπίσει και να καλλιεργήσει τις ικανότητες και δεξιότητες του κάθε παιδιού και να
συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση του. Το προσωπικό υποχρεούται να συμβάλλει
στην εύρυθμη λειτουργιά της δομής και να εκτελεί τα καθήκοντα που του αναθέτουν.
Οι εταίροι υποχρεούνται να φροντίζουν για τα καθήκοντα του προσωπικού ,τη δομή
,το ωράριο εργασίας , το πρόγραμμα , τη διατήρηση προχείρου φαρμακείου καθώς
και για οτιδήποτε χρειάζεται για να εξασφαλιστεί η σωστή και εύρυθμη λειτουργιά του
κέντρου.
β. Προσωπικό καθαριότητας –βοηθητικών εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 7:

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ: Το κέντρο μας τηρεί τα κάτωθι βιβλία:


Βιβλίο συμβάντων



Βιβλία παρουσίας παιδιών μηνιαίας ή ωριαίας φύλαξης



Βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας προσωπικού του Κέντρου

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ: Για κάθε θέμα που δε ρυθμίζεται με τον παρόντα εσωτερικό
κανονισμό, ρυθμίζεται με απόφαση των εταιρών ,λαμβάνοντας υπόψη τους εκάστοτε
νομούς που ισχύουν.

Ημ/νια
13/07/2020

Ο
Υπεύθυνος
ΚΔΑΠ

