ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
Η Διεύθυνση των Βρεφονηπιακών Σταθµών του Δήµου
Κορυδαλλού σας ενηµερώνει, ότι θα συµµετέχει και για την
σχολική χρονιά 2017-2018 στο Πρόγραµµα ΕΣΠΑ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
Τα έξι προηγούµενα χρόνια πάνω από 1000 οικογένειες
ωφελήθηκαν από το πρόγραµµα. Ευπαθείς οµάδες όπως
οικογένειες µε χαµηλό εισόδηµα, µονογονεϊκές οικογένειες,
άνεργες µητέρες (µε κάρτα ανεργίας σε ισχύ που έχει εκδοθεί
πριν την ανακοίνωση του προγραµµατος), µητέρες εργαζόµενες
στον ιδιωτικό τοµέα ή αυτοαπασχολούµενες, άνδρες που
βρίσκονται σε κατάσταση χηρείας και άνδρες που έχουν την
επιµέλεια του παιδιού τους, καθώς και οικογένειες πού ένα ή
περισσότερα µέλη τους είχαν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%,
εξασφάλισαν θέση για τα παιδιά τους, χωρίς να έχουν απολύτως
καµία οικονοµική επιβάρυνση. Έτσι πολλές οικογένειες είχαν µία
ακόµη 2η ευκαιρία να εγγράψουν το παιδί τους στους Παιδικούς
Σταθµούς του Δήµου µας, µέσω του προγράµµατος ΕΣΠΑ και
δόθηκε στους Δηµότες και Κατοίκους της Πόλης µας η έµπρακτη
στήριξή µας, µέσα στις πολύ δύσκολες οικονοµικές συνθήκες που
βιώνουµε όλοι µας.
Η συµµετοχή της Διεύθυνσης των Βρεφονηπιακών Σταθµών του
Δήµου µας στην υλοποίηση του προγράµµατος είχε ως
αποτέλεσµα να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα κονδύλια, ώστε να
απασχολούµε σήµερα 12 παιδαγωγούς Προσχολικής Ηλικίας και 3
υπαλλήλους καθαριότητας, µε συµβάσεις που ανανεώνονται κάθε
σχολικό έτος, διάρκειας 12 µηνών, µε την αυστηρή προϋπόθεση
να επιλεγούµε ως Δοµές, ώστε να συµµετέχουµε στην υλοποίηση
του Προγράµµατος ΕΣΠΑ.
Μέχρι σήµερα συµµετείχαµε µόνο στο πρόγραµµα που αφορούσε
τα παιδικά τµήµατα για παιδιά ηλικίας από 2,6 χρονών έως την
εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο. Από φέτος θα δηλώσουµε
συµµετοχή και για τα βρεφικά τµήµατα, και εφόσον επιλεγούµε
ως Δοµή, θα έχουµε τη δυνατότητα να δεχθούµε και βρέφη από 8
µηνών, µέσω του προγράµµατος καθώς και να προσλάβουµε
επιπλέον παιδαγωγικό προσωπικό. Με αυτό τον τρόπο,
θα
έχουµε τη δυνατότητα µαζί µε το Μόνιµο και Αορίστου χρόνου
Προσωπικό µας, να συνεχίσουµε να προσφέρουµε υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες, τόσο εκπληρώνοντας τους παιδαγωγικούς

στόχους αλλά και καλύπτοντας όλες τις ανάγκες των παιδιών, µε
τη συµβολή του Παιδιάτρου µας, της Εργοθεραπεύτριας, την
Παιδοψυχολόγο, του δασκάλου µουσικής αγωγής, της δασκάλας
µουσικοκινητικής, και του δάσκαλου γυµναστικής µας. Σήµερα
το προσωπικό που υπηρετεί στους Βρεφονηπιακούς Σταθµούς του
Δήµου µας ανέρχεται σε 80 άτοµα, εκ των οποίων οι Μόνιµοι
είναι 13, οι Αορίστου Χρόνου 44 και οι Ορισµένου Χρόνου 23.
Η συµµετοχή του Δήµου µας σε άλλα προγράµµατα που
χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, µας έδωσε τη δυνατότητα να
λειτουργήσουµε ένα υπερσύγχρονο νεόδµητο κτήριο,
τον 4ο
Βρεφονηπιακό Σταθµό, Ολοκληρωµένης Φροντίδας, δίνοντας µας
έτσι τη δυνατότητα να µεταστεγάσουµε τµήµατα που
λειτουργούσαν σε µισθωµένα κτήρια και δεν πληρούσαν τις
σύγχρονες κτηριακές προδιαγραφές. Επίσης εξοπλίσαµε τους
Σταθµούς µε νέα έπιπλα (τραπεζάκια, καρεκλάκια, «γωνιές
παιχνιδιού» κ.λ.π.), ανανεώσαµε τον επαγγελµατικό εξοπλισµό
µας σε ηλεκτρικές συσκευές-ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, σε
είδη εστίασης και µαγειρείου- σκεύη, µίξερ κλπ- καθώς και σε
ιµατισµό όπως κουρτίνες, µαξιλάρια, στρώµατα και σε παιχνίδια
κατάλληλα προσαρµοσµένα στις ανάγκες των παιδιών,
φροντίζοντας ο υλικοτεχνικός εξοπλισµός να βρίσκεται συνεχώς
σε άριστη κατάσταση.
Για να µπορέσουµε να συνεχίσουµε είναι απαραίτητη η δική
σας συµµετοχή. Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους µας, ότι η
υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή του παιδιού σας µέσω ΕΣΠΑ,
αποφέρει µεγαλύτερα κονδύλια, τα οποία χρησιµοποιούνται προς
όφελος των παιδιών και των οικογενειών τους.
Για αυτούς τους λόγους οι οικογένειες, που πληρούν τα κριτήρια
εγγραφής µέσω του προγράµµατος ΕΣΠΑ, όπως ισχύουν κάθε
φορά, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής.
Στις αρχές του καλοκαιριού θα δηλώσουµε ως Βρεφονηπιακοί
Σταθµοί τη συµµετοχή µας στο πρόγραµµα. Εν συνέχεια αφού
επιλεγούµε ως δοµές, θα ανακοινωθεί το χρονικό διάστηµα που
θα υποβάλλουν αιτήσεις οι γονείς (κυρίως µητέρες). Αφού
ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής, και η επεξεργασία τους από
την ΕΕΤΑΑ, περίπου τέλος Αυγούστου µε αρχές Σεπτεµβρίου,
ανακοινώνονται µέσω ηλεκτρονικής φόρµας τα αποτελέσµατα
επιλογής.
Σύµφωνα µε όσα ίσχυαν το προηγούµενο έτος 2016, εξαιρούνται:
α) Οι µητέρες που είναι Μόνιµοι ή Αορίστου Χρόνου υπάλληλοι
στο Δηµόσιο Τοµέα.
β) Οι οικογένειες που έχουν συνολικό εισόδηµα µεγαλύτερο από
το κατ’ έτος οριζόµενο (Κατά το προηγούµενο έτος ήταν για

οικογένειες µέχρι 2 παιδιά µικρότερο ή ίσο των 27.000 €, µε τρία
παιδιά µικρότερο ή ίσο των 30.000 € κ.ο.κ.)
Παρακαλούνται οι γονείς και οι κηδεµόνες που επιθυµούν να
λαµβάνουν ενηµέρωση από την υπηρεσία µας για τη διαδικασία
υποβολής αιτήσεων µέσω του προγράµµατος ΕΣΠΑ « Εναρµόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» 2017-2018, να
συµπληρώσουν το έντυπο που επισυνάπτεται και να το
παραδώσουν στην υπηρεσία µας. (ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαιτείται να έχετε
καταθέσει φορολογική δήλωση για τα εισοδήµατα του 2016).
Διεύθυνση: Σολωµού 2-4, Κορυδαλλός
Τηλ. επικοινωνίας: 210 4949298, 210 4946113, 6977709139
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