Ιεριζζός 17 Οκηωβρίοσ 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΣΔΒΑ
Π.Δ. ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ
Δηαίρος: Γήμος Αριζηοηέλη
Γημοηικές Δνόηηηες Παναγίας και ηαγείρων – Ακάνθοσ
Ο Γήμος Αριζηοηέλη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Περιθέρεια Κενηρικής
Μακεδονίας , ζηα πιαίζηα ησλ ζπλνδεπηηθώλ δξάζεσλ ηνπ ΣΔΒΑ (Τακείν
Δπξσπατθήο Βνήζεηαο Απόξσλ) ζα πξαγκαηνπνηήζεη επηηόπηα δξάζε θηλεηήο
κνλάδαο ελεκέξσζεο ηελ Σρίηη 22 Οκηωβρίοσ ζηις 10:00 ζηην Ιεριζζό,
ζηον προαύλιο τώρο ηοσ Γημαρτείοσ Ιεριζζού, και
ηην Σεηάρηη 23
Οκηωβρίοσ ζηις 10:00 ζηη Μεγάλη Παναγία, ζηον προαύλιο τώρο ηοσ
Πολιηιζηικού Κένηροσ Μεγάλης Παναγίας.
Καη ηηο δύν εκέξεο ε δξάζε ζα έρεη δηάξθεηα πεξίπνπ ηεζζάξσλ σξώλ.
Πρώηο βαζικό ανηικείμενο ηης κινηηής μονάδας θα είναι η ενημέρωζη
για θέμαηα σγείας, αηομικής σγιεινής και σγιεινής διαηροθής ηων
ωθελούμενων ηοσ ΣΔΒΑ.
Τν VAN ζα βξίζθεηαη ζηελ Γεκνηηθή Δλόηεηα θαη ζα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα γηα
εμαηνκηθεπκέλεο ζπκβνπιέο πγείαο ζηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα από ηελ
λνζειεύηξηα θαη δηαηηνιόγν-δηαηξνθνιόγν. Η θηλεηή κνλάδα θέξλεη ηνπο
εηδηθνύο θνληά ζηνπο σθεινύκελνπο, ηνπο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα
ζπλνκηιήζνπλ πξνζσπηθά καδί ηνπο θαη κέζσ ησλ ζπδεηήζεσλ ηνπο λα γίλνπλ
αληηιεπηέο νη αλάγθεο ηνπο γηα κειινληηθέο δξάζεηο πνπ πξέπεη λα αλαιάβεη ην
ίδην ην άηνκν. Έπειηα από ηην ζςμβοςλεςηική θα δίνονηαι ζςμβολικά
δώπα, όπωρ είδη πποζωπικήρ ςγιεινήρ (ανηιζηπηικά μανηηλάκια,
οδονηόβοςπηζα, οδονηόκπεμα, οδονηικό νήμα) και ςγιεινά ζνακ.
Γεύηερο βαζικό ανηικείμενο ηης κινηηής μονάδας θα είναι η ενημέρωζη
για θέμαηα κοινωνικοποίηζης ηων παιδιών ηων ωθελούμενων ηοσ ΣΔΒΑ.
Σην VAN ζα βξίζθεηαη ε ςπρνιόγνο θαη ε θνηλσληθή ιεηηνπξγόο ηνπ Ι.Α.Τ.Α.Π.
θαη ζα ελεκεξώλνπλ ηνπο γνλείο ζρεηηθά κε ηα νθέιε ηεο θνηλσληθνπνίεζεο, ηηο
δηαδηθαζίεο ελίζρπζεο απηήο θαη ηα απνηειέζκαηα ζηελ πγηή ςπρνθνηλσληθή
αλάπηπμε ησλ παηδηώλ. Η θηλεηή κνλάδα (VAN), ζα είλαη εμνπιηζκέλε θαη
ζηειερσκέλε κε εηδηθνύο επηζηήκνλεο αλνηρηή πξνο όπνηνλ γνλέα ζέιεη λα
ελεκεξσζεί αηνκηθά ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνύ
ηνπ. Επίζηρ, θα δοθούν εκπαιδεςηικά παισνίδια ζηα παιδιά, όπωρ
Domino, θιδάκι, γκπινιάπηρ, jenga, ηα οποία ενιζσύοςν ηιρ δεξιόηηηερ
ηων παιδιών αλλά και ηο ομαδικό πνεύμα.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΣΔΒΑ/FEAD
ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ
Σαμείο Δσρωπαϊκής Βοήθειας προς τοσς Απόροσς
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