
      

 
 
 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
  Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρµοσµένων ∆ραστηριοτήτων ΑΛΜΑ   στα 
πλαίσια του Προγράµµατος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στη Περιφέρεια 
Αττικής, του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» σε συνεργασία µε τον 
∆ήµο Παλαιού Φαλήρου πραγµατοποιεί από τις 25 Σεπτεµβρίου 2012 το πρόγραµµα 
∆ηµιουργικής Απασχόλησης «Μπορούµε µαζί» . 
      Το πρόγραµµα πραγµατοποιείται καθηµερινά , απογευµατινές ώρες σε 
συνεργασία µε τα ∆ηµοτικά Σχολεία του Παλαιού Φαλήρου και είναι δωρεάν για όλα 
τα παιδιά µε και χωρίς αναπηρία ηλικίας 5 έως 12 χρόνων. ∆ιεξάγεται από 
γυµναστές, παιδαγωγούς, ειδικούς καλλιτεχνικών, ψυχολόγους και νοσηλευτές οι 
οποίοι έχουν προσληφθεί µε 5µηνη σύµβαση εργασίας µέσω του παραπάνω 
προγράµµατος.  
     Ενδεικτικά τα προγράµµατα του «Μπορούµε µαζί» περιλαµβάνουν: Ρυθµική-
µουσικοκινητικά παιχνίδια, κατασκευές, µουσική, ζωγραφική, νοσηλευτική-πρώτες 
βοήθειες, στίβο, καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, παιδικό παιχνίδι µε ψυχολόγο, 
παιχνίδια αυτοεκτίµησης, ψυχοκινητικής αγωγής και  οµάδες γονέων. 
     Όσοι γονείς ενδιαφέρονται να εντάξουν τα παιδιά τους στα παραπάνω 
προγράµµατα συµπληρώνουν την ειδική φόρµα εγγραφής την οποία µπορούν να 
βρουν στο Κέντρο Ηµέρας του Πανελλήνιου Συλλόγου Προσαρµοσµένων 
∆ραστηριοτήτων ΑΛΜΑ(Μίλωνος 2, Π.Φάληρο) και στο τµήµα Παιδείας & Κοινωνικής 
Αρωγής ∆ήµου Π.Φαλήρου Αγ.Αλεξάνδρου 75 . Το ενηµερωτικό έντυπο µε τη φόρµα 
συµµετοχής έχει ήδη διανεµηθεί σε όλα τα ∆ηµοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία του 
Παλαιού Φαλήρου. 
    Τα Σχολεία στα οποία πραγµατοποιείται το πρόγραµµα είναι τα ακόλουθα: 
7ο ∆ηµοτικό Σχολείο Π.Φαλήρου, 10ο ∆ηµοτικό Σχολείο Π.Φαλήρου ,  13ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο Π.Φαλήρου, 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Π.Φαλήρου ,12ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Π.Φαλήρου  και στο Πολιτιστικό & Αθλ.Κέντρο ∆ήµου Π.Φαλήρου . 
     Οι γονείς ανεξαρτήτως σε ποιο σχολείο φοιτούν τα παιδιά τους µπορούν να 
επιλέξουν ένα από τα παραπάνω σχολεία για την παρακολούθηση του 
προγράµµατος «Μπορούµε Μαζί».   
    Ευχαριστούµε θερµά όλους όσους συµβάλλουν στην υλοποίηση του 
προγράµµατος «Μπορούµε Μαζί» που σε µια δύσκολη εποχή δίνει τη δυνατότητα 
στους γονείς να απασχολούν δηµιουργικά τα παιδιά τους σε ένα δωρεάν 
πρόγραµµα ενώ ταυτόχρονα προσφέρει εργασία σε 33 άτοµα που το υποστηρίζουν 
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Πληροφορίες: Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρµοσµένων ∆ραστηριοτήτων ΑΛΜΑ: 

Πλ.Φιλικής Εταιρείας & Μίλωνος 2 , Παλαιό Φάληρο τηλ. 210-9828150 

Τµήµα Παιδείας & Κοινωνικής Αρωγής ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου: Τηλ 210- 9815323 

 

 
    

 

 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 


