Μζγαρα, 11 επτεμβρίου 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Πρόςκληςη ςε εκπαιδευτικοφσ για ςτήριξη του Κοινωνικοφ
Φροντιςτηρίου του Δήμου Μεγαρζων
& ζναρξη υποβολήσ αιτήςεων κηδεμόνων μαθητών
για ζνταξη ςε αυτό
Η Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Προςταςίασ, Παιδείασ, Απαςχόλθςθσ,
Πολιτιςμοφ & Τουριςμοφ του Διμου Μεγαρζων ςτο πλαίςιο ςτιριξθσ
τθσ οικογζνειασ καλεί εκπαιδευτικοφσ, δαςκάλουσ και κακθγθτζσ όλων
των ειδικοτιτων, να ςτελεχώςουν εκελοντικά το Κοινωνικό
Φροντιςτήριο του Διμου, το οποίο κα λειτουργιςει μόνο χάρθ ςτθ
δικι τουσ προςφορά.
Παράλλθλα καλοφνται και οι γονείσ/κθδεμόνεσ μακθτών που
αντιμετωπίηουν οικονομικά προβλιματα και επικυμοφν τα παιδιά τουσ
να ενταχκοφν ςτο Κοινωνικό Φροντιςτιριο, να απευκυνκοφν ςτθν ζδρα
τθσ Κοινωνικισ Υπθρεςίασ, Πλοφτωνοσ 3 (Πλακάκια), ςτον 1ο όροφο,
Δευτζρα με Παραςκευι, 8:30 – 14:30, ζωσ και τθν Παραςκευι 29
Σεπτεμβρίου 2017.
Τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά που κα πρζπει να προςκομίςουν
οι δικαιοφχοι είναι:
1. Αίτθςθ του ενδιαφερομζνου
2. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ τελευταίου τριμινου
3. Φωτοτυπία αςτυνομικισ ταυτότθτασ
4. Αντίγραφο πρόςφατου λογαριαςμοφ εταιρίασ παροχισ
θλεκτριςμοφ
5. Αντίγραφο τθσ τελευταίασ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ
(ζντυπο Ε1)
6. Αντίγραφο διλωςθσ ςτοιχείων ακινιτων (ζντυπο Ε9) ι
εκκακαριςτικό ΕΝΦΙΑ.
Επιπλζον, όταν ςυντρζχουν ιδιαίτεροι λόγοι, κα πρζπει να
υποβάλλονται τα επιπλζον δικαιολογθτικά ανάλογα με τθν περίπτωςθ.

Να ςθμειωκεί πωσ τα παιδιά των οικογενειών που ζχουν ενταχκεί ςτισ
Δομζσ Παροχισ Βαςικών Αγακών του Διμου είναι αυτόματα δικαιοφχοι
του Κοινωνικοφ Φροντιςτθρίου, αρκεί να κατακζςουν αίτθςθ.
Η αρμόδια για κζματα παιδείασ Αντιδιμαρχοσ, Ελζνη Ρήγα,
διλωςε: «Οι εκπαιδευτικοί, ωσ κλάδοσ με πολλζσ ευαιςκθςίεσ λόγω τθσ
φφςθσ τθσ δουλειάσ τουσ, ζχουν τθν ικανότθτα να αντιλαμβάνονται τα
κάκε είδουσ προβλιματα, που αντιμετωπίηουν οι μακθτζσ τουσ. Για
αυτό το λόγο υπιρξαν οι πρώτοι που ςτάκθκαν δίπλα τουσ, όταν
ξεκίνθςε θ οικονομικι κρίςθ ςτθ χώρα μασ, και προςπάκθςαν ςτο μζτρο
του δυνατοφ να δώςουν λφςεισ. Αυτοφσ τουσ εκπαιδευτικοφσ, λοιπόν,
καλοφμε να ςτελεχώςουν για ακόμθ μία χρονιά το Κοινωνικό
Φροντιστήριο, το οποίο δεν κα καταφζρει να λειτουργιςει χωρίσ τθν
δικι τουσ ςυμβολι».

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ
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