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Καθηµερινά από τις 9.30 το πρωί ως τις 7.30 το βράδυ
Δωρεάν ταυτότητα µέλους
•

Το «Δίκτυο για τα Δικαιώµατα του
Παιδιού» είναι µη κερδοσκοπικό
σωµατείο που δραστηριοποιείται από
το 2000 για την προάσπιση των
δικαιωµάτων του παιδιού, σύµφωνα
µε τη Διεθνή Σύµβαση του ΟΗΕ. Τα
µέλη του είναι
εκπαιδευτικοί,
γονείς, συγγραφείς παιδικών βιβλίων, εικονογράφοι, πανεπιστηµιακοί,
δηµοσιογράφοι,
καλλιτέχνες και
γενικότερα άνθρωποι που σέβονται
τα δικαιώµατα του παιδιού και είναι
πρόθυµοι να κινητοποιηθούν για την
προώθησή τους στη χώρα µας.
Έχει ως τώρα αναπτύξει δράσεις και
πρωτοβουλίες µέσα και έξω από τα
σχολεία, για να κάνει γνωστά τα δικαιώµατα των παιδιών και να στηρίξει
παιδιά που βρίσκονται σε δύσκολες
συνθήκες. Είναι ένα δίκτυο αλληλεγγύης, που χρησιµοποιεί τη δύναµη της
γνώσης και του πολιτισµού για να
βελτιώσει την ποιότητα ζωής των
παιδιών, να τους προσφέρει τη χαρά
και τη δηµιουργικότητα της οµαδικής
προσπάθειας και πρωτοβουλίας.

2015
Είναι πεποίθησή µας ότι η συλλογική
ενεργοποίηση παιδιών, εκπαιδευτικών, γονιών και η ευαισθητοποίηση
όλων µας µπορεί να συµβάλει
αποφασιστικά στην προώθηση και
την προάσπιση των δικαιωµάτων
του παιδιού στην κοινωνία µας.
Προωθούµε µέσα από τα προγράµµατά µας την αλληλεγγύη, τη συνεργασία, τη σύµπραξη, τη δικτύωση,
τον εθελοντισµό, τη συλλογικότητα,
την κοινωνικοποίηση.
Οι πόροι του «Δικτύου για τα Δικαιώµατα του Παιδιού» προέρχονται
αποκλειστικά από τις συµµετοχές και
τις χορηγίες των µελών και φίλων.
Όλες οι χορηγίες αναρτώνται στην
ιστοσελίδα µας (www.ddp.org.gr)
και ανακοινώνονται αναλυτικά στα
«Νέα του Δικτύου» που κυκλοφορούν τακτικά.

Η συµβολή των εθελοντών του Δικτύου
είναι πολύτιµη.
Γίνε κι εσύ µέλος του Δικτύου
Γίνε κι εσύ εθελόντρια ή εθελοντής
µε ένα απλό e-mail
µε τα στοιχεία σου στο
www.ddp.org.gr

Καθηµερινά από τις 4.00 το απόγευμα ως τις 7.30 το απόγευμα

Καθηµερινά από τις 9.00 το πρωί ως τις 9.00 το βράδυ

Είσοδος ελεύθερη για όλα τα παιδιά
Έλα να µας γνωρίσεις, να πάρεις την κάρτα µέλους
για τη Δανειστική Βιβλιοθήκη και το Εργαστήρι Πολιτισµού,
να λάβεις µέρος στις δραστηριότητες, σε Δηµιουργικές Οµάδες,
να πεις τη γνώµη σου και να προτείνεις µια δική σου ιδέα.

Τα απογεύµατα τα παιδιά µπορούν ελεύθερα
• να επισκεφθούν τους χώρους και να παίξουν επιτραπέζια παιχνίδια
• να διαβάσουν βιβλία
• να σερφάρουν µε ασφάλεια στο διαδίκτυο για να βρουν και να διασταυρώσουν
πληροφορίες
• να κατεβάσουν εκπαιδευτικές εφαρµογές ή να δανειστούν ένα tablet
• να βρουν βοήθεια στα µαθήµατά τους από 50 εθελοντές εκπαιδευτικούς και
επιστήµονες
• να συµµετάσχουν σε συλλογικές δραστηριότητες
• να γίνουν µέλη Δηµιουργικών Οµάδων

Το Δίκτυο παρέχει στους γονείς:
Γίνε µέλος
του Δικτύου

• νοµικές συµβουλές • ιατρική βοήθεια • υλική υποστήριξη
• ψυχολογική υποστήριξη • παιδαγωγικές συµβουλές
• εκµάθηση ελληνικών • διαδίκτυο • σεµινάρια

Γίνε µέλος του Δικτύου
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•

•

