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Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

KOIN:

Δ/νση Κοινωνικής Συμμετοχής
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Αγωγής
Αχαρνών 417, 111 43 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς «Να είσαι παιδί, είναι
δικαίωμα»
Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, συνεχίζοντας τη
στήριξη δράσεων μαθητών που εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο του
εκπαιδευτικού προγράμματος και των σχολικών δραστηριοτήτων, υπό την
εποπτεία των Σχολικών Επιτροπών και των κατά τόπους Συμβουλίων
Σχολικής Κοινότητας ανακοινώνει την έναρξη της περιόδου εφαρμογής του
Προγράμματος της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς «Να είσαι παιδί, είναι
δικαίωμα» για το έτος 2013.
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Σχολικές Επιτροπές Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και στα Γυμνάσια που υπάγονται σε αυτές.
Οι θεματικοί άξονες στους οποίους υπάγονται οι δράσεις που καλούνται να
υλοποιήσουν οι μαθητές σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους αφορούν
τους εξής 3 τομείς :
1.

2.

3.

Προστασία: από κάθε μορφής κακοποίηση, βία (ενδο – οικογενειακή ή
μέσα και έξω από το σχολείο), εκμετάλλευση, διάκριση, ρατσισμό κ.λ.π.
Παροχές: δικαίωμα στην εκπαίδευση, την υγεία, την πρόνοια, την
ψυχαγωγία κ.λ.π.
Συμμετοχή: δικαίωμα στην έκφραση γνώμης, την πληροφόρηση, τον
ελεύθερο χρόνο, κ.λ.π.

Οι δραστηριότητες σχεδιάζονται από τους μαθητές, με συντονιστή εκπαιδευτικό
της Σχολικής τους Μονάδας, με ευθύνη του οποίου συμπληρώνεται και η
σχετική αίτηση.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς έως
την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 και θα αφορούν σε πρωτοβουλίες των
μαθητών που θα υλοποιηθούν από τις 15 Νοεμβρίου 2013 έως 15 Δεκεμβρίου
2013. Οι αιτήσεις υπογράφονται από την/τον αρμόδια/ο Πρόεδρο της Σχολικής
Επιτροπής και υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται αναλυτικά στην Πρόσκληση
για Υποβολή Αιτήσεων που έχει ήδη αναρτηθεί στον ιστότοπο της εν λόγω
Υπηρεσίας.
Οι ειδικότεροι στόχοι και θεματικοί άξονες, οι όροι και η διαδικασία
χρηματοδότησης, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και λοιπές πληροφορίες
σχετικές με το Πρόγραμμα βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της
Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς http://www.neagenia.gr.
Στην ιστοσελίδα έχει,
επίσης, αναρτηθεί το Έντυπο Αίτησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα.
Για τυχόν διευκρινίσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετική με το
Πρόγραμμα, οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών, αλλά και οι συντονιστές
εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στη διεύθυνση dikaiomata@neagenia.gr.
Παρακαλούμε να ενημερώσετε όλες τις Σχολικές Επιτροπές και τα Γυμνάσια
της περιοχής αρμοδιότητάς σας.
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