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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΓΤΝΗΣΙΚΑ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΩΝ

Η Αζηηθή κε Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία Δηαηξεία Γνλέσλ Ννεηηθά
Τζηεξνύλησλ (ΔΓΑΝΤ), ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο
«Βνξείνπ Αηγαίνπ 2014-2020» πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη

από ην Δπξσπατθό

Κνηλσληθό Σακείν (ΔΚΣ), γηα ηελ πξάμε «Λεηηνπξγία Κέληξνπ Γηεκέξεπζεο θαη
Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο ζηε Υίν» θάλεη γλσζηό όηη γηα ηελ θάιπςε ησλ θελώλ ζέζεσλ
ησλ δπλεηηθά σθεινύκελσλ:
ΠΡΟΚΑΛΔΙ
Σα άηνκα κε αλαπεξία ειηθίαο 18 θαη άλσ θαη ησλ δύν θύιισλ , πνπ ζην εμήο ζα
θαινύληαη σθεινύκελνη λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζπλνδεπόκελε κε ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ δηεκέξεπζεο – εκεξήζηαο θξνληίδαο ζην
Κέληξν Γηεκέξεπζεο θαη Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο Υίνπ. Δληόο 15 εκεξώλ από ηελ
δεκνζίεπζε ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο θαη όρη πέξα ηηο: 31/1/2019 θαη ώξα 13:00
ζηελ Γηεύζπλζε ηεο Δηαηξείαο Γνλέσλ Αηόκσλ Ννεηηθά Τζηεξνύλησλ (Νενρώξη –
Υίνο), ηει. 22710-33324 θαη mail: eganychios@hotmail.com θαζεκεξηλά 9:00 13:00.
Α. Παρετόμενες σπηρεζίες:
Θα παξέρνληαη ππεξεζίεο ζε δεθαπέληε (15) σθεινύκελνο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ:
 Σελ κεηαθνξά ηνπο από θαη πξνο ην θέληξν.
 Σελ δηακνλή θαη ηελ παξνρή πξόρεηξνπ γεύκαηνο γηα ηελ δηαηξνθή ηνπο.
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 Σν πξόγξακκα πξάμεσλ εηδηθήο αγσγήο πνπ έρνπλ αλάγθε αλάινγα κε ηηο
αλάγθεο ηνπ θάζε σθεινύκελνπ (εξγνζεξαπείεο, θπζηθνζεξαπείεο θαη άιια),
βάζεη ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο.
 Παξνρή αηνκηθήο ή θαη νκαδηθήο άζθεζεο.
 Σελ εθπαίδεπζε ηνπο ζηελ απηνεμππεξέηεζε θαη ηελ εθκάζεζε δξαζηεξηνηήησλ
θαζεκεξηλήο δσήο.
 Γεκηνπξγηθή απαζρόιεζε θαη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζε.
 πκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ςπραγσγίαο, πνιηηηζκνύ θαη άζιεζεο.
 Οη ππεξεζίεο ζα παξέρνληαη ζε πελζήκεξε ιεηηνπξγία, από Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή, γηα 8 ώξεο εκεξεζίσο θαη θαηά ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θέληξνπ
8:00 – 16:00.
Β. Γικαιολογηηικά
1. Αληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ή πηζηνπνηεηηθό
γελλήζεσο. ε πεξίπησζε κε ύπαξμεο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ νπνηνδήπνηε
άιιν έγγξαθν ηαπηνπνίεζεο . Δάλ ν σθεινύκελνο είλαη αιινδαπόο από ηξίηεο
ρώξεο απαηηείηαη θαη αληίγξαθν ηεο άδεηαο.
2. Αηνκηθό ή νηθνγελεηαθό εθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο,
ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017, ή ζρεηηθή ππεύζπλε δήισζε ζε πεξίπησζε πνπ
δελ ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη θνξνινγηθή δήισζε.
3. Αληίγξαθν Βεβαίσζεο πηζηνπνίεζεο ηεο αλαπεξίαο ηνπ σθεινύκελνπ ζε
ηζρύ.
4. Αληίγξαθν Πηζηνπνηεηηθνύ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.
5. Αληίγξαθν ηεο θάξηαο αλεξγίαο ηνπ ΟΑΔΓ, εθόζνλ ην άηνκν πνπ είλαη
επηθνξηηζκέλν κε ηε θξνληίδα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ σθεινύκελνπ (γνλέαο/
θεδεκόλαο) είλαη άλεξγνο.
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6. Αληίγξαθν βεβαίσζεο πηζηνπνίεζεο ηεο αλαπεξίαο, ζε ηζρύ, ηνπ αηόκνπ πνπ
είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηελ θξνληίδα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ

σθεινπκέλνπ

(γνλέα / θεδεκόλα) ή άιινπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο.
7.

Βεβαίσζε ΑΜΚΑ (Πηζηνπνηεηηθό Αζθαιηζηηθήο Ιθαλόηεηαο)

8. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 Ν.1998/1986 ηνπ σθεινπκέλνπ ή ηνπ
λόκηκνπ εθπξνζώπνπ πνπ αλαθέξεη: α) δελ ζα ιακβάλεη απνδεκίσζε γηα ηηο
ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο ππεξεζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη από ην ΚΓΗΦ από
άιιε ρξεκαηνδνηηθή πεγή (π.ρ ΔΟΠΤΤ) θαηά ηελ πεξίνδν ζπκκεηνρήο ηνπ
ζηελ πξάμε θαη β) δελ ζα ιακβάλεη ππεξεζίεο από άιιν ΚΓΗΦ ή άιιν θνξέα
παξνρήο παξεκθεξώλ ππεξεζηώλ, ν νπνίνο ρξεκαηνδνηείηαη από εζληθνύο ή
θαη θνηλνηηθνύο πόξνπο, θαηά ηελ πεξίνδν ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ πξάμε.
ε πεξίπησζε σθεινπκέλνπ από ίδξπκα / ζεξαπεπηήξην / ΚΚΠΠ θ.α:
 ρεηηθή βεβαίσζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ/ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ
ηδξύκαηνο/ ζεξαπεπηεξίνπ / ΚΚΠΠ θ.α πνπ λα πηζηνπνηεί ηελ δηαβεβαίσζε
ηνπ ζε απηό θαη λα βεβαηώλεη όηη, ζε πεξίπησζε επηινγήο ηνπ αηηνύληνο γηα ηε
ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πξάμε, ζα πξνζθνκίζεη ζην δηθαηνύρν όιεο ηηο
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην αηνκηθό θαη θνηλσληθό ηζηνξηθό ηνπ
σθεινύκελνπ θαη ζρεηηθή έθζεζε – αμηνιόγεζε ηνπ σθεινπκέλνπ από ηελ
επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ ηδξύκαηνο.
 πλνπηηθή έθζεζε ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο γηα ην βαζκό πξνζαξκνγήο ηνπ
αηόκνπ ζην πξόγξακκα ηνπ ΚΓΗΦ. ηε ζρεηηθή έθζεζε ζα πξέπεη επίζεο λα
βεβαηώλεηαη όηη ν ππνςήθηνο σθεινύκελνο ζπλαηλεί γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ
ζηελ πξάμε.
ΗΜΔΙΩΗ: Γηα ηνπο σθεινύκελνπο πνπ δηαβηνύλ ζε ηδξύκαηα θιεηζηήο
πεξίζαιςεο/
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δηθαηνινγεηηθώλ / εγγξάθσλ κπνξεί λα θαιπθζεί κε ζρεηηθή ππεύζπλε δήισζε ηνπ
λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ ηδξύκαηνο κεηά από ζρεηηθή απόθαζε εμνπζηνδόηεζεο ηνπ
αξκόδηνπ νξγάλνπ ηνπ ηδξύκαηνο.
Γ. Κριηήρια επιλογής
Η επιλογή ηων ωθελούμενων θα πραγμαηοποιηθεί με ηη διαδικαζία ηης
μοριοδόηηζης βάζει ηων παρακάηω κριηηρίων επιλογής:
1. Σύπνο πιαηζίνπ δηακνλήο (ίδξπκα θιεηζηήο πεξίζαιςεο, νηθνγελεηαθό ή άιιν
ζηεγαζηηθά πιαίζην)
2. Αζθαιηζηηθή ηθαλόηεηα ηνπ σθεινπκέλνπ
3. Αηνκηθό ή νηθνγελεηαθό εηζόδεκα (ζην εηζόδεκα δελ πεξηιακβάλεηαη
νπνηαδήπνηε επίδνκα)
4. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε
5. Δξγαζηαθή θαηάζηαζε ηνπ γνλέα/ θεδεκόλα
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Αναλσηικά ηα κριηήρια επιλογής ηων ωθελοσμένων αηόμων
και η μοριοδόηηζη ασηών.
Κξηηήξηα
1. Σύπνο πιαηζίνπ
δηακνλήο

2. Αζθαιηζηηθή
ηθαλόηεηα
3. Ύςνο αηνκηθνύ
ή νηθνγελεηαθνύ
εηζνδήκαηνο
4. Οηθνγελεηαθή
θαηάζηαζε

5. Δξγαζηαθή
θαηάζηαζε ηνπ
γνλέα/ λόκηκνπ
θεδεκόλα

Αλάιπζε κνξίσλ
Ίδξπκα θιεηζηήο
πεξίζαιςεο,
ζεξαπεπηήξην / θθππ
Οηθνγελεηαθή ηύπνπ
ζηεγαζηηθέο δνκέο/
αηνκηθή,
νηθνγελεηαθή,
θαηνηθία, ΤΓ
Αλαζθάιηζηνο/ε
Αζθαιηζκέλνο/ε
Δηζόδεκα θάησ από ην
όξην ηεο θηώρεηαο
Δηζόδεκα πάλσ από ην
όξην ηεο θηώρεηαο
Ύπαξμε άιινπ
Α.κε.Α ζηελ
νηθνγέλεηα (δελ
ππνινγίδεηαη ν
αηηνύκελνο)
Μέιε κνλνγνλεηθώλ
νηθνγελεηώλ
Σξίηεθλνη/ Πνιύηεθλνη
(άλσ ησλ δύν
εμαξηώκελσλ κειώλ
εθηόο ηνπ
σθεινύκελνπ)
Άλεξγνο/ε

Μόξηα
40

10

30
10
20
10
12

12
8

10

Δξγαδόκελνο/ ε
5
Από ην 2016 ζύκθσλα κε ηελ ΔΛΣΑΣ, ην θαηώθιη ηεο θηώρεηαο νξίδεηαη
ζε 4.500 επξώ γηα κνλνπξόζσπα λνηθνθπξηά πξνζαπμεκέλα θαηά ην 0,5
γηα ηνλ ζύδπγν θαη γηα θάζε παηδί από 14 έσο 24 εηώλ θαη θαηά 0,3 γηα
θάζε παηδί θάησ ησλ 13 εηώλ.
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Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ηνπ λνηθνθπξηνύ, ζηελ
παξνύζα πξόζθιεζε, ιακβάλεηαη ππόςε ην ζπλνιηθό εηζόδεκα κεηά ηελ
αθαίξεζε ηνπ θόξνπ θαη ηεο εηζθνξάο θαη δελ πεξηιακβάλεηαη
νπνηνδήπνηε επίδνκα.

Γ. Καηάθεζη δικαιολογηηικών
Οη αηηήζεηο καδί κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, κπνξνύλ λα
ππνβιεζνύλ ηδηνρείξσο ζηελ δηεύζπλζε ηεο Δηαηξείαο Γνλέσλ Ννεηηθά Τζηεξνύλησλ
(ΔΓΑΝΤ), Γηεύζπλζε: Νενρώξην – Υίνο θαη ηειέθσλν επηθνηλσλίαο: 22710-33324.

Γηα ην Γ.
Η Πξόεδξνο Κώζηαινπ Άλλα
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