   

 



Το
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΜΠΑΛΕΙΟ-ΤΡΙΓΚΕΙΟ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
ΧΡΟΝΙΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΤΕΑΣ λειτουργώντας ως δικαιούχος της εγκεκριµένης πράξης « ΚΈΝΤΡΟ
∆ΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΊ∆ΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΤΕΑΣ » µε Κωδικό ΟΠΣ 5044917 στο
Επιχειρησιακό
πρόγραµµα
''Στερεά
Ελλάδα
2014-2020''.
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ άτοµα και των δύο φύλων, άνω των 18 ετών, που πάσχουν από
νοητικές ή κινητικές αναπηρίες (στο εξής καλούµενοι «ωφελούµενοι»), εκπροσώπους,
κηδεµόνες, γονείς ή δικαστικούς συµπαραστάτες των ατόµων αυτών, να υποβάλουν
αίτηση συνοδευόµενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή υπηρεσιών
διηµέρευσης – ηµερήσιας φροντίδας ,χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση .
Το κέντρο θα λειτουργεί ως µονάδα ηµερησίας θεραπευτικής φροντίδας για τριάντα (30)
ωφελούµενους µε νοητικές ή κινητικές αναπηρίες που βρίσκονται εντός Π.Ε. Φωκίδος
για 3 χρόνια (36 µήνες , από 25/11/2019 έως 24/11/2022).
Οι αιτήσεις µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής µπορούν να κατατεθούν
ιδιοχείρως ή ταχυδροµικώς ή µέσω υπηρεσίας ταχυµεταφοράς στα γραφεία του
θεραπευτηρίου στην οδό Χαρ. Τρικούπη & Μεταµορφώσεως στην Ιτέα Φωκίδος, µέχρι
και
τις
13/11/2019
,
ηµέρα
Τετάρτη
και
ώρα
14:00.
Αιτήσεις που θα υποβληθούν µε οποιοδήποτε τρόπο µετά την παραπάνω ηµεροµηνία
και ώρα, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσµες, δεν θα αξιολογούνται και θα
επιστρέφονται. Ολόκληρη η πρόσκληση µε τά απαιτούµενα έγγραφα για την υποβολή
της αίτησης διατίθενται στην ιστοσελίδα www. itea-therapy.gr και στα γραφεία του
Ιδρύµατος.
Η πράξη « ΚΈΝΤΡΟ ∆ΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΊ∆ΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΤΕΑΣ » µε Κωδικό ΟΠΣ
5044917 εγκρίθηκε µε την υπ 'αριθµόν 2563/25-10-19 απόφαση ΕΥ∆ ΕΠ Στερεάς
Ελλάδας και συγχρηµατοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσω
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», Άξονας
Προτεραιότητας 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση της
φτώχειας –ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο,
στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την
προγραµµατική περίοδο 2014-2020.
Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α &
ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΗ ΕΝΩΣΗ ( Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο)
O Πρόεδρος το ∆Σ
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