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ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΩΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ
Ζ «ΠΕΩΖ» ΠΙΙΝΓΝΠ ΓΝΛΔΩΛ, ΘΖΓΔΚΝΛΩΛ & ΦΗΙΩΛ ΑΡΝΚΩΛ ΚΔ ΓΗΑΡΑΟΑΣΔΠ ΝΟΑΠΖΠ & ΞΟΝΠΘΔΡΔΠ
ΑΛΑΞΖΟΗΔΠ, ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνύ Πηξαηεγηθνύ Ξιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΞΑ) γηα ηελ πξνγξακκαηηθή
πεξίνδν 2014-2020, Δπηρεηξεζηαθνύ Ξξνγξάκκαηνο «Θεληξηθή Καθεδνλία 2014-2020», Άμνλαο
Ξξνηεξαηόηεηαο ΑΜ09Β «Ξξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο – ΔΘΡ»,
ιεηηνπξγώληαο σο δηθαηνύρνο ηεο πξάμεο «ΘΓΖΦ – Ππδσή» κε θσδηθό ΝΞΠ 5001732,

πξνζθαιεί:
άηνκα κε δηαηαξαρέο όξαζεο ζε ζπλδπαζκό κε πξόζζεηεο αλαπεξίεο (ζην εμήο ζα θαινύληαη
«σθεινύκελνη») λα ππνβάινπλ αίηεζε ζπλνδεπόκελε κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ παξνρή
ππεξεζηώλ δηεκέξεπζεο – εκεξήζηαο θξνληίδαο ζην Θέληξν Γηεκέξεπζεο – Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο «ΠΕΩΖ»
πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Θαιακαξηά, Ονδνπόιεσο 5 (ηέξκα νδνύ Ξόληνπ).

Α) ΠΑΡΔΥΟΚΔΛΔ ΤΠΖΡΔΗΔ
Ζ παξνρή ππεξεζηώλ Γηεκέξεπζεο Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο αθνξά κέρξη έμη (6) σθεινύκελνπο θαη ζα
πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
















Γεμηόηεηεο θαζεκεξηλήο δσήο
Ξξνγξάκκαηα απηνεμππεξέηεζεο
Θηλεηηθόηεηα – πξνζαλαηνιηζκόο
Ρερληθέο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο
Γεκηνπξγηθή απαζρόιεζε θαη ςπραγσγία
Ξξόγξακκα νπηηθήο εθπαίδεπζεο γηα άηνκα κε ππνιεηπόκελε όξαζε
Ξξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο ειεύζεξνπ ρξόλνπ
Άζθεζε θαη εηδηθή θπζηθή αγσγή (ζε αηνκηθό θαη νκαδηθό επίπεδν)
Θεξαπείεο (εξγνζεξαπεία, θπζηθνζεξαπεία)
Αηνκηθή & νκαδηθή ςπρνζεξαπεία
Δθπαηδεπηηθή θνπδίλα, δηαηξνθή (πξόρεηξα γεύκαηα)
Γξάζεηο θνηλσληθνπνίεζεο
Δθπαηδεπηηθέο εμνξκήζεηο – εθδξνκέο
Κεηαθνξά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ από ηα ζπίηηα ηνπο πξνο ην Θέληξν θαη αληίζηξνθα
Θαηαζθελσηηθό πξόγξακκα εηδηθά δηακνξθσκέλν γηα ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο ηνπ Θέληξνπ

Νη παξαπάλσ ππεξεζίεο ζα παξέρνληαη δσξεάλ γηα θάζε σθεινύκελν ζε εξγάζηκεο εκέξεο (Γεπηέξα έσο
Ξαξαζθεπή) γηα νθηώ (8) ώξεο εκεξεζίσο (σξάξην ιεηηνπξγίαο Θέληξνπ 07:00-16:00) πεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ ρξόλνπ ηεο κεηαθνξάο από θαη πξνο ην Θέληξν. Ζ δηάξθεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ πξνο ηνπο
σθεινύκελνπο νξίδεηαη ζε είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο από 01/11/2020 έσο 30/10/2022.

Β) ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ
Πειίδα 1 από 4
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1. Αίηεζε (επηζπλάπηεηαη). Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη από ηνλ ίδην ηνλ σθεινύκελν ή ηνλ λόκηκν εθπξόζσπό
ηνπ (δηθαζηηθό ζπκπαξαζηάηε, επίηξνπν ή αζθνύληα ηελ επηκέιεηά ηνπ). Δηδηθόηεξα, γηα ηνπο
σθεινύκελνπο πνπ δηαβηνύλ ζε ηδξύκαηα θιεηζηήο πεξίζαιςεο θαη εθόζνλ δελ έρεη νξηζηεί λόκηκνο
εθπξόζσπόο ηνπο, ηελ αίηεζε δύλαηαη λα ηελ ππνβάιεη ν λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ αξκνδίνπ θνξέα,
ζπλνδεπόκελε από ζρεηηθή απόθαζε ππνβνιήο αίηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ ηδξύκαηνο.
2. Αληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ή πηζηνπνηεηηθό γελλήζεσο. Πε πεξίπησζε κε ύπαξμεο
ησλ πξναλαθεξνκέλσλ (π.ρ. πεξηπηώζεηο αηόκσλ πνπ δηαβηνύλ ζε ηδξύκαηα) νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν
ηαπηνπνίεζεο.
Δάλ ν σθεινύκελνο είλαη αιινδαπόο από ηξίηεο ρώξεο απαηηείηαη θαη αληίγξαθν ηεο άδεηαο δηακνλήο ελ
ηζρύ. Δάλ είλαη Έιιελαο νκνγελήο απαηηείηαη αληίγξαθν ηαπηόηεηαο νκνγελνύο.
3. Αληίγξαθν ή εθηύπσζε Αηνκηθνύ ή νηθνγελεηαθνύ εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο εθόζνλ ην άηνκν
ππνρξενύηαη λα έρεη θαηαζέζεη θνξνινγηθή δήισζε γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2015, ή ζρεηηθή ππεύζπλε
δήισζε ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνρξενύηαη.
4. Αληίγξαθν Βεβαίσζεο πηζηνπνίεζεο ηεο αλαπεξίαο ηνπ σθεινύκελνπ, ελ ηζρύ.
5. Αληίγξαθν Ξηζηνπνηεηηθνύ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.
6. Δάλ ην άηνκν πνπ είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηε θξνληίδα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ σθεινύκελνπ
(γνλέαο/θεδεκόλαο) είλαη άλεξγνο/ε, απαηηείηαη αληίγξαθν ηεο θάξηαο αλεξγίαο ηνπ ΝΑΔΓ.
7. Δάλ ην άηνκν πνπ είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηε θξνληίδα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ σθεινύκελνπ
(γνλέαο/θεδεκόλαο) ή άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ ΑκεΑ, απαηηείηαη αληίγξαθν/α
βεβαίσζεο πηζηνπνίεζεο ηεο αλαπεξίαο ηνπ/ηνπο ελ ηζρύ.
8. Ξηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ηθαλόηεηαο (βεβαίσζε ΑΚΘΑ).
9. πεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 ηνπ λ. 1599/1986, κε ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο ηνπ
σθεινύκελνπ ή ηνπ λόκηκνπ θεδεκόλα/ εθπξνζώπνπ, πνπ λα αλαθέξεη όηη:
α) δελ ζα ιακβάλεη απνδεκίσζε γηα ηηο ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο ππεξεζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη από ην
ΘΓΖΦ/ινηπό Θέληξν από άιιε ρξεκαηνδνηηθή πεγή (π.ρ. ΔΝΞ) θαηά ηελ πεξίνδν ζπκκεηνρήο ηνπ
ζηελ πξάμε, θαη
β) δελ ζα ιακβάλεη ππεξεζίεο από άιιν ΘΓΖΦ ή άιιν θνξέα παξνρήο παξεκθεξώλ ππεξεζηώλ, ν νπνίνο
ρξεκαηνδνηείηαη από εζληθνύο ή/θαη θνηλνηηθνύο πόξνπο, θαηά ηελ πεξίνδν ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ
πξάμε.
γ) ηα πξνζθνκηζζέληα δηθαηνινγεηηθά είλαη γλήζηα αληίγξαθα ησλ πξσηνηύπσλ.
10. Πε πεξίπησζε σθεινύκελνπ από ίδξπκα/ζεξαπεπηήξην/ΘΘΞΞ, θ.α.:
 Πρεηηθή βεβαίσζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ / λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ ηδξύκαηνο/ζεξαπεπηεξίνπ/ΘΘΞΞ,
θ.α. πνπ λα πηζηνπνηεί ηε δηαβίσζε ηνπ ζε απηό θαη λα βεβαηώλεη όηη, ζε πεξίπησζε επηινγήο ηνπ
αηηνύληνο γηα ηελ 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 σθεινύκελνπ από ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ ηδξύκαηνο.
 Ππλνπηηθή έθζεζε ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο γηα ην βαζκό πξνζαξκνγήο ηνπ αηόκνπ ζην πξόγξακκα
ηνπ ΘΓΖΦ. Πηε ζρεηηθή έθζεζε ζα πξέπεη επίζεο λα βεβαηώλεηαη όηη ν ππνςήθηνο σθεινύκελνο
ζπλαηλεί γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πξάμε.
Γηα ηνπο σθεινύκελνπο πνπ δηαβηνύλ ζε ηδξύκαηα θιεηζηήο πεξίζαιςεο/ζεξαπεπηήξηα/ΘΘΞΞ, θ.α. ε
αδπλακία πξνζθόκηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ/εγγξάθσλ ησλ αλσηέξσ ζεκείσλ 2, 3, 5 θαη 8, δύλαηαη λα
θαιπθζεί κε ζρεηηθή ππεύζπλε δήισζε ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ ηδξύκαηνο, κεηά από ζρεηηθή
απόθαζε εμνπζηνδόηεζεο ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ ηνπ ηδξύκαηνο.
Γ) ΘΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΙΟΓΖ
Ζ επηινγή ησλ σθεινπκέλσλ ζα γίλεη βάζεη ησλ παξαθάησ θξηηεξίσλ επηινγήο:
1.
2.
3.
4.
5.

Ρύπνο πιαηζίνπ δηακνλήο (ίδξπκα θιεηζηήο πεξίζαιςεο, νηθνγελεηαθό ή άιιν ζηεγαζηηθό πιαίζην).
Αζθαιηζηηθή ηθαλόηεηα ηνπ σθεινύκελνπ.
Αηνκηθό ή νηθνγελεηαθό εηζόδεκα (ζην εηζόδεκα δελ πεξηιακβάλεηαη νπνηνδήπνηε επίδνκα).
Νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε.
Δξγαζηαθή θαηάζηαζε ηνπ γνλέα/λόκηκνπ θεδεκόλα.

Δηδηθόηεξα, ε κνξηνδόηεζε ησλ θξηηεξίσλ έρεη σο εμήο:
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ΘΟΗΡΖΟΗΑ
1. Ρύπνο πιαηζίνπ
δηακνλήο
2. Αζθαιηζηηθή ηθαλόηεηα
3. Ύςνο αηνκηθνύ ή
νηθνγελεηαθνύ
εηζνδήκαηνο
4. Νηθνγελεηαθή
θαηάζηαζε
5. Δξγαζηαθή θαηάζηαζε
ηνπ γνλέα /λόκηκνπ
θεδεκόλα

ΑΛΑΙΠΖ ΚΝΟΗΩΛ
Ίδξπκα θιεηζηήο πεξίζαιςεο, ζεξαπεπηήξηα/ΘΘΞΞ θ.α.
Νηθνγελεηαθνύ ηύπνπ ζηεγαζηηθέο δνκέο (αηνκηθή/
νηθνγελεηαθή θαηνηθία, ΠΓ).
Αλαζθάιηζηνο/ε
Αζθαιηζκέλνο/ε
Δηζόδεκα θάησ από ην όξην ηεο θηώρεηαο

*

40
10
30
10
20

Δηζόδεκα πάλσ από ην όξην ηεο θηώρεηαο

10

Ύπαξμε άιινπ ΑκεΑ ζηελ νηθνγέλεηα (δελ ππνινγίδεηαη
ν αηηνύκελνο)
Κέιε κνλνγνλετθώλ νηθνγελεηώλ
Ρξίηεθλνη/Ξνιύηεθλνη (άλσ ησλ δύν εμαξηώκελσλ
κειώλ εθηόο ηνπ σθεινύκελνπ).
Άλεξγνο/ε

12

Δξγαδόκελνο/ε

12
8
10
5

* Ξξνζδηνξίδεηαη ζύκθσλα κε ην θαηώθιη θηώρεηαο ηεο ΔΙΠΡΑΡ. Απηό γηα ην έηνο 2014 νξίδεηαη ζε 4.608 € γηα κνλνπξόζσπα

λνηθνθπξηά πξνζαπμαλόκελα θαηά ην 0,5 γηα ηνλ ζύδπγν θαη γηα θάζε παηδί από 14 έσο θαη 24 εηώλ θαη θαηά 0,3 γηα θάζε παηδί θα΄ησ
ησλ 13 εηώλ. 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.
Πε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο πξόζθιεζεο από ηε Γ.Α. έρνπλ δεκνζηεπηεί από ηελ ΔΙΠΡΑΡ λέα
επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία, ην θξηηήξην πξνζδηνξίδεηαη αλάινγα.

Γ) ΓΗΑΓΗΘΑΗΑ ΔΠΗΙΟΓΖ
Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ζα αθνινπζήζεη ηα παξαθάησ βήκαηα/ζηάδηα:
1) Δμέηαζε/έιεγρνο ησλ αηηήζεσλ ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ ζπκκεηερόλησλ/ζέζεσλ ζηελ πξάμε,
ζύκθσλα κε ηνλ αξηζκό ησλ αηηήζεσλ θαη ηελ πιεξόηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθώλ. Πην ζηάδην απηό,
ζπληάζζεηαη ζρεηηθόο πίλαθαο δπλεηηθώλ ζπκκεηερόλησλ κε ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ νη αηηήζεηο ηνπο
θξίλνληαη πιήξεηο από ηελ Δπηηξνπή (πιεξόηεηα δηθαηνινγεηηθώλ θαη ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο) θαη
επνκέλσο γίλνληαη δεθηέο από ηελ Δπηηξνπή.
2) Δπηινγή ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ πξάμε. Πην ζηάδην απηό, ε Δπηηξνπή θαηαξηίδεη ζρεηηθό πίλαθα
θαηάηαμεο θαη επηινγήο ησλ σθεινπκέλσλ ηεο πξάμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηιαρόλησλ, νη
νπνίνη ζα επηιεγνύλ βάζεη ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο.
3) Έθδνζε απόθαζεο θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ κε αλάξηεζε ηνπ ζρεηηθνύ πξνζσξηλνύ
πίλαθα απνηειεζκάησλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα (www.syzoi.gr) ζηηο 29/10/2016.
Νη σθεινύκελνη κπνξνύλ λα αζθήζνπλ έλζηαζε, θαηά ηνπ αλσηέξσ πίλαθα, πξνο ηελ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο
έσο ηελ 1/11/2020 θαη ώξα 12:00. Πηε ζπλέρεηα, θαη κεηά ηελ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ησλ ελζηάζεσλ, ζα
αλαξηεζεί ν Νξηζηηθόο Ξίλαθαο Θαηάηαμεο ησλ σθεινπκέλσλ θαη επηιαρόλησλ ζηηο 1/11/2020 ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα (www.syzoi.gr).
Δ) ΘΑΣΑΘΔΖ ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΩΛ ΘΑΗ ΘΑΣΑΙΖΘΣΗΘΖ ΖΚΔΡΟΚΖΛΗΑ ΘΑΣΑΘΔΖ ΣΟΤ
Νη αηηήζεηο καδί κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο κπνξνύλ λα θαηαηεζνύλ ηδηνρείξσο ή
ηαρπδξνκηθώο ή κέζσ ππεξεζίαο ηαρπκεηαθνξάο ζηα γξαθεία ηεο «ΠΕΩΖΠ» Ονδνπόιεσο 5, 55132,
Θαιακαξηά, κέρξη ηηο 29/10/2020, εκέξα Ξέκπηε θαη ώξα 14:00. Αηηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνύλ κε
νπνηνδήπνηε ηξόπν κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα ζα απνξξίπηνληαη σο εθπξόζεζκεο, δελ ζα
αμηνινγνύληαη θαη ζα επηζηξέθνληαη.
Ξξνζνρή: Ζ έγθαηξε ππνβνιή ζα απνδεηθλύεηαη κόλν από ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ. Ζ εκεξνκελία
ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνκείνπ δελ ιακβάλεηαη ππόςε.
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Το έργο ζυγχρημαηοδοηείηαι από ηην Ελλάδα και ηην Ευρωπαϊκή Ένωζη
Σ) ΠΑΡΟΥΖ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΩΛ
Ζ παξνύζα πξόζθιεζε δηαηίζεηαη από ηε «ΠΕΩΖ» ζηνλ εκεξήζην ηύπν, ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ
Γήκσλ Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο,
ζην Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξόλνηαο ηεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο θαη ηα παξαξηήκαηά ηνπ, ζε
δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο θνξείο παξνρήο ππεξεζηώλ Ξξόλνηαο, ζηε Γ/λζε Ξξνζηαζίαο ΑκεΑ θαη αλαξηάηαη
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα (www.syzoi.gr) θαη ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο Δ.Π.Α.κε.Α (www.esaea.gr/) θαη ηεο
Ξ.ΝΠ.Γ.Θ.Α.κεΑ. (/www.posgamea.gr/) Γηα πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε
ηελ θα Σαξίζε Διέλε, ηει: 2310 460777, fax: 2310 460797, e-mail:syzoiorg@gmail.com, από Γεπηέξα έσο
Ξαξαζθεπή, από 10:00 έσο 15:00.
Ν λόκηκνο εθπξόζσπνο
Ληθόιανο Θαδαληδίδεο

Ππλεκκέλα Ξξόζθιεζεο:
1. Αίηεζε ζπκκεηνρήο
2. π. δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 ηνπ λ. 1599/1986
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