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4η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΜΕΛΕΣΧΝ (Ε.ΦΤ.ΜΕ.) ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνύ
ηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020,
Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «ΑΣΣΙΚΗ 2014-2020», Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο (09)
«ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ ΦΣΩΥΔΙΑ ΚΑΙ
ΓΙΑΚΡΙΔΩΝ – ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ», κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΔΚΣ θαη
ηίηιν «ΚΔΝΣΡΑ ΓΙΗΜΔΡΔΤΗ-ΗΜΔΡΗΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»,
ιεηηνπξγώληαο
σο
δηθαηνύρνο
ηεο
πξάμεο
«ΤΠΗΡΕΙΕ
ΗΜΕΡΗΙΑ
ΦΡΟΝΣΙΔΑ/ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΑΤΣΙΜΟ», κε θσδηθό MIS 5002654
ΠΡΟΚΑΛΔΙ
άηομα με αςηιζμό πποζσολικήρ ηλικίαρ (ζην εμήο ζα θαινύληαη
ππνβάιινπλ αίηεζε κε ζθνπό ηελ θάιεςε ηξηώλ θελώλ ζέζεσλ θαη
επηιαρόλησλ ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο, κεηά ηελ απνρώξεζε
επειέρζεζαλ σο επηηπρόληεο. Η αίηεζε ζα πξέπεη λα
ζπλνδεπέηαη
δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξόγξακκα:

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ

1. Κένηπο
Διημέπεςζηρ
- Ημεπήζιαρ
Φπονηίδαρ
για άηομα με
αςηιζμό

ΠΑΡΕΥΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ

Μεηαθνξά,
δηακνλή, δηαηξνθή (πξόρεηξν
γεύκα), εηδηθή αγσγή, αηνκηθή
θαη νκαδηθή άζθεζε,
εθπαίδεπζε απηνεμππεξέηεζεο,
εθκάζεζε δξαζηεξηνηήησλ
θαζεκεξηλήο δσήο, δεκηνπξγηθή
απαζρόιεζε, δξαζηεξηόηεηεο
θνηλσληθνπνίεζεο,
πξνγξάκκαηα ςπραγσγίαο,
πνιηηηζκνύ θαη άζιεζεο, θηι

ΑΡΙΘΜΟ
ΧΡΑΡΙΟ
ΧΦΕΛΟΤΜ
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΕΝΧΝ

3
Άηνκα

Γεπηέξα Παξαζθεπή
8:00-16:00

«σθεινύκελνη») λα
άλεπ νξίνπ αξηζκό
σθεινπκέλσλ πνπ
από ηα απαξαίηεηα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΑΡΟΥΗ
ΤΠΗΡΕΙ
ΧΝ

ΣΟΠΟ
ΤΛΟΠΟΙΗΗ

15 κήλεο

Γήκνο
ΚεξαηζηλίνπΓξαπεηζώλαο

Αιηήζειρ ζςμμεηοσήρ θα γίνονηαι ζηα γπαθεία ηηρ Ε.ΦΤ.ΜΕ. από ηη Δεςηέπα
18/03/2019 έωρ ηην Σπίηη 26/03/2019 και ώπερ 09:00 – 15:00.
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Η επηινγή ησλ άκεζα σθεινπκέλσλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ
νξίδνληαη ζηελ πξόζθιεζε ππνβνιήο προτάσεων ΑΤΤ026 της Περιυέρειας Αττικής ΚΔΝΣΡΑ
ΓΙΗΜΔΡΔΤΗ – ΗΜΔΡΗΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ).

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
1. Αίηεζε ζπκκεηνρήο
2. Αληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ή πηζηνπνηεηηθό γελλήζεσο. ε 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 2016, ή ζρεηηθή
ππεύζπλε δήισζε ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνρξενύηαη.
4. Αληίγξαθν Βεβαίσζεο πηζηνπνίεζεο ηεο αλαπεξίαο ηνπ σθεινύκελνπ, ελ ηζρύ.
5. Αληίγξαθν Πηζηνπνηεηηθνύ 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 ΟΑΔΓ.
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. Πηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ηθαλόηεηαο (βεβαίσζε ΑΜΚΑ).
9. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 ηνπ λ. 1599/1986 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 ΚΓΗΦ/ινηπό Κέληξν 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.
10. ε πεξίπησζε σθεινύκελνπ από ίδξπκα/ζεξαπεπηήξην/ΚΚΠΠ, θ.α: - ρεηηθή βεβαίσζε ηνπ
αξκόδηνπ νξγάλνπ/λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ ηδξύκαηνο/ζεξαπεπηεξίνπ/ΚΚΠΠ, 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. - πλνπηηθή
έθζεζε ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο γηα ην βαζκό πξνζαξκνγήο ηνπ αηόκνπ ζην πξόγξακκα ηνπ
ΚΓΗΦ. ηε ζρεηηθή έθζεζε 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/ΚΚΠΠ, 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.

Μεηά ηε ιήμε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ ν θνξέαο ζα πξνβεί ζηελ επηινγή ησλ
σθεινύκελσλ κε ηε δηαδηθαζία κνξηνδόηεζεο βάζεη ησλ παξαθάησ θξηηεξίσλ επηινγήο:
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1.
2.
3.
4.
5.

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

Δηδηθόηεξα, ε δηαδηθαζία επηινγήο ζα αθνινπζήζεη ηα παξαθάησ βήκαηα/ζηάδηα:
1) Εξέηαζη/έλεγσορ ηων αιηήζεων και ςπολογιζμόρ ηος ζςνολικού απιθμού ηων
ζςμμεηεσόνηων/θέζεων ζηην ππάξη, ζύμθωνα με ηον απιθμό ηων αιηήζεων και ηην
πληπόηηηα ηων δικαιολογηηικών. ην ζηάδην απηό, εθπνλείηαη ζρεηηθόο πίλαθαο δπλεηηθώλ
ζπκκεηερόλησλ κε ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ νη αηηήζεηο ηνπο θξίλνληαη από ηελ Δπηηξνπή Δπηινγήο
σο πιήξεηο (πιεξόηεηα δηθαηνινγεηηθώλ θαη ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο) θαη επνκέλσο γίλνληαη δεθηέο.
2) Επιλογή ηων ζςμμεηεσόνηων ζηην ππάξη. ην ζηάδην απηό, ε Δπηηξνπή θαηαξηίδεη ζρεηηθό
πίλαθαο θαηάηαμεο θαη επηινγήο ησλ σθεινπκέλσλ ηεο πξάμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
επηιαρόλησλ, νη νπνίνη ζα θαηαηαγνύλ/επηιεγνύλ βάζεη ησλ 5 πξναλαθεξνκέλσλ θξηηεξίσλ επηινγήο:

Δηδηθόηεξα ε κνξηνδόηεηεζε ησλ θξηηεξίσλ έρεη σο εμήο:
ΚΡΙΣΗΡΙΑ
1. Σύπνο πιαηζίνπ δηακνλήο

2. Αζθαιηζηηθή ηθαλόηεηα

ΑΝΑΛΤΗ ΜΟΡΙΩΝ
Ίδξπκα θιεηζηήο πεξίζαιςεο,
ζεξαπεπηήξηα/ΚΚΠΠ θ.α.
Οηθνγελεηαθνύ ηύπνπ ζηεγαζηηθέο δνκέο
(αηνκηθή/νηθνγελεηαθή θαηνηθία, ΤΓ).
Αλαζθάιηζηνο-ε
Αζθαιηζκέλνο-ε
Δηζόδεκα θάησ από ην όξην ηεο θηώρεηαο*

3 ‘Τςνο αηνκηθνύ ή νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο

4. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε

5. Δξγαζηαθή θαηάζηαζε ηνπ γνλέα/λόκηκνπ
θεδεκόλα

40
10
30
10
20

Δπίδνκα πάλσ από ην όξην ηεο θηώρεηαο
Ύπαξμε άιινπ ΑκεΑ ζηελ νηθνγέλεηα (δελ
ππνινγίδεηαη ν αηηνύκελνο)

10

Μέιε κνλνγνλετθώλ νηθνγελεηώλ

12

Σξίηεθλνη/Πνιύηεθλνη (άλσ ησλ δύν
εμαξηώκελσλ κειώλ εθηόο ηνπ
σθεινύκελνπ).
Άλεξγνο-ε
Δξγαδόκελνο-ε

12

8
10
5

* Πξνζδηνξίδεηαη ζύκθσλα κε ην θαηώθιη θηώρεηαο ηεο ΔΛΣΑΣ. Απηό γηα ην έηνο 2016 νξίδεηαη ζε
4.560 € 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 θάησ ησλ 14 εηώλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ
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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.
3) Έκδοζη απόθαζηρ και δημοζιοποίηζη ηων αποηελεζμάηων. ην ζηάδην απηό, ε Δπηηξνπή
εθδίδεη ζρεηηθή απόθαζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο, πεξηγξάθνληαο επίζεο ηηο
επηκέξνπο εξγαζίεο/ζηάδηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Καηόπηλ ν θνξέαο ζα πξνβεί ζε όιεο ηηο
απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο δεκνζηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ελεκέξσζεο ησλ σθεινπκέλσλ.
Δπηζεκαίλεηαη όηη, ζε πεξίπησζε αιιαγώλ ή κε ζπκκεηνρώλ από πιεπξάο σθεινπκέλσλ θαη ζε θάζε
πεξίπησζε ιόγσ κε ππαηηηόηεηαο ηνπ θνξέα, ε Δπηηξνπή δύλαηαη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο
ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο επηιαρόληεο κε βάζε ην ζπλνιηθό πίλαθα θαηάηαμεο.

ΠΡΟΟΥΗ!
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όια ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα Άηομα με Αναπηπίερ
και ζςγκεκπιμένα με Αςηιζμό πξνζρνιηθήο ειηθίαο, πνπ είλαη νη σθεινύκελνη ηεο πξάμεο.
Απνθιείνληαη όζνη δελ κπνξνύλ λα πηζηνπνηήζνπλ όηη αλήθνπλ ζηελ πξναλαθεξόκελε Δππαζή
Κνηλσληθή Οκάδα.

