ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
(8ος κύκλος )

«Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ει
δικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού
(Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» )»
Ο Δήμος Αγίων Ανάργυρων -Καματερού και η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής υλοποιουν το έργο μέ
τιτλο: «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής
Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ" και
"ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ")» Κωδ. Πραξης/MIS(ΟΠΣ): 5063620. Το έργο υλοποιέιται στο πλαισιο της Στρατηγικης
Βιωσιμης Αστικης Αναπτυξης της Αστικης Αρχης: Αναπτυξιακος Συνδέσμος Δυτικης Αθηνας (Α.Σ.Δ.Α.) μέσω του
E.Π «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020, και συγχρηματοδοτέιται απο το Ε.Κ.Τ (Ευρωπαι7κο Κοινωνικο Ταμέιο).

Α. Αποδέκτες της πρόσκλησης και Αντικείμενο του Έργου
Απευθύνεται σε κατοίκους του δημου : Αγιων Αναργυρων-Καματέρου που έντασσονται στις έξης ομαδές
στοχους:
 Άτομα χαμηλου έισοδηματος και οικονομικα μη-ένέργα ατομα, μέ έμφαση στους δικαιουχους του Ελαχιστου
Εγγυημένου Εισοδηματος (ΕΕΕ) που απέιλουνται απο φτωχέια και κοινωνικο αποκλέισμο.
 Νέαρα ζέυγαρια, μονογονέις, και έν δυναμέι μητέρές για υπηρέσιές Πρωιμης Παιδικης Παρέμβασης
/ανιχνέυσης δυσκολιων.
 Ηλικιωμένοι που ανηκουν σέ έυπαθέις ομαδές του πληθυσμου.
 Άτομα και οικογένέιές που ανηκουν σέ έυπαθέις ομαδές πληθυσμου [ ένδέικτικα : [ανέργοι/μακροχρονια
ανέργοι, ατομα μέ αναπηρια (ΑμέΑ), πασχοντές απο (σοβαρα προβληματα υγέιας, ψυχικές ασθένέιές),
Ρομα / τσιγγανοι, μονογονέι7κές οικογένέιές, κακοποιημένές γυναικές, θυματα έμποριας (trafficking),
προσφυγές, μέταναστές.
 Γονέις, έκπαιδέυτικοι και μαθητές, για την ληψη υπηρέσιων προληψης και προαγωγης της Ψυχικης Υγέιας.
Στόχοι του έργου είναι:
 η προληψη και αντιμέτωπιση της φτωχέιας και του κοινωνικου αποκλέισμου και η παραλληλη στηριξη της
κοινωνικης ένταξης οικογένέιων και ατομων που προέρχονται απο έυαλωτές ομαδές του πληθυσμου,
 η διέυρυνση των υπηρέσιων υπέρ των έυπαθων ομαδων του Δημου για την βέλτιωση της ποιοτητας ζωης
τους, την αντιμέτωπιση της φτωχέιας και την κοινωνικης τους ένταξη, και
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 η υποστηριξη των έυπαθων ομαδων μέσω της ληψης στοχέυμένων υπηρέσιων που έντασσονται τοσο στην
κοινωνικη ένταξη οσο και στην ένισχυση της σωματικης και ψυχικης υγέιας, μέσα απο υπηρέσιές ανοιχτης
φροντιδας.
Στοχος έιναι το συνολο των παρέχομένων υπηρέσιων του έργου να έπιτρέψέι στην ένισχυση της ποιοτητας
ζωης των ατομων και των οικογένέιων, μέσα στις κοινοτητές τους, ένδυναμωνοντας και υποστηριζοντας
ταυτοχρονα την προωθηση της ανέξαρτησιας τους, των προσωπικων ικανοτητων και των έυθυνων τους, μέσω
παρέμβασέων προληψης του αποκλέισμου τους και ένισχυσης της κοινωνικοποιησης τους.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες προς τις ομάδες στόχους μέσω του έργου:
 Συμβουλευτική και Ψυχοκοινωνική Στήριξη σέ ένηλικές/ατομα που ανηκουν σέ έυαλωτές ομαδές και
αντιμέτωπιζουν δυσκολιές στην καθημέρινοτητα τους.
 Οικογενειακή Συμβουλευτική (αποκατασταση διαπροσωπικων σχέσέων, προληψη κρισέων, ένισχυση
γονέι7κων δέξιοτητων κτλπ)
 Υπηρεσίες Λογοθεραπείας για παιδια προσχολικης και σχολικης ηλικιας 3-12 έτων
 Υπηρεσίες Εργοθεραπείας (δυσκολιές αδρης και λέπτης κινητικοτητας) για παιδια προσχολικης και
σχολικης ηλικιας 3-12 έτων
 Υπηρεσίες Ειδικής Διαπαιδαγώγησης (ψυχοπαιδαγωγικη προληψη) για παιδια προσχολικης και σχολικης
ηλικιας 3-12 έτων
 Παρεμβάσεις/επιμορφώσεις στις Σχολικές Μονάδες για την προληψη της ψυχικης υγέιας και της
ψυχικης ανθέκτικοτητας
 Συμβουλευτική Γονέων/ Εφήβων (ομαδικη η ατομικη – βιωματικα σέμιναρια)
 Τμήματα Δημιουργικής Απασχόλησης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για παιδια προσχολικης, σχολικης και
έφηβικης ηλικιας
 Ψυχαγωγικές-εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδια και έφηβους
 Υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας για έφηβους ανω των 16 έτων, για νέους έως 40 έτων, για ηλικιωμένους ανω
των 60 έτων
 Υπηρεσίες Διατροφολογίας για έφηβους ανω των 16 έτων, για νέους έως 40 έτων, για ηλικιωμένους ανω
των 60 έτων.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι Δωρεάν για τους ωφελούμενους που
θα ενταχθούν στο έργο
Β. Οφέλη από τη συμμετοχή στο έργου
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Η προωθηση των προσδοκωμένων αποτέλέσματων της Πραξης θα πραγματοποιηθέι μέσω ένος πλέγματος
έπιμέρους δρασέων, που θα υποστηριξουν πολυπλέυρα τους ωφέλουμένους και οι οποιές, μέταξυ αλλων,
πέριλαμβανουν:

 Άμεση υποστήριξη των ωφελούμενων με εξειδικευμένους επιστήμονες (Ψυχολογους, Κοινωνικους
Λέιτουργους) προκέιμένου να υποστηριχθουν σέ αμέσα ζωτικα ζητηματα που αφορουν τους ιδιους και τις
οικογένέιές τους .

 Η προώθηση της ψυχικής υγείας και της αυτοεκτίμησης των ωφελουμένων και η ενίσχυση της
οικογενειακής συνοχής.

 Η πρώιμη παιδική παρέμβαση και η πρόληψη προβλημάτων στο οικογενειακό περιβάλλον

Γ. Δικαιολογητικά συμμετοχής στο έργο για τους υποψηφίους –Διαδικασία Επιλογής
Γ1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ένδιαφέρομένοι που έπιθυμουν να συμμέτασχουν στο έργο θα πρέπέι να καταθέσουν μαζι μέ την Αιτηση
τους και τα λοιπα απαιτουμένα δικαιολογητικα:
1.

Αίτηση συμμετοχής (επισυνάπτεται): Η αίτηση υποβάλλεται από τον δικαιούχο ή με εξουσιοδότηση σε φυσικό
πρόσωπο. Σε περίπτωση ανήλικου η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από τον νόμιμο κηδεμόνα (δικαστικο# ́
συμπαραστάτη, επίτροπο ή ασκούντα την επιμέλειά του). Στην αίτηση αναφέρονται οι ζητούμενες υπηρεσίες

2.

Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου

3.

Έγγραφο βεβαίωσης / πιστοποίησης τόπου διαμονής στον Δήμο Αγίων Αναργύρων -Καματερού (π.χ.

4.

βεβαίωση Δήμου ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του gov.gr ) ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ.
Αντίγραφο ΑτομικουĆ / ΟικογενειακουĆ εκκαθαριστικουĆ σημειώματος εφόσον το άτομο υποχρεούται να έχει
καταθέσει φορολογικη# ́ δήλωση για το οικονομικο# ́ έτος 2021 από το οποίο να προκύπτει ότι το εισόδημα του
αιτούμενου δεν ξεπερνάει :
α) σε περίπτωση μονομελούς νοικοκυριού τα 9.000€,
β) σε περιπτώσεις οικογενειών με δυο μέλη τα 15.000€
γ) σε περιπτώσεις οικογενειών με ένα τέκνο τα 18.000€
γ) σε περιπτώσεις οικογενειών με πάνω από ένα τέκνο τα 23.000€
Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν υποχρεούνται να υποβάλλει φορολογική δήλωση τότε υποβάλλει σχετική
υπεύθυνη δήλωση περί μη σχετικής υποχρέωσης.

Και κατά περίπτωση απαιτείται επιπλέον:



Εαν ο ωφέλουμένος έιναι άνεργος απαιτέιται αντιγραφο απο την Καρτα Ανέργιας του ΟΑΕΔ σέ ισχυ.
Εαν ο ωφέλουμένος είναι Αμεα απαιτέιται να συνυποβληθέι μέ την αιτηση σχέτικη πιστοποιηση απο


ΚΕΠΑ



Εαν ο ωφέλουμένος έιναι Υπήκοος Τρίτων Χωρών απαιτέιται αντιγραφο της αδέιας διαμονης έν ισχύ . Εάν
είναι Έλληνας ομογένης απαιτέιται αντιγραφο ταυτοτητας ομογένους.

Σελίδα | 3



Εαν ο υποψηφιος ανηκέι στην κατηγορια Ρομά απαιτέιται βέβαιωση της Κοινωνικης Υπηρέσιας οτι έχουν

έγγραφέι στην Κοινωνικη Υπηρέσια / Κέντρο Κοινοτητας του Δημου Αγιων Αναργυρων-Καματέρου
Εαν ο ωφέλουμένος αιτείται μέσω του έργου υπηρεσίες σχετικές με άλλο μέλος της οικογένειας του (
πχ παιδι ) και υπηρέσιές οπως οικογένέιακη συμβουλέυτικη κλπ τοτέ απαιτέιται να προσκομισθέι κατα την υποβολη
της αιτησης Πιστοποιητικο οικογένέιακης καταστασης (να έχέι έκδοθέι έντος τέλέυταιου 6μηνου)



Γ2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ




Η έπιλογη των συμμέτέχοντων διένέργέιται απο Τριμέλη Επιτροπη.
Βασικο κριτηριο έπιλογης των υποψηφιων έιναι η ένταξη τους στις ομαδές στοχους της προσκλησης μέ βαση
την υποβολη των ανωτέρω δικαιολογητικων κατα πέριπτωση. Απο τη διαδικασια έλέγχου των αιτησέων
προκυπτέι λιστα έπιλέγέντων των υποψηφιων μέ σέιρα προτέραιοτητας (μέ βαση την ωρα/ημέρομηνια
υποβολης της αιτησης). Επιλέγονται τα ατομα έως τη συμπληρωση του αριθμου των διαθέσιμων θέσέων του
έργου.
Η αναρτηση των οριστικων πινακων θα γινέι στην ιστοσέλιδα https://frontizo-agankam.gr μέ βαση τους
αριθμους πρωτοκολλων των αιτουμένων να συμμέτασχουν στο έργο και την τηρηση της Νομοθέσιας πέρι
προσωπικων δέδομένων.



Η διαδικασια έπιλογης των υποψηφιων ξέκινα μέ την ληξη της χρονικης πέριοδου υποβολης των
δικαιολογητικων και θα ακολουθηθουν τα παρακατω βηματα:
1.

Εξέταση/έλεγχος

των

αιτήσεων

και

υπολογισμός

του

συνολικού

αριθμού

των

υποψηφίων

συμμετεχόντων/θέσεων στο έργο σύμφωνα με τον αριθμό των αιτήσεων και την πληρότητα των
δικαιολογητικών. Στο στάδιο αυτό, ελέγχεται η πληρότητα των δικαιολογητικών και καταρτίζεται σχετικός
πίνακας συμμετεχόντων με τον αριθμό των ατόμων που οι αιτήσεις τους κρίνονται από την Επιτροπή ως
πλήρεις (πληρότητα δικαιολογητικών και στοιχείων της αίτησης) και επομένως γίνονται δεκτές από την
Επιτροπή.
2.

Επιλογή συμμετεχόντων στo έργο. Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή καταρτίζει σχετικό πίνακα κατάταξης και
επιλογής των ωφελούμενων του έργου βάσει των προαναφερόμενων κριτηρίων επιλογής.

3.

Έκδοση απόφασης και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή εκδίδει σχετική
απόφαση με τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της κάθε
αίτησης.

Δ. Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής –Περίοδος Υποβολής
Αιτήσεις θα γινονται δέκτές από 15/09/2022 έως 20/10/2022 και ωρές 10:00 – 14:00 ημέρησιως,
ως εξής :
1. Ηλεκτρονικά στην ηλέκτρονικη διέυθυνση: aitiseis@frontizo-agankam.gr

2. Εντύπως στο ΣΗΜΕΙΟ: Δ' ΚΑΠΗ, Καζαντζακη 8 & Ανδρονικου, Άγιοι Αναργυροι Τηλ.: 2132039932
είτε αυτοπροσωπως ή μέσω αλλου έξουσιοδοτημένου προσωπου – έφοσον η έξουσιοδοτηση έχέι
θέωρηθέι ως προς το γνησιο της υπογραφης τους απο δημοσια αρχη μέ τα δικαιολογητικα συμμέτοχης.
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3. Για πέρισσοτέρές πληροφοριές σχέτικα μέ τα απαραιτητα δικαιολογητικα και τις Αιτησέις
συμμέτοχης, οι ένδιαφέρομένοι θα μπορουν να απέυθυνονται καθημερινά και ώρες 10:00 – 15:00 στην
κα Ζάγκα Δέσποινα Τηλ.: 2132039932 (Δέυτέρα έως Παρασκέυη, Καζαντζακη 8 & Ανδρονικου, Άγιοι
Αναργυροι)
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