Αθήνα, 3 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παράταση υποβολής Αιτήσεων Ένταξης Άμεσα Ωφελουμένων στο «Δίκτυο Δομών
Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας».
Ανακοινώνεται η παράταση υποβολής Αιτήσεων Ένταξης ωφελουμένων στο Έργο «Δίκτυο
Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και υλοποιείται στα πλαίσια συνεργασίας της
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ με τον
ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ως Συμπράττων Φορέας.
Οι Κοινωνικές Δομές που λειτουργούν στα πλαίσια του Δικτύου είναι:
1)

Κοινωνικό Παντοπωλείο

2)

Δομή παροχής Συσσιτίων

3)

Κοινωνικό Φαρμακείο

4)

Τράπεζα Χρόνου

5)

Γραφείο Διαμεσολάβησης

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
Τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων είναι τα ακόλουθα:

1. Η Εντοπιότητα:
Δικαιούχοι των παροχών των κοινωνικών δομών δύναται να είναι μόνο οι κάτοικοι του Δήμου
Γλυφάδας. Συγκεκριμένα δικαιούχοι δύναται να είναι:
α) Έλληνες κάτοικοι του Δήμου
β) Ομογενείς κάτοικοι του Δήμου

γ) Αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν στον Δήμο και διαθέτουν άδεια παραμονής και
θεωρημένο διαβατήριο.

2. Η Οικονομική και Περιουσιακή Κατάσταση:
Κύριο κριτήριο επιλογής και ένταξης των ενδιαφερομένων στις παροχές των κοινωνικών δομών
είναι το εισόδημα και η περιουσιακή τους κατάσταση. Συγκεκριμένα, κατά προτεραιότητα στους
ωφελούμενους εντάσσονται οι πολίτες του δήμου, το εισόδημα των οποίων βρίσκεται κάτω από
τα όρια της φτώχειας.

3. Η Επαγγελματική Κατάσταση:
Δικαιούχοι των παροχών των κοινωνικών δομών είναι κυρίως άνεργοι, ενώ κατά προτεραιότητα
στους ωφελούμενους εντάσσονται οι μακροχρόνια άνεργοι.

4. Κοινωνικά Κριτήρια:
Κατά την αξιολόγηση των αιτούντων των παροχών των κοινωνικών δομών λαμβάνονται υπόψη
κοινωνικά κριτήρια όπως η οικογενειακή κατάσταση, κοινωνικά προβλήματα, προβλήματα
υγείας και αναπηρίες. Συγκεκριμένα, συνυπολογίζονται και εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα
οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα παρακάτω κοινωνικά κριτήρια:
α) Μονογονεϊκές οικογένειες
β) Πολύτεκνες οικογένειες
γ) Οικογένειες με μέλη που έχουν αναπηρία άνω του 67%
δ) Οικογένειες με μέλη που εντάσσονται σε άλλες ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
Επισημάνεται ότι ενήλικες που συνοικούν κάτω από την ίδια στέγη, έχουν δικαίωμα υποβολής
μίας μόνο αίτησης.
Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον το επιτρέπει η εξέλιξη του Έργου, η Κοινωνική Υπηρεσία του
Δήμου δύναται να εισηγείται αιτιολογημένα την ενίσχυση ωφελουμένων και πέρα από τα
ανωτέρω οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Τα ανωτέρω κριτήρια δύναται να αναπροσαρμοστούν με νέα απόφαση, σύμφωνα με τις εκάστοτε
επικρατούσες συνθήκες αλλά και τις πραγματικές δυνατότητες των κοινωνικών δομών.
Προτεραιότητα θα δοθεί στους ανθρώπους που είναι άστεγοι.
Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» έως
τις 12/4/2013 και να την υποβάλλουν στις ακόλουθες διευθύνσεις:
Μυστρά 1, Γλυφάδα
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2103303060 από
Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 - 15:00 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epeksa.gr

