ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ - Ε.Ψ.Ε.Π.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δυνητικά ωφελούμενων για την υλοποίηση της Πράξης
«Κέντρο Ημέρας για την υποστήριξη ατόμων πασχόντων από άνοια στην περιοχή των
Ιωαννίνων»,
ενταγμένης, με κωδικό ΟΠΣ 5054022, στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020»
Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης - Ε.Ψ.Ε.Π., ως Δικαιούχος υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο
Ημέρας για την υποστήριξη ατόμων πασχόντων από άνοια στην περιοχή των Ιωαννίνων», που είναι ενταγμένη, με Κωδικό
ΟΠΣ 5054022, στον Άξονα Προτεραιότητας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020»,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Άτομα, πάσχοντες από άνοια (ή και ήπια γνωστική διαταραχή), που βρίσκονται σε αρχικά, μεσαία ή και πιο
προχωρημένα στάδια της νόσου, και τους φροντιστές τους, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
συμμετοχή στα θεραπευτικά προγράμματα του Κέντρου Ημέρας Ιωαννίνων για την υποστήριξη ατόμων πασχόντων από
άνοια. Η λειτουργία του Κέντρου Ημέρας Ιωαννίνων προβλέπει τη συμμετοχή ογδόντα (80) ωφελούμενων ατόμων με
άνοια στα παρεχόμενα θεραπευτικά προγράμματα σε άτομα με άνοια και στους φροντιστές τους. Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι οι ωφελούμενοι/ες να είναι μόνιμοι/ες κάτοικοι των ΠΕ Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας της Περιφέρειας
Ηπείρου.
Το Κέντρο Ημέρας λειτουργεί καθημερινά, εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:00 – 15:00 και οι υπηρεσίες του
παρέχονται δωρεάν στους ωφελούμενους.
Οι δυνητικά ωφελούμενοι/ες μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1.
2.
3.
4.
5.

Αίτηση, υποβαλλόμενη είτε από τον/ην ίδιο/α τον/ην ωφελούμενο/η είτε από τον/την φροντιστή του/ης, είτε
από τον/ην συμπαραστάτη/τριά του όταν υπάρχει.
Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
Βεβαίωση ΑΜΚΑ.
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο.
Παραπεμπτικό σημείωμα από τον φορέα παραπομπής.

Η επιλογή των ωφελούμενων βασίζεται σε κριτήρια υγείας (επίπεδο/στάδιο της άνοιας, παρουσία ή μη ιατρικών
προβλημάτων που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης, ύπαρξη ενεργούς ψυχοπαθολογίας ή μη, κα.), κοινωνικά κριτήρια
(ύπαρξη ή όχι φροντιστή, δυνατότητα ασφαλούς μετακίνησης από και προς το Κέντρο Ημέρας, κα.), ενώ αξιολογείται,
επιπλέον, τόσο η δυνατότητα ένταξης στα ομαδικά θεραπευτικά προγράμματα όσο και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο είναι
σημαντικό στο πλαίσιο κατάρτισης του θεραπευτικού προγράμματος του/ης ωφελούμενου/ης.
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει ανοιχτή (διαρκής στο χρόνο) ώστε να συμπληρώνεται
ανά πάσα στιγμή ο αριθμός των ωφελούμενων. Η αξιολόγηση και επιλογή των ογδόντα (80) ωφελούμενων θα γίνει από
τις υποβαλλόμενες έως την 01/07/2021, ημέρα Πέμπτη, ώρα 14:00, αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος δυνητικά
ωφελούμενων. Σε περίπτωση που ο ανωτέρω αριθμός ωφελουμένων του Κέντρου Ημέρας δεν συμπληρωθεί πλήρως
από τους/ις υποβάλλοντες/ουσες αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία, κάθε
νέα αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δυνητικά ωφελούμενου/ης που θα υποβάλλεται μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα
αξιολογείται με κριτήριο το χρόνο υποβολής της (χρονική προτεραιότητα). Σε κάθε περίπτωση, κάθε νέα αίτηση δυνητικά
ωφελούμενου/ης, οποτεδήποτε και εάν υποβάλλεται, θα αξιολογείται για να καλύπτονται τυχόν νέες κενές θέσεις
ωφελουμένων που θα δημιουργούνται για οποιοδήποτε λόγο και οποιαδήποτε χρονική στιγμή στο Κέντρο Ημέρας.
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Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθημερινά, από Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 09:00 – 14:00, είτε στο κτίριο του Κέντρου
Ημέρας (οδός Αρχ. Μακαρίου, αρ. 11, κτιριακό συγκρότημα ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι., ισόγεια γραφεία 122-123, τηλ./fax: 26510-34200),
είτε στο email: kenanoias_ioa@yahoo.com, είτε, εναλλακτικά, μέσω courier ή ταχυδρομείου.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να λαμβάνουν την Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (μαζί με την
Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) και περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τη λειτουργία και τις παρεχόμενες
υπηρεσίες του Κέντρου Ημέρας, καθημερινά (εργάσιμες ημέρες), ώρες 09:00 – 14:00, τόσο από την κα Κούλα Μαρία –
Λαμπρινή, Ψυχολόγο, επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου Ημέρας, όσο και από τα άλλα μέλη - στελέχη της ΠΘΟ του
Κέντρου Ημέρας (οδός Αρχ. Μακαρίου, αρ. 11, κτιριακό συγκρότημα ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι., ισόγεια γραφεία 122-123, τηλ./fax: 2651034200, email: kenanoias_ioa@yahoo.com).
Η παρούσα Περίληψη, μαζί με την Ανοιχτή Πρόσκληση και την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, θα βρίσκονται
αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ε.Ψ.Ε.Π.: www.epsep.gr.

Ιωάννινα, 15-6-2020
Για την Ε.Ψ.Ε.Π.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΑΝΑΣ
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