ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΨΤΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΗ - Ε.Ψ.Ε.Π.
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΘΕΕΙ/ΣΕΛΕΧΗ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΑ ΚΟΙΝΑ ΣΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΣΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ - IOΑΝΝΙΝΑ Silver Community Action Network»,
ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ACTIVE CITIZENS FUND» ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,
που εντάςςεται ςτον Χρηματοδοτικό Μηχανιςμό (ΧΜ) του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χώρου (ΕΟΧ)
Περιόδου 2014 - 2021 (European Economic Area Grants - EEA Grants 2014 - 2021),

Θ Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ζρευνασ και Παρζμβαςθσ - Ε.Ψ.Ε.Π., Αςτικι μθ Kερδοςκοπικι
Εταιρεία, με ζδρα τα Ιωάννινα, ωσ ο φορζασ υλοποίθςθσ,

αναηθτά ςυνεργάτεσ, κατάλλθλων ειδικοτιτων,
προκειμζνου να ςυμπλθρώςει τθν ομάδα υλοποίθςθσ του ζργου

με τίτλο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΑ ΚΟΙΝΑ ΣΩΝ ΑΣΟΜΩΝ
ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ - IOΑΝΝΙΝΑ Silver Community Action Network»,
εγκεκριμζνου (Κωδικόσ Ζργου ΕΕΑ-612) ςτο πλαίςιο τησ από 3/12/2019 Πρόςκληςησ εκδήλωςησ
ενδιαφζροντοσ «Ενίςχυςη τησ ςυμμετοχήσ των πολιτών ςτα κοινά» του Ιδρφματοσ Μποδοςάκη.

1. Περιγραφι Ζργου
Σο ζργο αφορά ςτθ υλοποίθςθ δράςεων για τθν κινθτοποίθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ
ατόμων μεγαλφτερθσ θλικίασ ςτα κοινά, ςτα Ιωάννινα, με ςκοπό τθν προαγωγι του
εκελοντιςμοφ, τθν επιτάχυνςθ δθμιουργίασ νζου κοινωνικοφ κεφαλαίου, τθν κοινωνικοποίθςθ,
τθν ανατροφοδότθςθ τθσ πολιτικισ ςυμμετοχισ και δράςθσ και μάλιςτα ωσ μία κοινωνικι
διεργαςία «από κάτω προσ τα πάνω», ςτο πλαίςιο τθσ ενίςχυςθσ τθσ δθμόςιασ παρζμβαςθσ,
διαβοφλευςθσ και δράςθσ.
2. Χρθματοδότθςθ
Σο Γραφείο του Χρθματοδοτικοφ Μθχανιςμοφ (ΓΧΜ) τθσ Ευρωπαϊκισ Ηϊνθσ Ελεφκερων
υναλλαγϊν (ΕΗΕ), ωσ Διαχειριςτισ του Προγράμματοσ «Active Citizens Fund» ςτθν Ελλάδα, το
οποίο εντάςςεται ςτον Χρθματοδοτικό Μθχανιςμό (ΧΜ) του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου
(ΕΟΧ) Περιόδου 2014 - 2021 (European Economic Area Grants - EEA Grants 2014 - 2021) και
χρθματοδοτείται από τισ Δωριτριεσ Χϊρεσ Ιςλανδία, Λιχτενςτάιν και Νορβθγία, ζχει ςυμβλθκεί με
το Κδρυμα Μποδοςάκθ, ωσ Διαχειρις-τισ Επιχοριγθςθσ, με βαςικό ςκοπό του Προγράμματοσ τθν
ενίςχυςθ τθσ Κοινωνίασ των Πολιτϊν και τθσ ενεργοφσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτα κοινά, κακϊσ
και τθν ενδυνάμωςθ των ευπακϊν ομάδων.

Σο ζργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ Πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ «Ενίςχυςθ τθσ
ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτα κοινά» ωσ πλιρωσ χρθματοδοτοφμενο, ιτοι με 100% επιχοριγθςθ,
από τον ανωτζρω χρθματοδοτικό μθχανιςμό του ΕΟΧ για τθν Ελλάδα και για τθν περίοδο 20142021.
3. τοιχεία Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ
Α) Σίτλοσ ή καθήκοντα ςυνεργάτη ςτο ζργο - Περιγραφή Θζςεων/Καθηκόντων
Οι ςυνεργάτεσ που αναηθτοφνται, κατά τίτλο ι κακικοντα ςτο ζργο, αρικμό ςτελεχϊν, χρονικι
διάρκεια ςφμβαςθσ και κωδικό κζςθσ, αποτυπϊνονται ςτον κάτωκι πίνακα:
Α/Α
1

Σίτλοσ ι κακικοντα ςτο ζργο

Αρικμόσ
τελεχϊν
1

Χρονικι Διάρκεια
φμβαςθσ (ςε μινεσ) (*)
15

Κωδικόσ
Θζςθσ
101

Τπεφκυνοσ χεδιαςμοφ υντονιςμοφ Φυςικοφ
Αντικειμζνου Ζργου
2
Τπεφκυνοσ Τλοποίθςθσ Φυςικοφ 1
15
102
Αντικειμζνου Ζργου
3
Τπεφκυνοσ Κινθτοποίθςθσ 1
12
103
Διαχείριςθσ Εκελοντϊν Ζργου
4
Τπεφκυνοσ Διαχείριςθσ
1
12
104
Θλεκτρονικισ Πλατφόρμασ
Ζργου
5
Τπεφκυνοσ Επικοινωνίασ Ζργου
1
16
105
(*) αφορά ςτθ χρονικι διάρκεια (ςε μινεσ από τθν υπογραφι τθσ) ςφμβαςθσ εξαρτθμζνθσ
εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου, οριςμζνου χρόνου, μερικισ απαςχόλθςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και
τθσ εκ περιτροπισ εργαςίασ).
Περιγραφι κζςεων/κακθκόντων:
Η κζςθ με τα ςυνοδά κακικοντα των αναηθτοφμενων ςυνεργατών, περιγράφονται
κατωτζρω:
α) Υπεφκυνοσ Σχεδιαςμοφ - Συντονιςμοφ Φυςικοφ Αντικειμζνου Ζργου (Κωδ. Θζςθσ 101)
Ο ςχεδιαςμόσ και ςυντονιςμόσ του φυςικοφ αντικειμζνου του ζργου και των επιμζρουσ
ενεργειϊν υλοποίθςθσ ςτο πλαίςιο του ςχεδίου υλοποίθςθσ. Ο ςυντονιςμόσ τθσ ομάδασ ζργου. Θ
παρακολοφκθςθ, θ τιρθςθ ι/και θ επικαιροποίθςθ του χρονοδιαγράμματοσ του ζργου. Θ
παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ και τθσ επίτευξθσ των προςδοκϊμενων αποτελεςμάτων. Θ
ςφνταξθ των ενδιάμεςων και των τελικϊν εκκζςεων του ζργου.
β) Υπεφκυνοσ Υλοποίθςθσ Φυςικοφ Αντικειμζνου Ζργου (Κωδ. Θζςθσ 102)
Θ παρακολοφκθςθ και θ υλοποίθςθ των επιμζρουσ δράςεων του φυςικοφ αντικειμζνου του
ζργου.

Θ ςφνταξθ εκκζςεων αποτίμθςθσ των επιμζρουσ δράςεων του ζργου και οποιουδιποτε άλλου
ςτοιχείου απαιτθκεί ςτο πλαίςιο τθσ τεκμθρίωςθσ. Θ οργάνωςθ και θ τιρθςθ αρχείου υλοποίθςθσ
του ζργου (ζντυπου ι/και θλεκτρονικοφ).
γ) Υπεφκυνοσ Κινθτοποίθςθσ - Διαχείριςθσ Εκελοντών Ζργου (Κωδ. Θζςθσ 103)
Θ οργάνωςθ και θ υλοποίθςθ δράςεων προςζλκυςθσ, ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ
εκελοντϊν. Θ διαχείριςθ εκελοντϊν, θ διαμεςολάβθςθ, θ επίλυςθ προβλθμάτων των εκελοντϊν, ο
εντοπιςμόσ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν τουσ, θ υποςτιριξθ, θ ενκάρρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτα
κοινά ςτο πλαίςιο δθμιουργίασ (νζου) κοινωνικοφ κεφαλαίου, θ ςτακερότθτα και βιωςιμότθτα τθσ
εκελοντικισ δράςθσ.
δ) Υπεφκυνοσ Διαχείριςθσ Ηλεκτρονικισ Πλατφόρμασ Ζργου (Κωδ. Θζςθσ 104)
Θ διαχείριςθ και εξαςφάλιςθ τθσ λειτουργικότθτασ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ ςτο πλαίςιο
τθσ αποτελεςματικισ υλοποίθςθσ του ζργου, ειδικά ςε κζματα προαγωγισ του εκελοντιςμοφ,
προςζλκυςθσ εκελοντϊν, διαχείριςθσ μελϊν διαδικτυακϊν forum πολιτϊν και επιςκεπτϊν
πλατφόρμασ, δθμόςιασ διαβοφλευςθσ, παρζμβαςθσ και λιψθσ αποφάςεων, προαγωγισ τθσ
κοινωνικοποίθςθσ, ενίςχυςθσ τθσ διαδραςτικισ πλθροφόρθςθσ ςε κζματα που αφοροφν ςε
άτομα μεγαλφτερθσ θλικίασ τοπικοφ ι ευρφτερου ενδιαφζροντοσ.
ε) Υπεφκυνοσ Επικοινωνίασ Ζργου (Κωδ. Θζςθσ 105)
Θ υλοποίθςθ του πλάνου επικοινωνίασ του ζργου, ιτοι τθσ οργάνωςθσ και ςυντονιςμοφ των
δράςεων επικοινωνίασ (εκδθλϊςεισ ζναρξθσ και λιξθσ ζργου, προβολισ και παρουςίαςθσ ζργου),
ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ και τθσ ςφνδεςισ τουσ με τα κοινά ςτόχοσ, τθσ επιλογισ και
χριςθσ των εργαλείων και μζςων επικοινωνίασ με βάςθ τισ ανάγκεσ προβολισ του ζργου
(ςυνεντεφξεισ τφπου, ςυνεντεφξεισ ςε τθλεοπτικζσ και ραδιοφωνικζσ εκπομπζσ και ςυμμετοχι ςε
δελτία ειδιςεων τοπικϊν Μ.Μ.Ε., δελτία τφπου, χριςθ Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ), τθσ
καταγραφισ δεικτϊν μζτρθςθσ αποτελεςματικότθτασ των δράςεων και τθσ επιλογισ του χρόνου
υλοποίθςθσ κάκε δράςθσ ςε ςυνάρτθςθ με το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ζργου.
B) Συπικά Προςόντα – Προχποθζςεισ Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ
Κωδικόσ Θζςθσ
101, 102, 103

104

Συπικά Προςόντα – Προχποκζςεισ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ
1. Πτυχίο ι δίπλωμα Κοινωνικϊν και ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν,
ενδεικτικά Ψυχολογίασ, Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν, Κοινωνικϊν Λειτουργϊν,
Κοινωνιολογίασ, Κοινωνικισ Πολιτικισ και Ιςτορίασ, Κοινωνικισ
Ανκρωπολογίασ, Πολιτικισ Επιςτιμθσ - Κοινωνικισ Διοίκθςθσ, κα.,
2. Αδεία Άςκθςθσ Επαγγζλματοσ (όπου απαιτείται)
1. Πτυχίο ι δίπλωμα Πλθροφορικισ, Εφαρμοςμζνθσ Πλθροφορικισ,
Επιςτιμθσ,
Σεχνολογίασ
Τπολογιςτϊν,
Πλθροφορικισ
και
Σθλεπικοινωνιϊν, Πλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν υςτθμάτων και
Δικτφων, κα, οποιαςδιποτε αναγνωριςμζνθσ εκπαιδευτικισ βακμίδασ (ΑΕΙ,
ΣΕΙ, ΙΕΚ, ΔΕ),
(ι)

Πτυχίο ι δίπλωμα Κοινωνικϊν και ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν, ενδεικτικά
Ψυχολογίασ,
Κοινωνικϊν
Επιςτθμϊν,
Κοινωνικϊν
Λειτουργϊν,
Κοινωνιολογίασ, Κοινωνικισ Πολιτικισ και Ιςτορίασ, Κοινωνικισ
Ανκρωπολογίασ, Πολιτικισ Επιςτιμθσ - Κοινωνικισ Διοίκθςθσ, κα.,
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2. Αδεία Άςκθςθσ Επαγγζλματοσ (όπου απαιτείται)
1. Πτυχίο ι δίπλωμα ςτον τομζα τθσ Δθμοςιογραφίασ, Δθμοςίων χζςεων
και Επικοινωνίασ ι των ΜΜΕ οποιαςδιποτε αναγνωριςμζνθσ
εκπαιδευτικισ βακμίδασ (ΑΕΙ, ΣΕΙ, ΙΕΚ, ΔΕ),
(ι)
Πτυχίο ι δίπλωμα Κοινωνικϊν και ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν, ενδεικτικά
Ψυχολογίασ,
Κοινωνικϊν
Επιςτθμϊν,
Κοινωνικϊν
Λειτουργϊν,
Κοινωνιολογίασ, Κοινωνικισ Πολιτικισ και Ιςτορίασ, Κοινωνικισ
Ανκρωπολογίασ, Πολιτικισ Επιςτιμθσ - Κοινωνικισ Διοίκθςθσ, κα.,
2. Αδεία Άςκθςθσ Επαγγζλματοσ (όπου απαιτείται)

Γ) Σρόποσ Επιλογήσ – Πρόςθετα Προςόντα
Θ επιλογι των ςτελεχϊν, εξ’ όςων τεκμθριϊνουν τθν πλθρότθτα των τυπικϊν προςόντων, κα
βαςιςτεί ςτθ ςυνδυαςτικι αξιολόγθςθ πρόςκετων ςτοιχείων, ςυνυποβαλλόμενων με τθν αίτθςθ
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ δικαιολογθτικϊν, όπωσ πρόςκετθ εκπαίδευςθ (μεταπτυχιακόσ τίτλοσ,
παρακολοφκθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ι ςεμιναρίων ςχετικά με το/α αντικείμενο/α του
ζργου, κα.), ειδικζσ γνϊςεισ (ξζνεσ γλϊςςεσ, γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Τ, γνϊςθ χριςθσ εργαλείων
κοινωνικϊν μζςων δικτφωςθσ, κα.), πρόςκετα προςόντα (δίπλωμα οδιγθςθσ, κα.) και
επαγγελματικι εμπειρία κυρίωσ ςχετικά με το/α αντικείμενο/α του ζργου. Σζλοσ, αξιολογείται θ
προςωπικότθτα του υποψθφίου (με προςωπικι ςυνζντευξθ).
Τα ςυνυποβαλλόμενα με τθν αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ δικαιολογθτικά (πρωτότυπα
ι ευκρινι φωτοαντίγραφα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι επίςθμα μεταφραςμζνα) είναι:
1. Αναλυτικό Βιογραφικό θμείωμα.
2. Αποδεικτικό/ά Σίτλου/ων πουδϊν (τυπικό προςόν).
3. Άδεια Άςκθςθσ Επαγγζλματοσ (τυπικό προςόν).
4. Πρόςκετα αποδεικτικά ςτοιχεία – ζγγραφα εκπαίδευςθσ, γνϊςθσ/προςόντων ι
επαγγελματικισ εμπειρίασ (πρόςκετα προςόντα).
Δ) Πληροφορίεσ - Τποβολή Αιτήςεων
Πλθροφορίεσ δίδονται τισ εργάςιμεσ θμζρεσ (ϊρεσ 10:00 - 15:00) ςτθ διεφκυνςθ: Ε.Ψ.Ε.Π.,
ικελιανοφ 2, 1οσ όροφοσ, Σ.Κ. 45221, Ιωάννινα, τθλ./fax: 26510-39820 και, επιπλζον, με τθν
χριςθ του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτο e-mail: epsep_ioa@yahoo.gr ι ςτθν ιςτοςελίδα του
φορζα υλοποίθςθσ www.epsep.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι/εσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν και να υποβάλλουν τθν αίτθςθ,
ςυνοδευόμενθ από αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα και από τα λοιπά δικαιολογθτικά,
αυτοπροςϊπωσ, τισ εργάςιμεσ θμζρεσ (ϊρεσ 10:00 - 15:00) ςτθ διεφκυνςθ: Ε.Ψ.Ε.Π., ικελιανοφ
2, 1οσ όροφοσ, Σ.Κ. 45221, Ιωάννινα, τθλ./fax: 26510-39820 ι να τα αποςτείλουν θλεκτρονικά (email: epsep_ioa@yahoo.gr), από 13-07-2021, θμζρα Τρίτθ ζωσ και τθν 23-07-2021, θμζρα
Παραςκευι, ώρα 15:00.

Θ παροφςα Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ κα βρίςκεται αναρτθμζνθ ςτθν ιςτοςελίδα
του φορζα υλοποίθςθσ www.epsep.gr.

Σο ζργο «Κοινωνικό δίκτυο προϊκθςθσ τθσ ςυμμετοχισ ςτα κοινά των ατόμων μεγαλφτερθσ
θλικίασ ςτο Διμο Ιωαννιτϊν – Ioannina Silver Community Action Network» υλοποιείται ςτο
πλαίςιο του προγράμματοσ Active citizens fund, με φορζα υλοποίθςθσ τθν «Εταιρεία
Ψυχοκοινωνικισ Ζρευνασ και Παρζμβαςθσ – Ε.Ψ.Ε.Π.».
Σο πρόγραμμα Active citizens fund, φψουσ € 12εκ, χρθματοδοτείται από τθν Ιςλανδία, το
Λιχτενςτάιν και τθ Νορβθγία και είναι μζροσ του χρθματοδοτικοφ μθχανιςμοφ του Ευρωπαϊκοφ
Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωςτοφ ωσ EEA Grants. Σο πρόγραμμα
ςτοχεφει ςτθν ενδυνάμωςθ και τθν ενίςχυςθ τθσ βιωςιμότθτασ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν και
ςτθν ανάδειξθ του ρόλου τθσ ςτθν προαγωγι των δθμοκρατικϊν διαδικαςιϊν, ςτθν ενίςχυςθ τθσ
ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτα κοινά και ςτθν προάςπιςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων. Σθ
διαχείριςθ τθσ επιχοριγθςθσ του προγράμματοσ Active citizens fund για τθν Ελλάδα ζχουν
αναλάβει από κοινοφ το Κδρυμα Μποδοςάκθ και το SolidarityNow. Διαβάςτε περιςςότερα εδϊ:
www.activecitizensfund.gr.

Ιωάννινα, 13-07-2021
Για τθν Ε.Ψ.Ε.Π.
Ο Πρόεδροσ του Δ..
ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΚΡΑΝΑ

