Βαρνάβας, 20/3/2013
Αρ. Πρωτ: 1016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ένταξης ωφελουμένων στο πρόγραμμα «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της
φτώχειας στους Δήμους Διονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού».
Η Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα, Δήμου Μαραθώνα ως δικαιούχος εκτέλεσης της
πράξης, προσκαλεί του κατοίκους των Δήμων Διονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού
που είναι:


άστεγοι



άνεργοι



άτομα

ευρισκόμενα

σε

δυσμενή

οικονομική

κατάσταση

η

οποία

χαρακτηρίζεται από έλλειψη επαρκών πόρων για την ικανοποίηση βασικών
ανθρώπινων αναγκών, ή απειλούμενα από φτώχεια,
να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από
το δίκτυο των Κοινωνικών Δομών στους Δήμους Διονύσου, Μαραθώνος και
Ωρωπού.
Το έργο ««Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στους Δήμους
Διονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού» με κωδικό MIS 377267 εντάσσεται στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007 –
2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και
υλοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας της ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΑΡΝΑΒΑ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ με τους Δήμους Διονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού.
Οι Κοινωνικές Δομές που λειτουργούν στο πλαίσιο του Δικτύου είναι οι
ακόλουθες:
1. Γραφείο Διαμεσολάβησης

2. Τράπεζα Χρόνου
3. Κοινωνικό Συσσίτιο
4. Κοινωνικό Παντοπωλείο
5. Κοινωνικό Φαρμακείο
6. Δημοτικός Λαχανόκηπος

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων είναι τα ακόλουθα:
1. Εντοπιότητα:
Δικαιούχοι των παροχών των Κοινωνικών Δομών δύναται να είναι οι κάτοικοι των
Δήμων Διονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού. Πιο συγκεκριμένα:


Έλληνες κάτοικοι των τριών Δήμων



Ομογενείς κάτοικοι των τριών Δήμων



Αλλοδαποί

που

αποδεδειγμένα

κατοικούν

στους

τρείς

δήμους

και

διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο.
2. Οικονομική – Περιουσιακή Κατάσταση:
Βασικό κριτήριο επιλογής και ένταξης των ενδιαφερομένων στις παροχές των
Κοινωνικών Δομών είναι το εισόδημα, καθώς και η περιουσιακή τους κατάσταση.
Συγκεκριμένα, θα δίνεται προτεραιότητα στους πολίτες των τριών Δήμων που
αποδεδειγμένα το εισόδημα τους βρίσκεται κάτω από τα όρια της φτώχειας.
3. Επαγγελματική Κατάσταση:
Δικαιούχοι των παροχών των Κοινωνικών Δομών είναι κυρίως άνεργοι, ενώ θα
δίνεται προτεραιότητα στους μακροχρόνια ανέργους.
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 ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:


Μονογονεϊκές οικογένειες



Πολύτεκνες οικογένειες



Οικογένειες με μέλη που έχουν αναπηρία άνω του 67%



Οικογένειες με μέλη που εντάσσονται σε άλλες ευάλωτες ομάδες
πληθυσμού

Επισημαίνεται ότι ενήλικες που συνοικούν κάτω από την ίδια στέγη, έχουν
δικαίωμα υποβολής μίας μόνο αίτησης.
Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον επιτρέπει η εξέλιξη του έργου, οι Κοινωνικές
Υπηρεσίες των Δήμων δύνανται να εισηγούνται αιτιολογημένα την ενίσχυση
ωφελουμένων και πέρα από τα ανωτέρω οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.
Τα ανωτέρω κριτήρια δύνανται να αναπροσαρμοστούν με νέα απόφαση, σύμφωνα
με τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες, αλλά και τις πραγματικές δυνατότητες
των Κοινωνικών Δομών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Για την εγγραφή των αιτούντων ως ωφελούμενων των Κοινωνικών Δομών
απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου.
2. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
3. Αντίγραφο

φορολογικής

δήλωσης

(Ε1

θεωρημένο

από

Δ.Ο.Υ.),

ή

Εκκαθαριστικό Σημείωμα, ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ.
σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής
δήλωσης.
4. Αντίγραφο του Εντύπου Ε9, που αναφέρονται τα περιουσιακά στοιχεία.
5. Επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ. Σε περίπτωση ανεργίας
άνω των έξι (6) μηνών, κάρτα ανεργίας θεωρημένη από τον ΟΑΕΔ και σε
περίπτωση μακροχρόνιας ανεργίας κάρτα θεωρημένη συνοδευμένη με
βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
6. Συμφωνητικό μίσθωσης κατοικίας, ή απόδειξη λογαριασμού ΔΕΗ, ή ΟΤΕ.
Σε περίπτωση αστέγων η κατοικία πιστοποιείται με κοινωνική έκθεση
Κοινωνικού Λειτουργού ύστερα από έρευνα.
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
8. Δικαιολογητικά νόμιμης διαμονής για μετανάστες, πολιτικούς πρόσφυγές,
ομογενείς.
9. Βεβαίωση Α.μ.ε.Α ή μέλους άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
10. Σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του
βιβλιαρίου υγείας, πρόσφατο απόκομμα σύνταξης υπερηλίκων ΟΓΑ.

11. Σε περίπτωση διαζυγίου, το διαζευκτήριο και απόφαση επιμέλειας
ανηλίκων εάν υπάρχουν.
12. Σε περίπτωση χηρείας, ληξιαρχική πράξη θανάτου.
13. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρήσει χρήσιμο ο αρμόδιος Κοινωνικός
Λειτουργός, ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντος.
14. Κοινωνικό

ιστορικό

που

συντάσσεται

από

τον

αρμόδιο

Κοινωνικό

Λειτουργό.
Σημείωση: Οι ωφελούμενοι οι οποίοι θα κάνουν χρήση του Κοινωνικού
Φαρμακείου θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον:
I.

Υπεύθυνη

δήλωση

ότι

είναι

πλήρως

ανασφάλιστοι

ή

βεβαίωση

διακοπής της ασφάλισής τους από τον ασφαλιστικό φορέα.
II.

Ιατρική Γνωμάτευση.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα.
Τα δικαιολογητικά των δικαιούχων θα συγκεντρώνονται και θα αξιολογούνται
από τον αρμόδιο Κοινωνικό Λειτουργό, σύμφωνα με τις αρχές προστασίας
προσωπικών δεδομένων και όπως αρμόζει στο σεβασμό της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας και διατήρησης της ανωνυμίας.
Τα δικαιολογητικά των δικαιούχων θα επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά
διαστήματα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την Πέμπτη
21/03/2013 έως και την Παρασκευή 19/04/2013 και ώρες 10.00 –
14.30. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική «ΑΙΤΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και να την υποβάλλουν στις ακόλουθες διευθύνσεις:
Για τους Κατοίκους Δήμου Διονύσου:
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1, Αγ. Στέφανος, Τ.Κ.: 14565
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2030600.
Για τους Κατοίκους Δήμου Μαραθώνα:
Λ. Μαραθώνος 196, Νέα Μάκρη Τ.Κ.19007

Τηλ. Επικοινωνίας: 22950 97870

Για τους Κατοίκους Δήμου Ωρωπού:
Αγίου Γεωργίου 29, Νέα Παλάτια- Ωρωπός, Τ.Κ. 19015
Τηλ. Επικοινωνίας: 2295036571 & 6931559388
Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα:
Ανδρούτσου 7, Βαρνάβας, Τ.Κ.: 19014
Τηλ. Επικοινωνίας: 2295097870 & 2295097811
Σημείωση: Υπογραμμίζεται ότι αιτήσεις ενδιαφερομένων θα παραλαμβάνονται
καθ’

όλη

την

διάρκεια

λειτουργίας

του

προγράμματος

εφόσον

βρεθούν

ωφελούμενοι να πληρούν τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις μετά το πέρας
της καθορισμένης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Για τη διαδικασία της αξιολόγησης προτεραιότητας των ωφελουμένων ορίζεται
Επιτροπή Αξιολόγησης που αποτελείται από την Δικαιούχο της Πράξης Λαογραφική

Εταιρεία

Βαρνάβα

Δήμου

Μαραθώνα

και

εκπροσώπους

των

Κοινωνικών Δομών.
Η έκδοση των αποτελεσμάτων ορίζεται την Παρασκευή 26 Απριλίου
2013.

