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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
Ο

Σύνδεσμος

Προστασίας

Παιδιών

και

ΑμεΑ

είναι

ειδικώς

αναγνωρισμένος ως Φιλανθρωπικό Σωματείο και παρέχει από το
1973 περίθαλψη, επαγγελματική κατάρτιση, ψυχοκοινωνική στήριξη
και κοινωνική ενσωμάτωση σε άτομα όλων των ηλικιών με νοητική
υστέρηση και άλλες αναπτυξιακές ανεπάρκειες.
Το 2009, αναγνωρίστηκε από την τότε Νομαρχία Ανατολικής
Αττικής ως Κέντρο Αποθεραπείας - Αποκατάστασης για ΑμεΑ.
Στην έδρα του Συνδέσμου, στο Χολαργό Αττικής, λειτουργούν το
Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Νοητική
Υστέρηση με συνολική δυναμικότητα τετρακοσίων δέκα οκτώ (418)
ατόμων, επτά (7) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης οκτώ (8)
ατόμων έκαστη και μία (1) τεσσάρων (4) ατόμων με συνολική
δυναμικότητα εξήντα (60) ατόμων.

Τον Ιανουάριο του 2020 ο Σύνδεσμος λειτούργησε Παράρτημα
στη Ρόδο, στο οποίο λειτουργούν, τόσο το Κέντρο Διημέρευσης και
Ημερήσιας

Φροντίδας

για

Άτομα

με

Νοητική

Υστέρηση

με

δυναμικότητα εκατόν δύο (102) ατόμων, όσο και τρεις (3) Στέγες
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης δυναμικότητας οκτώ (8), τεσσάρων (4)
και δύο (2) ατόμων, οι οποίες τέθηκαν σε λειτουργία τον Ιούλιο του
2020.
Σύντομη περιγραφή της Πράξης και των Υποέργων αυτής:
•

Υποέργο (1): «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ρόδου οκτώ
(8) ατόμων με Νοητική Υστέρηση» του Συνδέσμου Προστασίας
Παιδιών και ΑμΕΑ, στον Άξονα Προτεραιότητας 4: «Προώθηση
της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
της

Πράξης:

«Στέγες

Υποστηριζόμενης

Διαβίωσης

(ΣΥΔ)

Ατόμων με Αναπηρία» με κωδικό ΟΠΣ: 5062164.
•

Υποέργο

(2):

«Στέγη

Υποστηριζόμενης

Διαβίωσης

Ρόδου

τεσσάρων (4) ατόμων με Νοητική Υστέρηση» του Συνδέσμου
Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ, στον Άξονα Προτεραιότητας 4:
«Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» της Πράξης: «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
(ΣΥΔ) Ατόμων με Αναπηρία» με κωδικό ΟΠΣ: 5062164.
•

Υποέργο (3): «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ρόδου δύο
(2) ατόμων με Νοητική Υστέρηση» του Συνδέσμου Προστασίας
Παιδιών και ΑμΕΑ, στον Άξονα Προτεραιότητας 4: «Προώθηση
της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
της Πράξης «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Ατόμων
με Αναπηρία» με κωδικό ΟΠΣ: 5062164.

Β. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΔ
Οι τρεις (3) Στέγες, προσφέρουν σε δεκατέσσερα (14) άτομα με
Νοητική

Υστέρηση,

σύμφωνα

Δ12/ΓΠοικ.13107/283/20-3-2019

με
(ΦΕΚ

την
Β’

ΚΥΑ

με

αρ.

1160/08-04-2019),

υπηρεσίες υποστήριξης των ενοίκων και συγκεκριμένα: διαμονή,
διατροφή, υγιεινή, ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα, πρόσβαση σε
ιατρική φροντίδα και φαρμακευτική αγωγή, δράσεις ανάπτυξης της
αυτοεξυπηρέτησης, οικογενειακή θαλπωρή, προστασία κάθε ενοίκου
από

κακοποίηση

και

αμέλεια,

δραστηριότητες

ψυχαγωγίας,

κοινωνικοποίησης και σύνδεσης με την κοινότητα, καθώς και
κατάρτισης

και

αξιοποίησης

δυνατοτήτων

προς

επίτευξη

της

κοινωνικής ενσωμάτωσης.
Οι

«Στέγες

Υποστηριζόμενης

Διαβίωσης

Ρόδου

οκτώ

(8),

τεσσάρων (4) και δύο (2) ατόμων με Νοητική Υστέρηση» του
Συνδέσμου Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ,

λειτουργούν χωρίς

διακοπή στη Ρόδο, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, 24 ώρες το
24ωρο, προσφέροντας τις ανωτέρω περιγραφόμενες υπηρεσίες σε
άτομα άνω των δεκαοκτώ (18) ετών με Νοητική Υστέρηση, των
οποίων το οικογενειακό περιβάλλον αντιμετωπίζει σοβαρές αδυναμίες
στη στήριξή τους και συγκεκριμένα: α) Δεν διαθέτει την απαραίτητη
γνώση για την ιατρική, κοινωνική και περαιτέρω στήριξή τους, β)
Εργάζεται, γ) Έχει οικονομική αδυναμία σε ότι αφορά στην παροχή
των προβλεπόμενων αναγκαίων υπηρεσιών προς τα άτομα με
Νοητική Υστέρηση, δ) Αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά προβλήματα
ή και προβλήματα υγείας.

Τα παραπάνω συντρέχουν κατά περίπτωση μεμονωμένα ή και
συνδυαστικά.
Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ο Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ προβαίνει στην
πρόσληψη

προσωπικού

ενδιαφερόμενους

με

υποψήφιους

σύμβαση

έργου

και

καλεί

να υποβάλλουν αίτηση

τους

για την

παρακάτω ειδικότητα:
1. ΣΤΕΛΕΧΟΣ 7: Φροντιστής
Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου, για τη ΣΥΔ
τεσσάρων (4) Ατόμων.
Δ. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ 7: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ - ΣΥΔ 4 ΑΤΟΜΩΝ
1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Απολυτήριος Τίτλος Μέσης Τεχνικής

Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων
Βοηθού Νοσηλευτή ή Βοηθού Νοσοκόμου, Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, αντίστοιχης σχολής του εσωτερικού ή της
αλλοδαπής.
3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
4. Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους.
5. Επιθυμητή η γνώση Αγγλικής Γλώσσας
6. Βιογραφικό Σημείωμα

E.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ 7: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ - ΣΥΔ 4 ΑΤΟΜΩΝ
α.Τίτλος

30 βαθμοί

Σπουδών

Πτυχίο
ΆδειαΆσκησης
Επαγγέλματος

β.Επαγγελματική 20 βαθμοί

Συστατική Επιστολή (ή)

εμπειρία

Αποδεικτικό

Έως 11 μήνες:

ενσήμων 5 βαθμοί

(ή)

>1

έτος:

10

Βεβαίωση με αναλυτική βαθμοί
περιγραφή καθηκόντων

>2

έτη:

15

βαθμοί
>3 έτη: 20
γ.Γνώση

10 βαθμοί

αγγλικής

Πτυχίο/Βεβαίωση

Επίπεδο

αγγλικής γλώσσας

(καλή

γλώσσας

Lower
γνώση):

5 βαθμοί
Επίπεδο
Proficiency
(άριστη γνώση):
10 βαθμοί

δ. Συνέντευξη

40 βαθμοί

ΣΥΝΟΛΟ:

100 βαθμοί

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν πληροφορίες σχετικά με
την αιτούμενη θέση ή να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του
Συνδέσμου Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ παράρτημα Ρόδου, στη
Διεύθυνση:

5ο

χλμ.

Ρόδου

-

Καλλιθέας,

ΤΚ85150.

Τηλέφωνο: 2241069009. (Υπόψη κ. Γεωργίας Ρηγοπούλου από την
14η έως και την 25η Ιουνίου 2021 και ώρα από 09.30 έως και
14.30).
Σημείωση: Τα αποδεικτικά των προσόντων των υποψηφίων δεν
απαιτείται να είναι νομίμως επικυρωμένα.
Όλα

τα

παραπάνω

έγγραφα

(βιογραφικό

σημείωμα

και

αποδεικτικά προσόντων) θα συνοδεύονται από διαβιβαστικό, όπου
θα αναφέρεται το αντικείμενο για το οποίο ενδιαφέρονται και
υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά
οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς:
- Τη λέξη ΑΙΤΗΣΗ.
-Τον αριθμό πρωτ./ημερομηνία της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
- Τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο).
Οι

φάκελοι

υποψηφιότητας

μπορούν

να

υποβληθούν

με

οποιοδήποτε τρόπο στην προαναφερθείσα διεύθυνση μέχρι την
ημερομηνία που ορίζει η πρόσκληση.
Διευκρινίζεται ότι και σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής
(ΕΛΤΑ ή ιδιωτικό ταχυδρομείο) ο φάκελος της αίτησης πρέπει να έχει
φτάσει στο Φορέα μέχρι την λήξη της προθεσμίας, ήτοι την 25η
Ιουνίου 2021 και ώρα 14:30.

Αιτήσεις που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία
και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Με τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των αιτήσεων και τη
συγκέντρωση

των

σχετικών

φακέλων,

η

Επιτροπή

Επιλογής

Προσωπικού θα εξετάσει τις σχετικές αιτήσεις και τα συνημμένα
αποδεικτικά αυτών και κατόπιν ολοκλήρωσης και των αντίστοιχων
συνεντεύξεων, θα δημοσιευθεί ο Προσωρινός Πίνακας επιλογής
προσωπικού.
Οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά του πίνακα
επιλεγέντων,

προς

την

Επιτροπή

Ενστάσεων

εντός

δύο

(2)

εργάσιμων ημερών. Μετά την αξιολόγηση των ενστάσεων θα
αναρτηθεί ο Οριστικός Πίνακας Προσωπικού και των επιλαχόντων.

Η ΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Ο Πρόεδρος
και Νόμιμος Εκπρόσωπος
Κωνσταντίνος - Πολυχρόνης
Τίγκας
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
1. Αίτηση Συμμετοχής

