ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΣΤΙΚΗ
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ: ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ 1, Τ.Κ. 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των
ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή στην πράξη με τίτλο: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης
για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά»
Παρατείνεται

έως

την

Δικαίωμα συμμετοχής:
Υπενθυµίζεται ότι δικαίωµα συµµετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόµενοι/ες που πληρούν αθροιστικά
τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή
σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.
β) να είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή του Δήμου Πειραιά
γ) να ανήκουν επιπλέον σε μια από τις παρακάτω Κατηγορίες Ευάλωτων Ομάδων:

Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα

Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια

Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
Πληροφορίες - Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων και τα σχετικά με την εκδήλωση
ενδιαφέροντος έντυπα (οδηγός, ερωτηματολόγιο, ανακοινώσεις):
 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ματρώζου 1 & Τζαβέλλα, Τ.Κ. 18533, Πειραιάς, τηλ. 210-3637547
 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΚΟ.Δ.Ε.Π. (Γραφείο Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης του Δήμου Πειραιά)
Δραγάτση 12, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς, τηλ. 2104130046
 στις ιστοσελίδες των Εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Α.Σ. ΚΑΝΘΑΡΟΣ:
www.kmop.gr,
www.espireas.gr,
http://www.pireasnet.gr,
http://www.kep.unipi.gr,
http://www.kekgsevee.gr, http://www.pcci.gr, http://www.imegsevee.gr και http://www.apopsi.gr
Σημειώνεται ότι:
 Η παράταση της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής δε συνεπάγεται την παράταση
υλοποίησης της Πράξης, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 30/06/2014

Η Πράξη υλοποιείται από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΚΑΝΘΑΡΟΣ στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις
κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του
κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης
ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο.

