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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΔΤΝΗΣΙΚΑ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ
Σο Κζντρο Ημεριςιασ Φροντίδασ Ατόμων με Αυτιςτικά τοιχεία και Νοθτικι τζρθςθ Κ.Η.Φ.Α.Π. «Η
Μεγαλόχαρη» του υλλόγου Προςταςίασ Αυτιςτικών Παιδιών Ν. Χανίων, λειτουργώντασ ωσ δικαιοφχοσ
τθσ Πράξθσ «ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΤΗ-ΗΜΕΡΗΙΑ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΑμεΑ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΑΤΣΙΣΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ν. ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Η.Φ.Α.Π.) «Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ», ςτο πλαίςιο του Επιχειρηςιακού Προγράμματοσ «ΚΡΗΣΗ
2014-2020», Άξονασ Προτεραιότθτασ 5 «Προώκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και καταπολζμθςθ τθσ
φτώχειασ ςτθν Κριτθ»,
προςκαλεί
τουσ ενδιαφερόμενουσ να υποβάλλουν αίτθςθ για τθν παροχι υπθρεςιών θμεριςιασ φροντίδασ και
παραμονισ ςτο Κ.Η.Φ.Α.Π. «Η Μεγαλόχαρθ». Η πρόςκλθςθ αφορά άτομα (άμεςα ωφελοφμενοι) θλικία;
14 ετών και άνω, με αυτιςμό ι/και νοθτικι ςτζρθςθ που κατοικοφν ςτα Χανιά, τα οποία δεν λαμβάνουν
ίδιου τφπου υπθρεςίεσ (θμεριςια φροντίδα) από άλλο φορζα και δεν αποηθμιώνονται από άλλθ
χρθματοδοτικι πθγι (π.χ. ΕΟΠΤΤ) κατά τθν περίοδο ςυμμετοχισ τουσ ςτθν Πράξθ.
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ
Οι αιτιςεισ μαηί με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά μποροφν να υποβλθκοφν ιδιοχείρωσ ι ταχυδρομικώσ ι
με υπθρεςία ταχυμεταφοράσ (courier) ςτο Κ.Η.Φ.Α.Π. «ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ», ςτθ διεφκυνςθ: Κ. ΜΑΝΟΤ 50,
ΠΕΛΕΚΑΠΙΝΑ-ΠΕΡΒΟΛΙΑ ΚΤΔΩΝΙΑ, Σ.Κ. 73100, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ μζχρι και την Πζμπτη 04/11/2021 και ώρα
14:30.
ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Η αναλυτικι πρόςκλθςθ, με τθν αίτθςθ και τα δικαιολογθτικά, διατίκεται από το Κ.Η.Φ.Α.Π. Μεγαλόχαρθ
και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του κζντρου, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www. Kifap.com, κακώσ επίςθσ
και ςτισ ιςτοςελίδεσ τθσ Ε..Α.ΜεΑ., τθσ Π.Ο..Γ.Κ.Α.ΜεΑ., τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Χανίων και του
Διμου Χανίων. Επιπλζον, διατίκεται ςτισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ του Διμου Χανίων και τθσ Περιφερειακισ
Ενότθτασ Χανίων, τα ΚΕΠ που υπάγονται ςτο Διμο Χανίων κακώσ επίςθσ και ςε δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ
φορείσ παροχισ υπθρεςιών κοινωνικισ πρόνοιασ.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ι διευκρινιςεισ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν:
Να ςτείλουν τα ερωτιματα τουσ ςτο e-mail του Κζντρου (megalochari@gmail.com)
Να επικοινωνιςουν ςτθ Γραμμι Ενθμζρωςθσ θ οποία κα λειτουργεί για όλο το διάςτθμα που ο φορζασ
κα δζχεται αιτιςεισ και για όλο το 24ωρο. Ο αρικμόσ τθσ γραμμισ ενθμζρωςθσ είναι 2821054717.
Να προςζλκουν ςτο ΚΗΦΑΠ Μεγαλόχαρθ (Κ. Μάνου 50, Πελεκαπίνα, Δευτζρα-Παραςκευι 08:30-14:30).
Η ΠΡΑΞΗ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ
(ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ)

Η Νόμιμη εκπρόςωποσ
ΠΕΣΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Πρόεδροσ Δ..
ΧΑΝΙΑ, 21/10/2021
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