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Αίτηςη υμμετοχήσ ωφελοφμενου ςτην Πράξη
«ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΤΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΙΑ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΓΙΑ ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΕΡΗΗ:ΠΑΡΟΥΗ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΗΜΕΡΗΙΑ ΦΡΟΝΣΙΔΑ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΗ ΓΙΑ ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΕΡΗΗ »

ςτο πλαίςιο του Άξονα Προτεραιότητασ 09
(Προώθηςη τησ Κοινωνικήσ Ζνταξησ και Καταπολζμηςη τησ Φτώχειασ
και Διακρίςεων - Διαςφάλιςη τησ Κοινωνικήσυνοχήσ)
που ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο, του Ε.Π. “Αττική” 2014-2020
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Αντίγραφο αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου ι πιςτοποιθτικό γεννιςεωσ. ε περίπτωςθ μθ φπαρξθσ των
προαναφερόμενων (π.χ. περιπτϊςεισ ατόμων που διαβιοφν ςε ιδρφματα) οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο
ταυτοποίθςθσ. Εάν ο ωφελοφμενοσ είναι αλλοδαπόσ από τρίτεσ χϊρεσ απαιτείται και αντίγραφο τθσ άδειασ
διαμονισ εν ιςχφ. Εάν είναι Ζλλθνασ ομογενισ απαιτείται αντίγραφο ταυτότθτασ ομογενοφσ.
Αντίγραφο ι εκτφπωςθ Ατομικοφ ι οικογενειακοφ εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ εφόςον το άτομο υποχρεοφται
να ζχει κατακζςει φορολογικι διλωςθ για το οικονομικό ζτοσ 2015, ι ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ ςε περίπτωςθ
που δεν υποχρεοφται.
Αντίγραφο Βεβαίωςθσ πιςτοποίθςθσ τθσ αναπθρίασ του ωφελοφμενου, εν ιςχφ.
Αντίγραφο Πιςτοποιθτικοφ οικογενειακισ κατάςταςθσ
Αντίγραφο τθσ κάρτασ ανεργίασ του ΟΑΕΔ εάν το άτομο που είναι επιφορτιςμζνο με τθ φροντίδα του
ςυγκεκριμζνου ωφελοφμενου (γονζασ/κθδεμόνασ) είναι άνεργοσ/θ απαιτείται.
Αντίγραφο/α βεβαίωςθσ πιςτοποίθςθσ τθσ αναπθρίασ του/τουσ εν ιςχφ, εάν το άτομο που είναι επιφορτιςμζνο
με τθ φροντίδα του ςυγκεκριμζνου ωφελοφμενου (γονζασ/κθδεμόνασ) ι άλλο μζλοσ τθσ οικογζνειασ ανικει ςτθν
ομάδα των ΑμεΑ.
Πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ικανότθτασ (βεβαίωςθ ΑΜΚΑ)
Τπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 του ωφελοφμενου ι του νόμιμου κθδεμόνα/
εκπροςϊπου, που να αναφζρει ότι:
α)δεν κα λαμβάνει αποηθμίωςθ για τισ ςυγχρθματοδοτοφμενεσ υπθρεςίεσ που του παρζχονται από τον
φνδεςμοΠροςταςίασ Παιδιϊν και ΑμΕΑαπό άλλθ χρθματοδοτικι πθγι (π.χ. ΕΟΠΤΤ) κατά τθν περίοδο
ςυμμετοχισ του ςτθν πράξθ, και
β) δεν κα λαμβάνει υπθρεςίεσ από ΚΔΗΦ ι άλλο φορζα παροχισ παρεμφερϊν υπθρεςιϊν, ο οποίοσ
χρθματοδοτείται από εκνικοφσ ι/και κοινοτικοφσ πόρουσ, κατά τθν περίοδο ςυμμετοχισ του ςτθν πράξθ.
ε περίπτωςθ ωφελοφμενου από ίδρυμα / κεραπευτιριο / ΚΚΠΠ, κ.α.:
χετικι βεβαίωςθ του αρμόδιου οργάνου / νόμιμου εκπροςϊπου του ιδρφματοσ / κεραπευτθρίου / ΚΚΠΠ, κ.α.
που να πιςτοποιεί τθ διαβίωςθ του ςε αυτό και να βεβαιϊνει ότι, ςε περίπτωςθ επιλογισ του αιτοφντοσ για τθν
ςυμμετοχι του ςτθν πράξθ, κα προςκομίςει ςτο δικαιοφχο όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για το ατομικό και
κοινωνικό ιςτορικό του ωφελοφμενου και ςχετικι ζκκεςθ αξιολόγθςθσ του ωφελοφμενου από τθν επιςτθμονικι
ομάδα του ιδρφματοσ.
Για τουσ ωφελοφμενουσ που διαβιοφν ςε ιδρφματα κλειςτισ περίκαλψθσ/κεραπευτιρια/ΚΚΠΠ, κ.α. θ αδυναμία
προςκόμιςθσ των δικαιολογθτικϊν/εγγράφων των ανωτζρω ςθμείων 1, 2, 4 και 7, δφναται να καλυφκεί με
ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου του ιδρφματοσ, μετά από ςχετικι απόφαςθ
εξουςιοδότθςθσ του αρμόδιου οργάνου του ιδρφματοσ.
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ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ
(ςε περίπτωςη που υποβάλλει την αίτηςη ο/η ωφελοφμενοσ/η)
Αιτοφμαι και υποβάλλω ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά για τθν παροχι υπθρεςιϊν, από τθ Δομι ςασ, φνδεςμοσ
Προςταςίασ Παιδιϊν και ΑμΕΑ του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Αττικι» 2014 - 2020, Άξονασ Προτεραιότθτασ
09 (Προϊκθςθ τθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Καταπολζμθςθ τθσ Φτϊχειασ και Διακρίςεων - Διαςφάλιςθ τθσ
Κοινωνικισ υνοχισ) του Εκνικοφ τρατθγικοφ Πλαιςίου Αναφοράσ (ΕΠΑ) για τθν προγραμματικι περίοδο 20142020.
Με τθν παροφςα αίτθςθ, δθλϊνω επίςθσ ότι αποδζχομαι να χρθςιμοποιοφνται τα ςτοιχεία τα οποία υποβάλλονται
μόνο για τον ςκοπό τον οποίο ηθτικθκαν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 2472/97 περί προςταςίασ δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα.

Ο/Θ ΑΙΣΩΝ/ΑΙΣΟΤΑ

(ΤΠΟΓΡΑΦΘ – ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ)

ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ
(ςε περίπτωςη που υποβάλλει την αίτηςη γονζασ/κηδεμόνασ/νόμιμοσ εκπρόςωποσ του/τησ ωφελοφμενου/ησ)
Αιτοφμαι
και
υποβάλλω
ςυνθμμζνα
δικαιολογθτικά
για
τθν
παροχι
υπθρεςιϊν
για
τον/τθνωφελοφμενο/ωφελοφμενθ………………………………………………………………………………………,
που
νομίμωσ
εκπροςωπϊ, δυνάμει τθσ υπ’ αρικμ……………………………………………………………….. Απόφαςθσ Δικαςτικισ
υμπαράςταςθσ, από τθ δομι ςασ, φνδεςμοσ Προςταςίασ Παιδιϊν και ΑμΕΑ του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ
«Αττικι» 2014 - 2020, Άξονασ Προτεραιότθτασ 09 (Προϊκθςθ τθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Καταπολζμθςθ τθσ
Φτϊχειασ και Διακρίςεων - Διαςφάλιςθ τθσ Κοινωνικισ υνοχισ) του Εκνικοφ τρατθγικοφ Πλαιςίου Αναφοράσ
(ΕΠΑ) για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020.
Με τθν παροφςα αίτθςθ, δθλϊνω επίςθσ ότι αποδζχομαι να χρθςιμοποιοφνται τα ςτοιχεία τα οποία υποβάλλονται
μόνο για τον ςκοπό τον οποίο ηθτικθκαν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 2472/97 περί προςταςίασ δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα.
Ο/Θ ΑΙΣΩΝ/ΑΙΣΟΤΑ

(ΤΠΟΓΡΑΦΘ – ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ)

