
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» 
Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Το «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» ενεργώντας ως δικαιούχος της πράξης με τίτλο 

«ΚΔΗΦ – ΑΜΚΕ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης», ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας 

εύρεσης ωφελουμένων και προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα άτομα με αναπηρία να 

υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής 

Το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης ως Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για 

άτομα με αναπηρίες παρέχει  

α) υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

➢ Μεταφορά των ωφελούμενων προς και από το Κέντρο, με μεταφορικό μέσο του 

φορέα μας 

➢ Διημέρευση και διατροφή (πρόχειρο γεύμα) 

➢ Πράξεις ειδικής αγωγής  (ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνική υπηρεσία, 

εργοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, λογοθεραπεία κτλ) ανάλογα με τις ανάγκες του 

κάθε ΑμεΑ στη βάση εξατομικευμένου προγράμματος 

➢ Αθλητικές δραστηριότητες (προπονητικά προγράμματα και αθλοπαιδείες) 

➢ Κοινωνικοποίηση μέσα από οργανωμένα προγράμματα 

➢ Δημιουργική απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση 

  Κιλκίς, 26/06/2019 

                     Αριθμ. πρωτ: 344  

   

   

Πληροφορίες: Γρηγόρης Κυριακού   

Ταχ. Διευθ: 21ης Ιουνίου 36  

 Τ.Κ. 61100 - Κιλκίς  

Τηλ: 2341020733  

Φαξ: 2341075384  

E-mail: kkscom@otenet.gr  

   



 
 

 
 
 
 

 

 

➢ Πρόσβαση στην τεχνολογία και τα ΜΜΕ 

➢ Πρόγραμμα αγωγής υγείας 

➢ Επιμόρφωση και κατάρτιση 

➢ Εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση και στην εκμάθηση δραστηριοτήτων της 

καθημερινής ζωής 

➢ Παροχή εναλλακτικών θεραπειών από ειδικευμένο προσωπικό 

➢ Συμμετοχή σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και αθλητισμού 

β) δράσεις σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών 

υπηρεσιών με σκοπό την ισότιμη ένταξη των ωφελούμενων στην τοπική κοινωνία και την 

ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται για 8 ώρες ημερησίως. Η διάρκεια παροχής των 

υπηρεσιών στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ορίζεται από την ανακοίνωση των 

αποτελεσμάτων και έως τις 30/11/2019, με δικαίωμα παράτασης εφόσον τον 

πρόγραμμα συνεχιστεί.  

 

Για την επιλογή των άμεσα ωφελουμένων στους οποίους θα παρέχονται από το Κέντρο 

υπηρεσίες, θα λαμβάνονται συνδυαστικά υπόψη τα παρακάτω κριτήρια: 

1. Τύπος πλαισίου διαμονής (θεραπευτήριο, ίδρυμα κλειστής περίθαλψης, 

ατομική/οικογενειακή κατοικία, ΣΥΔ) 

2. Ασφαλιστική ικανότητα (ανασφάλιστος ή ασφαλισμένος) 

3. Ύψος ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος (όριο φτώχιας 

4. Οικογενειακή κατάσταση (μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, ύπαρξη 

άλλου ΑμεΑ στην οικογένεια) 

5. Εργασιακή κατάσταση του γονέα /νόμιμου κηδεμόνα 

 

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής απαιτείται η υποβολή αίτησης (η οποία 

παρέχεται από την υπηρεσία). Η αίτηση συνοδεύεται από απαραίτητα 

δικαιολογητικά, για τη συγκέντρωση μορίων, που καλύπτουν τα παραπάνω κριτήρια. 

  

Μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονική αίτηση μέσω της σελίδας www.kkskilkis.gr . Η 

υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης σε καμία περίπτωση ΔΕΝ υποκαθιστά την υποχρέωση 

υποβολής των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή εντός των προθεσμιών. 

 

http://www.kkskilkis.gr/


 
 

 
 
 
 

 

 

Για την αναλυτική πρόσκληση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, περαιτέρω πληροφορίες 

κτλ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης, 21ης 

Ιουνίου 36, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς, τηλ 2341020733. Πληροφορίες: Γρηγόρης Κυριακού ή να 

επισκέπτονται τις ιστοσελίδες www.kkskilkis.gr / www.esaea.gr / www.posgamea.gr 

καθώς και τα σημεία ανάρτησης, ήτοι στους πίνακες ανακοινώσεων του φορέα, των 

Δήμων Κιλκίς και Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς και ειδικότερα στις 

κοινωνικές υπηρεσίες αυτών καθώς και σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς παροχής 

υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Κοινωνικής 

Πρόνοιας Περιφερειών (Κ.Κ.Π.Π.) και των παραρτημάτων τους. 

 

Υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019 έως την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 και 

ώρα 12.00.  

 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την πλήρωση μία (1) θέσης ωφελούμενου.  

 

Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο). 

 

 

Ο πρόεδρος 

 

 

Παύλος Θωμαϊδης 

http://www.kkskilkis.gr/
http://www.esaea.gr/
http://www.posgamea.gr/

