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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

    Σν Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο Δ.Νάνπζαο (Ν.Π.Δ.Δ. ηνπ Δ.Νάνπζαο), 

ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Ελέξγεηεο ζηήξημεο ειηθησκέλσλ θαη ινηπώλ αηόκσλ πνπ 

ρξήδνπλ βνήζεηαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρνιεζηκόηεηαο ησλ εκκέζσο σθεινύκελσλ 

αηόκσλ», πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Επξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν (ΕΚΣ), ζην πιαίζην ηνπ 

Εζληθνύ ηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΕΠΑ) γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2007-

2013, θαιεί ηνπο δπλεηηθά σθεινύκελνπο ηoπ ΚΕΝΣΡΟΤ ΗΜΕΡΗΙΑ ΦΡΟΝΣΙΔΑ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.) λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζπκκεηνρήο, έσο ηηο 17/09/2013, ζηα 

θεληξηθά γξαθεία ηεο Δνκήο. Γηα όζνπο αδπλαηνύλ λα κεηαθηλεζνύλ πξνβιέπεηαη ε θαη' νίθνλ 

επίζθεςε θαη ε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο από ζηέιερνο ηεο δνκήο. 

    Η ππάξη αςτή ςλοποιείται στο πλαίσιο τος Επισειπησιακού Ππογπάμματορ «Ανάπτςξη 

Ανθπώπινος Δςναμικού 2007-2013», με τη σςμμετοσή τος Εςπωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείος. 

    Σν Κέληξν Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο Ηιηθησκέλσλ (Κ.Η.Φ.Η.) είλαη Μνλάδα δσξεάλ εκεξήζηαο 

θηινμελίαο ειηθησκέλσλ αηόκσλ (άλσ ησλ 65 εηώλ), πνπ δελ κπνξνύλ λα απηνεμππεξεηεζνύλ 

απόιπηα (θηλεηηθέο δπζθνιίεο, άλνηα θιπ.) θαη ησλ νπνίσλ ην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ πνπ ηα 

θξνληίδεη, εξγάδεηαη ή αληηκεησπίδεη ζνβαξά θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ή 

πξνβιήκαηα πγείαο θαη αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί ζηελ θξνληίδα πνπ έρεη αλαιάβεη. 

    θνπόο ηνπ Κ.Η.Φ.Η. είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ ειηθησκέλσλ θαη ε παξακνλή 

ηνπο ζην θπζηθό θαη νηθνγελεηαθό ηνπο πεξηβάιινλ, θαζώο θαη ε δηαηήξεζε κηαο θπζηνινγηθήο 
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θνηλσληθήο θαη εξγαζηαθήο δσήο ησλ κειώλ ηνπ νηθνγελεηαθνύ θαη ζπγγεληθνύ πεξηβάιινληνο πνπ 

αζρνινύληαη κε ηελ θξνληίδα ησλ αηόκσλ απηώλ. 

    Η Δνκή είλαη ζηειερσκέλε κε κία λνζειεύηξηα, δύν θνηλσληθνύο θξνληηζηέο θαη κία εξγαδόκελε 

σο βνεζεηηθό πξνζσπηθό.  

    Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ώξεο ζην ρώξν ηεο Δνκήο (Μεηξνπόιεσο 9 / θηίξην Κ.Α.Π.Η. Νάνπζαο – Νάνπζα – 

Σ.Κ. 59200, ηει.2332024210) θαζώο θαη ζηα Κεληξηθά Γξαθεία ηνπ Ν.Π.Δ.Δ. (Μεηξνπόιεσο 9 - 

Νάνπζα,  ηει. 2332025600). 
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                                                                                    Ευδοξία  Ιτσκάπα 
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