ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Αίτηση υποψήφιου για συµµετοχή στη Πράξη:
«∆ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ»
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Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών µε χαµηλά τυπικά προσόντα
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕ∆ ή βεβαίωση εγγραφής στο ειδικό Μητρώο του ΟΑΕ∆
2. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαµονής ή σχετική Υπεύθυνη δήλωση.
3. Αντίγραφου µισθωτηρίου κατοικίας αν υπάρχει
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Αντίγραφο ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο ∆ιαβατηρίου
6. Εκκαθαριστικό Τελευταίου Οικονοµικού Έτους από την Εφορία (2012)
Όσοι δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση:
• υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη από την αρµόδια ∆.Ο.Υ., ότι νοµίµως δεν υποβάλλει
φορολογική δήλωση
7.

Αντίγραφα τίτλων σπουδών

8.

Πιστοποιητικά γνώσης:
• ξένης γλώσσας
• χρήσης Υπολογιστών εάν υπάρχουν
∆ικαιολογητικά ένταξης υποψηφίου σε Ευπαθή Κοινωνική Οµάδα της Πράξης

9.
•

Για την οµάδα Μετανάστες
Άδεια Παραµονής.

• Για την οµάδα Πρόσφυγες
Βεβαίωση Προσφυγικής Ιδιότητας.
• Για την οµάδα Παλλινοστούντες
Ελληνική ταυτότητα ή άλλη βεβαίωση από αρµόδια αρχή που έχει αποφανθεί για την
ελληνική ιθαγένεια του ατόµου και προέρχονται από µακρόχρονη παραµονή σε χώρα
εκτός Ελλάδος.
• Για την οµάδα Θύµατα ενδοοικογενειακής Βίας
Παραπεµπτικό φιλοξενίας από αναγνωρισµένες δοµές υποστήριξης Θυµάτων
Ενδοοικογενειακής Βίας.
• Για την οµάδα Αποφυλακισθέντες
Αποφυλακιστήριο µε χρονολογία αποφυλάκισης από 01-01-2008 και µετά. Είναι
δυνατή η υπαγωγή στο πρόγραµµα των ατόµων που θα προσκοµίσουν
αποφυλακιστήριο από χώρες της Ε.Ε. Επιπλέον απαιτείται εισηγητική Έκθεση της
Κοινωνικής Υπηρεσίας ή του ∆/ντή του Σωφρονιστικού καταστήµατος, ότι το άτοµο έχει
ανάγκη κοινωνικο-οικονοµικής στήριξης και προτείνεται να ενταχθεί στο εν λόγω
πρόγραµµα. Επισηµαίνεται ότι: τα άτοµα που θα υπαχθούν στο πρόγραµµα θα πρέπει
να έχουν εκτίσει συνεχή φυλάκιση έξι (6) µηνών τουλάχιστον.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
∆ηλώνω υπεύθυνα ότι:
όλα τα στοιχεία που αναφέρω στην παραπάνω αίτηση είναι αληθή
τα φωτοτυπηµένα συνοδευτικά έγγραφα ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα
γνωρίζω ότι στοιχεία µου, τα οποία αναφέρονται στην παρούσα αίτηση, θα περαστούν στο
Σύστηµα Παρακολούθησης Ωφελουµένων (Βάση δεδοµένων), µε αποκλειστικό σκοπό τη
διευκόλυνση της διαχείρισης και παρακολούθησης της Παρέµβασης.
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