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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
Σο Κ.Η.Φ.Α.Π. «Η Μεγαλόχαρθ» λειτουργϊντασ 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 Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «ΚΡΗΣΗ
2014-2020», Άξονασ Προτεραιότθτασ 5 «Προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και καταπολζμθςθ
τθσ φτϊχειασ ςτθν Κριτθ», ανακοινϊνει τθν προκιρυξθ (1) μίασ κζςθσ με ειδικότθτα:
ΠΕ Ειδικισ Αγωγισ ι ΠΕ ι ΣΕ Λογοκεραπευτών
και καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ υποψθφίουσ να υποβάλουν αίτθςθ για τθν πρόςλθψθ για
5νκιμερθ απαςχόλθςθ.
ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
ΠΕ Ειδικισ Αγωγισ
1. Πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ Ειδικισ Αγωγισ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ
θμεδαπισ ι αλλοδαπισ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ, ι
Πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ τμιματοσ Κοινωνικϊν-Φιλοςοφικϊν πουδϊν με μεταπτυχιακό
τίτλο ςτθν Ειδικι Αγωγι τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ.
ι ΠΕ ι ΣΕ Λογοκεραπευτών
1. Πτυχίο ι δίπλωμα Λογοκεραπείασ ι Λογοπεδικισ ι Λογοπακολογίασ (Speech and
language pathologist ) ι Θεραπείασ Λόγου ι Αγωγισ Λόγου ΑΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι
δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν
Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι
αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι
Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Λογοκεραπείασ ΣΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα
Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ι
δίπλωμα ΣΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ
τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι
αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ,
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ
2. Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ λογοκεραπευτι
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ΠΡΟΘΕΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
1. Εξειδίκευςθ ςτο αντικείμενο
2. Προθγοφμενθ εμπειρία
3. Κοινωνικι εναςχόλθςθ και προςφορά εκελοντικισ εργαςίασ
4. Καλι γνϊςθ του κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ τθσ Δομισ
ΕΠΙΘΤΜΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
Παρακολοφκθςθ ςχετικϊν ςεμιναρίων, Ικανότθτα παροχισ πρϊτων βοθκειϊν
ΚΡΙΣΗΡΙΟ
Σίτλοσ ςπουδϊν
Εξειδίκευςθ ςτο
αντικείμενο εργαςίασ
(ειδικζσ ςπουδζσ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ
Σίτλοσ ςπουδϊν από τον οποίο να
προκφπτει θ βακμολογία

ο βακμόσ του βαςικοφ
τίτλου ςπουδϊν

α) μεταπτυχιακό ςτο αντικείμενο
εργαςίασ, ι
β) Βεβαιϊςεισ παρακολοφκθςθσ
ςεμιναρίων, ςυνεδριϊν, θμερίδων
κλπ ςτο αντικείμενο εργαςίασ

5 βακμοφσ

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψθ
μετά τθ λιψθ του βαςικοφ τίτλου
ςπουδϊν με τον οποίο οι
υποψιφιοι μετζχουν ςτθ
Προςμετράτε θ
διαδικαςία επιλογισ. Για όλεσ τισ εμπειρία ζωσ 4 ζτθ
περιπτϊςεισ ηθτείται βεβαίωςθ του
οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα,
βεβαίωςθ και ςυςτατικι επιςτολι
εργοδότθ.
Βεβαίωςθ από φορείσ που
λειτουργοφν παρόμοιεσ δομζσ από Προςμετράτε θ
όπου να προκφπτει ο χρόνοσ τθσ εκελοντικι
εκελοντικισ εργαςίασ με
εναςχόλθςθ ζωσ 2 ζτθ
θμερομθνίεσ, ωράρια και
κατά τθν τελευταία
αναλυτικι περιγραφι κακθκόντων 5ετία

Ειδικι εμπειρία ςτθ
διαβίωςθ ΑμεΑ (ΚΔΗΦ,
ΤΔ, Ξενϊνεσ) ι ςε
προγράμματα κοινωνικισ 10 βακμοφσ/για κάκε
ζτοσ εμπειρίασ και ζωσ
ενςωμάτωςθσ και
40 βακμοφσ
φροντίδασ ΑμεΑ

Κοινωνικι εναςχόλθςθ
και προςφορά εκελοντικισ
εργαςίασ ςε φορείσ που
λειτουργοφν παρόμοιεσ
δομζσ (ΚΔΗΦ, τζγεσ,
ξενϊνεσ κ.λ.π.)

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

10 βακμοφσ/για κάκε
ζτοσ εκελοντικισ
εργαςίασ και ζωσ 20
βακμοφσ

Γνϊςθ του κοινωνικοφ
περιβάλλοντοσ τθσ Δομισ 5 βακμοφσ

Πιςτοποιθτικό εντοπιότθτασ ι
αποδεικτικό κατοικίασ

Διαδικαςία ςυνζντευξθσ

0-20 βακμοφσ

Οι υποψιφιοι που πλθροφν τα
παραπάνω κριτιρια (ΣΤΠΙΚΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΘΕΣΑ
ΠΡΟΟΝΣΑ),
κα
κλθκοφν ςε προςωπικι ςυνζντευξθ
από τριμελι επιτροπι επιλογισ.

ΤΝΟΛΟ

100

Σα αποτελζςματα τθσ επιλογισ κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα μασ www.kifap.gr
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Κατά τθν τελευταία
5ετία
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ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλλουν Ειδικι ζντυπθ Αίτθςθ - Τπεφκυνθ Διλωςθ με
τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά αυτοπροςϊπωσ (από Δευτζρα ζωσ Παραςκευι 09:00-14:30) ι
ςτο e-mail: megalochari@gmail.com ι ταχυδρομικϊσ με ςυςτθμζνθ επιςτολι ςτθ διεφκυνςθ:
ΚΗΦΑΠ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ
Κ. Μάνου 50, Πελεκαπίνα, Σ.Κ. 73100 ΧΑΝΙΑ-ΚΡΗΣΗ
«Για τθν Προκιρυξθ ςτα πλαίςια τθσ Πράξθσ «ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΤΗ-ΗΜΕΡΗΙΑ ΦΡΟΝΣΙΔΑ
ΑμεΑ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΑΤΣΙΣΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Η.Φ.Α.Π.) «Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΤ
1. Αίτθςθ (Ειδικι ζντυπθ Αίτθςθ - Τπεφκυνθ Διλωςθ)
2. Φωτοτυπία ταυτότθτασ
3. Σίτλοσ πουδϊν (Πτυχίο ι Δίπλωμα)
4. Άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ (όπου απαιτείται)
5. Βιογραφικό ςθμείωμα (αναλυτικό)
6. Σίτλοσ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ςτο αντικείμενο εργαςίασ (εάν υπάρχει)
7. Βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ ι/και εκελοντικισ εργαςίασ με θμερομθνίεσ, ωράρια και
αναλυτικι περιγραφι κακθκόντων (εάν υπάρχουν)
8. Αποδεικτικό κατοικίασ ι Πιςτοποιθτικό εντοπιότθτασ
Σημείωςη: Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρζπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμωσ
επικυρωμζνα.
Ωσ καταλθκτικι θμερομθνία κατάκεςθσ των αιτιςεων ορίηεται θ Δευτζρα 10/04/2017 και
ώρα 14:30.
Σα ςχετικά ζντυπα αιτιςεων διατίκενται από τθ Γραμματεία του ΚΗΦΑΠ (Κ. Μάνου 50,
Πελεκαπίνα) και από τθν ιςτοςελίδα μασ www.kifap.gr
Πλθροφορίεσ: Σθλ.: 2821054717, e-mail: megalochari@gmail.com

ΓΙΑ ΣΟ Δ.. ΣΡΙΚΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΡΟΕΔΡΟ Δ..
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