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1η ΠΑΡΑΣΑΖ ΤΠΟΒΟΙΖ ΑΗΣΖΔΩΛ
ΣΟ ΠΙΑΗΗΟ ΣΖ ΠΡΟΘΙΖΖ ΔΘΓΖΙΩΖ ΔΛΓΗΑΦΔΡΟΛΣΟ
για ζςμμεηοσή ζηην Ππάξη: «Ανάπηςξη ηηρ Θοινυνικήρ Οικονομίαρ για ηην ςποζηήπιξη και
ολοκληπυμένη ένηαξη εςπαθών κοινυνικών ομάδυν ζηην Αηηική» πος ςλοποιείηαι ζηο
Πλαίζιο ηηρ δπάζηρ 3: «Σοπικέρ δπάζειρ κοινυνικήρ ένηαξηρ για εςάλυηερ ομάδερ» ηηρ
Θαηηγοπίαρ Παπέμβαζηρ 1: «Ππόλητη και ανηιμεηώπιζη ηος κοινυνικού αποκλειζμού
εςπαθών ομάδυν ηος πληθςζμού» ηος Θεμαηικού Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ 4: «Πλήπηρ
ενζυμάηυζη ηος ζςνόλος ηος ανθπώπινος δςναμικού ζε μια κοινυνία ίζυν εςκαιπιών», ηος
Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ «Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού» 2007-2013, πος
ζςγσπημαηοδοηείηαι από Δςπυπαφκό Θοινυνικό Σαμείο (EKT)
Η Α.. «ΚΤΚΛΑΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΜΜΑΥΙΑ» ωρ θοπέαρ ςλοποίηζηρ ηηρ Ππάξηρ: «Κοινωνική
καινοηομία ένηαξηρ εςπαθών ομάδων ζηο Νομό Κςκλάδων»,
με Κωδικό ΟΠ 376027, η οποία
ενηάζζεηαι ζηο Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Ανάπηςξη Ανθπώπινος Δςναμικού» και ζςγσπημαηοδοηείηαι
με πόποςρ ηηρ Ελλάδαρ και ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ (ΕΚΣ) ζηο πλαίζιο ηος ΕΠΑ 2007 – 2013.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Σην παπάηαζη ηηρ πεπιόδος ςποβολήρ ςποβολήρ αιηήζεων έωρ και ηην Σπίηη 30 Αππιλίος 2013.
Ειδικόηεπα, όζοι/όζερ επιθςμούν να ςποβάλοςν ηην αίηηζη ζςμμεηοσήρ ζηιρ δπάζειρ πος πεπιλαμβάνει η
Ππάξη μποπούν, αςηοπποζώπωρ ή μέζω άλλος εξοςζιοδοηημένος πποζώπος – εθόζον η εξοςζιοδόηηζη
έσει θεωπηθεί ωρ ππορ ηο γνήζιο ηηρ ςπογπαθήρ ηοςρ από δημόζια απσή – να πποζέπσονηαι από
20/03/2013 έωρ 30/04/2013 ώπερ 10 – 13:00, με ηα δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ και να καηαθέηοςν
αίηηζη ζηιρ ακόλοςθερ διεςθύνζειρ:
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΚΟ (ςνηονιζηήρ): Οδόρ Δανακού, Υώπα Νάξος, 84 300
Πολςδύναμο Κένηπο Κοινωνικήρ Παπέμβαζηρ Νομού Κςκλάδων, Μ. Μανδηλαπά 11, Επμούπολη,
84100
ΠΙΖΡΟΦΟΡΖΖ / ΔΛΖΚΔΡΩΖ ΩΦΔΙΟΤΚΔΛΩΛ
Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν είηε να επιζκεθηούν ηην ιζηοζελίδα ηος
ςνηονιζηή Εηαίπος ηηρ Α.. «ΚΤΚΛΑΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΜΜΑΥΙΑ» : www. www.klimaka.org.gr είηε
να έπθοςν ζε επικοινωνία με ηην κα Μανωλά Ελένη, καηά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ Δεςηέπα έωρ
Παπαζκεςή και ώπερ 10:00 π.μ. – 13:30 μ.μ. ζηο ηηλέθωνο 22850- 26982, καθώρ και ζηο e-mail
cyclades.coalition@gmail.com.
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