50 υποτροφίες και έκπτωση 50% για οικονομικά αδύναμους δημότες Αττικής από την ΚΕΔΕ και το ΙΕ
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Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΣΒΙΕ θέτει στη διάθεση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδος (ΚΕΔΕ). και για την φετινή χρονιά, πενήντα (50) πλήρεις υποτροφίες διετούς
φοίτησης, συνολικής αξίας 360.000€,
για την
υποστήριξη των δημοτών της Αττικής που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ).
Επιπλέον, σε κάθε κοινωνικά ή/και οικονομικά ευάλωτο πολίτη ο οποίος θα αιτηθεί
υποτροφία μέσω της ως άνω διαδικασίας,
η ΣΒΙΕ θα χορηγήσει αυτόματα 50% έκπτωση στα ετήσια δίδακτρα
προκειμένου να σπουδάσει την ειδικότητα της επιλογής του. Πληροφορίες στην Κοινωνική
Υπηρεσία του Δήμου Ν. Σμύρνης. Δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις:

Κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι
Αίτηση για υποτροφία δικαιούνται να καταθέσουν οι ακόλουθες κατηγορίες
συμπολιτών μας που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ):
· Μακροχρόνια άνεργοι (εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ για διάστημα μεγαλύτερο
του ενός έτους)
· Πολίτες με ετήσιο ατομικό εισόδημα μικρότερο από 6.000 € (για άτομα 25 ετών και άνω)
· Πολίτες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 12.000 € (για άτομα κάτω των
25 ετών)
· Άτομα με αναπηρία
· Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
· Θύματα ενδοοικογενειακής ή άλλων μορφών βίας
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· Άτομα με θρησκευτικές, πολιτισμικές και λοιπές ιδιαιτερότητες
· Άτομα σε κοινωνική επανένταξη
· Πρόσφυγες, παλιννοστούντες, αιτούντες άσυλο κ.ά.
Οι ειδικότητες του ΙΕΚ ΣΒΙΕ, μεταξύ των οποίων μπορούν να επιλέξουν οι
υπότροφοι σπουδαστές, είναι οι ακόλουθες:
· Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων (Β. Μικροβιολόγου)
· Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου
· Βοηθός Νοσηλευτικής ΜΕΘ
· Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής
· Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας
· Βοηθός Φυσικοθεραπείας
· Βοηθός Εργοθεραπείας
· Προπονητής Αθλημάτων
· Βοηθός Φαρμακοποιού – Τεχνικός Φαρμάκων & Καλλυντικών
· Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας
· Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας
· Βοηθός Οπτικής – Οπτομετρίας
· Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
· Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιέζ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην Κοινωνική
Υπηρεσία του Δήμου Νέας Σμύρνης ( Ελ. Βενιζέλου 18, 2ος όροφος ) από την
Πέμπτη 15/09/2016 έως και την Παρασκευή 23/09/2016.
Δικαιολογητικά για όλους τους συμμετέχοντες:
· Απολυτήριο Λυκείου
Δικαιολογητικά ανάλογα με την κατηγορία :
· βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
· πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
· εκκαθαριστικό σημείωμα
· πιστοποίηση αναπηρίας
Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στη γραμματεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας
2132025882.
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