ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποίησε την Πράξη
«Λειτουργία Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer
και Συναφών Παθήσεων» που χρηματοδοτήθηκε από το Ε. Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον
Τομέα της Ψυχικής Υγείας, Άξονας Προτεραιότητας 14. Το Οικοτροφείο
και το Κέντρο Ημέρας της Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου
Alzheimer και Συναφών Παθήσεων λειτουργούν στο Χαλάνδρι Αττικής και
πλέον χρηματοδοτούνται από το τακτικό προϋπολογισμό.
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η Μονάδα συνίσταται στη λειτουργία ενός Οικοτροφείου χωρητικότητας
κατά μέγιστο 15 ασθενών μόνιμης διαβίωσης με επιπλέον δυνατότητα
ταυτόχρονης βραχύβιας φιλοξενίας πέντε (5) περίπου ασθενών με στόχο
την αποφόρτιση των οικογενειών. Ταυτόχρονα λειτουργεί ένα Κέντρο
Ημέρας με δυνατότητα παροχής υπηρεσιών υποστήριξης αφενός ασθενών
της νόσου και αφετέρου της υποστήριξης μελών των οικογενειών ασθενών
με στόχο τη διατήρηση της ψυχικής τους ισορροπίας και της καλύτερης
αντιμετώπισης

των

ασθενών

συγγενών

τους.

Στο

πλαίσιο

των

παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου Ημέρας συγκαταλέγεται και το
Ιατρείο Μνήμης, το οποίο υποστηρίζεται διεπιστημονικά μέσω του ιατρού,
της ψυχολογικής και της κοινωνικής υπηρεσίας. Το Κέντρο Ημέρας
στοχεύει στην εξυπηρέτηση περιπατητικών ασθενών με ήπιου και μέσου
βαθμού άνοια.
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Η Μονάδα διενεργεί ευρεία ενημέρωση τόσο στην τοπική κοινότητα όσο
και στο ευρύτερο κοινό, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε Γηροκομεία και
σχετικούς συλλόγους, καθώς και σε σχετικά ερευνητικά ιδρύματα και
κέντρα για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, ώστε να επιτευχθεί η
μεγαλύτερη

δυνατή

οικογενειών

με

προσέλευση

ανοϊκούς

τόσο

ασθενείς.

Η

ασθενών,

όσο

και

μελών

βοήθεια

στις

οικογένειες

πραγματοποιείται με ατομικές, οικογενειακές ή ομαδικές συνεδρίες,
ανάλογα το περιστατικό και τις ανάγκες.
Παράλληλα,

το

Κέντρο

Ημέρας

αναπτύσσει

μια

ευρεία

γκάμα

δραστηριοτήτων δημοσιότητας, ευαισθητοποίησης και δικτύωσης με
άλλους συναφείς φορείς, αλλά και συνεχούς εκπαίδευσης της προσωπικού
και της διεπιστημονικής ομάδας της Μονάδας με στόχο τη βελτιστοποίηση
των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους ενοίκους και τους επισκέπτες
της.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για την στελέχωση του προσωπικού της Μονάδας η Διοίκηση της ΑΜΚΕ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ καλεί τους υποψηφίους να υποβάλλουν το βιογραφικό τους
σημείωμα για την διεκδίκηση μία (1) θέση Γυμναστή πλήρους
απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
Γυμναστής
i.

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πτυχίο Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ii.

Προϋπηρεσία:

Επιθυμητή προϋπηρεσία σε δομή που φιλοξενεί ανοϊκούς
ασθενείς ή γενικότερα σε γηριατρική δομή
iii.

Συστατικές Επιστολές:

Θα συνεκτιμηθούν συστατικές επιστολές από προηγούμενους
εργοδότες
iv.

Επιθυμητή η γνώση αγγλικών

v.

Επιθυμητή η γνώση Η/Υ
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ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:
√ Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους – μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική
γλώσσα στο επίπεδο που προσδιορίζεται και διαπιστώνεται σύμφωνα με
την παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 9ΦΕΚ Α 39), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
√ Εκπληρώσει (αφορά τους άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή
να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως
αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές
διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική
πολιτική κοινωνική υπηρεσία.
ΕΓΓΡΑΦΑ
1. Συνοδευτικό σημείωμα στο οποίο να επισημαίνεται επακριβώς η
αιτούμενη θέση
2. Βιογραφικό σημείωμα με πλήρη στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου,
διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η κάτωθι διαδικασία:
1. Την 13η Ιουλίου 2020, θα ανοίξουν οι φάκελοι των υποψηφίων,
2. Θα ακολουθήσει η διαδικασία των συνεντεύξεων, όπως αναλυτικά
περιγράφονται στην διαδικασία επιλογής προσωπικού της αμκε
ΑΠΟΣΤΟΛΗ,
αναρτημένη
στην
ιστοσελίδα
του
φορέα
www.mkoapostoli.gr.
Επιμέρους δικαιολογητικά θα υποβληθούν όταν ζητηθούν από την αμκε
ΑΠΟΣΤΟΛΗ.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο
διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του φορέα. Η διαδικασία εκδήλωσης
ενδιαφέροντος αρχίζει την 1η Ιουλίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα μέχρι τη λήξη της
διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την 10η Ιουλίου 2020. Η αποστολή
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βιογραφικών, μαζί με το συνοδευτικό σημείωμα, θα γίνεται στην
ηλεκτρονική διεύθυνση n.katsiaras@mkoapostoli.gr

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Γυμναστής
1. Αξιολογεί την κινητική κατάσταση των ενοίκων με έγκυρα
πρωτόκολλα αξιολόγησης της κινητικότητας, της αισθητικότητας
και της ισορροπίας προκειμένου να καθοριστούν οι στόχοι και η
στρατηγική της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης.
2. Εφαρμόζει όργανα μέτρησης για την αξιολόγηση των κινήτρων
συμμετοχής στην άσκηση.
3. Καταρτίζει ατομικά αλλά και ομαδικά προγράμματα άσκησης για
τη βελτίωση της καρδιο-αναπνευστικής λειτουργίας, μυϊκής
ενδυνάμωσης και ευκαμψίας-κινητικότητας.
4. Ενημερώνεται για το ιατρικό ιστορικό των ενοίκων με στόχο την
κατάρτιση εξατομικευμένων προγραμμάτων ανάλογα με την
παθολογία του κάθε ενοίκου.
5. Συνεργάζεται συστηματικά με τους ιατρούς, τον Επιστημονικά
Υπεύθυνο, τον φυσικοθεραπευτή αλλά και όλη την Πολυκλαδική
Θεραπευτική Ομάδα.
6. Αποτελεί σταθερό μέλος της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας.
7. Συνεργάζεται με τον παθολόγο αλλά και εξωτερικό διαιτολόγο για
την δημιουργία κατάλληλων οδηγιών σχετικά με το μηνιαίο
πρόγραμμα σίτισης.
8. Προτείνει την προμήθεια ειδικών θεραπευτικών εργαλείων που
αφορούν στην παροχή κατάλληλης φυσικής άσκησης.
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