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Aξι6τιμα οτελ61η τωv K€vτρωv Koιv6τηταq,

H Σ1oλη Επαγγελματικr]q Kατιiρτιoηq AμεA Aθηvιi:v τoυ o.A.Ε.Δ. αro πλα[οιo τηq δικτιiωoηζ και τηξ εξωαrρ6Qειαq
τoυ oργαvιoμo0 oαq εvημερΦνει o1ετικιi με τηv λειτoυργiα τηζ Kαι σαζ γvωστoπoιεi 6τι επιΘυμε[ τηv αvιiπτυξη
oυvdργειαq με τηv υπηρεo[α oαg.

H Σ1oλη Eπαγγελματικ{q Kατdρτιoηq Aτ6μωv με Avαπηρ[α λειτoυργε[ απ6 τo 1990 επi τηζ oδo0 Λ. Γαλατοioυ ].9

oτην Aθι]vα, πρooQ6ρovταq υπηρεoiεζ στov τoμ€α τηg κατdρτιoηq ευιiλωτωv κoιvωvικιi:v oμαδωv.

Τα πρoγρdμματα κατιiρτισηζ πoυ λειτoυργo0v oτη Σ1oλη oτo1ε0oυv αηv επαγγελματικη εξειδ[κευoη αv6ργωv
ατ6μωv με αvαπηρ[εq, oε ειδικ6τητεζ πoυ oυvιiδoυv με τηv ιδιαιτερ6τητα τoυg, 6τoι ιboτε oι απoQoιτoι/εq vα
61oυv τη δυνατ6τητα vα εργαoτo0v η vα αυτoαπαo1oληΘo0v .

Παρdλληλα, oι καταρτιζ6μενoι/εg, παρακoλoυθo0vται απ6 τηv oμιiδα ειδικo0 επισrημovικoO πρooωπικo0 πoυ
τoυq παρ61oυv oυvoδευτικ6g υπo(πηρικrικ6g υπηρεoiεq (ΣYY) oτη διιiρκεια τηζ Qoiτηoηq τoυg, ιiloτε vα
εvιο1υθo0v ωζ πρoζ τιq δεξι6τητ€ζ τoUζ και vα πρoετoιμαστo0v για τηv αγoρd εργαoiαq.

Η $oiτηoη διαρκε[ δυo o1oλικα 6τη (1.800 ιilρεq εκπα[δευoηq) και ε[vαι επιλoτoiluεvn,με ημερηoια αμoιβη
0ι.poυq 30 € αvα εκπαιδευ6μεvo, πρoo$6ρovταξ τo oυvδυαoμ6 κoιvωvικlis σrliριξηs και επαγγελματικrjq
καταρτιoηq.

Tα πρoγραμματα τηζ Σ1oληq απευΘιjvovται:
L. Σε ιiτoμα με πoooαι6 αvαπηρlαg 50% και dvω (με βιioη τηv ιo10oυoα γvωματευoη πρωτoβιiθμιαq
υγειovoμικηq επιτρoπf g lKA η απ6Qαοη KEΠA) ηλικ[αq 18-58 ετιilv αvεξαρτητωq Q0λoυ, θρηoκε[αg, εθvικ6τηταg
και με παθr]oειg 6πωg:
. Σωματικ6ζ αvαπηρ[εg
. Kιvητικιi πρoβληματα
. oργαvικθg αvεπdρκειεq (καρδιακli αvεπ{iρκεια, vεQρικ{ αvεπιiρκεια, λευ1αιμiα, καρκ[vo, ηπατ[τιδα B,

oκληρυvoη κατα πλακαq, AlDS κλπ)
. KιilΦωoη-Bαρηκo1'α



. ΕλαΦριi Noητικη υοτ€ρηoη

. oλικri f μερικη τ0$λωoη (Φo[τηoη αιo Φdρo TυQλιilv)

. Ψυχικdζ παθηoειq

2. Σε Tλληvεξ/δεξ υπηκ6oυq η oμoγεvεlq, καθιi:q και αλλoδαπo0q/εq πoυ γεvvfΘηκαv και διαμ6voυv μ6vιμα και
v6μιμα oτην Ελλdδα, €χoυv oλoκληριi.loει τηv υπoχρεωτικη εκπαiδευoη αιηv E}ιλιiδα r] κατ61oυv πιαroπoιητικ6
γλωoooμdθειαζ τηζ ελληvικrjq τoυλα1ιoτov B επιπ6δoυ.

oι καταρτιζ6μεvoι/εq τoπoθετo0vται στα πρoγραμματα κατ6πιv επιλoγηq και αvdλoγα με τιq δεξι6τητεζ, τηv
πιiθηοη και τιζ γραμματικ6q τoυq γvιiloειq. H 6vταξη τωv καταρτιζ6μενωv αrηv Σ1oλι] AμεA Aθηvιilv γ[vεται
κατ6πιv o1ετικηg αvακolvωoηq/πρ6oκληoηg, η oπolα αvαρτιiται oτov o0νδεoμo: https://www.oaed.gr/nea-
anakoΙnwseis και η επλoγr] πραγματoπoιεiται βdoη ειοoδηματικιbv κριτηρ(.ωv. Aπαρα[τητη πρoUπ6Θεoη
απoτελεi η κατo1η εvεργo0 δελτ[oυ αvεργiαq και η εγγραQη τoυ κατo1oυ δελτioυ ανεργiαq oτo μητριi:o Ε.K.o τoυ
o.A.E.Δ, με τηv πρooκ6μιoη τηζ πιo πρ6oQατηq απ6Qαοηq αvαπηρiαg oε ιo10 (απoQιioειq αvαπηρlαg με
χαραιCrηρισμ6 αviκανog/vη για εργαoiα δεv γlvovται απoδεκι6ζ και συvιστo0ν λ6γo απoκλειoμo0).

Ειδικ6τερα θ6λαμε vα σαζ επιoημdvoυμε τη δυvατ6τητα ουμμετo1ηq oτo επιδoτo0μεvo πρ6γραμμα: Διoικητικ6
και oικovoμικ6 Στ6λε1oq -Τηλεκατdρτιoη (για απ6$oιτoυ9 Λυκε[oυ), oε AμεA τα oπolα κατoικo0v oε δrjμoυq
oρειvιbv, vηοιωτικΦv Kαι απoμακρυoμ6vωv περιo1ιi.lν' Στo πρ6γραμμα μπoρo0v vα ουμμετ€1oυv ιiτoμα με €vrovα
κιvητικd πρoβλr]ματα η dτoμα τα oπolα η πdθηoη τoυg καΘιoτιi απαγoρευτικη τηv μετακivηoη εκ16g τ6πoυ
κατoικiαg τoυq. Στo εν λ6γω πρ6γραμμα παρ$1εται η δυvατ6τητα εξ απooτdοεωq εκπα[δευσηζ με xριioη Η/Y.

Kατ6πιv αυτιi:v, παρακαλoιiμε σro πλαloιo τηq δικιιlωoηq και τηζ oυv6ργειαg τωv υπηρεoιιbv 6πωq
εvημεριi:oετε/παραπθμι}ετε ωQελo0μεvouξ τηζ υπηρεσ[αq oαq πoυ α) ανηκoυv στη Kατηγoρiα τωv AμεA, β)
διαθ6τoυv δελτ[o αvεργ[αq, γ) επιθυμoOv vα απoκι{ooυv δεξι6τητεζ με οκoπ6 την εργασιακη επαv6vταξη η τηv
κoιvωvικoπolηoη τoυg και δ) μπoρo0v vα αvταπεξ€λΘoυv αεηv εκπαιδευτικη διαδικαο[α, ο1ετικd με τη
δυvατ6τητα €vταξηq τoυζ σrα επιδoτo0μεvα πρoγρdμματα τηζ Σ1oληq AμεΑ AΘηvιilv.

Σαq εvημεριilvoυμε 6τι με τηv oρισtικoπolηoη τoυ 1ρ6voυ €vαρξηq και τoU γvωαιικo0 αvτικει[6voυ τωv
πρoγραμματωv,θα επικoιvωvt]ooυμε εκ v6oυ μαζ[ oαζ ιilοτε oι εvδιαQερ6μεvoι oυvδημ6τε9 σCξ, vα
ακoλoυθηooυv τιg υQιoταμενεq διαδικαolεq και να εvτα;1Θo0v (πηv εκπαιδευτικη διαδικαο[α

Τθλoq, περιοo6τερεq πληρoΦoρiεζ για τηv Σ1oλη AμεA Aθηvιilv μπoρεiτε vα βρεiτε στoυξ παραKιiτω ουvδ€ομoυg:

ο H oελ[δα μαq oτo web
htt ps :l/s{ο l i -a m ea. ιlue b n od e. g r

ο Σελiδα μαζ στo facebook
htt p :l/ιnrιηlμy. t ace?sa*k' cαrτι l sx*iiamea /

Δια$ημιοτικδ Σποτ Σxoλ{q AμεA AθηνΦv oAΕΔ 2a22-2a23
https: l / v autυ'be / nΚw3 4ψr Η d B b Ε

ο Σχoλli AμεA AΘηvι.ilv oAEΔ - ΠληρoQoρΙ.εq
https :l/γοιltu. be/jtu Ρ5Zr.l4d lY

Ε[μαoτε αιη σαζ για τηv παρoχη περισσoτερωv
την πρooπτιKη v€ωv εκπαιδευoμθvωv.
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πληρoQoριΦv για τα πρoγραμματα τηq ο1oληξ μαξ και


