Πρόγραμμα ενημέρωσης και κινητοποίησης των

Νέων εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης έως 24 ετών
για τις προοπτικές ένταξής τους στην Αγορά Εργασίας
στους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης και
της Κοινωνικής Οικονομίας μέσω της Πρωτοβουλίας

«Εγγύηση για τη Νεολαία»

ή Έν ση

Το έργο «NEETs on Board»
Το «NEETs on Board» είναι μία πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Ειδική Υπηρεσία
«Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» της
Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων και υλοποιείται σε
συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά και την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή
Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
Πρόκειται για ένα έργο, συνολικού προϋπολογισμού 315.814,43€, το οποίο
συγχρηματοδοτείται κατά 80% από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
ειδικότερα από το Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία
(EaSI) και κατά 20% από πόρους του εθνικού Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων.

Το «NEETs on Board» στοχεύει στην υλοποίηση δράσεων
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης Νέων 15 έως 24 ετών, οι οποίοι
βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(NEETs) με στόχο την ένταξή τους στην Αγορά Εργασίας και
ειδικότερα στους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης και της Κοινωνικής
Οικονομίας, αξιοποιώντας το σύνολο των ενεργειών που τους
παρέχει το Πρόγραμμα «Εγγύηση για τη Νεολαία».
Βασικός στόχος του Προγράμματος «Εγγύηση για τη Νεολαία»
είναι η διασφάλιση ότι όλοι οι νέοι ηλικίας κάτω των 25 ετών θα
λαμβάνουν ποιοτικές προσφορές για απασχόληση, συνεχή
εκπαίδευση, μαθητεία ή πρακτική άσκηση, εντός μίας περιόδου
τεσσάρων (4) μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή
ολοκληρώνουν την επίσημη εκπαίδευση.

Με βάση τα παραπάνω, οι δράσεις του Προγράμματος «Εγγύηση για τη Νεολαία»
αφορούν στη:
α) Βελτίωση των προσόντων και δεξιοτήτων, δηλαδή στη βελτίωση των συνθηκών
και των προϋποθέσεων απασχόλησης των νέων ανέργων, μέσω της επιστροφής
τους στην εκπαίδευση ή της ένταξής τους σε επαγγελματική κατάρτιση, μαθητεία ή
πρακτική άσκηση (στόχευση κυρίως σε νέους 15-19 ετών).
β) Προώθηση στην απασχόληση, μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας ή
τοποθέτησης σε θέση εργασίας ή παροχής ευκαιριών αυταπασχόλησης (στόχευση
κυρίως σε νέους 20-24 ετών).

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα «Εγγύηση για τη Νεολαία» περιλαμβάνει δράσεις
που κατηγοριοποιούνται στις εξής βασικές κατηγορίες:
-

Μαθητεία
Κατάρτιση – Εκπαίδευση σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας
Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας
Αυταπασχόληση και Επιχειρηματικότητα
Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις κατάρτισης, απασχόλησης ή
επιχειρηματικότητας για ευπαθείς κυρίως κοινωνικές ομάδες.

Οι στόχοι του «NEETs on Board» αφορούν:

Στην ανάπτυξη συνεργειών και την αξιοποίηση των δραστηριοτήτων, των αποτελεσμάτων και των βέλτιστων πρακτικών του
έργου «Youth Guarantee - Three steps to ﬁnding a job» που
υλοποιήθηκε επίσης υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς όφελος
των ΝΕΕΤs σε όλη τη χώρα.
Στην ενημέρωση των NEETs στις περιοχές παρέμβασης του Έργου
σχετικά με τις προοπτικές απασχόλησής τους στους τομείς της
Γαλάζιας Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
Στην δημιουργία συνεργειών και στην πληροφόρηση των NEETs
σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα «Εγγύηση για την Νεολαία», το
οποίο αφορά την υλοποίηση στοχευμένων ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης για νέους έως 25 ετών.
Στην πληροφόρηση- υποστήριξη των NEETs προς την κατεύθυνση
της αξιοποίησης και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων που έχουν
ενεργοποιηθεί ή πρόκειται να ενεργοποιηθούν σύντομα, με σκοπό
την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους στον τομέα της Γαλάζιας
Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Οι περιοχές παρέμβασης του Έργου είναι ο Πειραιάς, τα νησιά του Αργοσαρωνικού
(Ύδρα, Σπέτσες, Αίγινα, Σαλαμίνα, Πόρος) και οι Δήμοι της Ανατολικής
Πελοποννήσου (Βόρειας Κυνουρίας, Νότιας Κυνουρίας, Ευρώτα και Μονεμβασιάς).

Ο Τομέας της Γαλάζιας Ανάπτυξης
Πρόκειται για εκείνον τον τομέα της Οικονομίας
που περιλαμβάνει οικονομικές δραστηριότητες
που σχετίζονται άμεσα με τη Θάλασσα. Επίσης,
αφορά εκείνα τα επαγγέλματα που παρέχουν
άμεση ή έμμεση υποστήριξη στη λειτουργία των
αμιγώς «γαλάζιων» οικονομικών δραστηριοτήτων και τα οποία μπορεί να εντοπίζονται σε μη
παράκτιες περιοχές. Ενδεικτικές οικονομικές
δραστηριότητες του Τομέα είναι η αλιεία και οι
υδατοκαλλιέργειες, η ναυπηγική δραστηριότητα
και η επισκευή πλοίων, ο παράκτιος Τουρισμός,
οι θαλάσσιες μεταφορές, η παραγωγή ενέργειας
από τη Θάλασσα, κλπ.

Ο Τομέας της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
H «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑλΟ)» περιλαμβάνει το σύνολο των
οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται σε μία εναλλακτική μορφή
οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης,
βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της
συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Φορείς
ΚΑλO μπορεί να είναι:
α. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις,
β. Συνεταιρισμοί Εργαζομένων,
γ. οποιοδήποτε άλλο μη μονοπρόσωπο
νομικό πρόσωπο, εφόσον αναπτύσσει δραστηριότητες συλλογικής και
κοινωνικής ωφέλειας, εφαρμόζει δημοκρατικό σύστημα λήψης αποφάσεων, το καταστατικό του προβλέπει
περιορισμούς στη διανομή κερδών,
εφαρμόζει σύστημα σύγκλισης στην
αμοιβή της εργασίας και επιδιώκει
οριζόντια και ισότιμη δικτύωση με
άλλους φορείς ΚΑλΟ.

Η Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα είναι ευρέως διαδεδομένες σε
ευρωπαϊκό επίπεδο ως εναλλακτικές διαδρομές ένταξης στην αγορά εργασίας
ατόμων που πλήττονται από την ανεργία, καθώς και μειονεκτουσών κοινωνικών
ομάδων και εν γένει ως όχημα δημιουργίας τοπικής ανάπτυξης και βιώσιμων
θέσεων απασχόλησης.
Σήμερα, σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις
αποτελούν ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης της οικονομίας που δίνει έμφαση
στη δημιουργία επιτυχημένων και βιώσιμων επιχειρηματικών εγχειρημάτων μέσα
από την επιδίωξη

κοινωνικού αντικτύπου, την καλλιέργεια της κοινωνικής

αλληλεγγύης και την προώθηση των δημοκρατικών αρχών διαχείρισης. Η Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονομία δεν περιορίζεται στην παραγωγή συγκεκριμένων
προϊόντων ή στην παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, αλλά μπορεί να αγκαλιάζει
όλους τους δυνατούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας και να παράγει κοινωνική
ή / και συλλογική ωφέλεια. Οι Φορείς ΚΑλΟ έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση
μέσω εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στήριξης της
απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας.

ή Έν ση

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης –
Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών
και Άλλων Πόρων - Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας»
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ.: 210 5271 304
e-mail: espa_apko@mou.gr

Δήμος Πειραιά –
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Help desk «NEETs on Board»
Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου 91 & Κανθάρου, 18536 Πειραιάς
Τηλ.: 210-4527305
e-mail: helpdesk.neetsonboard.piraeus@gmail.com

Αναπτυξιακή Πάρνωνα.
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
Help desk «NEETs on Board»
22300 Λεωνίδιο Αρκαδίας
Τηλ.: 27570 22807
e-mail: info@parnonas.gr

Ευρωπαϊκή Ένωση

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία «EaSI»

