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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «NEETS ON BOARD»
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Οι εταίροι του Έργου
 Συντονιστής εταίρος: Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφά-

λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική

Δομή
ΕΣΠΑ Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων
Πόρων


Δήμος Πειραιά

 Αναπτυξιακή Πάρνωνα - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Οι περιοχές παρέμβασης του Έργου
 Ο Δήμος του Πειραιά

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Την ομάδα-στόχο αποτελούν οι NEETs, δηλαδή
οι νέοι μεταξύ 15-24 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και εργασίας
(Not in Education Employment or Training).

 Τα Νησιά του Αργοσαρωνικού (Ύδρα, Σπέτσες, Αίγινα, Σαλαμί-

να, Πόρος)
 Η Ανατολική Πελοπόννησος (Δήμοι Β. και Ν. Κυνουρίας, Ευρώτα

και Μονεμβασιάς)

Σε αυτό το newsletter


Οι στόχοι του Έργου



Οι δράσεις του Έργου



Στοιχεία επικοινωνίας
με τα Help desk των
εταίρων
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Γαλάζια Οικονομία
Είναι ο τομέας της Οικονομίας
που περιλαμβάνει οικονομικές
δραστηριότητες που σχετίζονται με τη θάλασσα και τις
παράκτιες περιοχές καθώς και
εκείνες τις δραστηριότητες που
παρέχουν άμεση ή έμμεση υποστήριξη στη λειτουργία των
αμιγώς «γαλάζιων» οικονομικών τομέων και οι οποίες δεν
εντοπίζονται

απαραίτητα

σε

Οι στόχοι του Έργου

παράκτιες περιοχές. Ενδεικτικά

 Η ανάπτυξη συνεργειών και η αξιοποίηση των δραστηριοτήτων,

Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες,

των αποτελεσμάτων και των βέλτιστων πρακτικών του έργου
«“Youth Guarantee - Three steps to finding a job”» που υλοποιή-

Επισκευή πλοίων, Τουρισμός,

θηκε επίσης υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς όφελος των
ΝΕΕΤs σε όλη τη χώρα.
 Η ενημέρωση των NEETs στις εξής περιοχές παρέμβασης του

Έργου σχετικά με τις προοπτικές απασχόλησής τους στους τομείς
της Γαλάζιας Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
 Η δημιουργία συνεργειών και η πληροφόρηση των NEETs σχετικά

με το Εθνικό Πρόγραμμα «Εγγύηση για την Νεολαία», το οποίο
τελεί υπό την ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αφορά την υλοποίηση στοχευμένων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης για νέους έως 25
ετών.

αναφέρονται οι εξής τομείς:
Ναυπηγική

δραστηριότητα,

Θαλάσσιες μεταφορές, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Εξόρυξη πετρελαίου και αερίου.
Στις περιοχές παρέμβασης του
«NEETs on Board», συγκεντρώνεται πλήθος επιχειρήσεων της Γαλάζιας Οικονομίας.
Στην περίπτωση του Δήμου
Πειραιά αυτές αφορούν κυρίως
στον τομέα των υπηρεσιών
(λ.χ.

θαλάσσιες

ακτοπλοΐα,

μεταφορές,

ναυτιλιακές

και

ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες
παροχής υπηρεσιών εφοδιαστι-

 Η πληροφόρηση- υποστήριξη των NEETs προς την κατεύθυνση

κής αλυσίδας, ναυταθλητικές

της αξιοποίησης και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων που έχουν
ενεργοποιηθεί ή πρόκειται να ενεργοποιηθούν σύντομα, με σκοπό

και στο δευτερογενή τομέα

την:




δραστηριότητες,

κλπ.)

αλλά

(ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, εξοπλισμός πλοίων κλπ.).

ενίσχυση της απασχόλησιμότητάς τους στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας

Στην περίπτωση των νησιών

δραστηριοποίησή τους στον τομέα της Κοινωνικής Επιχειρη-

δραστηριότητες

ματικότητας στις περιοχές παρέμβασης του έργου, (π.χ. μέσω
του Προγράμματος CCLDL/LEADER, Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, κλπ.).

κυρίως γύρω από τις θαλασ-

του Αργοσαρωνικού και της
Ανατολικής Πελοποννήσου οι
στρέφονται

σιές μεταφορές και τον παράκτιο τουρισμό.
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Κοινωνική
Οικονομία
Πρόκειται για μία Συνεργατική –Συνεταιριστική
μορφή άσκησης οικονομικής δραστηριότητας με
βάση
τον
Νόμο
4430/2016 «Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονομία
και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις». Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα είναι ευρέως διαδεδομένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως μέσο
ένταξης στην αγορά εργασίας,
ατόμων που
πλήττονται από την ανεργία, καθώς και μειονεκτούντων
κοινωνικών
ομάδων.
Σήμερα, σε ευρωπαϊκό και
σε εθνικό επίπεδο, οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις
αποτελούν ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης
της οικονομίας που δίνει
έμφαση στον κοινωνικό
αντίκτυπο, την καλλιέργεια της κοινωνικής αλληλεγγύης και την προώθηση των δημοκρατικών
αρχών διαχείρισης. Έτσι,
εκτός από τον ιδιωτικό
και τον δημόσιο τομέα
υπάρχει και ένας τρίτος
τομέας της οικονομίας
που παράγει αγαθά και
υπηρεσίες, αυτός της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας.

Δράσεις του Έργου
Δικτύωση, Διασύνδεση Φορέων και Διερεύνηση επιχειρηματικού
περιβάλλοντος
Διεξαγωγή δύο εργαστηρίων δικτύωσης, (Πειραιάς και Ναύπλιο) μεταξύ
επιτελικών, παραγωγικών και επιχειρηματικών φορέων, με στόχο τη διάγνωση των προοπτικών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας στους τομείς και στις περιοχές παρέμβασης του έργου. Επίσης, θα αναπτυχθούν
προτάσεις πολιτικής (policy paper) για την δημιουργία καινοτόμων προγραμμάτων στο πλαίσιο του Προγράμματος « Εγγύηση για την Νεολαία »
με εστίαση στην «Γαλάζια» και την «Κοινωνική» Οικονομία.
Δημιουργία διαδικτυακής πύλης
Σχεδιασμός

και

ανάπτυξη

θεματικής

διαδικτυακής

πύλης

(www.neetsonboard.gr) με στοχευμένη πληροφόρηση και εργαλεία (e-ggame και εφαρμογή αναζήτησης θέσεων εργασίας, πρακτικής άσκησης ή
μαθητείας) για τους τομείς προτεραιότητας του έργου αλλά και ευρύτερα
για την Αγορά Εργασίας.
Κινητοποίηση, διάχυση και προβολή
 Λειτουργία δύο γραφείων πληροφοριών - helpdesks (Πειραιάς και Λεωνίδιο).
 Δημιουργία

έξι συνολικά «περιπτέρων» πληροφοριών - infokiosks,

(δύο στον Πειραιά και τέσσερα στην περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου) σε επιλεγμένες περιοχές με υψηλή συγκέντρωση NEETs.
 Εκστρατείες ενημέρωσης και προβολής του έργου με κινητές μονάδες
στον Πειραιά, τα Νησιά του Αργοσαρωνικού και στην Ανατολική Πελοπόννησο (Δήμοι Β. και Ν. Κυνουρίας, Ευρώτα και Μονεμβασιάς)
 Τρεις Ημέρες Καριέρας (Career Days) στις περιοχές του Λεωνιδίου,
του Άστρους και του Πειραιά,
 Εργαστήρια Κινητοποίησης (motivational workshops) σε δομές της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις περιοχές παρέμβασης με υψηλά
ποσοστά σχολικής διαρροής
 Παραγωγή και διανομή έντυπου υλικού και προωθητικές ενέργειες
μέσω του Διαδικτύου.
Εύρεση και ανάδειξη επιτυχημένων περιπτώσεων που ωφελήθηκαν του έργου και του Προγράμματος «Εγγύηση για τη Νεολαία».
Θα αναδειχθούν καλές πρακτικές ωφελουμένων ΝEETs από το πρόγραμμα, παρουσιάζοντας τόσο τους διαφορετικούς τύπους των υπηρεσιών που
τους παρασχέθηκαν, (λ.χ. εκπαίδευση, πρακτική άσκηση, μαθητεία, κλπ.)
αλλά και τις ευκαιρίες εργασίας στη Γαλάζια Οικονομία και στην Κοινωνική
Οικονομία.
3

Χρηματοδότηση του Έργου

Επικοινωνία

Το πρόγραμμα «ΝΕΕΤs on BOARD», συγχρηματοδοτείται από το

Υπουργείο Εργασίας

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI) περιόδου 2014-2020 και ειδικότερα από

Κοραή 4, 105 64 Αθήνα

τον άξονα PROGRESS με συνολικό προϋπολογισμό 315.814,43€ (ο
οποίος θα καλυφθεί κατά 80% από πόρους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EaSI και κατά 20% από πόρους του Προγράμματος Δη-

Τηλ.: 210 5271 304
Fax: 210 5271 322
E-mail: espa_apko@mou.gr

μοσίων Επενδύσεων).
Help desk Δήμου Πειραιά
Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου 91
& Κανθάρου, 18536 Πειραιάς
Τηλ.: 210-4527305
E-mail:
helpdesk.neetsonboard.piraeus
@gmail.com

Help desk Πάρνωνα Α.Ε.
22300 Λεωνίδιο Αρκαδίας
Τηλ.: 27570 22807
Fax: 27570 23230
E-mail: info@parnonas.gr

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