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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


Ενημέρωση για τις δράσεις του Έργου



Νέα Προγράμματα και
Πρωτοβουλίες για νέους



Στοιχεία επικοινωνίας με
τα Help desk των εταίρων
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1ο Εργαστήριο Διαβούλευσης στον Πειραιά
Το 1ο Εργαστήριο

Διαβούλευσης

αποτέλεσε μια ολοκληρωμένη προσπάθεια διαβούλευσης σχετικά με τις προκλήσεις για την κοινωνική ένταξη των
Νέων. Οι τοποθετήσεις και οι εξειδικευμένες εισηγήσεις του Υπουργείου
Εργασίας, του ΙΝΕ και του ΚΑΝΕΠ της
ΓΣΕΕ, της Αναπτυξιακής Πάρνωνα και

Ενημέρωση για τις δράσεις του Έργου
ο

του Πανεπιστημίου Πειραιώς σχετικά με
καλές πρακτικές και προτάσεις ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης

και

1 εργαστήριο Διαβούλευσης στο Πειραιά (19/04/2018)

ένταξης των Νέων στην Αγορά Εργασί-

Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συγκεκριμένα από την Επιτελική
Δομή ΕΣΠΑ - Απασχόληση και Κοινωνική Οικονομίας (ΑπΚΟ) σε συνεργασία με τους λοιπούς εταίρους του Έργου, το πρώτο εργαστήριο δικτύωσης μεταξύ επιτελικών, παραγωγικών και επιχειρηματικών φορέων στον Πειραιά. Είχαν προηγηθεί συναντήσεις των στελεχών του Δήμου Πειραιά με τοπικούς φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, κοινωνικούς φορείς και επιχειρηματίες της
περιοχής.

μητικό διάλογο. Βασικό συμπέρασμα

ας, έδωσαν το έναυσμα για εποικοδοτης διαβούλευσης ήταν ότι το πρόβλημα της καταπολέμησης της ανεργίας
των Νέων απαιτεί εκτεταμένη συνεργασία σε τοπικό επίπεδο με όλους τους
τοπικούς αναπτυξιακούς και παραγωγικούς φορείς. Το αποτέλεσμα της διαβούλευσης ήταν ο εντοπισμός συνερ-

Διαδικτυακή πύλη έργου

γειών μεταξύ των προαναφερθέντων

Η διαδικτυακή πύλη του έργου www.neetsonboard.gr εμπλουτίστηκε με
μια πλούσια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με άρθρα και υλικό για την Γαλάζια Οικονομία και την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.

σεις που θα ωφελήσουν την ομάδα

φορέων σε κοινές αναπτυξιακές δράστόχο των NEETs.

Κινητοποίηση, διάχυση και προβολή
Τα μέσα δικτύωσης του Έργου λειτουργούν ήδη παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για τη διοργάνωση δράσεων του έργου αλλά και για προγράμματα που
υλοποιούνται στη χώρα και αφορούν Νέους.
Facebook: https://www.facebook.com/NEETsonBoard/
Twitter: https://twitter.com/neets_on
Instagram: https://www.instagram.com/neetsonboard/
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Η λειτουργία των
Help Desk του
Έργου

Προγράμματα και πρωτοβουλίες για
νέους

Στο πλαίσιο του Έργου δημιουργήθηκαν
υποστήριξης

δύο γραφεία
(Help

Desk):

ένα στο Δήμο Πειραιά

και

Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση
των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistics.

ένα στις εγκαταστάσεις του
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

ΠΑΡΝΩΝΑ

Α.Ε., στο Λεωνίδιο Αρκαδίας.
Η στελέχωση τους με εξειδικευμένο προσωπικό συμβάλλει ουσιαστικά στην ενημέρωση/πληροφόρηση και υποστήριξη των

NEETs για το

έργο καθώς τις δράσεις του
Προγράμματος «Εγγύηση για
τη Νεολαία».
Ειδικότερα, σε κάθε ένα από
αυτά παρέχεται έντυπο υλικό
ενημέρωσης και πληροφόρησης, και παρέχεται προσωπική

καθοδήγηση των ενδια-

φερομένων Νέων σχετικά με
τη πλοήγηση και τη διαδικασία

εγγραφής

To πρόγραμμα αποσκοπεί στην συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και
πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 2.000 ανέργων και οικονομικά
μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, στο αντικείμενο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και ο εφοδιασμός τους με τις κατάλληλες γνώσεις και μεθοδολογίες ώστε να ενταχθούν απρόσκοπτα τα επόμενα χρόνια στην ελληνική
αγορά εργασίας, απασχολούμενοι στον δυναμικό κλάδο αυτής.
Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση
και 260 ώρες πρακτική άσκηση) και πραγματοποιείται στις εξής διαδοχικές
φάσεις:

Φάση Α: α’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών
Φάση Β: α’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 100 ωρών
Φάση Γ: β’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών
Φάση Δ: β’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 160 ωρών’.
Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος 1.471,60 €
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Ε’ κύκλου: 30/04/2018
Περισσότερες πληροφορίες: www.logistics-eede.gr

στο

www.neetsonboard.gr.

Το Πρόγραμμα Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες, χρηματοδοτεί την πρακτική άσκηση και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας δυνητικών
επιχειρηματιών ανεξαρτήτου ηλικίας από την Ελλάδα σε επιτυχημένες επιχειρήσεις του Εξωτερικού.
Το Πρόγραμμα προσφέρει σε άτομα κάθε ηλικίας την ευκαιρία να αποκτήσουν
γνώσεις από έμπειρους επιχειρηματίες, οι οποίοι διευθύνουν μικρές ή μεσαίες
επιχειρήσεις μέσω πρακτικής άσκησης, η οποία ολοκληρώνεται σε διάστημα
από 1 έως 6 μήνες και μπορεί να γίνει και τμηματικά.
Το Πρόγραμμα δεν δεσμεύει τον συμμετέχοντα στην δημιουργία μίας επιχείρησης στο μέλλον!
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Συνεχής στα Τοπικά Σημεία Επαφής
Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=el
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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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