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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

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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Ενημέρωση για τις δράσεις του Έργου
 2ο Εργαστήριο Διαβούλευσης στο Ναύπλιο (04.05.2018)
Το 2ο εργαστήριο διαβούλευσης του έργου διοργάνωσε ο Συντονιστής εταίρος του έργου σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Εκτός των εταίρων και των στελεχών τους, στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, του ΟΑΕΔ, του Περιφερειακού Μηχανισμού ΚΟΙΝΣΕΠ και άλλων φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών.
Πραγματοποιήθηκε μια ουσιαστική και αποτελεσματική παρουσίαση και συζήτηση όλων των σχετικών θεμάτων που αφορούσαν στην δραστηριοποίηση των NEETs στους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Οικονομίας και τέθηκαν οι βάσεις για μελλοντικές συνέργειες. Είχαν προηγηθεί ενέργειες διάχυσης και προβολής του έργου από τα στελέχη
της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης.

Διοργάνωση Ημερών Καριέρας και θεματικών εργαστηρίων του έργου
1η Ημέρα Καριέρας και θεματικά εργαστήρια- Δήμος Πειραιάς


Στις 5 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η Ημέρα Καριέρας που διοργάνωσε ο Δήμος Πειραιά με στόχο την πληροφόρηση των
νέων για ευκαιρίες απασχολησιμότητας και επιχειρηματικότητας στους τομείς εστίασης του έργου. Στην εκδήλωση έγινε
παρουσίαση και υφιστάμενων επιχειρήσεων στην περιοχή και επιχειρήθηκε με επιτυχία η διασύνδεση των συμμετεχόντων
με αυτές. Παράλληλα διοργανώθηκαν δύο θεματικά workshop: ένα για τη Γαλάζια Οικονομία και ένα για την Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα. με ενεργή συμμετοχή του κοινού σε καθένα από αυτά.

2η Ημέρα Καριέρας και θεματικά εργαστήρια στο
Λεωνίδιο Αρκαδίας
Στις 25 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στη Φάμπρικα Πολιτισμού στο
Λεωνίδιο Αρκαδίας η 2η Ημέρα Καριέρας του Έργου.

Σημαντικό

μέρος της εκδήλωσης αφιερώθηκε στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/
LEADER 2014-2020 «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας» καθώς και στην παρουσίαση καλών πρακτικών από φορείς της Γαλάζιας Οικονομίας
(Ιχθυοκαλλιέργειες

«ΣΕΛΟΝΤΑ»

και

Αστικός

Συνεταιρισμός

«PANJIKA») και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (ΚΟΙΝΣΕΠ
«Αλληλεγγύη Νοτίων Προαστίων» και «Α Χώρα Νάμου»).

3η Ημέρα Καριέρας και θεματικά εργαστήρια
στο Άστρος Αρκαδίας

Η 3η Ημέρα Καριέρας του Έργου διοργανώθηκε στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης του Άστρους Αρκαδίας στις 26 Ιουνίου.
Εκτός των προ προαναφερθέντων καλών πρακτικών στη συγκεκριμένη εκδήλωση συμμετείχε και Σύμβουλος Εργαζομένων του
ΚΠΑ2-ΟΑΕΔ Τρίπολη παρουσιάζοντας τα τρέχοντα και μελλοντικά
προγράμματα του ΟΑΕΔ που αφορούν ανέργους και επιχειρήσεις.
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Οι Δράσεις της Αναπτυξιακής Πάρνωνα

Νέα Προγράμματα και πρωτοβουλίες
για νέους

Οι κοινωνικοί επιστήμονες της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, πραγματοποίησαν στοχευμένες και προγραμματισμένες επισκέψεις σε
διάφορους φορείς από τη δημόσια και ιδιωτική σφαίρα στην περιοχή της Ανατολικής
Πελοποννήσου προς την κατεύθυνση της
ενημέρωσής τους για το Έργο και το Πρόγραμμα «Εγγύηση για τη Νεολαία».

Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση, πρακτική και πιστοποίηση
των επαγγελματικών προσόντων νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών,
σε αντικείμενα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ΣΤ Κύκλου: 25/07/2018

Η ενημέρωση των φορέων είχε διττό σκοπό και στόχο, αφενός τη δική τους ενημέρωση και ευαισθητοποίηση και αφετέρου
την αξιοποίηση των ωφελειών του προγράμματος τόσο από την πλευρά τους, όσο
και προς όφελος των μελών της ομάδας
στόχου.

Η διάρκεια της Κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες Θεωρητική Κατάρτιση
και 260 ώρες Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα).
Συνολική

Αξία

Εκπαιδευτικού

Επιδόματος

1.471,60

€

Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.neetsonboard.gr/category/programs-neoi/
http://edu.sepe.gr/article-142.html

Οι ενημερωτικές συναντήσεις έλαβαν τη
μορφή των α) διαπροσωπικών επαφών (με
εκπροσώπους

Δήμων,

Κέ-

ντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, Διευθυντές
και Καθηγητές Γενικών, Επαγγελματικών
Λυκείων και Γυμνασίων, Προέδρους Εμπορικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών και Μορφωτικών Συλλόγων, β) ανοιχτής διαβούλευσης (με εκπροσώπους Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων, Γυναικείων Συλλόγων,
Πολιτιστικών Συλλόγων, Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων κ.λπ.) και γ) επαφές στο πεδίο (street work, ενδεικτικά
ενημέρωση και διανομή σχετικού υλικού σε

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση

10.000 ανέργων ηλικίας 18-29 ετών με

έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα
Ο ΟΑΕΔ επιχορηγεί σε επιχειρήσεις ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς της ΚΑΛΟ το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου για 12 ή 15 μήνες (για μακροχρόνια ανέργους ή δικαιούχους του
ΚΕΑ), με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως για πρόσληψη νέων έως 29 ετών. Το νέο πρόγραμμα ξεκινάει τον Ιούνιο του 2018.

ωφελούμενους της ομάδας στόχου σε πλατείες, καφέ, αφισοκόλληση σε δημόσια και
ιδιωτικά κτήρια κ.λπ.

Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ΣΤ Κύκλου: 20/06/2018 . Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.neetsonboard.gr/category/programs-neoi/
http://www.esee-emporio.gr/
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Χρηματοδότηση του Έργου
Το πρόγραμμα «ΝΕΕΤs on BOARD», συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI) περιόδου 2014-2020 και ειδικότερα από

Επικοινωνία
Υπουργείο Εργασίας
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ.: 210 5271 304

τον άξονα PROGRESS με συνολικό προϋπολογισμό 315.814,43€ (ο

Fax: 210 5271 322

οποίος θα καλυφθεί κατά 80% από πόρους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EaSI και κατά 20% από πόρους του Προγράμματος Δη-

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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