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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «NEETS ON BOARD»
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

NEWSLETTER 4

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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Αναπτυξιακές Προοπτικές
του Δήμου Πειραιά στη
Γαλάζια Οικονομία και την
κοινωνική επιχειρηματικότητα

Ενημέρωση για τις δράσεις του
Έργου
Δημιουργία ηλεκτρονικών εργαλείων στην διαδικτυακή
σελίδα του έργου.
1. Το e-game του “NΕΕΤs on
Board”
Δημιουργήθηκε και είναι διαθέσιμο
στην ιστοσελίδα του προγράμματος
ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, με δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό από κινητό
τηλέφωνο ή ταμπλέτ για άμεση και
εύκολη χρήση από τους νέους. Το
παιχνίδι παρέχει ενημέρωση και πληροφόρηση για το πρόγραμμα Εγγύηση για
τη Νεολαία, τη Γαλάζια και την Κοινωνική Οικονομία με ένα διασκεδαστικό
τρόπο.

Η πρόσβαση στο e-game γίνεται από την αρχική σελίδα του
www.neetsonboard.gr κατόπιν εγγραφής.

Ο Δήμος Πειραιά εξακολουθεί να αποτελεί ένα διεθνή θαλάσσιο κόμβο. Ταυτόχρονα σήμερα υλοποιούνται μια σειρά από επενδύσεις και συγχρηματοδοτούμενα έργα (Ο.Χ.Ε) που θα αυξήσουν σημαντικά την τουριστική του
ελκυστικότητα. Στην ανάπτυξη του
τομέα της Γαλάζιας Ανάπτυξης της περιοχής συμβάλλει το ήδη διαμορφωμένο στρατηγικό σχέδιο και η πολιτική
βούληση/όραμα της Δημοτικής Αρχής.
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη (2018)
* αναμένεται ανάπτυξη του θαλασσίου
τουρισμού και του τουρισμού εμπειρίας
που οδηγεί σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και απασχόληση. Η κοινωνική
επιχειρηματικότητα που προωθείται σε
εθνικό επίπεδο μπορεί να συνδυαστεί
με τις ευκαιρίες Γαλάζιας Ανάπτυξης της
περιοχής και να στραφεί σε δραστηριότητες σχετικές με την παραγωγή υπηρεσιών /προϊόντων (γιότ – κρουαζιέρα)
και παροχής τουριστικών υπηρεσιών
( εστίαση, ψυχαγωγία κτλπ).
Ταυτοχρόνα, εξακολουθώντας να αποτελεί το κεντρικό άξονα της ισχυρής
ναυπηγοεπισκευαστικής επιχειρηματικής βάσης στη χώρα , υφίσταται προοπτικές δραστηριοποίησης στην ναυπηγική και επισκευή μικρών πλοίων.

2. Ηλεκτρονική εφαρμογή αναζήτησης
εργασίας (πρακτικής άσκησης ή μαθητείας).
Η ιστοσελίδα του έργου φιλοξενεί μία ακόμα
χρήσιμη εφαρμογή για τους νέους. Η συγκεκριμένη εφαρμογή απαιτεί την εγγραφή του
χρήστη και του παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης εγγεγραμμένων επιχειρήσεων, διαθέσιμων θέσεων εργασίας, πρακτικής
άσκησης, μαθητείας, κλπ.
Μπες και ανέβασε την υποψηφιότητά σου για μία θέση απασχόλησης, πρακτικής άσκησης ή μαθητείας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς

www.neetsonboard.gr/application-search-job

* Πηγή: Μελέτη Διερεύνησης του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος στους Τομείς της
Γαλάζιας και Κοινωνικής Οικονομίας στις
περιοχές Πειραιά, Νήσων Αργοσαρωνικού
και Ανατολικής Πελοποννήσου»
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Αναπτυξιακές Δυνατότητες στους Δήμους Βόρειας Κυνουρίας, Νότιας Κυνουρίας, Ευρώτα και
Μονεμβασίας
Η περιοχή χαρακτηρίζεται από
«νησιωτικού τύπου» αναπτυξιακή δομή και εξέλιξη των –
παραθαλάσσιων κυρίως – αλλά
και συνολικά των οικισμών της,
καθώς μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής κατοικεί και αναπτύσσεται
οικονομικά και κοινωνικά στην
παραλιακή ζώνη. Τα τελευταία
χρόνια καταγράφονται συνεχώς
αυξητικές τάσεις στην τουριστική δραστηριότητα και την απασχόληση στον αντίστοιχο τομέα
εξαιτίας του πλούσιου φυσικού
και θαλασσίου περιβάλλοντος
της περιοχής. Παράλληλα, η
περιοχή παρουσιάζει σημαντικό
παραγωγικό κεφάλαιο και προοπτικές ως προς την αξιοποίηση
των προϊόντων του πρωτογενή
τομέα τα οποία έχουν διακριτή
ταυτότητα και αναγνωρισιμότητα με εμπορικές προοπτικές.
Υπάρχει δυνατότητα δραστηριοποίησης και δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων που
μπορούν να συμβάλουν στη
μείωση της εποχικής απασχόλησης της περιοχής. Συγκεκριμένα
ερευνητικά
αποτελέσματα*
προτείνουν
επιχειρηματικές
δραστηριότητες
παραγωγής,
τυποποίησης και εμπορίας αγρο-διατροφικών προϊόντων με
brandname την Πελοπόννησο,.
Επίσης προτείνεται η παροχή
υπηρεσιών εστίασης με έμφαση
στην γαστρονομία της περιοχής, η παροχή Υπηρεσιών σε
θέματα Εναλλακτικού Τουρισμού και η παραγωγή αλιευμάτων μέσω υδατοκαλλιέργειας.
* Πηγή: Μελέτη Διερεύνησης
του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος στους Τομείς της Γαλάζιας και Κοινωνικής Οικονομίας
στις περιοχές Πειραιά, Νήσων
Αργοσαρωνικού και Ανατολικής Πελοποννήσου»

Προγράμματα και πρωτοβουλίες για
νέους

1. Yποβολή αιτήσεων υποψηφίων μαθητών στις ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ για
το σχολικό έτος 2018-2019
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού
Α ́Τάξης Επαγγελματικών Λυκείων ή Γενικών Λυκείων και έχουν γεννηθεί τα
έτη 1995 -2002 . Η επιλογή γίνεται με το βαθμό του τίτλου σπουδών και με
κοινωνικά κριτήρια.
H Μαθητεία είναι το σύστημα Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης που
συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση του μαθητή στο Σχολείο με την εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on -the -job
training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος νέος τις απαραίτητες
θεωρητικές γνώσεις αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας.
Στη διάρκεια των σπουδών τους οι μαθητές των ΕΠΑΣ, το πρωί πραγματοποιούν Μαθητεία σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού ή Δημοσίου Τομέα σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους ,ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά
και εργαστηριακά μαθήματα στο σχολείο.

Οι μαθητές αμείβονται κατά τη διάρκεια των δύο χρονών των σπουδών τους.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 31.8.2018
Περισσότερες πληροφορίες : http://www.oaed.gr

1. Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον αγροτικό τομέα
2.«Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα της Εφοδιαστικής
Αλυσίδας – Logistics»
Και τα δύο ολοκληρωμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης προσόντων απευθύνεται σε ανέργους
ηλικίας 18 – 24 ετών στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου, επιδιώκοντας.
Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια 380 ώρες, εκ των οποίων
120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση.
Η αποζημίωση κάθε ωφελούμενου για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης είναι 5€, ενώ για κάθε ώρα πρακτικής άσκησης 3€.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 07/09/2018
Περισσότερες πληροφορίες: http://sbbe-edu.gr/.
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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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