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ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2018

Οη εηαίξνη ηνπ Έξγνπ
 πληνληζηήο εηαίξνο: Υπνπξγείν Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθά-

ιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο - Δηδηθή Υπεξεζία «Δπηηειηθή
Γνκή ΔΣΠΑ Τνκέα Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο»
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ θαη Άιισλ
Πφξσλ


Γήκνο Πεηξαηά

 Αλαπηπμηαθή Πάξλσλα. Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία ΟΤΑ

Οη πεξηνρέο παξέκβαζεο ηνπ Έξγνπ
 Ο Γήκνο ηνπ Πεηξαηά

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Τελ νκάδα-ζηφρν απνηεινχλ νη NEETs, δειαδή
νη λένη κεηαμχ 15-24 εηψλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη εξγαζίαο
(Not in Education Employment or Training).

 Τα Νεζηά ηνπ Αξγνζαξσληθνχ (Ύδξα, Σπέηζεο, Αίγηλα, Σαιακί-

λα, Πφξνο)
 Η Αλαηνιηθή Πεινπφλλεζνο (Γήκνη Β. θαη Ν. Κπλνπξίαο, Δπξψηα

θαη Μνλεκβαζηάο)

ε απηό ην newsletter


Οη ζηφρνη ηνπ Έξγνπ



Οη δξάζεηο ηνπ Έξγνπ



Σηνηρεία επηθνηλσλίαο
κε ηα Help desk ησλ
εηαίξσλ
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Γαιάδηα Οηθνλνκία
Δίλαη ν ηνκέαο ηεο Οηθνλνκίαο
πνπ πεξηιακβάλεη νηθνλνκηθέο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζάιαζζα θαη ηηο
παξάθηηεο πεξηνρέο θαζψο θαη
εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
παξέρνπλ άκεζε ή έκκεζε ππνζηήξημε ζηε ιεηηνπξγία ησλ
ακηγψο «γαιάδησλ» νηθνλνκηθψλ ηνκέσλ θαη νη νπνίεο δελ
εληνπίδνληαη

απαξαίηεηα

ζε

Οη ζηόρνη ηνπ Έξγνπ

παξάθηηεο πεξηνρέο. Δλδεηθηηθά

 Η αλάπηπμε ζπλεξγεηψλ θαη ε αμηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ

Αιηεία θαη πδαηνθαιιηέξγεηεο,

απνηειεζκάησλ θαη ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ηνπ έξγνπ
«“Youth Guarantee - Three steps to finding a job”» πνπ πινπνηή-

Δπηζθεπή πινίσλ, Τνπξηζκφο,

ζεθε επίζεο ππφ ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πξνο φθεινο ησλ
ΝΔΔΤs ζε φιε ηε ρψξα.
 Η ελεκέξσζε ησλ NEETs ζηηο πεξηνρέο παξέκβαζεο ηνπ Έξγνπ

ζρεηηθά κε ηηο πξννπηηθέο απαζρφιεζήο ηνπο ζηνπο ηνκείο ηεο
Γαιάδηαο Οηθνλνκίαο θαη ηεο Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο.
 Η δεκηνπξγία ζπλεξγεηψλ θαη ε πιεξνθφξεζε ησλ NEETs ζρεηηθά

κε ην Δζληθφ Πξφγξακκα «Δγγχεζε γηα ηελ Νενιαία», ην νπνίν
ηειεί ππφ ηελ επζχλε ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη αθνξά ηελ πινπνίεζε ζηνρεπκέλσλ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο γηα λένπο έσο 25
εηψλ.
 Η πιεξνθφξεζε- ππνζηήξημε ησλ NEETs πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο

αμηνπνίεζεο θαη άιισλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ πνπ έρνπλ
ελεξγνπνηεζεί ή πξφθεηηαη λα ελεξγνπνηεζνχλ ζχληνκα, κε ζθνπφ
ηελ:




αλαθέξνληαη νη εμήο ηνκείο:
Ναππεγηθή

δξαζηεξηφηεηα,

Θαιάζζηεο κεηαθνξέο, Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, Δμφξπμε πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ.
Σηηο πεξηνρέο παξέκβαζεο ηνπ
«NEETs on Board», ζπγθεληξψλεηαη πιήζνο επηρεηξήζεσλ ηεο Γαιάδηαο Οηθνλνκίαο.
Σηελ πεξίπησζε ηνπ Γήκνπ
Πεηξαηά απηέο αθνξνχλ θπξίσο
ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ
(ι.ρ.

ζαιάζζηεο

αθηνπινΐα,

κεηαθνξέο,

λαπηηιηαθέο

θαη

αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, εηαηξίεο
παξνρήο ππεξεζηψλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, λαπηαζιεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο,

θιπ.)

αιιά

θαη ζην δεπηεξνγελή ηνκέα
(λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, εμνπιηζκφο πινίσλ θιπ.).

ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζηκφηεηάο ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο Γαιά-

Σηελ πεξίπησζε ησλ λεζηψλ

δηαο Οηθνλνκίαο

ηνπ Αξγνζαξσληθνχ θαη ηεο

δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο Δπηρεηξε-

δξαζηεξηφηεηεο

καηηθφηεηαο ζηηο πεξηνρέο παξέκβαζεο ηνπ έξγνπ, (π.ρ. κέζσ
ηνπ Πξνγξάκκαηνο CLLD/LEADER, Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, θιπ.).

θπξίσο γχξσ απφ ηηο ζαιαζ-

Αλαηνιηθήο Πεινπνλλήζνπ νη
ζηξέθνληαη

ζηέο κεηαθνξέο θαη ηνλ παξάθηην ηνπξηζκφ.
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Κνηλωληθή
Οηθνλνκία
Πξφθεηηαη γηα κία Σπλεξγαηηθή
–Σπλεηαηξηζηηθή
κνξθή άζθεζεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε β
άζε ηνλ Νφκν 4430/2016
«Κνηλσληθή
θαη
Αιιειέγγπα Οηθνλνκία θαη
αλάπηπμε ησλ θνξέσλ
ηεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». Η Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε ζε επξσπατθφ επίπεδν σο κέζν
έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο,
αηφκσλ
πνπ
πιήηηνληαη απφ ηελ αλεξγία, θαζψο θαη κεηνλεθηνχλησλ
θνηλσληθψλ
νκάδσλ.
Σήκεξα, ζε επξσπατθφ θαη
ζε εζληθφ επίπεδν, νη ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο
απνηεινχλ έλα δηαθνξεηηθφ κνληέιν αλάπηπμεο
ηεο νηθνλνκίαο πνπ δίλεη
έκθαζε ζηνλ θνηλσληθφ
αληίθηππν, ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη ηελ πξνψζεζε ησλ δεκνθξαηηθψλ
αξρψλ δηαρείξηζεο. Έηζη,
εθηφο απφ ηνλ ηδησηηθφ
θαη ηνλ δεκφζην ηνκέα
ππάξρεη θαη έλαο ηξίηνο
ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο
πνπ παξάγεη αγαζά θαη
ππεξεζίεο, απηφο ηεο Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο
Οηθνλνκίαο.

Γξάζεηο ηνπ Έξγνπ
Γηθηύωζε, Γηαζύλδεζε Φνξέωλ θαη Γηεξεύλεζε επηρεηξεκαηηθνύ
πεξηβάιινληνο
Γηεμαγσγή δχν εξγαζηεξίσλ δηθηχσζεο, (Πεηξαηάο θαη Ναχπιην) κεηαμχ
επηηειηθψλ, παξαγσγηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ θνξέσλ, κε ζηφρν ηε δηάγλσζε ησλ πξννπηηθψλ απαζρφιεζεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνπο ηνκείο θαη ζηηο πεξηνρέο παξέκβαζεο ηνπ έξγνπ. Δπίζεο, ζα αλαπηπρζνχλ
πξνηάζεηο πνιηηηθήο (policy paper) γηα ηελ δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο « Δγγχεζε γηα ηελ Νενιαία»
κε εζηίαζε ζηελ «Γαιάδηα» θαη ηελ «Κνηλσληθή» Οηθνλνκία.
Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πύιεο
Σρεδηαζκφο

θαη

αλάπηπμε

ζεκαηηθήο

δηαδηθηπαθήο

πχιεο

(www.neetsonboard.gr) κε ζηνρεπκέλε πιεξνθφξεζε θαη εξγαιεία (e-ggame θαη εθαξκνγή αλαδήηεζεο ζέζεσλ εξγαζίαο, πξαθηηθήο άζθεζεο ή
καζεηείαο) γηα ηνπο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ έξγνπ αιιά θαη επξχηεξα
γηα ηελ Αγνξά Δξγαζίαο.
Κηλεηνπνίεζε, δηάρπζε θαη πξνβνιή
 Λεηηνπξγία δχν γξαθείσλ πιεξνθνξηψλ - helpdesks (Πεηξαηάο θαη Λεσλίδην).
 Γεκηνπξγία έμη ζπλνιηθά «πεξηπηέξσλ» πιεξνθνξηψλ - infokiosks,
(δχν ζηνλ Πεηξαηά θαη ηέζζεξα ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Πεινπνλλήζνπ) ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο κε πςειή ζπγθέληξσζε NEETs.
 Δθζηξαηείεο ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο ηνπ έξγνπ κε θηλεηέο κνλάδεο
ζηνλ Πεηξαηά, ηα Νεζηά ηνπ Αξγνζαξσληθνχ θαη ζηελ Αλαηνιηθή Πεινπφλλεζν (Γήκνη Β. θαη Ν. Κπλνπξίαο, Δπξψηα θαη Μνλεκβαζηάο).
 Τξεηο Ηκέξεο Καξηέξαο (Career Days) ζηηο πεξηνρέο ηνπ Λεσληδίνπ,
ηνπ Άζηξνπο θαη ηνπ Πεηξαηά.
 Δξγαζηήξηα Κηλεηνπνίεζεο (motivational workshops) ζε δνκέο ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηηο πεξηνρέο παξέκβαζεο κε πςειά
πνζνζηά ζρνιηθήο δηαξξνήο.
 Παξαγσγή θαη δηαλνκή έληππνπ πιηθνχ θαη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο
κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ.
Δύξεζε θαη αλάδεημε επηηπρεκέλωλ πεξηπηώζεωλ πνπ ωθειήζεθαλ ηνπ έξγνπ θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δγγύεζε γηα ηε Νενιαία».
Θα αλαδεηρζνχλ θαιέο πξαθηηθέο σθεινπκέλσλ ΝEETs απφ ην πξφγξακκα, παξνπζηάδνληαο ηφζν ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ησλ ππεξεζηψλ πνπ
ηνπο παξαζρέζεθαλ, (ι.ρ. εθπαίδεπζε, πξαθηηθή άζθεζε, καζεηεία, θιπ.)
αιιά θαη ηηο επθαηξίεο εξγαζίαο ζηε Γαιάδηα Οηθνλνκία θαη ζηελ Κνηλσληθή
Οηθνλνκία.
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Υξεκαηνδόηεζε ηνπ Έξγνπ
Τν πξφγξακκα «ΝΔΔΤs on BOARD», ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην
Δπξωπαϊθό Πξόγξακκα γηα ηελ Απαζρόιεζε θαη ηελ
Κνηλωληθή Καηλνηνκία (EaSI) πεξηόδνπ 2014-2020 θαη
εηδηθφηεξα απφ ηνλ άμνλα PROGRESS, κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ
315.814,43€ (ν νπνίνο ζα θαιπθζεί θαηά 80% απφ πφξνπο ηνπ
Δπξσπατθνχ Πξν- γξάκκαηνο EaSI θαη θαηά 20% απφ πφξνπο ηνπ

Δπηθνηλωλία
Τπνπξγείν Δξγαζίαο
Κνξαή 4, 105 64 Αζήλα
Τει.: 210 5271 304
Fax: 210 5271 322
E-mail: espa_apko@mou.gr

Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ).
Help desk Γήκνπ Πεηξαηά
Λεσθ. Ηξψσλ Πνιπηερλείνπ 91
& Καλζάξνπ, 18536 Πεηξαηάο
Τει.: 210-4527305
E-mail:
helpdesk.neetsonboard.piraeus
@gmail.com

Help desk Πάξλωλα Α.Δ.
22300 Λεσλίδην Αξθαδίαο
Τει.: 27570 22807
Fax: 27570 23230
E-mail: info@parnonas.gr

Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ε.Ε.
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