Αναπτυξιακή Σύμπραξη

«Ενέργειες Κατάρτισης και Προώθησης στην
Απασχόληση ΡΟΜΑ Νομού Αιτωλοακαρνανίας»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

I. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ενέργειες Κατάρτισης και
Προώθησης στην Απασχόληση ΡΟΜΑ Νομού Αιτωλοακαρνανίας» της Δράσης 3:
«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας
Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα 4: «Πλήρης ενσωμάτωση
του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μία κοινωνία ίσων ευκαιριών» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» με
τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

1. ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ
Το έργο στοχεύει στην ενεργοποίηση, κατάρτιση και προώθηση ΡΟΜΑ στην αγορά
εργασίας. Η προώθηση στην αγορά εργασίας θα επιτευχθεί μέσω της ίδρυσης
κοινωνικής επιχείρησης. Οι ωφελούμενοι είναι 100 άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα
μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ άτομα με πολιτιστικές ιδιαιτερότητες – ΡΟΜΑ
(έλληνες τσιγγάνοι) που διαβιούν ως έλληνες πολίτες εντός των γεωγραφικών ορίων
της ελληνικής επικράτειας. Πιο συγκεκριμένα, οι Ωφελούμενοι/ες διαβιούν στις κάτωθι
περιοχές:
•

Λίμνη Τριχωνίδας (Δήμος Αγρινίου, Δήμος Θεστιέων και Μακρυνείας) καθώς
και

•

Δημοτικές Ενότητες Αιτωλικού και Οινιάδων (Νεοχώρι, Μαγούλα) και

•

σε άλλες περιοχές του Δήμου Μεσολογγίου, στο Δήμο Βόνιτσας – Ακτίου και
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στο Δήμο Ναυπακτίας.
Σύμφωνα με τους στόχους της Πράξης, τα παραγόμενα προϊόντα αφορούν στους
ακόλουθους άξονες και περιλαμβάνουν:
•

την ίδρυση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με αντικείμενο την
ανακύκλωση απορριμμάτων, η οποία θα αφορά στην οικονομική και κοινωνική
ένταξη του συνόλου των ωφελουμένων των παραπάνω Δράσεων. Η επιχείρηση
θα εγγραφεί στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας με σκοπό να
υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου 4019/ΦΕΚ216/30-11-2011.

•

την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας μέσω των δράσεων
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης και η ενίσχυση των πολιτικών ίσων
ευκαιριών,

•

την αλληλεπίδραση, κατανόηση και δημιουργική συνύπαρξη ομάδων με
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες που συνθέτουν την ελληνική κοινωνία.

Έμμεσοι στόχοι της παρέμβασης είναι:
•

Η εργασιακή ένταξη των ΡΟΜΑ

•

Η συμμετοχή των ΡΟΜΑ στον τομέα της κοινωνικής εταιρικότητας

•

Η ενεργοποίηση κινήτρων για την συμμετοχή των μελών της ομάδας στόχου σε
διαδικασίες ενεργειών δια βίου μάθησης

•

Η καταπολέμηση της παράνομης συλλογής –διακίνησης και εμπορίας
ανακυκλούμενων υλικών

•

Η καταπολέμηση διακίνησης μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγής

•

Η δημιουργία 100 θέσεων απασχόλησης σε κοινωνική επιχείρηση
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•

Η προώθηση κοινωνικής εταιρικότητας σε τοπικό επίπεδο και η κατάρτιση 100
ατόμων

•

Η εξασφάλιση όρων υγιεινής και ασφάλειας κατά την περισυλλογή των υλικών

•

Η καταπολέμηση της παραβατικότητας

•

Η καταπολέμηση της εγκληματικότητας μέσω της νόμιμης εργασίας των
ΡΟΜΑ

Οι ενδιαφερόμενοι για να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο τοπικό σχέδιο
δράσης θα πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
•

να ανήκουν σε άτομα με ειδικές ανάγκες και ειδικότερα στην ομάδα στόχο της
προτεινόμενης πράξης

•

να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ (ανεξάρτητα εάν
λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι).

•

ηλικιακά να είναι άνω των 18 ετών

•

να έχει γίνει εξατομικευμένη παρέμβαση και να έχει συνταχθεί Ατομικό Σχέδιο
Δράσης σύμφωνα με το οποίο αφενός να διαφαίνεται ότι έχουν ανάγκη κατάρτισης
και αφετέρου ότι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το αντικείμενο του
προγράμματος,

•

να έχουν αποδεδειγμένα ενδιαφέρον για το αντικείμενο του έργου και να θέλουν να
μπουν στην αγορά εργασίας (κρίνεται από το Ατομικό Σχέδιο Δράσης, τη
συνέντευξη)
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2. ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΉΣ ΩΦΕΛΟΥΜΈΝΩΝ
Τα κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων είναι τα παρακάτω:
•

Χρονικό διάστημα ανεργίας

•

Κοινωνικά κριτήρια :

•

•

οικογενειακή κατάσταση

•

παιδιά

•

προστατευόμενα μέλη

•

έλλειψη γονέα

•

αδέρφια

•

εισόδημα (αν υπάρχει)

•

ηλικία

Βαθμός κοινωνικού αποκλεισμού: η ένταξη του υποψηφίου σε περισσότερες από
μία ομάδες ωφελουμένων

•

Βαθμός οξύτητας του προβλήματος (επείγουσα ανάγκη στήριξης)

•

Δυνατότητα παρακολούθησης

•

Προσωπικότητα

3. ΑΙΤΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά συμμετοχής:
1. Φωτογραφία (τύπου ταυτότητας ή διαβατηρίου)
2. Έντυπη αίτηση συμμετοχής (συμπληρώνεται στο KEK TECHVISION ΕΠΕ)
3. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ (φωτοτυπία επικυρωμένη)
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4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης)
5. Βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης από ΟΑΕΔ
6. Εκκαθαριστικό Σημείωμα οικ. Έτους 2012 ή Υπεύθυνη δήλωση από την
αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
8. Αντίγραφο τίτλου σπουδών (Φωτοτυπία επικυρωμένη)

4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη έχει σχεδιάσει ένα σύστημα παροχής στήριξης των ατόμων
που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες με στόχο την πρόληψη του αποκλεισμού
τους από την αγορά εργασίας και κατ’ ακολουθία την πρόληψη του κοινωνικού τους
αποκλεισμού.
Ειδικότεροι στόχοι του συστήματος παροχής στήριξης είναι:
•

Η κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία της ομάδας στόχου,

•

Η ενεργοποίηση του ίδιου του ατόμου, ώστε να αναπτύξει δεξιότητες κοινωνικές

και επαγγελματικές που είναι απαραίτητες για να ενσωματωθεί κοινωνικά και
επαγγελματικά με τον υπόλοιπο πληθυσμό, εφαρμόζοντας την πολιτική του
mainstreaming.
•

Η ενδυνάμωση των ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά

εργασίας.
•

Η άμβλυνση του κινδύνου διεύρυνσης και έντασης του κοινωνικού και

εργασιακού αποκλεισμού της ομάδας στόχου.
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•

Η ανάπτυξη δικτύων για κοινωνική προσφορά και αλληλεγγύη.

•

Η ενίσχυση της ομάδας και ενεργοποίησή της προς την κατεύθυνση της αυτό-

βελτίωσης, τόνωση της αυτοπεποίθησης.
•

Η πληροφόρηση-ευαισθητοποίηση των ατόμων της ομάδας στόχου για την

απόκτηση «θετικών στάσεων» ζωής και τη δημιουργία «εσωτερικών κινήτρων» για
συμμετοχή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή
•

Η ενεργοποίηση, κινητοποίηση και ψυχολογική υποστήριξη των ατόμων της

ομάδας-στόχου, ώστε να ενεργοποιηθούν αποτελέσματα κυρίως στην αντιμετώπιση κι
επίλυση δυσκολιών ή προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και στη συντέλεση της
ενεργούς και άμεσης κοινωνικής τους ένταξης.
•

Η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων τους, μέσα από την ενίσχυση της
εμπιστοσύνης στις ικανότητές τους

•

Η ενθάρρυνση και ενεργοποίηση για ανάληψη πρωτοβουλιών σε θέματα που τους
αφορούν

•

Η εργασιακή προετοιμασία

•

Η διερεύνηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους,

•

Η γνώση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που τους παρέχονται από την αγορά
εργασίας

•

Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασιμότητας.

•

Η αλληλοϋποστήριξη στην προσπάθεια προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης.

•

Η ευαισθητοποίηση τόσο των φορέων (εργοδότες, κοινωνικές οργανώσεις κ.λπ.),
όσο και του κοινού γενικότερα για την άμβλυνση της αρνητικής συμπεριφοράς
απέναντι στην ομάδα-στόχο με σκοπό την αρμονική συνύπαρξη της ομάδας και της
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τοπικής κοινωνίας όπου ζουν.
•

Η καταπολέμηση του κοινωνικού στιγματισμού.

•

Η άρση των προκαταλήψεων και των εμποδίων.

•

Η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας μέσω της ενημέρωσης και διάχυσης
πληροφοριών

•

Η άμβλυνση της αρνητικής συμπεριφοράς απέναντι στην ευπαθή ομάδα με σκοπό
την αρμονική συνύπαρξη της ομάδας και της τοπικής κοινωνίας όπου ζουν.
Απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό όπως: οι εργοδότες, οι κοινωνικές οργανώσεις και
οι εκπρόσωποι φορέων.

Τα παραπάνω θα επιτευχθούν μέσα από μία σειρά ενεργειών στήριξης και
συγκεκριμένα:
1. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη συνεργάζεται με ειδικό κοινωνιολόγο, ψυχολόγο και
εργασιακό σύμβουλο, προκειμένου να αναπτυχθούν συμπληρωματικές υπηρεσίες
στήριξης προς τους ωφελούμενους που ανήκουν στην ομάδα στόχου.
2. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη συνεργάζεται με συλλόγους, φορείς ή πρωτοβουλίες
πολιτών που εργάζονται για την προώθηση θεμάτων ισότητας ευκαιριών με τους
οποίους θα ανταλλάσσουν πληροφορίες επί θεμάτων ισότητας ευκαιριών, διοργανώνουν
κοινές εκδηλώσεις, συνεργάζονται στην εκπόνηση ερευνών για την καταγραφή του
επιπέδου ισότητας ευκαιριών στην τοπική κοινωνία, αναπτύσσουν πρωτοβουλίες
εμπέδωσης και διάδοσης της ιδέας μέσω του περιοδικού και του ημερήσιου τύπου όπως
και μέσω των ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης.
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3. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη θα έχει στενή συνεργασία με όλες τις οργανώσεις που
εκπροσωπούν και υποστηρίζουν κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες και άτομα αποκλεισμένα
από την αγορά εργασίας και επίσης θα έχει συνεργασία με Φορείς Παροχής
Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΦΠΣΥΥ).
Οι εκπαιδευτικές ενότητες «Τεχνικές αναζήτησης εργασίας» και «Βασικές αρχές
εργατικής νομοθεσίας» - οι οποίες περιλαμβάνονται στην ενέργεια κατάρτισης - δίνουν
στον ωφελούμενο πολύτιμα εφόδια, όπως μεθόδους βελτίωσης της αυτοεικόνας και της
ετεροεικόνας, επαγγελματικό προσανατολισμό, διαδικασίες – τρόποι αναζήτησης
εργασίας, τεχνικές σύνταξης βιογραφικού σημειώματος – συνοδευτικής επιστολής,
διαδικασίες επιλογής προσωπικού, τεχνικές παρουσίας σε συνέντευξη, συμπεριφορά
στο χώρο εργασίας, Βασικές αρχές για εκκίνηση επιχειρηματικότητας κ.λπ.
Εξειδικευμένα στελέχη της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ενημερώνουν τους ωφελούμενους
για θέματα ανεργίας, οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής δομής του σύγχρονου και
μελλοντικού εργασιακού κόσμου, εργατικού δικαίου κ.λπ. Οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι
μπορούν να αντλήσουν στοιχεία, τρόπους, τεχνικές εξεύρεσης εργασίας από κατάλληλα
ενημερωμένη βιβλιοθήκη που υπάρχει. Βιβλιογραφία αφορά και στους τρόπους
εξεύρεσης εργασίας, αλλά και στη δημιουργία νέας επιχείρησης. Η δυνατότητα αυτή
παρέχεται και στους ωφελούμενους (μετά το πέρας της προτεινόμενης πράξης).

5.
ΙΔΡΥΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΑΠΟ

ΤΟΥΣ

Στο σχέδιο δράσης δεν προβλέπεται πρόσληψη των ωφελουμένων από επιχειρήσεις. Θα
ιδρυθεί Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με αντικείμενο την ανακύκλωση
απορριμμάτων, η οποία θα αφορά στην οικονομική και κοινωνική ένταξη του συνόλου
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των ωφελουμένων των παραπάνω Δράσεων. Η επιχείρηση θα εγγραφεί στο Μητρώο
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας με σκοπό να υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του
νόμου 4019/ΦΕΚ216/30-11-2011.

ΙΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:
• Συντονιστής: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης TECHVISION EΠΕ
• DATA RC
• Σύλλογος Αθίγγανων Αγρινίου
• Τριχωνίδα Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
• Θεοφάνης Αλεξανδρίδης και ΣΙΑ Ε.Ε (ΩΜΕΓΑ TECHNOLOGΥ)

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Η Πράξη περιλαμβάνει μία Δέσμη Ολοκληρωμένων Ενεργειών και Δράσεων που
συνδέονται μεταξύ τους και στοχεύουν σε μία Συνολική Παρέμβαση στην ομάδα στόχο των ΡΟΜΑ ώστε να προωθηθεί η επιχειρηματικότητά τους και να αρθούν οι
δυσκολίες πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας:

ΔΡΑΣΗ 1: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΚΤΥΩΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΜΕ

Περιεχόμενο της δράσης είναι η ηλεκτρονική και φυσική δικτύωση, καθώς επίσης και η
προώθηση ενεργειών συνεργασίας και δικτύωσης των εταίρων της Αναπτυξιακής
Σύμπραξης. Πρόκειται για ενέργειες δικτύωσης από τα πρώτα στάδια υλοποίησης των
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σχεδίων, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας για τη βελτίωση των
αποτελεσμάτων των επιμέρους σχεδίων και την εξαγωγή αξιόλογων συμπερασμάτων.
Για την επίτευξη των ανωτέρω, θα υλοποιηθούν (3) θεματικά εργαστήρια μεταξύ
τοπικών φορέων καθώς και με λοιπές Αναπτυξιακές Συμπράξεις στα ακόλουθα
θεματικά πεδία:
1. Τεχνολογίες και μέθοδοι συλλογής, διαλογής και συσκευασίας απορριμμάτων
2. Σχεδιασμός, οργάνωση και λειτουργία μεθόδων ανακύκλωσης
3. Ανακύκλωση χαρτιού, αλουμινίου, γυαλιού
Υπεύθυνοι εταίροι υλοποίησης της Δράσης:
• ΚΕΚ TECHVISION ΕΠΕ
• Τριχωνίδα Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
• Σύλλογος Αθιγγάνων Αγρινίου

ΔΡΑΣΗ 2: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Η εν λόγω δράση αφορά στην ανάπτυξη μιας πολύγλωσσης πληροφοριακής πύλης με
στόχο αφενός να αποτελέσει πηγή ενημέρωσης σχετικά με το έργο και τις
δραστηριότητες που αυτό υποστηρίζει.
Η πύλη έχει στόχο την παροχή άμεσης πληροφόρησης και ενημέρωσης στους επισκέπτες της
διαδικτυακής πύλης σχετικά με τη δομή, το ρόλο, και τις δραστηριότητες του έργου. Θα
παρέχεται πρόσβαση σε όλες τις ανακοινώσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία του Έργου, αλλά και
ενημέρωση για τις δράσεις. Κάθε στοιχείο θα ανήκει σε μία ή περισσότερες κατηγορίες, οι οποίες
θα χρησιμεύουν για να διευκολύνουν τον τρόπο εμφάνισης σε κατηγοριοποιημένες ομάδες.
Υπεύθυνος εταίρος υλοποίησης της Δράσης:
• ΩΜΕΓΑ TECHNOLOGY
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ΔΡΑΣΗ 3: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η εν λόγω δράση αφορά στην πραγματοποίηση δράσεων δημοσιότητας και ενημέρωσηςευαισθητοποίησης καθόλη την πορεία υλοποίησης του Έργου.
Οι Ενέργειες Δημοσιότητας και Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης διατρέχουν όλη την πορεία
υλοποίησης του Έργου εξασφαλίζοντας:
• Την γνωστοποίηση του Έργου και των στόχων του στο ευρύ κοινό
• Το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα των Δράσεών του
• Την συνεχή ενημέρωση Ομάδας στόχου καθώς και την σύνδεση των αναγκών της τοπικής
αγοράς εργασίας
• Το αντικείμενο παρέμβασης καθώς και τα οφέλη που θα προκύψουν όχι μόνον ως την Ομάδα
Στόχο αλλά και ως την τοπική κοινωνία
• Την ενημέρωση των ατόμων Ομάδας Στόχου ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή
• Την συνεχή ροή πληροφοριών εμπλεκόμενους εταίρους και φορείς τοπικής αγοράς εργασίας
• Την τήρηση νομιμότητας και διαφάνειας όλων των διαδικασιών στην πορεία υλοποίησης του
Έργου
Υπεύθυνοι εταίροι υλοποίησης της Δράσης:
• DATA RC
• ΚΕΚ TECHVISION ΕΠΕ

ΔΡΑΣΗ 4: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η εν λόγω Δράση συνίσταται σε επιμέρους δράσεις συντονισμού-διαχείρισης οι οποίες
θα πραγματοποιούνται καθόλη την πορεία υλοποίησης του Έργου. Η Διαχείριση έργου
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αποτελεί μια από τις βασικότερες δράσεις σε κάθε έργο. Γι’ αυτό το λόγο οι
αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή περιγράφονται αναλυτικά στην
κοινοτική νομοθεσία. Ο Διαχειριστής έργου προτείνεται από τον Συντονιστή εταίρο στο
Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και είναι απαραίτητο να επιλέγεται κατόπιν
ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ.
Ο Συντονισμός του έργου υλοποιείται από το Συντονιστή εταίρο του. Ο Συντονιστής
εταίρος μέσω του Νόμιμου εκπροσώπου του στο Δ.Σ. εισηγείται άτομο για τη θέση του
Συντονιστή, το οποίο τίθεται σε ψηφοφορία στα μέλη του Δ.Σ. Ο ρόλος του Συντονιστή
είναι από τους πιο βασικούς για την ομαλή πορεία του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου του έργου και επομένως διασφαλίζει την επιτυχία του έργου.
Υπεύθυνος εταίρος υλοποίησης:
• ΚΕΚ TECHVISION ΕΠΕ

ΔΡΑΣΗ 5-9: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 1-5: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Οι Δράσεις 5-9 αφορούν σε πρόγραμμα 5 καταρτίσεων 100 ανέργων-ωφελουμένων, διάρκειας
120 ωρών με αντικείμενο την ανακύκλωση απορριμμάτων.
Σκοπός του προγράμματος κατάρτισης είναι να συντελέσει:
•

στην αύξηση απασχολησιμότητας ομάδας – στόχου στη τοπική αγορά εργασίας

•

στη σύνδεση κατάρτισης των ανέργων – ωφελούμενων με την ευκαιρία άμεσης

απασχόλησης
•

στην αύξηση προσαρμοστικής ικανότητας και των δυνατοτήτων απασχόλησης των

ανέργων – ωφελούμενων και ιδιαίτερα των νέων με στόχο την πρόληψη της ανεργίας
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•

στην αύξηση της απασχόλησης των γυναικών ώστε να επιτευχθούν χαμηλότερα επίπεδα

ανεργίας καθώς και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας ώστε να μειωθεί το ποσοστό των μη
ενεργών γυναικών.
•

στη πρόληψη και την καταπολέμηση της ανεργίας μακράς διάρκειας συνολικά και

ιδιαίτερα των γυναικών, οι οποίες και σε αυτό το δείκτη ανεργίας δείχνουν πολύ υψηλό ποσοστό
συμμετοχής έναντι των ανδρών.
•

να βοηθηθεί η ομάδα – στόχος στο να βελτιώσει τη θέση στην αγορά εργασίας.

•

στην πρόληψη ανεργίας

•

στην είσοδο στην αγορά εργασίας κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων

Για την επίτευξη των παραπάνω, διαμορφώθηκε πρόγραμμα κατάρτισης που περιλαμβάνει τις
ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες:
1η ενότητα. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
2η ενότητα. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
3η ενότητα. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
4η ενότητα. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
5η ενότητα. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ
6η ενότητα. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
7η ενότητα. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΓΥΑΛΙΟΥ
8η ενότητα. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
9η ενότητα. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
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10η ενότητα. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
11η ενότητα. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
12η ενότητα. ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
13η ενότητα. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΕΚ
Υπεύθυνος εταίρος υλοποίησης των Δράσεων:
• ΚΕΚ TECHVISION ΕΠΕ

ΔΡΑΣΗ 10: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Η εν λόγω δράση συνίσταται στο πρώτο στάδιο της Συμβουλευτικής το οποίο θα επικεντρωθεί
στην προσπάθεια να εντοπισθούν και να προσεγγισθούν τα άτομα του πληθυσμού των ROMA
που κατοικούν στην περιοχή εφαρμογής του Έργου.
Στόχος της ενέργειας είναι η προσέγγιση, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των
ωφελούμενων με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες – ΡΟΜΑ (Έλληνες τσιγγάνοι), έτσι ώστε να
συμμετάσχουν στις διαδικασίες του παρόντος Σχεδίου.
Με την βοήθεια στελεχών του Συλλόγου Αθίγγανων Αγρινίου θα λειτουργήσει από το ΚΕΚ
TECHVISION ΕΠΕ ειδικό γραφείο εντοπισμού και υποδοχής των ατόμων της Ομάδας Στόχου
όπου θα γίνεται διάγνωση αναγκών σε ατομικό επίπεδο και θα διενεργείται καταγραφή ατομικών
και επαγγελματικών στοιχείων.
Το ΚΕΚ TECHVISION ΕΠΕ θα παράσχει την υλικοτεχνική υποδομή και την τεχνογνωσία που
έχει αποκτηθεί στο χώρο της Συμβουλευτικής, ενώ τα στελέχη του Συλλόγου Αθίγγανων
Αγρινίου θα παράσχουν τη γνώση σχετικά με τις ανάγκες της Ομάδας Στόχου γνωρίζοντας και τις
ιδιαιτερότητες των τοπικών συνθηκών στον τομέα της ανακύκλωσης.
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Η προσέγγιση– ενημέρωση - ευαισθητοποίηση– ενεργοποίηση των ωφελουμένων είναι ενέργεια η
οποία συνδέεται άμεσα με τη διαδικασία της επιλογής των ωφελουμένων. Κατά τη διαδικασία
αυτή αφού γίνει η διάγνωση των αναγκών τους και το Ατομικό Σχέδιο Δράσης εκτιμάται ποιοι
από αυτούς έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης, προκειμένου να αποτελέσουν τους τελικούς
ωφελούμενους. Με τη διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται:
•

Ενημέρωση του/της Ωφελούμενου/ης για τις Δράσεις του Σχεδίου

•

Επισήμανση των κινήτρων των Ωφελουμένων από την υλοποίηση του Σχεδίου

(συμμετοχή στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης: Κατάρτιση, Συμβουλευτική, Ίδρυση
Κοινωνικής Επιχείρησης)
•

Οικειότητα μεταξύ του Ωφελούμενου και του Στελέχους, η οποία είναι ο πιο σημαντικός

παράγοντας που θα βοηθήσει στην περαιτέρω κινητοποίηση του Ωφελούμενου
Η ενέργεια αυτή αφορά όλη την ομάδα-στόχο και όχι μόνο τους τελικούς Ωφελούμενους/ες. Το
Στέλεχος της ενέργειας μπορεί να εντοπίσει τις ιδιαιτερότητες κάθε ατόμου χωριστά, έτσι ώστε οι
ομάδες που θα δημιουργηθούν να αποτελούνται από άτομα τα οποία θα έχουν ως ένα βαθμό κοινά
χαρακτηριστικά και θα έχουν εσωτερική συνοχή.
Υπεύθυνος εταίρος υλοποίησης της Δράσης:
• ΚΕΚ TECHVISION ΕΠΕ

ΔΡΑΣΗ 11: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Η εν λόγω δράση συνίσταται στο δεύτερο στάδιο της συμβουλευτικής το οποίο αποσκοπεί στην
παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, προσανατολισμού και υποστήριξης σε ομαδικό ή ατομικό
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επίπεδο προς τους/τις Ωφελούμενους/ες. Στόχος είναι η κοινωνική και εργασιακή ένταξη των
ατόμων της Ομάδας Στόχου που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.
Η ενέργεια συνίσταται σε ατομικές συναντήσεις του/της Ωφελούμενου/ης με το στέλεχος Σ.Υ.Υ.
Οι στόχοι των υποστηρικτικών / συμβουλευτικών συναντήσεων είναι εξατομικευμένοι και
αφορούν στη διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης του/της Ωφελούμενου/ης (οικονομική,
κοινωνική, οικογενειακή, υγείας κ.λ.π.) προκειμένου να αποφασιστούν μέθοδοι άμβλυνσης των
εμποδίων και να οργανωθεί το εξατομικευμένο σχέδιο δράσης για την ενεργό συμμετοχή του/της
τόσο στις ενέργειες του Σχεδίου (Κατάρτιση, Προώθηση στην Απασχόληση) όσο και στην
προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης μέσω της ανάπτυξης εσωτερικών κινήτρων για ενεργό
συμμετοχή, της απόκτησης θετικών στάσεων ζωής και της αξιοποίησης των διαθέσιμων πηγών
βοήθειας και πληροφόρησης.
Κατά εκτίμηση οι συνεδρίες θα είναι ατομικές και θα διαχωρίζονται ως εξής ανά ωφελούμενο:
-

2 συνεδρίες νομικής συμβουλευτικής

-

6 συνεδρίες ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής και

-

12 συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής.

ΔΡΑΣΗ 12: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 3 - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Η εν λόγω δράση αφορά στο τρίτο στάδιο συμβουλευτικής το οποίο συνίσταται στην συνέχιση
υποστήριξης της κοινωνικής επιχείρησης και των συμμετεχόντων σε αυτήν από εξειδικευμένους
Συμβούλους Επιχειρηματικότητας έως τη λήξη του Έργου.
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Το Έργο προβλέπει τη συνέχιση της υποστήριξης της κοινωνικής επιχείρησης και των
συμμετεχόντων σε αυτήν από εξειδικευμένους Συμβούλους Επιχειρηματικότητας έως τη λήξη του
Έργου.
Επίσης, θα εκπονηθεί 1 επιχειρηματικό σχέδιο δράσης (business plan) με αναλυτική περιγραφή
της οργάνωσης, της δομής, των δραστηριοτήτων, των απαιτούμενων πόρων, του απαιτούμενου
εξοπλισμού, κλπ. αλλά και ανάλυση κόστους – οφέλους, ανάλυση ρίσκου και εκτίμηση των
οικονομικών ροών της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Το επιχειρηματικό σχέδιο θα εκπονηθεί από Εξωτερικό Σύμβουλο Επιχειρηματικότητας μέσω
υπεργολαβίας από τη DATA RC ώστε να χρησιμοποιηθεί ως επιπλέον εργαλείο οργάνωσης και
διοίκησης της νέας εταιρείας.
Υπεύθυνοι εταίροι υλοποίησης της Δράσης:
• ΚΕΚ TECHVISION ΕΠΕ
• DATA RC

ΔΡΑΣΗ 13: ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Η εν λόγω δράση αφορά σε ενέργειες που θα υλοποιηθούν με το πέρας της επαγγελματικής
συμβουλευτικής με σκοπό τη συνάντηση των εταίρων και ωφελουμένων με τον επιχειρηματικό
πληθυσμό της περιοχής. Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου, θα πραγματοποιηθεί Forum
επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης όπου θα προσκληθούν ως ομιλητές
εκπρόσωποι των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων καθώς και στελέχη των εταίρων
της Αναπτυξιακής Σύμπραξης οι οποίοι θα ενημερώσουν τον επιχειρηματικό πληθυσμό της
περιοχής σχετικά με τις Δράσεις του Έργου, την Κοινωνική Επιχείρηση που θα δημιουργηθεί και
τη σύνδεση των Δράσεων του Έργου με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και το κοινωνικό
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περιβάλλον. Επίσης, θα αναπτυχθεί και η φιλοσοφία υλοποίησης προγραμμάτων Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης σε σχέση με την ανακύκλωση απορριμμάτων και την προστασία του
περιβάλλοντος και η ενίσχυση της εκδήλωσης με δράσεις δημοσιότητας. θα γίνει μια αναλυτική
παρουσίαση του Έργου, των ωφελουμένων, της ιδιαιτερότητας της Ομάδας Στόχου σε σχέση με
τις δράσεις Ανακύκλωσης καθώς και στα θεματικά εργαστήρια που έχουν υλοποιηθεί. Στο Forum
Επιχειρηματικότητας θα προσκληθούν στελέχη της Ε.Υ.Δ. ώστε να παρουσιάσουν τα έως τώρα
αποτελέσματα του προγράμματος και την φιλοσοφία των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου. Επιπρόσθετα, θα προσκληθούν και στελέχη από Αναπτυξιακές Συμπράξεις της
Περιφέρειας οι οποίοι θα κληθούν να καταθέσουν και τις δικές τους απόψεις σχετικά με το
Πρόγραμμα. Η εν λόγω ενέργεια θα συμπληρωθεί από πρόσθετες δράσεις δημοσιότητας βάσει του
επικοινωνιακού σχεδίου του Έργου. Το αποτέλεσμα της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής είναι η
ετοιμότητα δημιουργίας της Κοινωνικής Επιχείρησης από τους ωφελούμενους.
Επίσης, όλα τα στάδια της Συμβουλευτικής υποστηρίζονται από μια διαδικτυακή εφαρμογή
Σ.Υ.Υ. που έχει αναπτυχθεί από την ΩΜΕΓΑ TECHNOLOGY στα πλαίσια της Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας EQUAL. Στην εφαρμογή καταχωρούνται στοιχεία επωφελούμενων ανά φορέα,
κοινωνικό λειτουργό, στέλεχος υποδοχής, σύμβουλο απασχόλησης, νομική υπηρεσία, κλπ ενώ
είναι δυνατή και η χρέωση των επωφελούμενων από ένα σύμβουλο σε κάποιον άλλο.
Τα οφέλη που προκύπτουν από την χρήση του συστήματος είναι:
• Η εύκολη πρόσβαση στα στοιχεία των ωφελούμενων από τους κοινωνικούς λειτουργούς.
• Η παρακολούθηση της πορείας του εξυπηρετούμενου από την στιγμή που επισκέφτηκε την
κοινωνική υπηρεσία (εγγραφή, συνεδρίες, νομική βοήθεια, κατάρτιση, κλπ).
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• Η αποφυγή διπλοεγγραφών και παρακολούθησης ατόμων που έχουν ήδη επισκεφτεί παλιότερα
την υπηρεσία και τις συνεργαζόμενες δομές.
• Η πρόσβαση στην πληροφορία από οπουδήποτε και οποτεδήποτε (24Χ7) καθώς και η
συνεργασία με άλλους συνεργαζόμενους φορείς.
Υπεύθυνοι εταίροι υλοποίησης της Δράσης:
• ΚΕΚ TECHVISION ΕΠΕ
• ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

Διάρκεια Υλοποίησης του έργου:
Ημερομηνία Έναρξης: 01/11/2012
Ημερομηνία Λήξης: 28/2/2014
Προϋπολογισμός: 480.000,00 €
Φορέας Χρηματοδότησης : Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Πρόνοιας, Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική
Ένταξη & την Κοινωνική Οικονομία
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
του ΕΣΠΑ 2007-2013
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