Το Περιοδικό Δελτίο του Δικαιούχου Φορέα «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ»
(«Ε.Π.Ε.Κ.Α.») για τo Σχέδιο Δράσης με τίτλο «ΕΠΕΚΑ_ Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο
Καλαμάτας» (στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ», Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού»).

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014
Διανέμεται δωρεάν

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ :

ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ»

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ!!!

Σε αυτό το τεύχος …
Αρθρογραφία: 20 Φεβρουαρίου, Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης
Επιτυχής διοργάνωση φιλανθρωπικής γιορτής της Καρναβαλικής Επιτροπής του
Δήμου Καλαμάτας για την ενίσχυση του Κοινωνικού Φαρμακείου - Ο ρόλος της δομής
στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας
Η στήριξη των συνανθρώπων μας συνεχίζεται: επιλογή άμεσα ωφελούμενων, υποδοχή &
διάθεση προϊόντων
Ανακοίνωση/Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εθελοντών
Ανακοίνωση / Πρόγραμμα Ο.Α.Ε.Δ. για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των
νέων έως 35 ετών
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
& ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
(Ε.Π.Ε.Κ.Α.)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Εισαγωγικό σημείωμα…

Φίλες και Φίλοι,

«Όλοι μαζί μπορούμε.
Όλοι μαζί στηρίζουμε.
Ενάντια στη Φτώχεια.
Δίπλα στο Συνάνθρωπο.»

Με το περιοδικό Newsletter επιδιώκουμε να μεταφέρουμε τις εξελίξεις, την πορεία & τα
αποτελέσματα του Σχεδίου Δράσης με τίτλο «ΕΠΕΚΑ_ Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της
Φτώχειας στο Δήμο Καλαμάτας» που υλοποιείται από το Δικαιούχο Φορέα «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.») με τη
συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπ’ αριθμ. 3.6352/6.1322/28/02/2013
Απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ΑΔΑ: ΒΕΔ2ΛΧΟΩ, ΟΠΣ: 431303). Η Πράξη συμβάλλει στην

αντιμετώπιση της φτώχειας των άμεσα

ωφελούμενων μελών ευπαθών κοινωνικά ομάδων και την ενίσχυση της απασχόλησης μέσω
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για τη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών στην περιοχή
παρέμβασης. Μέσω της παρούσας περιοδικής έκδοσης επιτυγχάνεται η απαραίτητη ενημέρωση στο
ευρύ κοινό για το συγκεκριμένο Σχέδιο αλλά και η απαιτούμενη βελτίωση των υπηρεσιών μας μέσω
της συγκέντρωσης & συνεχούς ανατροφοδότησης εντυπώσεων και συμπερασμάτων.
Ο Φορέας μας λειτουργεί επί σειρά ετών ως Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών
Υπηρεσιών (Φ.Π.Σ.Υ.Υ.). Είναι ένας ευρύτερος ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ευπαθών κοινωνικά
ομάδων, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, επαγγελματικής κατάρτισης και προώθησης στην
απασχόληση στην Ελλάδα, με έμφαση στον τομέα των κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, στα
πλαίσια του οποίου λειτουργούν δομές στήριξης και πρωτοβάθμιας παροχής κοινωνικής φροντίδας.
Όλα αυτά τα χρόνια αντιμετωπίζουμε καθημερινά προκλήσεις που μας κάνουν πιο δυνατούς,
καλύτερους και περισσότερο αποφασιστικούς στο έργο μας. Βελτιώνουμε διαρκώς την ποιότητα της
δουλειάς μας, ανανεώνουμε τις υπηρεσίες και τον εξοπλισμό μας, ενισχύουμε το προσωπικό μας με
δράσεις εκπαίδευσης, προωθούμε ενέργειες δικτύωσης με τους τοπικούς φορείς για την μέγιστη
εξυπηρέτηση των επωφελούμενων στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν τις συνθήκες της
κοινωνικής & εργασιακής τους διαβίωσης.
Για κάποιους ανθρώπους το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης Κοινωνικών Δομών άμεσης αντιμετώπισης
της φτώχειας, ανακουφίζει τον πόνο και διασφαλίζει την πρόσβαση σε βασικά κοινωνικά αγαθά και
υπηρεσίες.
Αυτός είναι και ο δικός μας στόχος. Γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να γινόμαστε
καλύτεροι σε αυτό που κάνουμε. Να παρέχουμε υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης και φροντίδας και
στήριξης σε ανθρώπους που τις έχουν ανάγκη.
Για τον Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»
Εκ της Διεύθυνσης
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Αρθρογραφία: 20 Φεβρουαρίου, Παγκόσμια ημέρα Κοινωνικής
Δικαιοσύνης

Μήνυμα ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση της
φτώχειας για το 2014 απέστειλε στις 20 Φεβρουαρίου,
Παγκόσμια ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης, ο

Γενικός

Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, κ. Ban
Ki-Moon.
Το μήνυμα αναφέρεται στο χάσμα μεταξύ των φτωχότερων και πλουσιότερων σε όλο κόσμο
που είναι μεγάλο και αυξάνεται.
Επίσης, το μήνυμα αναφέρει ότι θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα ώστε να ενδυναμώσουμε
τα άτομα μέσα από την αξιοπρεπή εργασία, την υποστήριξη των ανθρώπων μέσω της
κοινωνικής προστασίας και να διασφαλίσουμε ότι ακούγονται οι φωνές των φτωχών και των
περιθωριοποιημένων.
Η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελεί βασική αρχή για μια ειρηνική και ευημερούσα συνύπαρξη
εντός και μεταξύ των εθνών.
Τα Ηνωμένα Έθνη υποστηρίζουν τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, όταν προωθείται η
ισότητα των φύλων ή τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών και των μεταναστών. Προωθείται
η κοινωνική δικαιοσύνη όταν απομακρύνονται τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι
λόγω φύλου, ηλικίας, φυλής, εθνότητας, θρησκείας, πολιτισμού ή αναπηρίας.
Για τα Ηνωμένα Έθνη, η επιδίωξη της κοινωνικής δικαιοσύνης για όλους βρίσκεται

στον

πυρήνα της παγκόσμιας αποστολής για την προώθηση της ανάπτυξης και της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας.
Η υιοθέτηση από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας της Διακήρυξης για την κοινωνική δικαιοσύνη
για μια δίκαιη παγκοσμιοποίηση είναι μόνο ένα πρόσφατο παράδειγμα της δέσμευσης του
συστήματος των Ηνωμένων Εθνών για την κοινωνική δικαιοσύνη.
Η Διακήρυξη εστιάζει στη διασφάλιση των δίκαιων αποτελεσμάτων για όλα τα μέσα από την
απασχόληση , την κοινωνική προστασία, τον κοινωνικό διάλογο και τις θεμελιώδεις αρχές και
τα δικαιώματα στην εργασία.
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Η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ανακήρυξε την 20η Φεβρουαρίου ως
Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης το 2007, καλώντας τα κράτη μέλη να αφιερώσουν
τη μέρα στην προώθηση των εθνικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τους στόχους της
Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για την Κοινωνική Ανάπτυξη και την εικοστή τέταρτη σύνοδο
της Γενικής Συνέλευσης.
Ο στόχος του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας
της Κοινωνικής Δικαιοσύνης είναι να υποστηριχθούν
οι προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για την
εξάλειψη της φτώχειας, την καταπολέμηση της
ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την
προώθηση της πλήρους απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας, της ισότητας των φύλων
και την πρόσβαση στην κοινωνική ευημερία και δικαιοσύνη για όλους.

"The gap between the poorest and the wealthiest around the world is wide
and growing. ... We must do more to empower individuals through decent
work, support people through social protection, and ensure the voices of the
poor and marginalised are heard"
(Secretary-General Ban Ki-moon, Message for the 2014 World Day of Social Justice)
Πηγή: ιστοσελίδα ΟΗΕ (UN) http://www.un.org
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Επιτυχής διοργάνωση φιλανθρωπικής γιορτής της Καρναβαλικής Επιτροπής
του Δήμου Καλαμάτας για την ενίσχυση του Κοινωνικού Φαρμακείου Ο ρόλος της δομής στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Καρναβαλιού
2014 του Δήμου Καλαμάτας η Εορταστική Εκδήλωση της
Καρναβαλικής Επιτροπής. Η εκδήλωση διοργανώθηκε την Τετάρτη
26/2/2014 με πρωτοβουλία της Καρναβαλικής Επιτροπής και την
υποστήριξη,
συνεργασία στελεχών των Κοινωνικών Δομών της πράξης/σχεδίου δράσης «ΕΠΕΚΑ_ Κοινωνικές
Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Καλαμάτας» που υλοποιείται από το Δικαιούχο
Φορέα

Παροχής

Συνοδευτικών

Υποστηρικτικών

Υπηρεσιών

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

&

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.») με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η διοργανώτρια επιτροπή υποδέχθηκε πάνω από 350 καρναβαλιστές και μέλη της τοπικής κοινότητας,
φίλους του Καλαματιανού Καρναβαλιού. Η εκδήλωση περιελάμβανε πολύ χορό, κέφι, τραγούδια,
παιχνίδια και καρναβαλική διάθεση. Επίσης, επεφύλαξε πολλά βραβεία θεμάτων σακούλας και
νυχτερινής παρέλασης για τους νικητές καρναβαλιστές. Ο χαρακτήρας της εκδήλωσης ήταν
φιλανθρωπικός καθώς τα έσοδα διατίθενται για την ενίσχυση του Δημοτικού Κοινωνικού Φαρμακείου.
Επισημαίνεται ότι, ο ρόλος του Κοινωνικού Φαρμακείου στο πλαίσιο της ανωτέρω πράξης
ιδιαίτερα σημαντικός στο πλαίσιο του σχεδίου. Παρέχει πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
και κοινωνικοπρονοιακή κάλυψη των ωφελούμενων μελών ευπαθών κοινωνικά ομάδων, αστέγων και
ατόμων ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας.
Ειδικότερα, παρέχει σε ωφελούμενα άτομα, δωρεάν φάρμακα,
υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα.
Τα είδη αυτά συγκεντρώνονται με τη συμμετοχή, κινητοποίηση
των πολιτών καθώς και συλλογικών φορέων ή συνεργασιών με
τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους.
Η δομή στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου λειτουργεί

με σταθερό ωράριο και απασχολεί

2 φαρμακοποιούς και 1 κοινωνικό λειτουργό.
Μέσω της λειτουργίας της δομής, παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και
πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

Για πρόσθετη ενημέρωση και πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια
στελέχη της δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου: Οδός Σανταρόζα και Παπανικολή – Παραλία
Καλαμάτας, Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα, τηλ.: 27210-93309.
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Η στήριξη των συνανθρώπων μας συνεχίζεται: επιλογή άμεσα
ωφελούμενων, υποδοχή & διάθεση προϊόντων...
Οι Κοινωνικές Δομές αντιμετώπισης της Φτώχειας που
λειτουργούν με επιτυχία τους τελευταίους μήνες
στο Δήμο Καλαμάτας, προσφέρουν πολλά οφέλη
στους συνανθρώπους μας.
Μέχρι σήμερα, σημαντικός αριθμός άμεσα ωφελούμενων μελών ευπαθών κοινωνικά ομάδων
έχουν ενταχθεί στις δομές και διασφαλίζουν πρόσβαση σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες.
Ειδικότερα, έχουν πραγματοποιηθεί / πραγματοποιούνται ενδεικτικά τα εξής:
1) επιλογή, έναρξη υπαγωγής άμεσα ωφελούμενων (εξυπηρετούμενων) στις υπηρεσίες των
δομών, ύστερα από δημοσίευση της αρχικής σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
(άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας και απειλούνται από φτώχεια, άστεγοι/άτομα που
διαβιούν σε ακατάλληλα καταλύματα).
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι το σύστημα είναι ανοικτό και δύνανται να εντάσσονται και νέοι
ωφελούμενοι, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό και σύμφωνα πάντοτε με τις ανάγκες και
δυνατότητες κάθε κοινωνικής δομής.
Η επιλογή των ωφελούμενων αντιστοιχεί στη δυναμικότητα κάθε κοινωνικής δομής, σύμφωνα με
τους όρους του προγράμματος και με γνώμονα εγκριθέν σύστημα και κριτήρια επιλογής,

το

σύνολο των οποίων έχουν ήδη περιγραφεί σε προηγούμενο σχετικό ενημερωτικό δελτίο.
2) συνεχίζεται η

υποδοχή των προϊόντων, ειδών πρώτης ανάγκης, φαρμάκων κλπ για την

τροφοδοσία των κοινωνικών δομών (κοινωνικό παντοπωλείο, κοινωνικό φαρμακείο κλπ.).
3) συνεχίζεται η

διάθεση των προϊόντων στους ωφελούμενους από τις κοινωνικές δομές, σε

αντιστοιχία με το είδος της κάθε μιας, π.χ. τρόφιμα ή είδη πρώτης ανάγκης από το κοινωνικό
παντοπωλείο, φάρμακα από το κοινωνικό φαρμακείο κ.ο.κ.
Οι επιλεχθέντες ωφελούμενο/οικογένειες-εξαρτώμενα μέλη/λοιπός πληθυσμός ευπαθών κοινωνικά
ομάδων λαμβάνουν αγαθά/υπηρεσίες κατά τους όρους του προγράμματος.
Παράλληλα, συνεχίζεται η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησής τους από τα
εξειδικευμένα στελέχη των κοινωνικών δομών με στόχο την εμψύχωση και κοινωνική τους
ενδυνάμωση.
Για πρόσθετη ενημέρωση και πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι ωφελούμενοι μπορούν να επισκέπτονται την
ιστοσελίδα του Δικαιούχου Φορέα (www.epeka.gr) ή να απευθύνονται στα αρμόδια Στελέχη του Φορέα, Δευτέρα
- Παρασκευή, ώρες 09.00-17.00, στην κατωτέρω δομή στήριξης:
Ø Γραφείο Διαμεσολάβησης : Αγία Τριάδα-Δυτικό Κέντρο Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα, τηλ.: 27210-97222.
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Ανακοίνωση / Νέα ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος Εθελοντών
Συνεχίζεται η εκδήλωση ενδιαφέροντος εθελοντών στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης.
Από την έναρξη λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών μέχρι και σήμερα,
ικανός αριθμός συμπολιτών μας έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για προσφορά
εθελοντικών υπηρεσιών ή αγαθών.
Καθώς οι ανάγκες των δομών είναι μεγάλες και σε καθημερινό επίπεδο, η πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος Εθελοντικής δράσης παραμένει ανοικτή.
Για το λόγο αυτό, όσοι/ες εκ των ενδιαφερόμενων επιθυμούν να συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις στο
πλαίσιο του έργου των Κοινωνικών Δομών
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο εθελοντικό έργο ως εξής:
α) Για παροχή εθελοντικών υπηρεσιών στο πλαίσιο λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι εθελοντές δύνανται να ενημερώνονται μέσω των Κοινωνικών Δομών για
τους τρόπους προσφοράς βοήθειας. Για το σκοπό αυτό μπορούν να συμπληρώνουν την ειδικά
διαμορφωμένη Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσφοράς εθελοντικής εργασίας και στη συνέχεια να
την υποβάλλουν στην αντίστοιχη δομή για την οποία ενδιαφέρονται.
Οι Κοινωνικές Δομές του σχεδίου δράσης είναι : Κοινωνικό Παντοπωλείο,

Δομή Παροχής Συσσιτίων,

Κοινωνικό Φαρμακείο, Δημοτικός Λαχανόκηπος, Τράπεζα Χρόνου, Γραφείο Διαμεσολάβησης.
Μέχρι σήμερα, οι ενδιαφερόμενοι εθελοντές, συμβάλλουν στις κάτωθι ενδεικτικές εργασίες των δομών:
- συλλογή, ταξινόμηση προϊόντων, τοποθέτηση στα ράφια, οργάνωση της αποθήκης
- συμβολή στο δίκτυο συλλογής προϊόντων που διατίθενται
- συμβολή στην προετοιμασία και οργάνωση χώρων εξυπηρέτησης-υποδοχής ωφελούμενων
- ενημέρωση κοινού μέσω διανομής έντυπου υλικού
- συμβολή στην προετοιμασία των γευμάτων και διανομή τους (δομή παροχής συσσιτίων) κλπ.
β) Για προσφορά εθελοντικής εργασίας μέσω της Τράπεζας Χρόνου, όπου οι ενδιαφερόμενοι ωφελούμενοι
μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Στην
περίπτωση αυτή, μπορούν να επισκέπτονται τη δομή και να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους.
Στο πλαίσιο λειτουργίας της δομής, οι ωφελούμενοι δύνανται να ανταλλάσουν υπηρεσίες και προϊόντα
μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας αντί για χρήμα, μονάδες εναλλακτικού συστήματος.

Για πρόσθετη ενημέρωση και πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι ωφελούμενοι μπορούν να απευθύνονται
στη δομή της Τράπεζας Χρόνου: Οδός Θουκυδίδου 2, Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα, τηλ.: 27210-89693.

«Μπορείς και εσύ να γίνεις Εθελοντής.
Μπορείς να πεις ΝΑΙ στη συνεισφορά και την κοινωνική αλληλεγγύη!»
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Ανακοίνωση / Πρόγραμμα Ο.Α.Ε.Δ. ενίσχυσης της
επιχειρηματικότητας των νέων έως 35 ετών
Στις 27/12/2013 ανακοινώθηκε από το Γραφείο Τύπου του Ο.Α.Ε.Δ.. η
έναρξη νέου προγράμματος προώθησης στην απασχόληση μέσω της
οικονομικής ενίσχυσης

επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, 2.000 ανέργων

νέων ηλικίας έως 35 ετών, τα βασικά στοιχεία

του οποίου έχουν ως

εξής:
Διακριτικός τίτλος προγράμματος: «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία»
Προϋπολογισμός:

20.000.000,00€ (συγχρηματοδότηση Ε.Κ.Τ. στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη του

Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013).
Σκοπός προγράμματος : Προώθηση ανέργων νέων στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με έμφαση στην καινοτομία.
Ωφελούμενοι : Νέοι ηλικίας έως 35 ετών /2.000 άτομα.
Προτεραιότητα δίδεται : Στους άνεργους νέους που θα αναπτύξουν δραστηριότητα, η οποία απαιτεί την
ενεργή απασχόληση και παρουσία τους, σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν την
καινοτομία.
Επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές : (11) περιφέρειες της χώρας : (8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου
Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική
Ελλάδα και Πελοπόννησος & (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία.
Διάρκεια επιχορήγησης : (12) μήνες.
Ποσό επιχορήγησης : 10.000,00 € για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα /
καταβολή σε 3 δόσεις.
Ολοκλήρωση προγράμματος συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring):
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι ενταγμένοι ΝΕΕ θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά ολοκληρώσει
πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring), όπως αυτό ορίζεται στο Σχέδιο Δράσης
Στοχευμένων Παρεμβάσεων για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Νέων του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας – Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και
άλλων Πόρων.
Υποβολή αιτήσεων /όροι υλοποίησης προγράμματος:
Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπαγωγή στο πρόγραμμα υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο
στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) από 30/12/2013.
Οι λεπτομέρειες και οι όροι υλοποίησης του προγράμματος περιλαμβάνονται στη σχετική Δημόσια
Πρόσκληση που έχει αναρτηθεί στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr
Πηγή/Πληροφορίες :
Ο.Α.Ε.Δ. www.oaed.gr
Οι ενδιαφερόμενοι, συμπληρωματικά, δύνανται να απευθύνονται στη δομή του Γραφείου Διαμεσολάβησης για σχετικές πληροφορίες.

Ενημερώσου και εσύ για τις ευκαιρίες πρόσβασης στην απασχόληση!
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Ευχαριστήριο μήνυμα

Ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους υποστηρικτές, πολίτες, εθελοντές, χορηγούς,
κοινωνικούς φορείς, ιδρύματα, επιχειρήσεις, την ευρύτερη τοπική κοινωνία και όλους
εκείνους που βοηθούν μέχρι σήμερα έμπρακτα στην υλοποίησή του σχεδίου και την
επίτευξη των στόχων του συμβάλλοντας στη δημιουργία δικτύου κοινωνικής ασφάλειας
κατά του κοινωνικού αποκλεισμού και ισότιμης πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες της
ανθρώπινης ζωής.
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Φορέας Παροχής
Συνοδευτικών
Υποστηρικτικών
Υπηρεσιών «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ &
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΘΗΝΩΝ»
(Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)
Δομές:
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Καλαμάτα
Μυτιλήνη

Κεντρική Δομή Αθηνών:
Επιθυμείς να ενημερωθείς γενικά για το Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής
Παρέμβασης;
Τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας: 801-1122-444
Υπεύθυνος Φορέας : ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ»

Κανάρη 20,
Τ.Κ. 10674 Αθήνα
Τηλ.: 210 3625300
Fax.: 210 3618341
E-mail: info@depeka.gr
URL: www.epeka.gr

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο,
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
& ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
(Ε.Π.Ε.Κ.Α.)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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