∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης µε τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης
για ευάλωτες οµάδες στο ∆ήµο Πειραιά» στο πλαίσιο 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 Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε
µια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
∆υναµικού» 2007-2013»
η Αναπτυξιακή Σύµπραξη µε την επωνυµία «ΚΑΝΘΑΡΟΣ»
που εδρεύει στην οδό Λουδοβίκου 1, Τ.Κ. 18531, Πειραιάς (γραφεία του Συντονιστή Εταίρου
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ), ενηµερώνει για τo στάδιο υλοποίησης και την πορεία της
προαναφερόµενης πράξης µε αντικείµενο την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών
φορέων µε στόχο την εξασφάλιση της δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους
ευάλωτων κοινωνικά οµάδων, ως αποτέλεσµα διάγνωσης εξειδικευµένων τοπικών
αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέµβασης.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου ∆ράσης υλοποιούνται ενέργειες για την προώθηση των
ωφελούµενων στην απασχόληση, είτε µέσω της τοποθέτησής τους σε υφιστάµενες θέσεις
εργασίας είτε µέσω της ανάπτυξης νέας επιχειρηµατικότητας. Παράλληλα, κατά την περίοδο
αναφοράς λαµβάνουν χώρα ενέργειες συµβουλευτικής υποστήριξης των ωφελουµένων της
Πράξης µε σκοπό την προώθησή τους στην επιχειρηµατικότητα είτε µε τη µορφή ατοµικής
επιχείρησης είτε µε τη µορφή κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, στα
πλαίσια της υλοποίησης των δράσεων 10. «Επιχειρηµατικός σχεδιασµός -εκπόνηση
επιχειρηµατικών σχεδίων για την σύσταση ατοµικών επιχειρήσεων» και 11. «Επιχειρηµατικός
σχεδιασµός -εκπόνηση επιχειρηµατικών σχεδίων για την σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων
της Πράξης», πραγµατοποιούνται ενέργειες σύνταξης επιχειρηµατικών σχεδίων για τη
σύσταση 25 επιχειρήσεων νοµικής µορφής ΙΚΕ (ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία), για 25
ωφελούµενους της Πράξης, καθώς και 8 επιχειρηµατικών σχεδίων - προτάσεων για τη
σύσταση 8 κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, για 50 ωφελούµενους της Πράξης.

Παράλληλα και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Σχεδίου δράσης, υλοποιούνται ενέργειες
δικτύωσης των ωφελουµένων της Πράξης µε επιχειρήσεις, καθώς και ενέργειες δηµοσιότητας
και διάχυσης της Πράξης.
Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την
παρούσα πράξη µπορούν να επισκεφτούν τις παρακάτω δοµές:
 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙ∆ΙΟΥ: Ματρώζου 1 & Τζαβέλλα, Τ.Κ.
18533, Πειραιάς, τηλ. 210-3637547
 ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΚΟ.∆.Ε.Π.

(Γραφείο Εθελοντισµού και Αλληλεγγύης του

∆ήµου Πειραιά): ∆ραγάτση 12, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς, τηλ. 210-4130046 και
ή να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 210-3637547 και 210-4130046.
ή να επισκεφτούν τις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις όπου βρίσκονται αναρτηµένα
έντυπα που σχετίζονται µε την παραπάνω πράξη:
www.kmop.gr, www.espireas.gr, http://www.pireasnet.gr, http://www.kep.unipi.gr,
http://www.kekgsevee.gr, http://www.pcci.gr, http://www.imegsevee.gr,
http://www.apopsi.gr

