Αναπτυξιακή Σύµπραξη: Κάνθαρος
Πράξη: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες στο ∆ήµο Πειραιά»

∆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), ανακοινώνει την ολοκλήρωση της παρούσας
Πράξης, αντικείµενο της οποίας ήταν η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των
τοπικών φορέων µε στόχο την προώθηση στην απασχόληση 100 ανέργων
ευάλωτων κοινωνικά οµάδων, ως αποτέλεσµα διάγνωσης εξειδικευµένων τοπικών
αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στην περιοχή παρέµβασης, το ∆ήµο
Πειραιά.
Ωφελούµενοι της Πράξης ήταν 100 άνεργοι ευάλωτων κοινωνικά οµάδων, µόνιµοι κάτοικοι
του ∆ήµου Πειραιά, οι οποίοι εντάχθηκαν στο πρόγραµµα µε απώτερο στόχο την κοινωνική
ένταξή τους και την επαγγελµατική τους ενσωµάτωση, µέσω της προώθησής τους σε
υφιστάµενες θέσεις εργασίας, ή µέσω της σύστασης νέας επιχειρηµατικότητας και ειδικότερα
της ίδρυσης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.). Οι ωφελούµενοι, µέσα
από τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα έλαβαν ψυχοκοινωνική και επαγγελµατική
συµβουλευτική υποστήριξη, παρακολούθησαν προγράµµατα κατάρτισης σε αντικείµενα όπως:
τεχνικά επαγγέλµατα, ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηµατικότητας, υπηρεσίες υποστήριξης
ναυτιλιακών επιχειρήσεων κ.α., από τα οποία και έλαβαν εκπαιδευτικό επίδοµα, δικτυώθηκαν
µε τοπικές επιχειρήσεις και τοπικούς φορείς, δέχτηκαν επιστηµονική υποστήριξη τόσο για την
αξιοποίηση της νέας επιχειρηµατικότητας όσο και για την απορρόφηση σε νέες θέσεις
εργασίας, είχαν τη δυνατότητα να υποστηριχτούν για την υλοποίηση της επιχειρηµατικής τους
ιδέας κ.ο.κ.
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Ειδικότερα, στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράµµατος έλαβαν χώρα µία σειρά από
ενέργειες αναφορικά µε τις ακόλουθες δράσεις του Σχεδίου:
•

Εξειδικευµένη ανάλυση της τοπικής αγοράς εργασίας

•

∆ικτύωση ωφελουµένων µε επιχειρήσεις -forum εργασίας

•

Πρόγραµµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης «Βασικές αρχές οργάνωσης, διοίκησης,
λειτουργίας

µικροµεσαίας

επιχείρησης

–

υπηρεσίες

υποστήριξης
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επιχειρήσεων»
•
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επιχειρήσεων µεταφορών και διαµετακοµιστικής σε λιµένες»
•

Πρόγραµµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης «Ανάπτυξη Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας Παροχή
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•

Πρόγραµµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης «Ανάπτυξη Κοινωνικής ΕπιχειρηµατικότηταςΤεχνικά

Επαγγέλµατα

διαµόρφωσης

εξωτερικών

και

εσωτερικών

χώρων

και

καθαρισµού»
•

Αρχική Συµβουλευτική: Ενέργειες υποδοχής και επιλογής των ωφελουµένων για την
συµµετοχή τους στο σχέδιο

•

Συµβουλευτική Υποστήριξη µε στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και κοινωνική
ένταξη των ωφελουµένων

•

Συµβουλευτική Υποστήριξη µε στόχο την επαγγελµατική ένταξη και την απασχόληση
των ωφελουµένων

•

Επιχειρηµατικός σχεδιασµός -εκπόνηση επιχειρηµατικών σχεδίων για την σύσταση
ατοµικών επιχειρήσεων

•

Επιχειρηµατικός σχεδιασµός -εκπόνηση επιχειρηµατικών σχεδίων για την σύσταση
κοινωνικών επιχειρήσεων

•

Συµβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων απασχόλησης των ωφελουµένων

•

Συντονισµός ∆ιαχείριση

•

∆ηµοσιότητα και Ευαισθητοποίηση για την προσέλκυση των Οµάδων στόχων και την
ευρύτερη διάδοση του Σχεδίου

Οι παραπάνω δράσεις υλοποιηθήκαν από το ∆ικαιούχο/ Α.Σ. ΚΑΝΘΑΡΟΣ, από τους
ακόλουθους φορείς υλοποίησης, εταίρους της Αναπτυξιακής Σύµπραξης:
1.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (Συντονιστής)
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2.

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

3.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

4.

ΚΕΝΤΡΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ)
5.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

6.

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

7.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΟ∆ΕΠ)

8.

Μ.Κ.Ο. ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙ∆ΙΟΥ (ΚΜΟΠ)

9.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ

Αρµόδια Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή του προγράµµατος ήταν η Ειδική Υπηρεσία για
την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονοµία (Ε.Υ.Κ.Ε.Κ.Ο.)
Αναλυτικότερη πληροφόρηση σχετικά µε την παρούσα Πράξη είναι αναρτηµένη στους εξής
διαδικτυακούς τόπους των εταίρων/ φορέων
www.espireas.gr,
http://www.kekgsevee.gr,

υλοποίησης της Πράξης: www.kmop.gr,

http://www.pireasnet.gr,
http://www.pcci.gr,

http://www.apopsi.gr, www.kodep.gr

http://www.kep.unipi.gr,
http://www.imegsevee.gr,

