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ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
Περιλαμβάνει ένα πλέγμα δράσεων που αφορούν σε
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας
των ωφελουμένων, την τοποθέτησή τους σε θέσεις
απασχόλησης ή/και την υποστήριξή τους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε δυναμικούς τομείς της
περιοχής παρέμβασης. Αφού μελετηθεί προσεκτικά η
δομή της τοπικής οικονομίας και αγοράς εργασίας,
ακολουθεί η προσέγγιση και επιλογή των ωφελούμενων, η προετοιμασία τους μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και επιμόρφωσης και η υποστήριξή
τους για να καλύψουν επαρκώς τις θέσεις εργασίας
που θα δημιουργηθούν από επιχειρήσεις-μέλη του Δικτύου Επιχειρήσεων που θα συσταθεί ή να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις.

ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
• Επαγγελματική Κατάρτιση
• Επιμόρφωση
• Πιστοποίηση Προσόντων και Δεξιοτήτων των Ωφελουμένων
• Εκπαιδευτική – Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις
• Επαγγελματική Συμβουλευτική.

ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ
Η Δικτύωση των Αναπτυξιακών Συμπράξεων στηρίζεται στην καλή πρακτική των Εθνικών Θεματικών Δικτύων της Κ.Π. EQUAL, αναπτύσσεται από τα πρώτα στάδια υλοποίησης των Τοπικών Σχεδίων και περιλαμβάνει την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των επιμέρους σχεδίων και την εξαγωγή αξιόλογων συμπερασμάτων.
Τα δίκτυα διαρθρώνονται γύρω από μια κοινή θεματική ενότητα και στοχεύουν στον προσδιορισμό καινοτόμων και αποτελεσματικών πρακτικών με δυναμικό ευρύτερης εφαρμογής.

ΣΤΟΧΟΙ
- οι καλές πρακτικές που θα προκύψουν από
την υλοποίηση των Τοπικών Σχεδίων να υιοθετηθούν από ένα μεγαλύτερο κύκλο φορέων, οι οποίοι, θα μπορούν να επωφεληθούν
από τα αποτελέσματά τους, και
- οι καινοτόμες πρακτικές που θα αποδειχθούν
επιτυχημένες κατά την εφαρμογή τους να
ενσωματωθούν στον σχεδιασμό των Α.Σ. για
την ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης στο τοπικό επίπεδο.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Η υλοποίηση της δικτύωσης αναπτύσσεται σε 3 επίπεδα:
α. Το επίπεδο της συνεργασίας μεταξύ των ΑΣ, αφορά στην ανταλλαγή εμπειριών πάνω
στα κοινά θέματα των υλοποιούμενων έργων η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω των
κοινών εργασιών των ΑΣ, των συσκέψεων για το σκοπό αυτό και τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των ΑΣ σε ημερίδες και εκδηλώσεις.
β. Το επίπεδο της διάχυσης των συμπερασμάτων και των «καλών πρακτικών» σε άλλους
φορείς, μέσω κατάρτισης οδηγών και ενημερωτικών εντύπων και διοργάνωσης εκδηλώσεων.
γ. Το επίπεδο της επίδειξης καινοτόμων πρακτικών στους φορείς λήψης αποφάσεων
μέσω της σύνταξης προτάσεων στις οποίες συνοψίζονται οι καλές πρακτικές.

ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
Συντονιστής φορέας και εταίροι:
Συντονιστής:
Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

Εταίροι:
• Επιμελητήριο Ρεθύμνης
• Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ν. Ρεθύμνης
• Σύλλογος Ξενοδόχων Νομού Ρεθύμνου

ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (TΟΠΕΚΟ)

«ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

• Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
Νοτίου Κρήτης Α.Ε.
• Αντριάν Ανδρέας &
Ανδρουλάκης Κωνσταντίνος Ο.Ε.
• Σύμπραξη Φορέων Ρεθύμνου
για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση
• Εμπορικός Σύλλογος Περάματος
Δήμου Μυλοποτάμου
• Κοσκινάς Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
• Γαλανομάτης Ε. – Παπαδογιάννης Θ. Ο.Ε.
• Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου

Δικτύωση με τοπικούς συντελεστές
Συμμετοχή εργοΔοτών
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Δράση 3: Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες Κατηγορία παρέμβασης 1: Πρόληψη και
Αντιμετώπιση του Κοινωνικού Αποκλεισμού Ευπαθών Ομάδων του Πληθυσμού Θεματικός άξονας προτεραιότητας 4: Πλήρης Ενσωμάτωση του Συνόλου του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Εμμ. Πορτάλιου 23, Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74100,
Τηλ: 28310-55642
Γραμμή Ενημέρωσης: 28310-56992

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δικτύωση με τοπικούς συντελεστές
Αφορά στη δημιουργία ενός ευρύτερου Δικτύου Συνεργασίας με πυρήνα την Αναπτυξιακή Σύμπραξη και τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνικών και οικονομικών συντελεστών (συλλογικοί φορείς, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εθελοντικές
κινήσεις, άτυπες ομάδες, επιχειρήσεις, θεσμικοί φορείς και υπηρεσίες).
Στοχεύει στη διάχυση της πληροφορίας για τα θέματα κοινωνικής ένταξης & απασχόλησης των ομάδων στόχου στο τοπικό επίπεδο, τον προσδιορισμό κοινών πεδίων παρέμβασης και την επίτευξη συνέργειας μεταξύ διαφορετικών πρωτοβουλιών που
εξελίσσονται στην περιοχή παρέμβασης.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενεργοποίηση των τοπικών επιχειρήσεων και τη σύσταση
Δικτύου Αμοιβαίας Μάθησης και Συνεργασίας (Learning Network), προκειμένου οι δράσεις υποστήριξης των ανέργων να αναπτύσσονται με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων που συμμετέχουν ενεργά στο σχέδιο και ταυτόχρονα υποστηρίζονται από αυτό, για
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους (business driven networking), ενώ δεσμεύονται εθελοντικά στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της υποδράσης είναι η συνένωση δυνάμεων προκειμένου
να αξιοποιηθούν υφιστάμενες δομές και πόροι στα πλαίσια ενίσχυσης της απασχόλησης
των ομάδων – στόχου & της κοινωνικής συνοχής και να λειτουργήσει η Α.Σ. ως πραγματικό one stop shop για τους ωφελούμενους.
Η ανάπτυξη τοπικών συμμαχιών και η μόχλευση πόρων για την επίτευξη μετρήσιμων
αποτελεσμάτων στο πεδίο της απασχόλησης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αποτελεί το κρίσιμο στοιχείο επιτυχίας του Τοπικού Σχεδίου Δράσης συνολικά.

Προϋπόθεση
Συμμετοχής

για να συμμετάσχει ένας εργοδότης στην πράξη θα πρέπει να προσλάβει τουλάχιστον έναν ωφελούμενο για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών.

Υποστήριξη των εργοδοτών
Η υποστήριξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας
περιλαμβάνει ένα συνδυασμό από οργάνωση εργαστηρίων (workshops), υπηρεσίες
mentoring και υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης (consulting).
. Η εφαρμογή του mentoring:
- Θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αρθρώσουν τα προβλήματα και τις ανάγκες τους
- Ενδέχεται εφόσον καταστεί αναγκαίο να παραπέμπει την επιχείρηση σε τρίτους (π.χ.
ερευνητικά ινστιτούτα, εταίρους καινοτομίας ή ακόμη και διεθνείς αλυσίδες αξίας)
που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στις προσπάθειες βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της
- Πιθανώς να οργανώνει την επαφή μεταξύ της επιχείρησης και τρίτων μερών
- Θα υποκινεί συστηματικά την επιχείρηση στην υλοποίηση των πλάνων ανάπτυξης της
Οι επιχειρήσεις του Δικτύου θα υποστηριχθούν μέσω της παροχής εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης προς τους εργοδότες για μια σειρά θεμάτων που μπορούν να
τις βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα επιβίωσης όπως π.χ. χρηματοδότηση,
νομικά ζητήματα, φοροτεχνικά, μείωση λειτουργικού κόστους αλλά και να καλύψουν
αναπτυξιακά θέματα που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, όπως π.χ. μάρκετινγκ για νέα προϊόντα/υπηρεσίες, έξοδος σε νέες αγορές, πλήρης και αποδοτική αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών κλπ.
Ο συνδυασμός της συμβουλευτικής, της κατάρτισης στο αντικείμενο και η ουσιώδης
πρακτική άσκηση, λειτουργούν τόσο ως διαβατήριο επαγγελματικής ένταξης όσο και
επαγγελματικής εξέλιξης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η τοποθέτηση των ωφελουμένων
στις επιχειρήσεις να συνδέεται με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες τους. Για το
σκοπό αυτό, η ΑΣ, θα εφαρμόσει μία μεθοδολογική προσέγγιση σχεδιασμού, παρακολούθησης και διαχείρισης της απασχόλησης και μία σειρά διαδικασιών σύζευξης της με
τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων αλλά και τα χαρακτηριστικά των καταρτιζομένων.

