ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
κατοίκους του Νομού Ρεθύμνου που είναι
άνεργοι και εντάσσονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες:
✓Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας
ή απειλούμενα από φτώχεια
✓Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με
χαμηλά τυπικά προσόντα
✓Άτομα με Αναπηρίες
✓Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
✓Παλιννοστούντες
✓Μετανάστες

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
• 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

ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (TΟΠΕΚΟ)

«ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
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

Ο ΣΤΟΧΟΣ
Στόχος των Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής
Ένταξης (ΤΟΠ / ΕΚΟ) είναι να συμβάλουν
στην ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα
δράσεων που καλύπτουν συμπληρωματικά
διαφορετικές ανάγκες των ωφελουμένων.

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

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

Aποσκοπεί στην κινητοποίηση των τοπικών φορέων για τη δημιουργία θέσεων
απασχόλησης και ταυτόχρονα στην πολύπλευρη και ουσιαστική προετοιμασία
των ωφελουμένων ανέργων ώστε να:

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.

✓τοποθετηθούν σε θέσεις εργασίας υφιστάμενων επιχειρήσεων
✓ιδρύσουν επιχειρήσεις που θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους
✓αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να
επιδοτηθούν / επιχορηγηθούν από άλλα
επενδυτικά προγράμματα
✓αποκτήσουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις πραγματικές και διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων
που θα τους προσλάβουν.
Οι Δράσεις καλύπτουν όλη τη χώρα και υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο από Αναπτυξιακές Συμπράξεις, οι οποίες λειτουργούν
με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής
εταιρείας με τη συμμετοχή Δημόσιων και
Ιδιωτικών φορέων. Οι δράσεις έχουν τοπικό χαρακτήρα καθώς επικεντρώνονται
στην υποστήριξη συγκεκριμένων ανέργων
ΕΚΟ, αλλά και των επιχειρήσεων της κάθε
συγκεκριμένης περιοχής. Συγκεκριμένα, οι
Αναπτυξιακές Συμπράξεις υλοποιούν επιμέρους δράσεις όπως προγράμματα κατάρτισης σε συγκεκριμένες ειδικότητες, δικτύωση των ανέργων με επιχειρήσεις, συμβουλευτική υποστήριξη ανέργων και επιχειρήσεων, εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων κ.α. με τελικό στόχο την τοποθέτηση
ωφελουμένων σε επιχειρήσεις και την υποστήριξη επιχειρηματικών εγχειρημάτων δηλαδή την εξασφάλιση της δημιουργίας
θέσεων απασχόλησης.

✓Διάγνωση αναγκών της τοπικής αγοράς ερ-

γασίας
✓Δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με
τους τοπικούς συντελεστές και τις άλλες
Αναπτυξιακές Συμπράξεις
✓Διακρατική Συνεργασία
✓Παρουσίαση και Προβολή του Τοπικού Σχεδίου Δράσης Κοινωνικής Ένταξης. Ενημέρωση των δυνητικών ωφελουμένων.
Ευαισθητοποίηση των εργοδοτών και του
κοινωνικού ιστού
✓Συντονισμός και Διαχείριση
✓Επαγγελματική Κατάρτιση (ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών)
✓Επαγγελματική Κατάρτιση (ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών)
✓Επαγγελματική Κατάρτιση [επιχειρηματικότητα (δημιουργία, λειτουργία επιχείρησης)]
✓Επαγγελματική Κατάρτιση (στελέχη επισιτιστικών επιχειρήσεων)
✓Επαγγελματική Κατάρτιση (στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων)
✓Επαγγελματική Κατάρτιση (στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων)
✓Επιμόρφωση
✓Πιστοποίηση Προσόντων και Δεξιοτήτων
των Ωφελουμένων
✓Εκπαιδευτική – Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις (on the job training)

✓Προσέγγιση, Ενημέρωση & Ενεργοποίηση των Ομά-

δων Στόχου για τη Συμμετοχή τους στο Σχέδιο. Υποδοχή και Εξατομικευμένη Προσέγγιση –Δικτύωση με
Εξειδικευμένες Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης.
✓Επαγγελματική Συμβουλευτική. Υπηρεσίες Ψυχολογικής και Νομικής Συνδρομής για την Ενδυνάμωση
των Ωφελουμένων.
✓Υποστήριξη των Ωφελουμένων και των Οικογενειών
τους για τη Συμμετοχή τους στο Σχέδιο και Παρακολούθηση των Ωφελουμένων μετά την Τοποθέτηση σε
Θέσεις Απασχόλησης.
Συμβουλευτική
Επιχειρηματικότητας
✓
✓Learning Network

