«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ OΓΚΟΥ ΚΕΡΔΥΛΛΙΩΝ ΣΤΟ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
Η Αναπτυξιακή Εταιρία Ν. Θεσσαλονίκης υλοποιεί Πρόγραμμα με τίτλο «Ολοκληρωμένη
Παρέμβαση Υποστήριξης της Απασχόλησης σε Αγροτικές Περιοχές του Ορεινού Όγκου
Κερδυλλίων στο Ν. Θεσσαλονίκης», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 6 «Ανάπτυξη
Ορεινού Χώρου, των Εσωτερικών Ζωνών και των Μειονεκτικών/ Προβληματικών Περιοχών»
Μέτρο11 «Ειδικές Δράσεις Αγροτικής Ανάπτυξης – Ε.Κ.Τ.» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006.
Το εγκεκριμένο πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 94.435 Ευρώ, περιλαμβάνει δράσεις
Ευαισθητοποίησης-Δημοσιότητας, Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Δικτύωσης και Επιδότησης της
Απασχόλησης.
Οι άμεσα ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι 52 άτομα, άνεργοι, υποασχολούμενοι,
εργαζόμενοι, εργαζόμενοι, άνδρες και γυναίκες που διαμένουν στους Δήμους Λαχανά, Σοχού,
Βερτίσκου, Αρέθουσας και Κρουσσών.
Η ΑΝΕΘ , στο πλαίσιο του Προγράμματος, αναλαμβάνει: Τη Δράση της Δημοσιότητας /
Ευαισθητοποίησης, η οποία αφορά στην ενημέρωση και ευασθητοποίηση των ομάδων στόχου
της περιοχής παρέμβασης, του ευρύτερου κοινού, των τοπικών αρχών, επαγγελματικών
οργανώσεων και οικονομικών κύκλων και άλλων παραγόντων της περιοχής. Τη Δράση της
Συμβουλευτικής, η οποία αφορά δέσμη ενεργειών ή υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους με
στόχο να προωθηθούν σε δράσεις απασχόλησης ή και άλλες δράσεις του προγράμματος. Και τη
Δράση της Δικτύωσης, η οποία περιλαμβάνει ενέργειες που αποσκοπούν στη δημιουργία
«δεσμών» μεταξύ ατόμων ή ομάδων με στόχο την επίτευξη οφέλους, το οποίο προκύπτει από τη
συνεργασία τους.
Επιγραμματικά οι ενέργειες που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης είναι οι εξής:
Α) Προσέγγιση, Ενημέρωση, Ευαισθητοποίηση και Ενεργοποίηση των ωφελούμενων, των
επιχειρήσεων και των τοπικών φορέων
Β) Ενέργειες Συμβουλευτικής Στήριξης
Διάγνωση και ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
Καλλιέργεια και ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων
Πληροφόρηση για θεσμικά, εργασιακά και νομικά θέματα
Πληροφόρηση για προγράμματα κατάρτισης, επιδοτήσεις, δυνατότητες απασχόλησης και
αυτοαπασχόλησης.
Ατομικό Σχέδιο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας
Ανάπτυξη μηχανισμού παρακολούθησης των ωφελουμένων
Γ) Αναζήτηση και διάχυση πληροφοριών μέσω διαδικτύου, επικαιροποίηση δεδομένων
προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε τοπικό επίπεδο, ευκαιριών απασχόλησης,
αυτοαπασχόλησης και κατάρτισης
Δ) Ανάπτυξη δικτύων των ωφελουμένων με επιχειρήσεις και φορείς
Ε) Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος
Η υλοποίηση της δράσης θα ξεκινήσει στη 01/10/2006 και θα ολοκληρωθεί στις 30/12/2007.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων ξεκίνησαν στις 4 Σεπτεμβρίου 2006. Οι
ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να προμηθεύονται το έντυπο της αίτησης και να υποβάλλουν την
αίτηση μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα στη Δομή Συμβουλευτικής που λειτουργεί στον Λαγκαδά:
Δ/νση:

Χρ. Σμύρνης. Δ. Γεωργούδη & Γ. Βαρβαλιού (1ος όροφος ) – άνωθεν Κ.Ε.Π.,
57200, Λαγκαδάς
Τηλ.:
23940 26344
2310 801084
Υπεύθυνες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΤΖΟΥΔΗ
ΔΑΦΝΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ

