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Θέμα: «Πρόσκληση για τη συμμετοχή στο 2ο Εργαστήριο Διαβούλευσης
Εμπλεκομένων και Ενδιαφερομένων για το έργο: “NEETs ON BOARD”,
συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για
Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI) περιόδου 2014-2020 και
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων».
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Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Απασχόληση και την
Κοινωνική Καινοτομία (EaSI) περιόδου 2014-2020, έχει εγκριθεί από την ΕΕ το έργο με
τίτλο: «ΝΕΕΤs ON BOARD». Συντονιστής Εταίρος για την υλοποίηση του ως άνω έχει
ορισθεί το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
συγκεκριμένα η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας
με εταίρους τον Δήμο Πειραιά και την Αναπτυξιακή Αναπτυξιακή Πάρνωνα - Αναπτυξιακή
Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Η συνολική χρηματοδοτική ενίσχυση του έργου είναι
315.814,43 ευρώ, εκ των οποίων 252.651,55 ευρώ (ήτοι 80%) καλύπτονται από πόρους
του άξονα PROGRESS και 63.162,88 ευρώ (ήτοι 20%) καλύπτονται από πόρους του
εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ η περίοδος υλοποίησης του
προγράμματος θα διαρκέσει έως τις 30-06-2018.
Στην Ελλάδα, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, λειτουργούν οργανωμένες δομές
παρέμβασης, μεταξύ άλλων, στον ευαίσθητο τομέα της απασχόλησης αλλά και της
νεανικής απασχόλησης καθώς και του κοινωνικού αποκλεισμού, με θεσμοθετημένο πλαίσιο
λειτουργίας. Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας
της εφαρμογής στοχευμένων στρατηγικών των δεσμεύσεων του Προγράμματος «Εγγύηση
για τη Νεολαία» (Youth Guarantee Plan) στη χώρα μας, ιδιαίτερα ως προς την απήχηση
των Ευρωπαϊκών και Εθνικών πολιτικών αντιμετώπισης της ανεργίας στην ιδιαίτερη ομάδα
των NEETs (νέων μεταξύ 15-24 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και
εργασίας) μέσω διαφόρων ενεργειών δημοσιότητας και διάχυσης της πληροφόρησης.
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Ειδικότερα, το έργο «ΝΕΕΤs ON BOARD» υλοποιείται σε συνέργεια με τις δράσεις του
έργου «Three steps to finding a job» (VP/2015/005/0079), του οποίου έχει ήδη
ολοκληρωθεί η υλοποίησή του από τη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας
στο πλαίσιο του άξονα EaSI – Progress, αξιοποιώντας τις δράσεις και τα αποτελέσματα του
τελευταίου να προωθήσει το σχεδιασμό και την προβολή της πρωτοβουλίας «Εγγύηση για
τη
Νεολαία»
στον
τομέα
της
“Γαλάζιας
Ανάπτυξης”
και
της
Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας και Οικονομίας στους NEETs που προέρχονται από τις περιοχές του
Δήμου Πειραιά, του Αργοσαρωνικού Κόλπου (Σαλαμίνα, Αίγινα, Πόρος, Σπέτσες, Ύδρα)
και της Ανατολικής Πελοποννήσου (Δήμοι Νότιας και Βόρειας Κυνουρίας, Ευρώτα
και Μονεμβασίας).
Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου
υλοποιείται μία δέσμη δράσεων, μεταξύ αυτών και η δράση για τη δικτύωση, διασύνδεση
των φορέων και διερεύνηση επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Η Δράση αφορά στη δημιουργία Δικτύων Συνεργασίας με πυρήνα τόσο τους φορείς της
ομάδας στόχου όσο και εμπλεκόμενων φορέων (stakeholders) στον τομέα της «Γαλάζιας
Ανάπτυξης» και της «Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας». Στο πλαίσιο της
λειτουργίας των Δικτύων Συνεργασίας θα γίνει ανάλυση - διερεύνηση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος, σαφής προσδιορισμός των αναγκών, ανάλυση των αγορών,
προϊόντων/υπηρεσιών στους δύο τομείς ενδιαφέροντος. Ταυτόχρονα, θα συνυπολογιστεί η
υφιστάμενη κατάσταση των περιοχών παρέμβασης, αναφορικά με τα γεωγραφικά,
δημογραφικά και οικονομικά τους στοιχεία, καταλήγοντας στις αναπτυξιακές προοπτικές
των συγκεκριμένων περιοχών στους τομείς παρέμβασης.
Για την εκκίνηση της λειτουργίας των δικτύων, η Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ) του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Οικονομίας, σε συνεργασία με τους
εταίρους της, προσκαλούν τους βασικούς ενδιαφερομένους του συγκεκριμένου έργου για
τη συμμετοχή τους στο 2ο Εργαστήριο Διαβούλευσης, την Παρασκευή 04 Μαΐου 2018,
στις 09.30 π.μ., στην αίθουσα του Βουλευτικού, Πλατεία Συντάγματος, Ναύπλιο.
Προκειμένου η διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους να πετύχει την αποστολή της,
δηλαδή να εξετασθούν οι ανάγκες / προκλήσεις από διαφορετική σκοπιά των
ενδιαφερομένων και να παραχθούν πιθανές λύσεις / επιτεύγματα, επισυνάπτεται σχετικό
έγγραφο συζήτησης πριν από τη συνάντηση καθώς και ερωτηματολόγιο.
Παρακαλούμε όπως ορίσετε μέχρι δύο εκπροσώπους σας ανά φορέα για τη συμμετοχή στο
ως άνω εργαστήριο διαβούλευσης.
Η συμβολή όλων σας είναι πολύτιμη για την επιτυχία της διαβούλευσης και τον επιτυχή
σχεδιασμό και προγραμματισμό υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου.
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