ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΤΟΠ (ΕΚΟ)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: ΕΠΑΝΟΔΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής για το έργο:

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» υλοποιεί για 60 άνεργους/ες αποφυλακισμένους/ες το χρηματοδοτούμενο
από το ΕΣΠΑ έργο «Δίκτυο για την Κοινωνική και Επαγγελματική Επανένταξη» το οποίο προβλέπει την
προετοιμασία για την απασχόληση

με δράσεις

κατάρτισης, συμβουλευτικής και επιχειρηματικότητας

ανέργων

αποφυλακισμένων μονίμων κατοίκων των Δήμων Αθηναίων και Κορυδαλλού προκειμένου οι ωφελούμενοι/ες μετά
την επιτυχή ολοκλήρωση της προετοιμασίας τους να απασχοληθούν είτε σε θέση εξηρτημένης εργασίας είτε στο
πλαίσιο των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού που θα
δημιουργηθούν.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους αποφυλακισμένους οι οποίοι: α) έχουν αποφυλακιστήριο με χρονολογία από
1/1/2008 και μετά β) το αποφυλακιστήριό τους είναι από χώρα της Ε.Ε. γ) έχουν εκτίσει ποινή φυλάκισης έξι (6)
μηνών τουλάχιστον και δ) διαμένουν στο Δήμο Αθηναίων ή στο Δήμο Κορυδαλλού.

2.

Δράσεις προγράμματος
Κατάρτιση - Επιμόρφωση συνολικά 200 ωρών, 60 ωφελούμενων στο ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ στις παρακάτω θεματικές:
Α. Διαμόρφωση, συντήρηση και φύλαξη χώρων πρασίνου
Β. Αυτοματισμός γραφείου με χρήση Η/Υ
Γ. Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων. Ανάπτυξη επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας.

1

Πληροφόρηση - Συμβουλευτική – Υποστήριξη των ωφελούμενων σε όλα τα στάδια του προγράμματος.
Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.

Στους καταρτιζόμενους θα καταβληθεί επίδομα 6€ (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης .

2.

Με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης θα ακολουθήσει πρακτική άσκηση.

3.

Επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζόμενων σε ποσοστό μέχρι 10% της συνολικής διάρκειας του προγράμματος
κατάρτισης. Το καταβαλλόμενο εκπαιδευτικό επίδομα αντιστοιχεί στις ώρες παρακολούθησης του προγράμματος.
Καταρτιζόμενοι που έχουν πραγματοποιήσει απουσίες άνω του 10% του συνολικού αριθμού των ωρών του
προγράμματος κατάρτισης δε δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής, δεν τους χορηγείται βεβαίωση και αποχωρούν
από το πρόγραμμα.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
1.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Η κατάθεση της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
των δικαιολογητικών θα γίνει από τις 10/10/2012 ως τις 22/10/2012 στα γραφεία της ΕΠΑΝΟΔΟΥ στην
ακόλουθη διεύθυνση: Δεριγνύ 28-30. 4ος όροφος, Αθήνα, T.K. 10434, τηλ. 210-8815904 & 210-8815032 κατά τις
ώρες 10:00π.μ. – 14:00μ.μ. καθημερινά.

2.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

o

Έντυπη Αίτηση συμμετοχής (διατίθεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες).

o

Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης) ή διαβατηρίου.

o

Επικυρωμένο αντίγραφο Βεβαίωσης Νόμιμης Παραμονής στην Ελλάδα (ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ) – Άδεια παραμονής
(ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ) – Κάρτα παλιννόστησης /Ομογενούς (ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ).

o

Επικυρωμένο αντίγραφο αποφυλακιστηρίου.

o

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 που θα δηλώνεται το εκπαιδευτικό επίπεδο του υποψήφιου και οι τίτλοι
σπουδών του.

o

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας (εν ισχύ).

o

Έκθεση Κοινωνικής Υπηρεσίας της Επανόδου.

o

A.Φ.Μ. (αν δεν υπάρχει το εκδίδει η εφορία αμέσως).

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Η επιλογή των καταρτιζόμενων θα γίνει από την Επιστημονική Ομάδα του Έργου μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος και μετά από προσωπική συνέντευξη με κάθε υποψήφιο
ξεχωριστά.

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία της ΕΠΑΝΟΔΟΥ
στα κάτωθι τηλέφωνα: 210-8815904 & 210-8815032, fax: 210-8251109, e-mail: epanodos@epanodos.org.gr.
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