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Νέες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τον Φεβρουάριο του 2013 και πιο συγκεκριμένα την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013,
ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των 100 ωφελούμενων με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Επειδή στην πορεία υλοποίησης της πράξης προέκυψαν κάποιες αποχωρήσεις ωφελουμένων,
ανακοινώθηκε στις 8/6/2013 η 4η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμένες θέσεις στο
πρόγραμμα κατάρτισης «Εξειδικευμένες Δεξιότητες H/Y».
Η συμμετοχή των επιλεγέντων από την παρούσα πρόσκληση στις υπόλοιπες δράσεις του
προγράμματος (πράξης), είχε το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο όπως και για τους υπόλοιπους ωφελούμενους
που είχαν ήδη ενταχθεί στην πράξη.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω μη ύπαρξης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο με τίτλο
«Οροφοκόμοι», έπειτα και από την σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη
και την Κοινωνική Οικονομία (ΕΥΚΕΚΟ), ανακοινώθηκε στις 11/6/2013 ότι το σεμινάριο δεν θα
πραγματοποιηθεί. Στην θέση του πραγματοποιήθηκε 2ο σεμινάριο με τίτλο «Εξειδικευμένες δεξιότητες
Η/Υ» για 20 άτομα και συνολικής διάρκειας 145 ωρών.
Τέλος, στις 6/8/2013, καθώς υπήρξαν κάποιες ακόμη αποχωρήσεις ωφελουμένων κατά την
υλοποίηση της πράξης, ανακοινώθηκε η 5η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμένες θέσεις
στο πρόγραμμα κατάρτισης «Εξειδικευμένες Δεξιότητες H/Y».
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Συμβουλευτική

Η δράση "Συμβουλευτική" έχει ως στόχο την προετοιμασία και τη βήμα-βήμα στήριξη των 100
ωφελουμένων του Σχεδίου για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας.
Στα παραπάνω πλαίσια :
Για τους ωφελούμενους που οδηγούνται σε θέσεις απασχόλησης πραγματοποιούνται 14 ατομικές
και 6 ομαδικές συνεδρίες.
Για τους ωφελούμενους που αναπτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα οποιασδήποτε μορφής
πραγματοποιούνται 17 ατομικές και 3 ομαδικές συνεδρίες.
Και στις δυο κατηγορίες συμβουλευτικής εκπονείται Ατομικό Σχέδιο Δράσης (με εννέα ατομικές
συνεδρίες), παρέχεται ψυχολογική στήριξη (2 ατομικές συνεδρίες) και υποδοχή (1 ατομική συνεδρία),
ενώ στην συνέχεια υπάρχει εξατομίκευση σύμφωνα με τους στόχους των ωφελούμενων, αν δηλαδή
οδηγούνται σε θέσεις εργασίας ή κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Εργοδοτική Συμβουλευτική
Πραγματοποιούνται δυο Θεματικά Εργαστήρια (για Εταιρική
Καταπολέμηση των διακρίσεων) και εκπονούνται 2 εκθέσεις αναφοράς.

Κοινωνική

Ευθύνη,

Παρέχεται Συμβουλευτική υποστήριξη των ιδρυθέντων επιχειρήσεων κατά τους 3 πρώτους
μήνες της λειτουργίας τους.
Παρέχεται Εξειδικευμένη Συμβουλευτική στους επιχειρηματίες που θα προσλάβουν τους 65
ωφελουμένους του Σχεδίου.
Το σύνολο των ωφελούμενων παρακολουθείται και στηρίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της
Παρέμβασης καθώς και τους 3 πρώτους μήνες πάσης φύσεως απασχόλησης.
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Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής ωφελουμένων

Στις 5/7/2013 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της 4ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Το Δ.Σ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, έπειτα και από εισήγηση της επιτροπής επιλογής, ενέταξε τρεις
επιπλέον ωφελούμενους στην πράξη, ώστε ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων να είναι αυτός που
αναφέρεται στην Απόφαση Υλοποίησης Με Ίδια Μέσα (δηλαδή 100 ωφελούμενοι).
Αντίστοιχα, στις 6/8/2013, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της 5ης πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οποία εντάχθηκαν στην δράση δύο επιπλέον άτομα. Η συμμετοχή των
επιλεγέντων στις υπόλοιπες δράσεις της πράξης, είχε το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο όπως και για τους
υπόλοιπους που είχαν ήδη ενταχθεί στην πράξη.

Τα σεμινάρια κατάρτισης με τις ημερομηνίες πραγματοποίησής τους ήταν τα εξής :
1. Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας στην Κοινωνική οικονομία : Από 21/04/2013 έως

25/07/2013
2. Συντηρητές κήπων και Αστικού πρασίνου : Από 14/05/2013 έως 21/06/2013
3. Κατάρτιση Στελεχών κατ’ οίκον φροντίδας ατόμων που χρήζουν βοήθειας : Από

03/06/2013 έως 26/07/2013
4. Εξειδικευμένες δεξιότητες H/Y : Από 17/06/2013 έως 01/08/2013
5. Εξειδικευμένες δεξιότητες H/Y (Αντικατάσταση του σεμιναρίου «Οροφοκόμοι») : Από

19/08/2013 έως 08/10/2013
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Συνάντηση του forum των τοπικών φορέων

Την Δευτέρα 21/10/2013, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνης η 1η συνάντηση του forum των τοπικών φορέων
της ΠΕ Ρεθύμνου.
Το forum εντάσσεται στις ενέργειες του τοπικού σχεδίου δράσης που αφορούν τη
δικτύωση μεταξύ των φορέων της περιοχής παρέμβασης, όπως είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση
(α’ και β’ βαθμού), οι παραγωγικοί φορείς, οι επαγγελματικές οργανώσεις και άλλοι συλλογικοί
φορείς. Υπεύθυνοι εταίροι από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη για αυτή τη δράση ήταν ο Δήμος
Ρεθύμνης και ο Σύλλογος Ξενοδόχων Ν. Ρεθύμνου.
Το forum αποτελεί μια άτυπη δικτύωσης μεταξύ φορέων της περιοχή παρέμβασης. Στην
φάση υλοποίησης της πράξης, η άτυπη αυτή δικτύωση έχει ως βασικό στόχο την δημιουργία των
κατάλληλων συνθηκών για την αποτελεσματικότερη απορρόφηση των ωφελουμένων στην
αγορά εργασίας είτε ως απασχολούμενοι είτε με τη δημιουργία ατομικών ή
συλλογικών επιχειρήσεων. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι το δίκτυο να αποκτήσει νομική
υπόσταση συνεχίζοντας την βασική επιδίωξη της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, τη στήριξη δηλαδή
των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων για την είσοδο τους στην αγορά εργασίας.
Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όλοι
οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι είναι πρόθυμοι να συμβάλλουν στην απορρόφηση στην αγορά
εργασίας των ωφελουμένων της πράξης. Ειδικότερα οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης
τόνισαν την αναγκαιότητα για την δημιουργία επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας.

Στιγμιότυπο από την συνάντηση του forum στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνης

