ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Στο ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΠ (ΕΚΟ) «ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΙ», για την επιλογή 35 ωφελούμενων, που υλοποιείται από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Η
ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του
ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού 2007-2013»
Το Τοπικό Σχέδιο «Τοπική Πρωτοβουλία για την Απασχόληση ΙΙ» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Η ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ» καλεί τους κατοίκους της Αργολίδας που είναι
άνεργοι και εντάσσονται στις εξής ευπαθείς κοινωνικές ομάδες:
¾ Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45
¾ Άτομα ευρισκόμενα σε
ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
κατάσταση φτώχειας ή

¾
¾

απειλούμενα από φτώχεια
Πρώην χρήστες ουσιών
Άτομα με αναπηρία

¾

Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών

να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για την ένταξη τους στις δράσεις του Τοπικού Σχεδίου.
Στο πλαίσιο του Σχεδίου υλοποιούνται 18 δράσεις που εντάσσονται σε 6 διαφορετικές κατηγορίες οι οποίες
περιλαμβάνουν: μελέτες, δικτύωση, ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, συντονισμό και διαχείριση πράξης,
κατάρτιση/ επιμόρφωση, και πληροφόρηση – συμβουλευτική- υποστήριξη.
Οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν στις εξής δράσεις:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Επαγγελματική Συμβουλευτική
Επαγγελματική Κατάρτιση
Εκπαιδευτική Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις
Επιμόρφωση
Πιστοποίηση Προσόντων και Δεξιοτήτων
Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας
Ανάπτυξη Κοινωνικών Επιχειρήσεων
Δικτύωση (Networking)
Επίσκεψη Μελέτης (Study Visit) σε χώρες μέλη της Ε.Ε.

Οι ωφελούμενοι θα υποστηριχθούν μέσω του τοπικού σχεδίου για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, την απόκτηση
εργασιακής εμπειρίας και την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι άνεργοι/ες μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου
κράτους μέλους της Ε.Ε. ή ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα παραμονής και απασχόλησης στη χώρα μας, 18-64 ετών
και πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής οι οποίες και θα αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα
δικαιολογητικά, προκειμένου να ενταχθούν στη διαδικασία επιλογής και ένταξης στο σχέδιο:
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.
Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ ή Να είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικό κατάλογο ΟΑΕΔ
(εκτός Μητρώου ανεργίας)
2.
Κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης
3.
Να εντάσσονται στις ομάδες στόχου του Τοπικού Σχεδίου (όπως αναφέρονται παραπάνω)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.
Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας ή Φωτοτυπία σχετικού εγγράφου ειδικών καταλόγων ΟΑΕΔ
2.
Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής
3.
Δύο (2) Φωτογραφίες
4.
Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου
5.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6.
Βιογραφικό Σημείωμα
7.
Φωτοτυπία πτυχίων σπουδών / ξένων γλωσσών
8.
Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης
9.
Απόφαση αρμόδιου οργάνου με την οποία προσδιορίζεται η χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή
βλάβη του υποψηφίου, το ποσοστό αναπηρίας για τα Άτομα με Αναπηρίες
10. Απόφαση αρμόδιου οργάνου με την οποία προσδιορίζεται η χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή
βλάβη του υποψηφίου, το ποσοστό αναπηρίας για τα Άτομα με Αναπηρίες
11. Δίπλωμα οδήγησης (όπου υπάρχει)

Διαδικασία επιλογής: Έπειτα από την συλλογή των αιτήσεων και τον έλεγχο των στοιχείων τους οι υποψήφιοι θα
κληθούν να συμμετάσχουν σε συνάντηση με εξειδικευμένο σύμβουλο. Η αξιολόγηση της αίτησης κάθε υποψηφίου θα
πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή η οποία θα προβεί στην τελική κατάταξη των ενδιαφερομένων σε επιτυχόντες και
επιλαχόντες σύμφωνα με τη μεθοδολογία επιλογής ωφελουμένων της Α.Σ..
Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται για τα δικαιολογητικά και να προμηθεύονται το Έντυπο της Αίτησης από
τα γραφεία της: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ, Χαριλάου Τρικούπη και Μικράς Ασίας,
Ναύπλιο, ΤΚ 21100, τηλ.: 27520/99406-8, καθημερινά από τις 10:00- 16:00, όπου και θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ημερομηνίες υποβολής από 27/11/2013 έως και 6/12/2013
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣ «Η ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

