NEETs ON BOARD
Πρόγραµµα
Λέξεις– Κλειδιά
Το έργο

EaSI-Πρόγραµµα της Ε.Ε. για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτοµία.
Ένταξη / Ανάπτυξη ικανοτήτων, Εργασία και δεξιότητες, Νέοι, Απασχόληση, Εκπαίδευση
These networks play a decisive role in apprenticeship, workshops, lifelong learning, labour supply,
employment, training and networking. Major axes of the project are:
Το έργο στοχεύει στην κινητοποίηση και παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης σε NEETs, δηλαδή σε νέους
ηλικίας 15-24 ετών, οι οποίοι δεν έχουν εργασία, δε σπουδάζουν και δεν καταρτίζονται επαγγελµατικά και
διαµένουν στον Πειραιά ή στα νησιά του Σαρωνικού ή στην ανατολική Πελοπόννησο, µέσα από τη
δηµιουργία δηµοσίων-ιδιωτικών δικτύων συνεργασίας στους τοµείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης και της
Κοινωνικής Οικονοµίας. Αυτά τα δίκτυα παίζουν αποφασιστικό ρόλο στα θέµατα που αφορούν στη
µαθητεία, σε workshops, στη δια βίου µάθηση, στην προσφορά εργασίας, στην απασχόληση, στην
εκπαίδευση και στη δικτύωση. Κύριοι άξονες του έργου είναι:
•

Εντοπισµός των NEETs σε τοπικό επίπεδο, σε συνεργασία µε τις κοινωνικές υπηρεσίες των
∆ήµων, τους τοπικούς φορείς χάραξης κοινωνικής πολιτικής, τις ΜΚΟ, τις οργανώσεις νέων κλπ.

•

Ευαισθητοποίηση και δικτύωση των φορέων τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης στους τοµείς της
Γαλάζιας Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Οικονοµίας.

•

∆έσµευση των ανωτέρω φορέων για την εφαρµογή πολιτικών στην καθοδήγηση, εκπαίδευση,
προετοιµασία και υποστήριξη των NEETs, έτσι ώστε να εισέλθουν στην αγορά εργασίας στην
κατεύθυνση της Γαλάζιας Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Οικονοµίας

∆ιασφάλιση της διάρκειας και της βιωσιµότητας των τοπικών δικτύων µε τους NEETs,
δηµιουργώντας κατάλληλες συνθήκες για την απόκτηση γνώσεων και εξειδικευµένης εκπαίδευσης
στα πεδία της Γαλάζιας Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Οικονοµίας.
Ρόλος του ∆ήµου Πειραιά
Ο ∆ήµος Πειραιά θα υλοποιήσει τις ακόλουθες ενέργειες:
•

•

Εκπόνηση µελέτης/έρευνας που θα διερευνά το επιχειρηµατικό περιβάλλον των υπό µελέτη
περιοχών αναφορικά µε τις ευκαιρίες που µπορεί να προσφέρει η Γαλάζια Ανάπτυξη και η
Κοινωνική Οικονοµία, εστιάζοντας στην ανάλυση των δεδοµένων της αγοράς, στα προσόντα,
προϊόντα και υπηρεσίες, ευκαιρίες και προοπτικές για τους NEETs.

•

Συνεισφορά στην ανάπτυξη του περιεχοµένου της διαδικτυακής πύλης του έργου και των
ηλεκτρονικών εφαρµογών που θα προωθήσουν την αντιστοίχιση της προσφοράς και ζήτησης
εργασίας, καθώς και στο e-game που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των NEETs στο
Πρόγραµµα «Εγγύηση για την Νεολαία» και σε σχετικές δραστηριότητες.

•

Λειτουργία help desk και Περιπτέρων Πληροφόρησης (info kiosks) στον Πειραιά σχετικά µε τις
δραστηριότητες του έργου και υλοποίηση εκστρατειών ενηµέρωσης και εργαστηρίων σε σχολεία
του Πειραιά, της Σαλαµίνας, της Αίγινας, των Σπετσών, του Πόρου και της Ύδρας.

•

Συνεισφορά στην προώθηση του έργου µέσω του διαδικτύου, των µέσων κοινωνικής δικτύωσης
και των ραδιοφωνικών σταθµών του Πειραιά.

Οργάνωση της «Ηµέρας Καριέρας» και εκπαίδευσης start-upς στον Πειραιά για την προώθηση
του έργου στους ΝΕΕΤs και στους ενδιαφεροµένους φορείς.
Επικεφαλής εταίρος: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Λοιποί Εταίροι: ∆ήµος Πειραιά, Αναπτυξιακή Εταιρία Πελοποννήσου
01.01.2017-30.06.2018
Σύνολο: 315.814,43 €
∆ήµος Πειραιά: 80.422,81 €
•

Εταιρικό σχήµα
∆ιάρκεια
Προϋπολογισµός

