Αναρωτιέσαι...
- Θέλω να ανοίξω τη δική μου επιχείρηση
και χρειάζομαι καθοδήγηση…

- Κανείς εργοδότης δεν θέλει στη δουλειά του

είσαι
άνεργος;

ένα άτομο σαν εμένα…

- Δεν μπορώ να βρω δουλειά,

έχω αρχίσει να απογοητεύομαι…

- Θέλω να μάθω τα εργασιακά μου δικαιώματα…
- Εδώ και χρόνια εργάζομαι χωρίς ένσημα τι να κάνω;
- Δεν ξέρω πώς να συντάξω το βιογραφικό μου σημείωμα…
- Πως μπορώ να συμπληρώσω τα ένσημα

Tοπική Δράση
Κοινωνικής Συνοχής
& Απασχόλησης

για να βγω στη σύνταξη;

- Κάθε φορά που πηγαίνω σε συνέντευξη
για δουλειά τα χάνω

- Πώς να τα βγάλω πέρα με τη δουλειά όταν έχω
να φροντίσω παιδιά και σπίτι

Για πληροφορίες για τις Δράσεις του Σχεδίου
και τη διαδικασία ένταξης σε αυτές
Επικοινώνησε ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Τηλ: 2310463930
(Δευτέρα - Παρασκευή 09:00-16:00, Κα Κλειώ Σαββάκη)
Και στις Δομές Συμβουλευτικής των Δήμων

Υπάρχει λύση …
μαζί μπορούμε να συζητήσουμε
+ Τις δυνατότητες αναζήτησης και εύρεσης εργασίας
>
+ Τους προβληματισμούς σου για το πώς θα προσεγγίσεις
>

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ
Αμισού & Παπανικόλα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Αθ. Διάκου 4
Θέρμη

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
Δημαρχείο Μηχανιώνας,
Κώστα Βάρναλη 2

Κάθε Τρίτη
Ώρες: 9.00 -14.00

Κάθε Πέμπτη
Ώρες: 17.00 - 20.00

Κάθε Δευτέρα
Ώρες: 9.00 - 14.00

Πάνω από 45 ετών
Μετανάστης
Μόνος σου με παιδιά
Χωρίς εισόδημα
Με ειδικές ικανότητες

Kάτοικος Δήμων

Καλαμαριάς • Θερμαϊκού
Πυλαίας-Χορτιάτη
Θέρμης

ΔΗΜΟΣ
ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Δημοτικό Κατάστημα
Πυλαίας
Παλαιολόγου 1
Πυλαία
Τ.Κ. 55535

Δημοτικό Κατάστημα
Ασβεστοχωρίου
Δημοκρατίας 1
Ασβεστοχώρι
Τ.Κ. 57010

Δημοτικό Κατάστημα
Πανοράματος
Απ. Σαμανίδη 21
Πανόραμα
Τ.Κ. 55236

Κάθε Τετάρτη
9.00 -14.00

Κάθε Τετάρτη
Ώρες: 9.00 -14.00

Κάθε Τρίτη
Ώρες: 9.00 -14.00

την αγορά εργασίας

Συμμετέχω

+ Τα εργασιακά σου δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σου
>
+ Την προετοιμασία σου για συνέντευξη με έναν πιθανό εργοδότη
>
>
+ Τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες δημιουργίας δικής σου

Δράσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης
& Επιδοτούμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

επιχείρησης

+ Πως θα βελτιώσεις τις κοινωνικές και επαγγελματικές σου
>
δεξιότητες

+ Πως να αναζητήσεις και θα αξιοποιήσεις αποτελεσματικά
>
πληροφορίες για θέματα κατάρτισης, εκπαίδευσης,
πρόνοιας, ασφάλισης κλπ

+ Πως θα έχεις την καλύτερη προσαρμογή
>
στο χώρο εργασίας σου

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προσανατολισμός στον Άνθρωπο

Σχέδιο Δράσης «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης», Δράση
3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» 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

Tοπική Δράση
Κοινωνικής Συνοχής
& Απασχόλησης

Όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα,
θα αξιοποιήσουν υπηρεσίες που αφορούν

• Πληροφόρηση και Εξατομικευμένη Διάγνωση
των αναγκών τους για την εύρεση εργασίας

• Συμβουλευτική Ψυχοκοινωνικής Στήριξης
• Συμβουλευτική Απασχόλησης και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού

• Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας
• Νομική Συμβουλευτική και Πληροφόρηση
• Παρακολούθηση και Στήριξη μετά την ένταξή τους
στην Απασχόληση

• Κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων & Αιτήσεων

Συμμετέχω
Τοπική Δράση
Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Οι δράσεις πληροφόρησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης
που υλοποιούνται στην Ανατολική Θεσσαλονίκη από την
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
επιδιώκουν να δημιουργήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις
κοινωνικής και εργασιακής ένταξης ατόμων που ανήκουν σε
ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Κεντρικός στόχος είναι η αύξηση
της απασχόλησης μέσα από την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών
κλάδων οικονομίας και καινοτόμας επιχειρηματικότητας, η
δημιουργία ίσων ευκαιριών αλλά και η άρση του κοινωνικού
αποκλεισμού.

Σε ποιους απευθύνεται:
Σε άνεργους άντρες και γυναίκες, που κατοικούν στους
Δήμους: Θερμαϊκού, Θέρμης, Πυλαίας-Χορτιάτη και
Καλαμαριάς με τα παρακάτω χαρακτηριστικά
• Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών
• Μετανάστες
• ΆμεA
• Αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών
• Άτομα που βρίσκονται η απειλούνται από φτώχεια

Υπαγωγής σε Ενισχύσεις ανέργων, που θα στραφούν
στην επιχειρηματικότητα.

Επιδοτούμενα Προγράμματα
επαγγελματικής κατάρτισης για

• Eργατοτεχνίτες συλλογής, διαλογής & διαχείρισης
ανακυκλώσιμων υλικών

• Πωλητές στο λιανικό εμπόριο
• Σύγχρονες τεχνικές παραγωγής, συσκευασίας και

Η Α.Σ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ συγκροτήθηκε με
πρωτοβουλία των Δήμων Θέρμης, Θερμαϊκού, Καλαμαριάς και
Πυλαίας – Χορτιάτη και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών,
αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών φορέων.
Επιπλέον, η σύνθεση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με
Συντονιστή Εταίρο την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ α.ε. διασφαλίζει τη
εμπλοκή Κοινωνικών Εταίρων, ΜΚΟ και εθελοντικών οργανισμών,
που διαθέτουν εμπειρία σε παρεμβάσεις στη κοινότητα, για τη
στήριξη και ανάδειξη των αναγκών των ομάδων στόχου του
Έργου, συμμετέχοντας παράλληλα σε εθνικά και ευρωπαϊκά
Δίκτυα για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμησης των Διακρίσεων.
Η συμμετοχή των παραπάνω οργανισμών της Α.Σ. διασφαλίζει
την αποτελεσματική κινητοποίηση της τοπικής κοινότητας,
τοπικών και υπερτοπικών φορέων και Δικτύων, ώστε η υλοποίηση
του έργου να αποβεί αποτελεσματική, ως προς τους στόχους
προώθησης της απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης, αλλά και
της ενδυνάμωσης της συμμετοχής όλων σε μια κοινωνία ίσων
ευκαιριών.
Τέλος, η συμμετοχή οργανισμών εξειδικευμένων στο σχεδιασμό
μελετών, παρεμβάσεων και έργων Τοπικής Ανάπτυξης και
επένδυσης στο Κοινωνικό Κεφάλαιο, προσδίδει την απαραίτητη
τεχνογνωσία σχεδιασμού και υλοποίησης των αναπτυξιακών
παρεμβάσεων και συστηματικής εφαρμογής εργαλείων και
μεθοδολογίας παραγωγής των προϊόντων του Έργου.

εμπορίας οπωροκηπευτικών προϊόντων

• Κατάρτιση βοηθών επισιτισμού
Επιμορφωτικά Προγράμματα
Επιχειρηματικότητας για

• Δημιουργία επιχείρησης
• Δημιουργία Κοινωνικής επιχείρησης
Σε όσους συμμετέχουν
δίνεται η δυνατότητα να βελτιώσουν
> Τις επαγγελματικές τους γνώσεις και δεξιότητες
> Την ικανότητα τους να προσεγγίσουν επιχειρήσεις και να
διεκδικήσουν θέσεις εργασίας
> Τον τρόπο που αναζητούν, βρίσκουν και χρησιμοποιούν
πληροφορίες
> Τη βελτίωση των διαπροσωπικών τους σχέσεων
> Την ανάπτυξη μεθόδων ώστε να επιλύουν θέματα που τους
απασχολούν ( εργασιακά, οικογενειακά κλπ )
> Τις δυνατότητες συμμετοχής τους σε δράσεις ανάπτυξης
της απασχόλησης και προώθησης της κοινωνικής ένταξης των
ευπαθών κοινωνικά ομάδων

Το εταιρικό σχήμα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης
αποτελείται από τους παρακάτω φορείς:
• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε
• ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
• ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
• ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
• ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
• ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ «ΑΡΣΙΣ»
• ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΕΝΩΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ ΨΗΤΟΠΩΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
• ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε. «ΚΕΚ IDEA Ε.Π.Ε.»
• ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ. Α.Ε.
• ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «ΕΡΓΑΝΗ»

