Αναρωτιέσαι...
- Θέλω να ανοίξω τη δική μου επιχείρηση
και χρειάζομαι καθοδήγηση…
- Κανείς εργοδότης δεν θέλει στη δουλειά του
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
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

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

Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Υπόδειγμα αίτησης

Περνάμε τα σύνορα
που μας χωρίζουν
Eνημερωτική / Πολιτιστική Eκδήλωση
στο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
ανέργων ευπαθών κοινωνικά ομάδων Δήμου Θέρμης

Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012, ώρα 20.30
στο Πολιτιστικό Κέντρο Ν. Ραιδεστού
Θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα,

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

Περνάμε
τα σύνορα
που μας χωρίζουν

Ένα μουσικό ταξίδι
Θεσσαλονίκη - Κωνσταντινούπολη - Σμύρνη

με τους Δημήτρη Βασιλειάδη (κανονάκι),
Ρία Ελληνίδου (τραγούδι, κρουστά), Κώστα Παπαγιαννίδη (ούτι)

Mε τη συνεργασία του Δήμου Θέρμης και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης

ω

Συμμετέχ

Δράσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης
& Επιδοτούμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Eνημερωτική / Πολιτιστική Eκδήλωση
στο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
ανέργων ευπαθών κοινωνικά ομάδων Δήμου Θέρμης

«H Εθελοντική Εργασία Θεσσαλονίκης είναι ένας από τους δώδεκα
εταίρους, που ενώνουν τις δυνάμεις τους στην προσπάθεια που υλοποιείται μέσω της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012, ώρα 20.30
στο Πολιτιστικό Κέντρο Ν. Ραιδεστού

Η Εθελοντική Εργασία Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια του Έργου, συμμετέχει στις Δράσεις Συμβουλευτικής Στήριξης ανέργων ευπαθών κοινωνικά ομάδων, καθώς και στις δράσεις Ευαισθητοποίησης και
Δικτύωσης στα πλαίσια των οποίων θα ενημερώσει και θα υποστηρίξει επιχειρήσεις της Ανατολικής Θεσσαλονίκης για τα οφέλη ανάπτυξης προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης».
Η Εθελοντική Εργασία είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση με στόχο
την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του πολίτη για προσφορά εθελοντικής κοινωνικής εργασίας.

Mε τη συνεργασία του Δήμου Θέρμης και της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης

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

