Ενημερωτικό δελτίο

Σχέδιο δράσης (Πράξη): «”Ταϋγέτεια” – Πρωτοβουλία
απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της
τοπικής οικονομίας στη Νότια Πελοπόννησο»

Συντονιστής Εταίρος Α.Σ.:
Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
-Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. Ε.Π.Ε.Κ.Α.)

Η Πράξη «“Tαϋγέτεια” – Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της
τοπικής οικονομίας στη Νότια Πελοπόννησο» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 7:«Τοπικά Σχέδια για την
απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1:
«Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 7:«Διευκόλυνση της
πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ).
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Περιγραφή, στόχος και αντικείμενο πράξης
Η πράξη «“Ταϋγέτεια” – Πρωτοβουλία
απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε
δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας
στη Νότια Πελοπόννησο » αποτελεί μια
ολοκληρωμένη παρέμβαση προώθησης της
απασχόλησης στην τοπική αγορά εργασίας της περιοχής
εφαρμογής, υλοποιείται από την Δικαιούχο
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΤΑΫΓΕΤΕΙΑ » στο πλαίσιο της Δράσης 7:
«Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών
αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1:Ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 7:«Διευκόλυνση της
πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»
που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Στόχος της παρέμβασης είναι η κοινωνική-επαγγελματική ένταξη των ανέργων,
εγγεγραμμένων στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, καθώς και των δυνητικών
ωφελούμενων, νέων επιστημόνων και ασφαλισμένων στον ΟΓΑ που πληρούν τις
προϋποθέσεις της πρόσκλησης, στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας
Πελοποννήσου ειδικότερα στην περιοχή των όμορων Δήμων Βόρειας Κυνουρίας,
Τρίπολης, Μεγαλόπολης και Καλαμάτας που διατρέχουν τον Ταΰγετο, μέσα από
ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη, προς το
σκοπό απασχόλησης των ωφελούμενων σε τοπικές επιχειρήσεις καθώς και
ίδρυσης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011.
Αντικείμενο της πράξης είναι η ενεργοποίηση και η κινητοποίηση των τοπικών
Φορέων, με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για
άνεργα μέλη της Ομάδας Στόχου, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων
τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Περιοχής
Παρέμβασης. Ως παραγόμενα προϊόντα αναμένεται να αποτελέσουν η
δημιουργία κοινωνικών συνεταιρισμών με τη μορφή της «Κοινωνικής
Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού», καθώς και
«Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Κοινωνικής Φροντίδας», ο ένας δε από
αυτούς, προβλέπεται να αποτελείται από φυσικά, νομικά πρόσωπα με σκοπό τη
δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού κλίματος, τη δυνατότητα ανάπτυξης ίσων
ευκαιριών για ανάπτυξη επιχείρησης από ομάδες ανθρώπων που ουσιαστικά
λόγω προσωπικών δυσκολιών, δεν θα μπορούσαν ή δεν θα τολμούσαν να
αυτενεργήσουν. Η δομή ουσιαστικά αυτή θα είναι η συνέχιση και ο
πολλαπλασιαστής του προγράμματος στη Νότια Πελοπόννησο όταν αυτό θα έχει
λήξει.

Ομάδα στόχος (ωφελούμενοι)
Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ ανεξαρτήτως
εκπαιδευτικού επιπέδου, καθώς και δυνητικά ωφελούμενοι νέοι επιστήμονες
(ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι
απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών) και ασφαλισμένοι στον
ΟΓΑ, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής
πρόσκλησης, στην ευρύτερη περιοχή υλοποίησης.

Ενημερώσου για τα τοπικά σχέδια προώθησης στην
απασχόληση ανέργων.
Διεκδίκησε και εσύ μια θέση στην τοπική αγορά
εργασίας.
Αν θέλεις, μπορείς να προσπαθήσεις.
Να βελτιώσεις τη ζωή σου.
Την οικογένειά σου.
Την περιοχή που ζεις...

Δράσεις
Δράση 1: Μελέτη ανάλυσης τοπικής αγοράς εργασίας
Δράση 2 : Δικτύωση των εταίρων της Α.Σ και προώθηση καινοτόμων ενεργειών
συνεργασίας (Δημιουργία οργανισμού one stop-shop) – Aναμόρφωση δομών
Δράση 3: Δικτύωση των φορέων της Α.Σ. με τοπικούς φορείς
Δράση 4: Δικτύωση της Α.Σ. με άλλες Α.Σ. για την ανταλλαγή εμπειριών και
τεχνογνωσίας
Δράση 5: Ανάπτυξη συστήματος δικτύωσης
Δράση 6: Ενέργειες διακρατικής συνεργασίας
Δράση 7: Δημοσιότητα/προβολή τοπικής δράσης Α.Σ. και ενημέρωση των εν
δυνάμει ωφελούμενων
Δράση 8: Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση τοπικής κοινότητας, υπηρεσιών,
εργοδοτών, και επαγγελματικών ενώσεων
Δράση 9: Δημιουργία συστημάτων πληροφόρησης
Δράση 10: Συντονισμός και διαχείριση
Δράση 11: Κοινωνική Οικονομία : Ολοκληρωμένη κατάρτιση στον αγροτικό τομέα
(Πρόγραμμα κατάρτισης : 20 ώρες θεωρία & 80 ώρες πρακτική Χ 25 άτομα)
Δράση 12: Κοινωνική Οικονομία : Ολοκληρωμένη κατάρτιση στον τομέα του
πολιτισμού
(Πρόγραμμα κατάρτισης : 20 ώρες θεωρία & 80 ώρες πρακτική Χ 25 άτομα)
Δράση 13: Κοινωνική Οικονομία : Ολοκληρωμένη κατάρτιση στον τομέα του
τουρισμού
(Πρόγραμμα κατάρτισης : 20 ώρες θεωρία & 80 ώρες πρακτική Χ 25 άτομα)
Δράση 14: Κοινωνική Οικονομία : Ολοκληρωμένη κατάρτιση στον τομέα της
πρόνοιας
(Πρόγραμμα κατάρτισης : 20 ώρες θεωρία & 80 ώρες πρακτική Χ 25 άτομα)
Δράση 15: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ομάδα στόχο

(εντοπισμός, προσέγγιση, ενημέρωση, ενεργοποίηση/νομική συμβουλευτικήδιεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων /συμβουλευτική απασχόλησης
/συμβουλευτική επιχειρηματικότητας κλπ.)
Δράση 16: Ανάπτυξη ειδικών υπηρεσιών συμβουλευτικής προς εργοδότες
Δράση 17 : Οριζόντιες δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης

Περιοχή Υλοποίησης
Νότια Πελοπόννησος / Δήμος Καλαμάτας, Βόρειας Κυνουρίας, Τρίπολης,
Μεγαλόπολης

Περίοδος υλοποίησης
2013-2014
Εκτιμώμενα οφέλη δράσεων
- κατάλληλη προετοιμασία υποψήφιων
επιχειρηματιών, ώστε οι υπό ίδρυση
επιχειρήσεις να καλύπτουν διαπιστωμένες
ανάγκες της περιοχής παρέμβασης
- κατάλληλη προετοιμασία ωφελούμενων
υποψήφιων προς απασχόληση στις υπό
ίδρυση ή άλλες επιχειρήσεις, ώστε να
καλύπτουν πραγματικές ανάγκες των
επιχειρήσεων
- κατάλληλη προετοιμασία ωφελούμενων
υποψήφιων για ένταξη σε άλλα
προγράμματα επιδότησης/επιχορήγησης

Εκτιμώμενα αποτελέσματα δράσεων
- υποστήριξη ωφελούμενων με δράσεις συμβουλευτικής
- υποστήριξη ωφελούμενων με δράσεις κατάρτισης
- προώθηση ωφελούμενων σε απασχόληση (πρόσληψη σε επιχειρήσεις /
δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων)

Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΤΑΫΓΕΤΕΙΑ»
Κανάρη 20 ΤΚ 10674 Αθήνα
Τηλ.: 210-3625300, Fax: 210-3618341

Εταίροι Α.Σ.:
Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό
Κέντρο Αθηνών» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α») (Συντονιστής)
Κανάρη 20 ΤΚ 10674 Αθήνα, τηλ.: 210-3625300, fax: 210-3618341/
Aγία Τριάδα Δυτικό Κέντρο ΤΚ 24100 Καλαμάτα, τηλ.: 27210-97222, fax: 27210-97222
e-mail: info@depeka.gr, URL: www.kekdion.gr

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας
Άστρος Κυνουρίας ΤΚ 22001 Άστρος Κυνουρίας, τηλ.: 27553-60152, fax: 27553-60167,
e-mail: giotakarvouna@yahoo.gr URL: www.boriakinouria.gov.gr

Δήμος Tρίπολης

Λογοπάτη 45 & Αταλάντης ΤΚ 22100 Τρίπολη, τηλ.: 27136-02200, fax: 2710-382591,
e-mail: dimos@tripolis.gr URL: www.tripoli.gr

Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ – Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Ανάπτυξης
Κανάρη 20 ΤΚ 10674 Αθήνα, τηλ.: 210-3625300, fax: 210-3618341 /
Aγία Τριάδα Δυτικό Κέντρο ΤΚ 24100 Καλαμάτα, τηλ.: 27210-97222, fax: 27210-97222,
e-mail: info@depeka.gr, URL: www.epeka.gr

Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.)
Τοσίτσα 19 ΤΚ 10683 Αθήνα, τηλ. 210-8834818, fax :210-8827071
Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, Τρίπολη (Παράρτημα Πελοποννήσου) ,
e-mail: skle@otenet.gr, URL: www.skle.gr

Θ.Αλεξανδρίδης & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΩΜΕGA TECHNOLOGY
Ελ.Βενιζέλου 4 ΤΚ 17676 Καλλιθέα, τηλ.: 210-9246013, fax:210-9246031,
e-mail: info@omegatech.gr, URL: www.omegatech.gr
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