Αναπτυξιακή Σύμπραξη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ξεκινά την υλοποίηση της η Πράξη «IΡΙΣ – Δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης επιχειρηματικότητας
στην κοινωνική οικονομία για άνεργα άτομα με ψυχική ή και νοητική υστέρηση», που εντάσσεται στο
πλαίσιο της Δράσης 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» 20072013». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Η Πράξη «ιΙΡΙΣ» περιλαμβάνει τη δημιουργία Αναπτυξιακής Σύμπραξης για τη μελέτη και εφαρμογή
υποστηρικτικών μέτρων συμβουλευτικής, κατάρτισης και τεχνικής υποστήριξης 45 ανέργων ατόμων με
ψυχικές διαταραχές ή/και νοητική υστέρηση της περιφερειακής ενότητας της Θεσσαλονίκης και της
Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, ώστε αυτοί να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση σε επιχειρήσεις κοινωνικής
οικονομίας (ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΚΟΙΣΠΕ) ή να τοποθετηθούν σε
θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.
Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη συμμετέχουν: η Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε., Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε., ΚΕΚ
ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε και η Ε.Ψ.Υ.Κ.Α. που είναι ο φορέας – συντονιστής του Έργου. Η υλοποίηση του ΙΡΙΣ
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
ΜΕΛΕΤΗ: Αποτύπωση της κατάστασης στη Περιφερειακή Ενότητα της αγοράς εργασίας και ειδικότερα σε
σχέση με δραστηριότητες κοινωνικής οικονομίας σε αντιστοίχηση με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της
ομάδας στόχου.
ΔΙΚΤΥΩΣΗ: Ενημέρωση και προσέλκυση των κοινωνικών εταίρων, δημιουργία ιστοσελίδας, διασύνδεση με
δομές υποστήριξης της ομάδας στόχου αλλά και άλλα συναφή έργα.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ενημερώσεις, εκδηλώσεις, διανομή πληροφοριακού υλικού
κλπ.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: Υλοποίηση 3 προγραμμάτων κατάρτισης, σε 45 άνεργους, που πάσχουν από ψυχική νόσο ή/και
νοητική υστέρηση με τίτλο: «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας και
κοινωνικών συνεταιρισμών» ως εξής:
ΤΜΗΜΑ Α΄: Απευθύνεται σε 15 άνεργους άνδρες και γυναίκες που πάσχουν από ψυχική νόσο. Το πρόγραμμα
έχει διάρκεια 250 ώρες και θα υλοποιηθεί σε πιστοποιημένη δομή Θεσσαλονίκης,
ΤΜΗΜΑ Β΄: Απευθύνεται σε 15 άνεργους άνδρες και γυναίκες που πάσχουν από ελαφρά νοητική υστέρηση
ή/και συνοδές ψυχικές Διαταραχές. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 250 ώρες και θα υλοποιηθεί σε
πιστοποιημένη δομή Θεσσαλονίκης,
ΤΜΗΜΑ Γ΄: Απευθύνεται σε 15 άνεργους άνδρες και γυναίκες που πάσχουν από ψυχική νόσο. Το πρόγραμμα
έχει διάρκεια 250 ώρες και θα υλοποιηθεί σε πιστοποιημένη δομή Κατερίνης στη Π.Ε. Πιερίας,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: 900 συνεδρίες ατομικές και ομαδικές. Εκπόνηση των
Business Plans του ΚΟΙΣΠΕ, εκδηλώσεις, παραγωγή και διανομή υλικού πληροφόρησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή
αιτήσεων συμμετοχής στην έδρα της Ε.Ψ.Υ.Κ.Α. ή στα κατά τόπους ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. Συγκεκριμένα:
 Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.: Γιαννιτσών 31, 54627, Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. 2310511431, EMAIL: epsyka@otenet.gr
 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.: Θεσσαλονίκη, Πλούτωνος 27, τηλ. 2310801070, E-MAIL:
aneth@aneth.gr
 ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε: Κατερίνη, 16ης Οκτωβρίου 17Β, τηλ. 2351027541, E-MAIL: pieriki@otenet.gr
 ή στην ιστοσελίδα www.asiris.gr

