ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το Σχέδιο Δράσης έχει εγκριθεί στα πλαίσια 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 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου
δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.
Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο) και την Ελλάδα, με Ενδιάμεσο Φορέα
Διαχείρισης την Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την
Κοινωνική Οικονομία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Ο προϋπολογισμός κόστους είναι 535.000 € και η διάρκεια
υλοποίησης 2 χρόνια (από 1-7-2012 μέχρι 30-6-2014).

Αναλυτικές πληροφορίες για το Σχέδιο Δράσης (περιεχόμενο,
στόχος, περιοχή παρέμβασης κ.λπ) και τους Ωφελούμενους
(κατηγορίες, προϋποθέσεις συμμετοχής, αίτηση και
δικαιολογητικά συμμετοχής κ.λπ) παρέχονται στους
ενδιαφερόμενους στην ιστοσελίδα της Α.Σ. «Ο ΤΡΟΧΟΣ»:
http://topeko.oas.gr καθώς και στα παρακάτω σημεία:

Τοπικές Δράσεις
Κοινωνικής Ένταξης για
Ευάλωτες Ομάδες - ΤΟΠΕΚΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
«Ο ΤΡΟΧΟΣ»
ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ: «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ»

ΣΗΤΕΙΑ
Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. ΟΤΑ
Διεύθυνση: Ανθέων 5, 72300 Σητεία
Τηλέφωνα: 28430-23590 και 25887
Φαξ: 28430-25341
Υπεύθυνη: Λεθιωτάκη Χαρά

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Το Σχέδιο Δράσης αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση ενεργειών
και δράσεων που έχει στόχο την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην
εργασία 100 ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων βάσει
διαγνωσμένων αναγκών των ιδίων αλλά και της τοπικής αγοράς
εργασίας της περιοχής παρέμβασης.
Για το σκοπό αυτό, οι ωφελούμενοι που θα επιλεγούν να
συμμετάσχουν, θα προετοιμαστούν κατάλληλα μέσα από
στοχευμένες ενέργειες πληροφόρησης, συμβουλευτικής,
υποστήριξης και κατάρτισης έτσι ώστε:
• οι ωφελούμενοι που θα προσληφθούν από επιχειρήσεις θα έχουν
προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να καλύπτουν πραγματικές και
διαπιστωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων.
• οι ωφελούμενοι που θα προωθηθούν για επιδότηση/επιχορήγηση από άλλα προγράμματα θα προετοιμαστούν
κατάλληλα για την ένταξη τους στο αντίστοιχο πρόγραμμα.
• οι ωφελούμενοι που θα συστήσουν τη δική τους επιχείρηση θα
προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε οι επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν,
να καλύπτουν διαπιστωμένες ανάγκες της περιοχής παρέμβασης
και να βασίζονται στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
της περιοχής.

Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ
Διεύθυνση: Αργυροπούλου 3
72100 Άγιος Νικόλαος
Τηλέφωνο: 28410-91110
Φαξ: 28410-91120
Υπεύθυνη: Μενεγάκη Κατερίνα

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
Δήμος Ιεράπετρας, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΠΟΛΙΤΕΙΑ
Διεύθυνση: κτίριο Μελίνα Μερκούρη
Δημοκρατίας 31, β όροφος Τ.Κ. 72200
Τηλέφωνο: 28423-40326
Υπεύθυνη: Μαρκάκη Σοφία

ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου
Διεύθυνση: Τζερμιάδων, Τ.Κ. 72052
Τηλέφωνο: 28443-40140
Φαξ: 28440-89051
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ΣΤΟΧΟΣ

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Φορέας υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης είναι η Αναπτυξιακή
Σύμπραξη: «Ο ΤΡΟΧΟΣ» που ιδρύθηκε στις 23-4-2012 και
λειτουργεί με τη μορφή της Αστικής μη κερδοσκοπικής
Εταιρείας.
Στην Α.Σ «Ο ΤΡΟΧΟΣ» συμμετέχουν οι παρακάτω δέκα (10)
Φορείς - Εταίροι:
• Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. ΟΤΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Συντονιστής Εταίρος)
Δήμος Αγίου Νικολάου
Δήμος Ιεράπετρας
Δήμος Σητείας
Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου
Επιμελητήριο Λασιθίου
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λασιθίου
Σύλλογος Α.Μ.Ε.Α. Ιεράπετρας
ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης
Τεχνική Εκπαιδευτική ΚΕΚ Α.Ε

Η Α.Σ «Ο ΤΡΟΧΟΣ» στεγάζεται στα Γραφεία του Οργανισμού
Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε ΟΤΑ στην Σητεία (Ανθέων 5 - Τ.Κ.
723 00).

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου Δράσης είναι η Περιφερειακή
Ενότητα Λασιθίου που περιλαμβάνει τους Δήμους:
•
•
•
•

Αγίου Νικολάου
Ιεράπετρας
Σητείας
Οροπεδίου Λασιθίου

Οι 100 ωφελούμενοι:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Θα καταρτιστούν για 135 ώρες σε ένα από τα 5 προγράμματα
κατάρτισης που πραγματοποιούνται από την πράξη.

Οι ωφελούμενοι πρέπει:
α) να είναι άνεργοι/ες, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα
Ανεργίας του ΟΑΕΔ. ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ,
εκτός Μητρώου ανεργίας.
β) να είναι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.
γ) να ανήκουν σε μια τουλάχιστον από τις παρακάτω
κατηγορίες:

Θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για την συμμετοχή τους σε
ένα από τα προγράμματα κατάρτισης.

• Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας

20 ωφελούμενοι θα λάβουν πιστοποιητικό εξειδικευμένων
δεξιοτήτων από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

• Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών

Θα δεχτούν Εξατομικευμένη Συμβουλευτική στήριξη για 20
συνεδρίες κάθε ωφελούμενος, ανάλογα με τους στόχους του
(εάν πηγαίνει για επιχειρηματική δραστηριότητα ή
απασχόληση).

60 ωφελούμενοι θα απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας
επιχειρήσεων αξιοποιώντας μάλιστα για τους νέους κάτω των
25 ετών τη δυνατότητα του άρθρου 43 του νόμου 3986/2011
για απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.
40 ωφελούμενοι θα ξεκινήσουν ατομική και συλλογική
επιχειρηματική δραστηριότητα ιδρύοντας 15 επιχειρήσεις
(εκ των οποίων 5, με συμμετοχή 30 τουλάχιστον
ωφελούμενων, θα είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές
Επιχειρήσεις είτε Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού είτε
Κοινωνικής Φροντίδας.)
Αναμένεται να ωφεληθούν και
προτεραιότητα στους τομείς
Εναλλακτικού Τουρισμού, ΤΠΕ
προσλάβουν ανέργους και
Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

60 επιχειρήσεις - κατά
Πράσινης Οικονομίας,
και Πολιτισμού που θα
επομένως θα τύχουν

/απειλούμενα από φτώχεια
• Άτομα με αναπηρία
• Πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
1. Αίτηση συμμετοχής
2. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ ή βεβαίωση
εγγραφής στο ειδικό Μητρώο του ΟΑΕΔ
3. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή σχετική
Υπεύθυνη δήλωση.
4. Αντίγραφο μισθωτηρίου κατοικίας αν υπάρχει
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή
Αντίγραφο Διαβατηρίου
7. Εκκαθαριστικό Τελευταίου Οικονομικού Έτους
από την Εφορία
8. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
9. Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας, χρήσης
Υπολογιστών εάν υπάρχουν
10. Δικαιολογητικά ένταξης υποψηφίου σε Ευπαθή
Κοινωνική Ομάδα της Πράξης.

