ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ «ΙΡΙΣ»
Οι κατηγορίες των δράσεων και οι εταίροι της Α.Σ. που τις
υλοποιούν είναι οι εξής:
ΜΕΛΕΤΗ: Αποτύπωση της κατάστασης της αγοράς εργασίας
στη κάθε Περιφερειακή Ενότητα και ειδικότερα σε σχέση με
δραστηριότητες κοινωνικής οικονομίας
ΔΙΚΤΥΩΣΗ: Ενημέρωση και προσέλκυση των κοινωνικών
εταίρων, δημιουργία ιστοσελίδας, διασύνδεση με δομές και
άλλα Σχέδια.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Ενημερώσεις, εκδηλώσεις, αφίσες, φυλλάδια, Τύπος κλπ..
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Διαχείριση του έργου
σύμφωνα με τη διαχειριστική επάρκεια και τον κανονισμό
λειτουργίας.
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. Διάρκεια 250 ώρεςΘεσσαλονίκη.
ΤΜΗΜΑ Β΄: Απευθύνεται σε 15 άνεργους άνδρες και γυναίκες
που πάσχουν από ελαφριά νοητική υστέρηση ή/και συνοδές
ψυχικές Διαταραχές. Διάρκεια 250 ώρες Διάρκεια 250 ώρεςΘεσσαλονίκη.
ΤΜΗΜΑ Γ΄: Απευθύνεται σε 15 άνεργους άνδρες και γυναίκες
που πάσχουν από ψυχική νόσο. Διάρκεια 250 ώρες - Πιερία
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
συνεδρίες συμβουλευτικής ατομικές και ομαδικές. Εκπόνηση
των Business Plans του ΚΟΙΣΠΕ, εκδηλώσεις, παραγωγή και
διανομή υλικού πληροφόρησης.

Η Πράξη 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»
2007-2013». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο.
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ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙΣ

Θα υποβάλλεις ΑΙΤΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 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.
2310502691,
EMAIL: epsyka@otenet.gr
 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.:
Θεσσαλονίκη, Πλούτωνος
27, τηλ. 2310 601070
 ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Α.Ε: Κατερίνη, 16ης
Οκτωβρίου 17Β,
τηλ. 23510 27541
Από Δευτέρα έως
Παρασκευή,
από τις 09.00 – 14.30
μέχρι και την
…………………….

Το Σχέδιο ΙΡΙΣ αφορά στη μελέτη και εφαρμογή υποστηρικτικών
μέτρων συμβουλευτικής, κατάρτισης και τεχνικής υποστήριξης 45
ανέργων ατόμων με ψυχικές διαταραχές ή/και νοητική υστέρηση
της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης και της Περιφερειακής
Ενότητας Πιερίας, ώστε αυτοί να τοποθετηθούν σε θέσεις
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή να αναπτύξουν επιχειρηματική
δράση
σε
επιχειρήσεις
κοινωνικής
οικονομίας
(ΣΥΣΤΑΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΚΟΙΣΠΕ).

ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΙΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
Η Ε.Ψ.Υ.Κ.Α, Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
Η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., ΤΟ ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
Αντίγραφο Κάρτας ανεργίας επικυρωμένο
Επικυρωμένο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
Πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας
Εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2012
Αντίγραφο τίτλου σπουδών
Γνωμάτευση Δημόσιου Φορέα που πιστοποιεί το ποσοστό
αναπηρίας

