ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ- ΙΟΝΙΑ ΠΥΛΗ

Το Έργο αφορά σε 60 ανέργους.
Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις του Έργου έχουν οι
ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν αθροιστικά τις κατωτέρω
προϋποθέσεις:
α) να είναι άνεργοι, άνω των 18 ετών εγγεγραμμένοι/ες στα
Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε
ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.
β) να είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή
της περιφερειακής ενότητας Θεσπρωτίας

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, ΤΟΝ
ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο Έργο είναι
:
1. Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής με τα στοιχεία του
υποψηφίου (παραλαμβάνεται από το γραφείο ενημέρωσης)
2. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
του υποψηφίου
3. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ
4. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή σχετική υπεύθυνη
δήλωση του υποψηφίου (νομίμως επικυρωμένη)
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση
του υποψηφίου (νομίμως επικυρωμένη)
6. Φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού
σημειώματος της εφορίας του υποψηφίου
7. Φωτοτυπία πτυχίου σπουδών/ ξένων γλωσσών (εφόσον
υπάρχουν)
8. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης
(εφόσον υπάρχουν)
Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου λειτουργεί Γραφείο
Ενημέρωσης (info-desk). Το Γραφείο Ενημέρωσης εξυπηρετεί
τους ενδιαφερόμενους για πληροφορίες, αιτήσεις και τα σχετικά
με την εκδήλωση ενδιαφέροντος έντυπα (οδηγός,
ερωτηματολόγιο, ανακοινώσεις)
Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 – 14.00.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 30/10/2013
Προσοχή: Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η
ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομίου δε λαμβάνεται υπόψη.
΄Οσες αιτήσεις υποβληθούν ταχυδρομικά, θα θεωρηθούν
εμπρόθεσμες μόνο αν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι
την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (info‐desk):
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ:
Κυρά Βασιλικής 13(Ισόγειο) Τηλ. 2665029487
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
‐ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Τηλ. 2666360100

«Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 7
«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένων στις
ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ)» της
Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3
«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του
Ε.Π.«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».
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ΠΟΙΟΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΤΙ ΑΦΟΡΑ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:
«ΙΟΝΙΑ ΠΥΛΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Το έργο «ΙΟΝΙΑ ΠΥΛΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ,
ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» αφορά στην ενεργοποίηση
και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα
διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των
αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.

«Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 7
«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση
προσαρμοσμένων στις ανάγκες των Τοπικών
Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ)» της Κατηγορίας
Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα
Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην Απασχόληση» του Ε.Π.«ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η κατεύθυνση του Σχεδίου Δράσης θα μπορούσε να
συνοψιστεί ως εξής:

3. Δήμος Σουλίου
4. Σύλλογος Ξενοδόχων Θεσπρωτίας
5. Εμπορικός Σύλλογος Παραμυθιάς
6. Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε.
7. Σύλλογος Ιχθυοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας
8. Equal Society-Κοινωνία ΄Ισων Ευκαιριών

Ενίσχυση, προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων της
περιοχής παρέμβασης αγροτική παραγωγή, ιχθυοκαλλιέργειες και
κτηνοτροφία με παράλληλη ενίσχυση του τουρισμού και
ενσωμάτωση αρχών ισόρροπης ανάπτυξης.
Στόχος του στρατηγικού σχεδίου είναι η αξιοποίηση των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των ενδογενών
χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης.
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Εξατομικευμένη ενημέρωση και συμβουλευτική
υποστήριξη των ωφελουμένων για την είσοδο ή
επανένταξη στην αγορά εργασίας- επιχειρηματική
συμβουλευτική.

ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Δημιουργία ανοιχτού portal επικοινωνίας όπου θα
γίνονται συζητήσεις σχετικά με την αγορά εργασίας,
τα επιδοτούμενα προγράμματα, κλπ.

Με κεντρικό άξονα τα ισχυρότερα σημεία της περιοχής
παρέμβασης, τα τοπικά προϊόντα και τον τουρισμό (πρωτογενής
και τριτογενής τομέας), το Σχέδιο Δράσης προτείνει μία σειρά
παρεμβάσεων που ενσωματώνουν στοιχεία καινοτομίας, ενεργούς
συμμετοχής και σύμμετρης ανάπτυξης. Η συνολική προσέγγιση
ξεφεύγει από την έως σήμερα παραδοσιακή θεώρηση της
αγροτικής ανάπτυξης και ενσωματώνει συνδυαστικές και
συμπληρωματικές δράσεις που εξασφαλίζουν τον ολοκληρωμένο
χαρακτήρα του Σχεδίου.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

–

Συγκεκριμένα:

- Υλοποίηση 1 προγράμματος κατάρτισης (100 ωρών)
με αντικείμενο τις «Μέθοδοι και κανόνες συσκευασίας
και τυποποίηση προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας»:
-Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν 20 καταρτιζόμενοι/ες
-Σύνολο ωφελούμενων: 20

Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ –
ΙΟΝΙΑ ΠΥΛΗ»
αποτελείται από τους παρακάτω φορείς:

2. Επιμελητήριο Θεσπρωτίας

Η πράξη έχει σχεδιάσει να υλοποιήσει 3
προγράμματα κατάρτισης με τη συμμετοχή συνολικά
60 ανέργων.

- Υλοποίηση 2 προγραμμάτων κατάρτισης (100
ωρών) με αντικείμενο την «Εναλλακτικές μορφές
τουρισμού σε σχέση με τις τοπικές ανάγκες και
δυνατότητες»:
-Σε κάθε πρόγραμμα θα συμμετέχουν 20
καταρτιζόμενοι/-ες.
-Σύνολο ωφελούμενων: 40

Για τους σκοπούς του Έργου συστάθηκε η
Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ – ΙΟΝΙΑ
ΠΥΛΗ».

1. Εργασία Εκπαιδευτική Ε.Π.Ε. Συντονιστής Εταίρος.
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