σίευση του Έργου
Έ
«Βεελτίωση Δεξξιοτήτων Ανέργων
Α
πο
ου ανήκουνν σε Ευπαθεείς Ομάδεςς
Προδημοσ
μέσω Καττάρτισης πο
ου οδηγεί σε Πιστοπ
ποίηση καιι Συνοδευττικές Δράσεις Προώθ
θησης στηνν
Απασχόλη
ηση και στην Επιχειρημ
ματικότητα
α».

Ο Αναπτυξιακός Σύννδεσμος Δυ
υτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ
Α), στο πλα
αίσιο της π
προσπάθειά
άς του για
α
ών προβλη
ημάτων τηςς Δυτικής Αθήνας,
Α
όπως ο υψηλλός δείκτηςς ανεργίας,,
εξυγίανση διαχρονικώ
ανέλαβε την υλοποίη
ηση του Έργγου «Βελτίίωση Δεξιοττήτων Ανέρ
ργων που α
ανήκουν σεε Ευπαθείςς
Ομάδες μέέσω Κατάρ
ρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίη
ηση και Συννοδευτικές Δράσεις Προώθησης
Π
ς
στην Απασ
σχόληση κα
αι στην Επιχχειρηματικό
ότητα».
Φορέας Χρ
ρηματοδότη
ησης του Έρ
ργου είναι η Περιφέρεεια Αττικής, η οποία σττηρίζει χρημ
ματοδοτικά
ά
τις ΟΧΕ/ ΒΑΑ
Β
που ενντάσσονταιι χωρικά σττην αρμοδιότητά της,, μέσω του
υ Ε.Π. «Ατττική 2014 ‐
2020».Το αναπτυξια
ακό εργαλλείο της Ολοκληρωμένης Χω
ωρικής Επέένδυσης (ΟΧΕ) που
υ
χρηματοδο
οτείται από
ότο ΕΣΠΑ 2014‐2020 μέσω
μ
του ΠΕΠ
Π Αττικήςς, αποτελείί για τη Δυττική Αθήνα
α
μια ευκαιρ
ρία ώστε νακαλύψει
ν
σημαντικό
ό μέρος τω
ων χρόνιων προβλημά
άτωνυποβάθμισης καιι
ανάπτυξηςς του ασττικού περιιβάλλοντος,, με εργα
αλείο την Στρατηγική Βιώσιμη
ης Αστικήςς
Ανάπτυξηςς(ΒΑΑ).
Μέσω του
υ έργου αυττού ο ΑΣΔΑ
Α, αποσκοπ
πεί στην εννίσχυση καιι ανάπτυξη των επαγγγελματικώνν
γνώσεων και δεξιο
οτήτων τω
ων ωφελού
ύμενων και την απο
ορρόφησή τους στο εργασιακό
ό
περιβάλλο
ον.
Πιο συγκεκκριμένα στο
οχεύει:
1. Στη
η συμπλήρω
ωση και ενίσ
σχυση των γνώσεων
γ
κα
αι των βασιικών δεξιοτή
ήτων των
ωφ
φελούμενωνν, καθώς κα
αι στην αναβ
βάθμιση τω
ων ειδικών επαγγελματ
ε
τικών δεξιοττήτων,
σύμ
μφωνα με πιστοποιημ
π
ένα επαγγεελματικά πεεριγράμματα,
2. Στη
ην ενίσχυση
η των δυναττοτήτων απα
ασχόλησης των ωφελο
ούμενων κα
αι ειδικότερ
ρα, την
προ
οώθησή του
υς στην απα
ασχόληση.

Αντικείμεννο του Έργο
ου είναι η παροχή
π
υπη
ηρεσιών εξα
ατομικευμέννης συμβου
υλευτικής, κατάρτισηςς
και πιστοπ
ποίησης σε 1.000 ωφελλούμενους. Ως ωφελού
ύμενοι νοούνται οι άνεργοι που ανήκουν
α
σεε
ευπαθείς κοινωνικές
κ
ομάδες καιι οι οποίοι είναι
ε
κάτοικκοι των Δήμ
μων που απαρτίζουν το
ον ΑΣΔΑ.
Το Έργο πεεριλαμβάνεει
 Εξα
ατομικευμέννη επαγγελλματική συμ
μβουλευτική και Mentoring (30 αττομικές συννεδρίες):
1. 10 Συννεδρίες πρινν την έναρξξη του προγγράμματος Κατάρτισης
Κ
ς για να γίνεει η
βέλτισ
στη σύγκλισ
ση των εκπα
αιδευτικών αναγκών το
ου με τα ανττικείμενα κατάρτισης,
κ
2. 10 Συννεδρίες κατά τη διάρκεεια της Κατά
άρτισης καιι
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3. 10 Συνεδρίες μετά
μ
τη Πισ
στοποίηση για
γ να οδηγγήσει τον ωφ
φελούμενο στη διαδικκασία
ρεσης εργασ
σίας
εύρ




Συννεχιζόμενη επαγγελματική κατάρττιση 220 ώρες σε συγκκεκριμένα θ
θεματικά ανντικείμενα
βάσ
σει των ανα
απτυξιακώνν προοπτικώ
ών της Περιφ
φέρειας και του δυναμ
μισμού των
παρ
ραγωγικών κλάδων της οικονομία
ας που θα αυξήσουν
α
τη
ην απασχολλησιμότητα των
ωφ
φελούμενωνν
Πισ
στοποίηση των
τ αποκτη
ηθεισών γνώ
ώσεων και δεξιοτήτων
δ
ν από τα παραπάνω
προ
ογράμματα
α μέσω αξιολλόγησης γννώσεων και ικανοτήτωνν από διαπιστευμένο φορέα
φ
πισ
στοποίησης προσώπωνν, σύμφωνα
α με το διεθ
θνές πρότυπ
πο ISO/IEC 1
17024 ή ΕΟΠΠΕΠ.

Τα θεματικκά αντικείμενα της Καττάρτισης θα
α είναι τα κά
άτωθι:
1. Υπάλληλλος Διοικητικής Υποστή
ήριξης
2. Στέλεχοςς διαχείριση
ης εφοδιασ
στικής αλυσ
σίδας
3. Στέλεχοςς διαχείριση
ης αποθήκη
ης
4. Πωλητής Λιανικής
σ Χρήση Τεχνικών κα
αι Εργαλείω
ων Social MediaMarketting
5. Ειδικός στη
6. Ειδικός Συστημάτω
Σ
ων Ηλεκτροννικού Εμπορ
ρίου (E‐Com
mmerce)
7. Ειδικός Σχεδιασμού
Σ
ύ Ιστοσελίδων & Εφαρμογών Κινη
ητών Συσκευ
υών
8. Τεχνικόςς Ηλεκτρονιικών Υπολογιστών & Δικτύων
Δ
9. Τεχνικόςς Συντήρησης Εγκατασ
στάσεων
το πρόγραμμα συμβο
Οι ωφελού
ύμενοι υπο
οχρεούνται να παρακο
ολουθούν ανελλιπώς
α
ουλευτικής,,
κατάρτισης καθώς κα
αι να συμμ
μετάσχουν στις
σ εξετάσ
σεις πιστοπο
οίησης γνώ
ώσεων και δεξιοτήτων
δ
ν
μετά την ολοκλήρωση των επ
παγγελματικών προγρ
ραμμάτων που περιλλαμβάνοντα
αι σε κάθεε
ε
εννώ για κάθεε ώρα κατά
άρτισης θα λαμβάνουν το εκπαιδευτικό επ
πίδομα τωνν
θεματική ενότητα,
5,00€/ ώρα
α.
Πιθανή ημ
μερομηνία έναρξης
έ
υπο
οβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων:2
25 Ιουνίου 2
2020
Οι αιτήσειςς για την συ
υμμετοχή τω
ων ωφελού
ύμενων θα πραγματοπο
π
οιηθούν μέέσω τουsite του ΑΣΔΑ.
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