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«MoreThanAJob - Reinforcing social and solidarity economy for the unemployed,
uneducated and refugees»
Πέντε χώρες συνεργάζονται για να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ των φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας και της Δημόσιας Διοίκησης, στηρίζοντας παράλληλα στην κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση των
ευάλωτων ομάδων.
Η χρηματοπιστωτική κρίση στην Ευρώπη, καθώς και η ασταθής οικονομική και πολιτική κατάσταση σε πολλές χώρες της
Μεσογείου, ταλάνισαν έντονα το εφαρμοζόμενο οικονομικό μοντέλο. Επιπλέον, περίπου 15 εκατομμύρια άνθρωποι
(μετανάστες και πρόσφυγες) οι οποίοι κατάγονται από τρίτες χώρες, ζουν σήμερα στη περιοχή της Μεσογείου προκειμένου
να βρουν εργασία ή να εισέλθουν στο εκπαιδευτικό σύστημα. Επομένως, έχει καταστεί προφανές ότι χρειάζονται νέες και
αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις στο αναδυόμενο αυτό πρόβλημα. Οι μετασχηματισμοί στην οικονομία, οι οποίοι έχουν
σοβαρό κοινωνικό αντίκτυπο, τοποθέτησαν στον πυρήνα αντιμετώπισης των νέων προκλήσεων τους φορείς της Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ), οι οποίοι δύνανται να βοηθήσουν να μετατρέψουν αυτές τις προκλήσεις σε ευκαιρίες.
Το έργο «MoreThanAJob - Reinforcing social and solidarity economy for the unemployed, uneducated and refugees»
προωθεί ένα πλαίσιο βέλτιστων πρακτικών, που έχει προηγουμένως προσδιοριστεί και μελετηθεί και αφορά την ένταξη των
ανέργων (συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των αμόρφωτων) στο σύστημα εργασίας και εκπαίδευσης. Το πλαίσιο
αυτό βασίζεται στη συνεργασία των φορέων της ΚΑΛΟ και του Δημόσιου Τομεά για την αποτελεσματικότερη παροχή των
σχετικών υπηρεσιών τους. Ο στόχος αυτό θα επιτευχθεί επιπλέον μέσω πιλοτικών επιμέρους έργων με στόχο τη διασφάλιση
μακροπρόθεσμων επιπτώσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Το έργο MoreThanAJob ξεκίνησε επίσημα στις 4
Σεπτεμβρίου 2019 και υλοποιείται σε 5 χώρες - εταίρους: Παλαιστίνη (An-Najah National University και Nablus Chamber of
Commerce and Industry), Ιορδανία (Mutah University), Λίβανος (BCTS - Business Consultancy and Training Services), Ιταλία
(CESIE) και Ελλάδα (Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTraining).
Η ημερίδα στην Ελλάδα θα παρέχει την ευκαιρία πληροφόρησης και ενημέρωσης δρώντων, μελλοντικών ωφελούμενων και
του ευρύ κοινού σχετικά με τους στόχους του έργου και τις δράσεις και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Επιπλέον, θα
προσφέρει την ευκαιρία δικτύωσης και ανταλλαγής γνώσεων από αντίστοιχα προγράμματα, έτσι ώστε να δημιουργηθούν
πιθανές συνεργασίες για τα μελλοντικά βήματα υλοποίησής του. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα.
Το MoreThanAJob έχει διάρκεια 36 μήνες, με συνολικό προϋπολογισμό 2 εκατ. Ευρώ και χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση με συνεισφορά 90%.
Για περισσότερες πληροφορίες:

H ιστοσελίδα του έργου MoreThanAJob:
http://www.enicbcmed.eu/projects/morethanajob
H ιστοσελίδα του προγράμματος ENI CBC Med:
http://www.enicbcmed.eu/home
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε:
Στην Ελλάδα:
Αθανάσιος Λακριντής, Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTraining
Email: lakrintis@eurotraining.gr; info@eurotraining.gr & Τηλ: +30 210 330 6086

Αυτό το έντυπο συντάχθηκε με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC Mediterranean Sea Basin. Το
περιεχόμενο αυτού του εγγράφου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Εκπαιδευτικού Οργανισμού EUROTraining και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τους φορείς διαχείρισης του Προγράμματος.

Ημερίδα του Έργου MoreThanAJob
Ημερομηνία: 23.07.2021
Ώρα: 10.30-13.30
Συνολική Διάρκεια: 3 ώρες
Εκδήλωση: Διαδικτυακή - Zoom
Zoom Meeting Link: https://zoom.us/j/98306909978?pwd=RFdmb0gyckFmYXNudVliRWJzSjlEZz09
Meeting ID: 983 0690 9978 & Passcode: 144448
10.30 - 10.35: Χαιρετισμοί
10.35 - 10.45: Παρουσίαση του Περιεχομένου και του Σκοπού της Εκδήλωσης

Μέρος Ι: Συνεδρία Πληροφόρησης
10.45 - 11.00: Συνολική Παρουσίαση του Έργου
11.00 - 11.15: Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων του Έργου
11.15 - 11.30: Συζήτηση και Ερωτήσεις (Ε & Α)
11.30 - 11.45: Διάλειμμα

Μέρος ΙΙ: Θεματικό Εργαστήριο Δρώντων
11.45 - 12.00: Παρουσίαση της Διαδικτυακής Πλατφόρμας του MoreThanAJob
12.00 - 12.15: Παρουσίαση της Πρόσκλησης Χρηματοδοτήσεων του Έργου
12.15 – 12.30: Συζήτηση και Ερωτήσεις (Ε & Α)
12.30 - 12.45: Διάλλειμα

Μέρος III: Θεματικό Εργαστήριο Δικτύωσης
12.45 - 12.50: Συνέργειες και το Έργο MoreThanAJob
12.50–12.55: Συνέργειες στο πλαίσιο του Προγράμματος ENI CBC MED
12.55–13.00: Συνέργειες πέραν του Προγράμματος ENI CBC MED
13.00 - 13.15: Δικτύωση και Αλληλεπίδραση
13.15 - 13.30: Σύνοψη και Ερωτήσεις (Ε & Α)

Αυτό το έντυπο συντάχθηκε με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC Mediterranean Sea Basin. Το
περιεχόμενο αυτού του εγγράφου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Εκπαιδευτικού Οργανισμού EUROTraining και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τους φορείς διαχείρισης του Προγράμματος.

