Net Aid FoRCe
«∆ίκτυο Αρωγής και Προώθησης της Απασχόλησης για ΡΟΜΑ, Μονογονεϊκές Οικογένειες
και Γυναίκες Θύµατα Ενδοοικογενειακής Βίας »
Αναπτυξιακή Σύµπραξη
«∆ίκτυο Αρωγής και προώθησης της απασχόλησης για ΡΟΜΑ, Μονογονεϊκές οικογένειες
και γυναίκες θύµατα ενδοοικογενειακής βίας. (µε διακριτικό τίτλο Net Aid FoRSe)»
ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»
Το έργο «∆ράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων οµάδων ∆ήµων Αγρινίου, Περιφερειακής Ενότητας
Αιτωλοακαρνανίας» υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύµπραξη « ∆ίκτυο Αρωγής και προώθησης της
απασχόλησης για ΡΟΜΑ, Μονογονεϊκές Οικογένειες και γυναίκες θύµατα ενδοοικογενειακής βίας (Net Aid
ForSe)» και αφορά τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικά οµάδων (ΕΚΟ) του πληθυσµού.
Συγκεκριµένα αφορά στην προετοιµασία του πληθυσµού – στόχου για την εύρεση εργασίας. Απευθύνεται σε ανέργους,
κατοίκους των ∆ήµων Αγρινίου, που ανήκουν στις παρακάτω Ευπαθείς Κοινωνικά Οµάδες: µακροχρόνια άνεργοι άνω
των 45 ετών µε χαµηλά τυπικά προσόντα, αρχηγούς µονογονεϊκών οικογενειών, γυναίκες θύµατα ενδοοικογενειακής
βίας, άτοµα στα όρια της φτώχειας, άτοµα µε θρησκευτικές και πολιτισµικές ιδιαιτερότητες-ROM, όπως αυτές
προσδιορίζονται από τους όρους της πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Οικονοµία,
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «∆ίκτυο Αρωγής και προώθησης της απασχόλησης για ΡΟΜΑ, Μονογονεϊκές
Οικογένειες και γυναίκες θύµατα ενδοοικογενειακής βίας (Net Aid ForSe)»συστάθηκε για την υλοποίηση του
συγκεκριµένου έργου µε στόχο την εξασφάλιση της δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων
κοινωνικά οµάδων 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 ∆υναµικού 2007-2013»
που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.
Ωφελούµενοι της πράξης είναι 80 άνεργοι, εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕ∆, οι οποίοι διαµένουν στο ∆ήµο
Αγρινίου - Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και ανήκουν στις παρακάτω Ευπαθείς Κοινωνικά Οµάδες:
µακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών µε χαµηλά τυπικά προσόντα, αρχηγούς µονογονεϊκών οικογενειών,
γυναίκες θύµατα ενδοοικογενειακής βίας, άτοµα στα όρια της φτώχειας, άτοµα µε θρησκευτικές και πολιτισµικές
ιδιαιτερότητες-ROM.
Ενδεικτικά οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου αφορούν:


Κατάρτιση Ωφελούµενων: Η πράξη έχει σχεδιάσει να υλοποιήσει τέσσερα προγράµµατα κατάρτισης των 120
ωρών τα οποία θα είναι 48 ώρες θεωρία και 72 πρακτική.



Συµβουλευτική Ωφελουµένων: Εξατοµικευµένη ενηµέρωση και υποστήριξη των ωφελουµένων για τους στόχους
του σχεδίου και τη συνολική προετοιµασία τους προκειµένου να προχωρήσουν σε είσοδο ή επανένταξη στην αγορά
εργασίας.



∆ικτύωση Ωφελουµένων: Λειτουργία και συντήρηση ανοικτού portal επικοινωνίας όπου θα γίνονται συζητήσεις
σχετικά µε το έργο και τις οµάδες στόχου, ενηµέρωση κλπ.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν περαιτέρω για το έργο και τη δυνατότητα συµµετοχής τους, από ∆ευτέρα
02/01/2013 έως Παρασκευή 18/01/2013 και ώρες 09.00-14.00 στα παρακάτω σηµεία ενηµέρωσης:
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