
 

Net Aid FoRCe 

«∆ίκτυο Αρωγής και Προώθησης της Απασχόλησης για ΡΟΜΑ, Μονογονεϊκές Οικογένειες 

και Γυναίκες Θύµατα Ενδοοικογενειακής Βίας » 

 

∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

«∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ 

ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» 

Η πράξη υλοποιείται 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 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. 

Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη  

«∆ίκτυο Αρωγής και Προώθησης της Απασχόλησης για ΡΟΜΑ, Μονογονεϊκές 

Οικογένειες και Γυναίκες Θύµατα Ενδοοικογενειακής Βίας » 

µε διακριτικό τίτλο «Net Aid FoRSe» 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

τους/τις ενδιαφερόµενους/ες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά οµάδες των ατόµων ευρισκόµενα σε 

κατάσταση φτώχειας/απειλούµενα από φτώχεια, µε θρησκεύτηκες και πολιτισµικές ιδιαιτερότητες,   

µακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 µε χαµηλά τυπικά προσόντα, αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών, γυναίκες 

θύµατα ενδοοικογενεϊακής βίας, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων 

συµµετοχής. 

Στη συνέχεια παραθέτονται, πληροφορίες για τη πράξη και τη διαδικασία συµµετοχής. 

1. Στόχος της Πράξης 

Στόχος της Πράξης είναι η ενηµέρωση και ενεργοποίηση των τοπικών φορέων και η προετοιµασία ανέργων 

για την είσοδο ή επανένταξή τους στην αγοράς εργασίας. Το Έργο απευθύνεται σε ανέργους που ανήκουν 

στις παρακάτω Ευπαθείς Κοινωνικά Οµάδες: µακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών µε χαµηλά τυπικά 

προσόντα, άτοµα ευρισκόµενα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούµενα από φτώχεια, αρχηγοί µονογονεϊκών 

οικογενειών, γυναίκες θύµατα ενδοοικογενεϊακής βίας και άτοµα µε θρησκεύτηκες και πολιτισµικές 

ιδιαιτερότητες-ROM .  

2. Φορέας Υλοποίησης 

Για τους σκοπούς της Πράξης συστήθηκε η Αναπτυξιακή Σύµπραξη µε την επωνυµία «∆ίκτυο Αρωγής και 

Προώθησης της Απασχόλησης για ΡΟΜΑ, Μονογονεϊκές Οικογένειες και Γυναίκες Θύµατα 

Ενδοοικογενειακής Βίας »µε διακριτικό τίτλο «Net Aid FoRSe». 

Στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη «Net Aid FoRSe» συµµετέχουν φορείς µε κύρος και µεγάλη εµπειρία τόσο 

από τον δηµόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τοµέα.  



 

3. ∆ράσεις για τους Ανέργους της Οµάδας Στόχου  

Οι δράσεις του προγράµµατος στοχεύουν στην προετοιµασία των ανέργων της οµάδας στόχου για είσοδο ή 

επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγµατοποιηθούν: 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ  

Τέσσερα (4) προγράµµατα κατάρτισης 120 διδακτικών ωρών (48 ώρες θεωρία και 72 ώρες πρακτική) 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ  

Τρεις (3) κύκλοι µαθηµάτων σε θέµατα επιχειρηµατικότητας, καινοτοµίας, ξενόγλωσση επαγγελµατική 

ορολογία, διασφάλιση ποιότητας, κοινωνική οικονοµία και κοινωνική επιχειρηµατικότητα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

Εξατοµικευµένη ενηµέρωση και συµβουλευτική υποστήριξη των ωφελουµένων για την είσοδο ή επανένταξη 

στην αγορά εργασίας.  

∆ΙΚΤΥΩΣΗ  

∆ηµιουργία ανοιχτού portal επικοινωνίας όπου θα γίνονται συζητήσεις σχετικά µε την αγορά εργασίας, τα 

επιδοτούµενα προγράµµατα, κλπ.   

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ  

Εναλλακτικές µορφές τουρισµού σε σχέση µε τις τοπικές 

ανάγκες και δυνατότητες (διάρκειας 120 ωρών - 48 ώρες 

θεωρία & 72 ώρες πρακτική) 

1 τµήµα 20 άτοµα 

Μέθοδοι παραγωγής, τυποποίησης και προώθησης 

βιολογικών προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης     
2 τµήµατα 20 άτοµα/ τµήµα 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων Λιανικού Εµπορίου  1 τµήµα 20 άτοµα 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2 τµήµατα 15 άτοµα/ τµήµα 

«Ανοικτά» σεµινάρια ειδικής θεµατολογίας 2 τµήµατα 20 άτοµα/ τµήµα 

Κοινωνική οικονοµία και κοινωνική επιχειρηµατικότητα 1 τµήµα 10 άτοµα/ τµήµα 

4. Επιλέξιµος Πληθυσµός – ∆ικαίωµα Συµµετοχής 

Στις δράσεις της Πράξης έχουν δικαίωµα συµµετοχής οι άνεργοι που ανήκουν στις παρακάτω Ευπαθείς 

Κοινωνικά Οµάδες: µακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών µε χαµηλά τυπικά προσόντα, άτοµα ευρισκόµενα 

σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούµενα από φτώχεια, αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών, γυναίκες θύµατα 

ενδοοικογενεϊακής βίας και άτοµα µε θρησκεύτηκες και πολιτισµικές ιδιαιτερότητες-ROM .  

Η Πράξη αφορά σε 80 ανέργους. ∆ικαίωµα συµµετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόµενοι/ες 

που πληρούν αθροιστικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις: 

α) να είναι άνεργοι, εγγεγραµµένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ∆ και µε κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε 

ειδικό κατάλογο του ΟΑΕ∆, εκτός Μητρώου ανεργίας. 

β) να είναι µόνιµοι κάτοικοι της περιοχής παρέµβασης, δηλαδή του ∆ήµου Αγρινίου. 

γ) να ανήκουν στις παρακάτω Ευπαθείς Κοινωνικά Οµάδες: µακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών µε 

χαµηλά τυπικά προσόντα, άτοµα ευρισκόµενα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούµενα από φτώχεια, αρχηγοί 

µονογονεϊκών οικογενειών, γυναίκες θύµατα ενδοοικογενεϊακής βίας και άτοµα µε θρησκεύτηκες και 

πολιτισµικές ιδιαιτερότητες-ROM .  

 

 



 

 

 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής στην Πράξη είναι : 

1. Συµπληρωµένη αίτηση συµµετοχής µε τα στοιχεία του υποψηφίου (παραλαµβάνεται από το γραφείο 

ενηµέρωσης) 

2. Φωτογραφίες 

3. Φωτοτυπία δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του υποψηφίου 

4. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ 

5. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαµονής ή σχετική υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου 

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή σχετική υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου 

7. Φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σηµειώµατος της εφορίας του υποψηφίου 

8. Φωτοτυπία τίτλου σπουδών / ξένων γλωσσών (εφόσον υπάρχουν) 

9. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραµµάτων κατάρτισης (εφόσον υπάρχουν)  

10. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ότι ο υποψήφιος ανήκει σε µία ή περισσότερες 

από τις κατηγορίες Ευπαθών κοινωνικά Οµάδων της δράσης (µακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών µε 

χαµηλά τυπικά προσόντα, άτοµα ευρισκόµενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούµενα από φτώχεια, 

άτοµα µε αναπηρία, οικονοµικοί µετανάστες) 

11. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕ∆ (µόνο για τους µακροχρόνια άνεργους άνω των 45 ετών µε 

χαµηλά τυπικά προσόντα) 

12. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος του τελευταίου οικονοµικού έτους ή υπεύθυνη δήλωση από 

την εφορία Μη Υποβολής Φορολογικής ∆ήλωσης και Μη Εισοδήµατος ή σε περίπτωση απορίας 

φωτοτυπία του Βιβλιαρίου Απορίας (Βιβλιάριο Πρόνοιας) (µόνο για τα άτοµα ευρισκόµενα σε κατάσταση 

φτώχειας / απειλούµενα από φτώχεια. 

5. Παραλαβή Αιτήσεων Συµµετοχής 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης λειτουργούν Γραφεία Ενηµέρωσης στα παρακάτω σηµεία: 

ΤΡΙΧΩΝΙ∆Α Α.Ε. 
Αναπτυξιακή 

Ανώνυµη Εταιρεία 
Ο.Τ.Α. 

 Πλατεία ∆ηµαρχείου, 
Καινούργιο,       

∆ήµου Αγρινίου 
 

Τηλ:26410 39007 
 

       Fax: 2641049645 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
∆ΗΜΟΥ 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
∆αγκλή 27, 
ΑΓΡΙΝΙΟ 

 
 

Τηλ.: 26410 55655 
 

Fax: 26410 27451 

EUROTEAM ΚΕΚ 
Α.Ε. 

Αναπαύσεως 14,  
ΑΓΡΙΝΙΟ 

 
 
 
 

Τηλ.: 26410 25019 
 

Fax: 26410 25611 

DATA RC-
Εταιρεία Μελετών 
και Συµβούλων 
Βελτέτσιου 1 

      &Μεζωνος  
          Πάτρα 
 
 
Τηλ:2610622027 

 
Fax:2610240902 

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΟ 
∆ΙΚΤΥΟ ΟΤΑ για 
την υποστήριξη 
Ελληνοτσιγγάνων 
«∆ΙΚΤΥΟ ROM»  
Θηβών 499, 

Αγάλεω 

Τηλ.:2105900986 

Fax:2105913460 

Οµοσπονδία 

Επαγγελµατιών – 

Βιοτεχνών και 
Εµπόρων 

Αιτωλοακαρνανίας 
Μπαϊµπά 27, 

Αγρίνιο 

Τηλ.;2641022713 

Fax:2641022713 

Τα Γραφεία Ενηµέρωσης εξυπηρετούν τους ενδιαφερόµενους για πληροφορίες, αιτήσεις και τα σχετικά µε 

την εκδήλωση ενδιαφέροντος έντυπα (οδηγός, ερωτηµατολόγιο, ανακοινώσεις) καθηµερινά ∆ευτέρα – 

Παρασκευή ώρες: 09.00 – 14.00.  

6. Προθεσµίες και ∆ιαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συµµετοχής 

Οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής αυτοπροσώπως, ή µέσω 

εξουσιοδοτηµένου προσώπου (απαιτείται θεωρηµένη από δηµόσια αρχή ως προς το γνήσιο της υπογραφής 

εξουσιοδότηση) ή µε υπηρεσία ταχυµεταφορών ή ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή. Οι αιτήσεις 

γίνονται δεκτές από τα παραπάνω Γραφεία Ενηµέρωσης καθηµερινά από τις 02/01/2013 έως τις 

18/01/2013, ώρες: 09:00-14:00. 



 

Προσοχή: Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής, η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου δε 

λαµβάνεται υπόψη. Όσες αιτήσεις υποβληθούν ταχυδροµικά, θα θεωρηθούν εµπρόθεσµες µόνο αν 

παραληφθούν και πρωτοκολληθούν µέχρι την ως άνω ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής τους. 

 

Για την Αναπτυξιακή Σύµπραξη 

 «Net Aid FoRSe» 

 

 

Μοσχολιός Παύλος 

Πρόεδρος ∆.Σ. της Α.Σ.  


