ΣΤΟΧΟΣ

«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης ΕΚΟ Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων>>
είναι η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης στην κατεύθυνση
της ενεργοποίησης και κινητοποίησης των τοπικών φορέων με στόχο

την βελτίωση-αύξηση της απασχόλησης των ευάλωτων κοινωνικά
ομάδων και την κοινωνική τους ενσωμάτωση».

Πιο συγκεκριμένα το Σχέδιο δράσης έχει σκοπό:
Να διασφαλίσει στις μη προνομιούχες ομάδες σε όλη την περιοχή
παρέμβασης, καλύτερη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως
η συμβουλευτική, η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η προώθηση στην
απασχόληση και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.
Να παρέχει στήριξη που συμβάλει στην εμψύχωση και στην ενδυνάμωση.
Να εξειδικεύσει τον στόχο κάλυψης του εκπαιδευτικού

/

επαγγελματικού

ελλείμματος μεταξύ απαιτούμενων και πραγματικών προσόντων.
Να αμβλύνει τις κοινωνικές προκαταλήψεις και τα στερεότυπα
συμπεριφορών απέναντι στις ομάδες στόχου.
Να άρει τις προκαταλήψεις και τα εμπόδια στις διαδικασίες προώθησης
στην αγορά εργασίας.
Την ανάπτυξη διακρατικής συνεργασίας με την συγκρότηση Διακρατικής

Συνεργασίας με εταίρους που υλοποιούν προγράμματα ανάλογων
δράσεων, ώστε να υπάρξει σύνδεση και παραγωγή κοινών προϊόντων
και επίτευξη προστιθέμενης αξίας
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων
σας προσκαλεί σε ημερίδα ευαισθητοποίησης

18:30-18:50

Προσέλευση-Εγγραφές

18:50-19:00

Χαιρετισμός Προέδρου Επιμελητηρίου Ιωαννίνων

ενδιαφερομένων επιχειρήσεων κλπ,
στο πλαίσιο της Πράξης:

Ιωάννη Β. Μήτση

19:00-20:00

«Ενημέρωση για τα κίνητρα και τα πλεονεκτήματα
της Δημιουργίας Νέων Θέσεων»

Ζέρβα Ελένη, Ντέτσικας Ιωάννης,

«Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη

Εργασιακοί Σύμβουλοι ΟΑΕΔ

-

ΚΠΑ2 Ιωαννίνων

Ευάλωτων Ομάδων Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων»,

20:00-20:30 Διάλλειμα (μπουφέ)
που θα πραγματοποιηθεί:
την Τετάρτη

6

Μα'fου

20:30 -21:00

Ρόζος Νικόλαος, Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος

2015 & ώρα 18:30 μ.μ.

στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων

στην οδό Αραβαντινού 5ε

Ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων
Ιωάννης Β. Μήτσης

«Ενημέρωση για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη»

21:00 -21:30

Ερωτήσεις/συζήτηση

