
 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: 

ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ∆Α ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 

Συνοπτική παρουσίαση 

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», υλοποιεί την πράξη «ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» στο πλαίσιο 

της  ∆ράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες» της Κατηγορίας Παρέµβασης 1: «Πρόληψη και αντιµετώπιση του 

κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του πληθυσµού» του Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του 

ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Ε.Π.: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013 που συγχρηµατοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ).  

 

Οι «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες» επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ευπαθών 

κοινωνικά οµάδων του πληθυσµού µέσα από ένα ευρύ πλέγµα δράσεων, µε κύριο στόχο την κοινωνική και επαγγελµατική 

ένταξη των ευάλωτων κοινωνικά οµάδων στο πλαίσιο της τοπικής ανάπτυξης. 

Θα δοθεί έµφαση στο σχεδιασµό και υλοποίηση ολοκληρωµένων παρεµβάσεων σε τοπική κλίµακα, καθώς το πρόβληµα 

της επαγγελµατικής και κοινωνικής ένταξης των ευπαθών οµάδων έχει πιο µεγάλη ένταση σε επίπεδο συγκεκριµένων 

γεωγραφικών ενοτήτων. 

Η περιοχή παρέµβασης αποτελείται από τους καλλικρατικούς ∆ήµους της Τρίπολης, της Μεγαλόπολης και της Γορτυνίας 

που αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο της κεντρικής και Βορειοανατολικής Αρκαδίας. 

Οι οµάδες στόχου στις οποίες επικεντρώνεται το Σχέδιο ∆ράσης, σύµφωνα και µε τις διαπιστώσεις της ανάλυσης της 

υφιστάµενης κατάστασης που προηγήθηκε είναι: 

� Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών µε χαµηλά τυπικά προσόντα (µε έµφαση στις γυναίκες) 

� Αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών (µε έµφαση στις γυναίκες) 

� Άτοµα ευρισκόµενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούµενα από φτώχεια 

Οι Πράξεις που θα υλοποιηθούν συνιστούν αλληλοσυµπληρούµενη δέσµη δράσεων, συνθέτουν ένα ολοκληρωµένο έργο 

και συνοψίζονται ως εξής:  

� ∆ράσεις δηµοσιότητας και ευαισθητοποίησης για την προσέλκυση των ωφελούµενων και την προώθηση και 

επικοινωνία του Σχεδίου,  

� Συµβουλευτική κατά την υποδοχή και επιλογή των ωφελουµένων για την συµµετοχή τους στο σχέδιο, Συµβουλευτική 

Υποστήριξη µε στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και κοινωνική ένταξη των ωφελουµένων, Επιχειρηµατικός 

σχεδιασµός -εκπόνηση επιχειρηµατικών σχεδίων για την σύσταση ατοµικών επιχειρήσεων και κοινωνικών 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων,  

� Θεµατικό εργαστήριο µε θέµα : Καταπολέµηση των διακρίσεων στην απασχόληση ευπαθών οµάδων- ευκαιρίες και 

κίνητρα για την απασχόληση τους, Συµβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων απασχόλησης των ωφελουµένων,  

� ∆ράσεις Συµβουλευτικής Επιχειρηµατικότητας : Συµβουλευτική υποστήριξη των ιδρυθεισών επιχειρήσεων κατά τα 

πρώτα στάδια της λειτουργίας, Συµβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων απασχόλησης των ωφελουµένων, 

Συµβουλευτική Υποστήριξη νέων επιχειρηµατιών,  

� Επαγγελµατική κατάρτιση των οµάδων στόχων, µε παράλληλη Πρακτική Άσκηση σε συνεργαζόµενες επιχειρήσεις,  

� ∆ικτύωση µεταξύ αναπτυξιακών συµπράξεων, φυσική δικτύωση των ωφελουµένων µε επιχειρήσεις συνεντεύξεις – 

forum Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας, Ηλεκτρονική ∆ικτύωση των φορέων της αναπτυξιακής σύµπραξης,  

� Συντονισµός και ∆ιαχείριση του έργου. 

 

Με την εφαρµογή των δράσεων αυτών τα αποτελέσµατα που αναµένεται να προκύψουν είναι: 

Σύνολο ωφελουµένων: 90 

Εκ των οποίων:  

αριθµός ωφελουµένων που θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση: 15 

αριθµός ωφελουµένων που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις: 25 

αριθµός ωφελουµένων που θα υπογράψουν συµβάσεις απόκτησης εργασιακής εµπειρίας στον ιδιωτικό τοµέα:  

αριθµός ωφελουµένων που θα προετοιµαστούν για ένταξη σε άλλα προγράµµατα: 10 

αριθµός κοινωνικών επιχειρήσεων και απασχολούµενων σε αυτές: 50 

αριθµός θέσεων απασχόλησης που δηµιουργούνται σε δυναµικούς κλάδους: 45 

Οι τοµείς ανάπτυξης της κοινωνικής οικονοµίας µε στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας, αλλά και στην κοινωνία, των 

ωφελουµένων της προτεινόµενης πράξης που προέκυψαν από την σχετική µελέτη είναι αναλυτικά τα εξής: 



 

 

� ∆ιαχείριση προσωπικού (Προσωπικό οικιακής βοήθειας, βοήθειας στο σπίτι, καθαριότητας, φύλαξης ηλικιωµένων και 

παιδιών, µικροεξυπηρετήσεις κάθε είδους κ.λπ). 

� ∆ραστηριότητες προστασίας περιβάλλοντος και πράσινης ανάπτυξης -Ανακύκλωση 

� Φύλαξη δηµοσίων κτηρίων – πολιτιστικών µνηµείων 

� ∆ιαχείριση πρασίνου - Κηποτεχνία 

� Παροχή υπηρεσιών εστίασης  

� Επισκευές και συντήρηση κατασκευών και εξοπλισµού σε όλα τα τεχνικά ζητήµατα επισκευαστικών εργασιών 

� Στην καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και την παραγωγή βιοκαυσίµου. 

 

 

Η διαδικασία επιλογής περιλαµβάνει συνοπτικά τα εξής στάδια: 

���� ∆ηµοσιοποίηση – προσέλκυση ωφελουµένων,. 

���� Ενηµέρωση υποψηφίων - Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών. 

���� Έλεγχος επιλεξιµότητας ωφελουµένων. 

���� Σύνταξη καταλόγου µε όλους τους υποψηφίους οι οποίοι συγκεντρώνουν τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά για να 

συµµετέχουν στο Σχέδιο (ανήκουν σε οµάδα-στόχο του Σχεδίου και να είναι κάτοικοι της περιοχής παρέµβασης), µε 

αιτιολόγηση για τις απορριφθείσες αιτήσεις. 

���� Πραγµατοποίηση εξατοµικευµένης διάγνωσης αναγκών και συµπλήρωση Ατοµικού Σχεδίου ∆ράσης. Η διαδικασία 

γίνεται από εξειδικευµένο σύµβουλο απασχόλησης και ολοκληρώνεται σε 2-3 συνεδρίες για κάθε υποψήφιο. 

���� Εφαρµογή κριτηρίων επιλογής από την Τριµελής Επιτροπή Επιλογής (για την διαµόρφωση της βαθµολογίας, η 

Επιτροπή θα χρησιµοποιήσει τα ερωτηµατολόγια και το Ατοµικό Σχέδιο ∆ράσης του κάθε ωφελούµενου, ενώ έχει την 

δυνατότητα να καλέσει και τους ωφελούµενους σε συνέντευξη καθώς και να ενηµερωθεί από τους συµβούλους 

απασχόλησης) και σύνταξη καταλόγου των ωφελουµένων, που επιλέγονται για να συµµετάσχουν στο Σχέδιο, καθώς 

και των επιλαχόντων. 

���� γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων στους ενδιαφερόµενους και εξέταση τυχόν ενστάσεων. 

���� Οριστικοποίηση του καταλόγου των τελικών ωφελουµένων και προγραµµατισµός των επόµενων δράσεων που 

αφορούν την ενδυνάµωση, κινητοποίηση, υποστήριξη, κατάρτιση και εν τέλει την προώθηση στην απασχόληση ή την 

έναρξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας των ωφελουµένων. 

Τέλος οι αποκλειόµενες περιπτώσεις, αυτές δηλαδή που θα συγκεντρώσουν την µικρότερη βαθµολογία και δεν θα είναι 

εφικτό να υποστηριχτούν στα πλαίσια της παρούσας δράσης και θα γίνει προσπάθεια, από την Αναπτυξιακή Σύµπραξη, 

όπου απαιτείται να τους παραπέµψει σε κοινωνικές υπηρεσίες και προνοιακές δοµές για πιο εξειδικευµένη αντιµετώπιση 

των προβληµάτων τους. 

 

Στόχος Παρέµβασης 
 

� να ιδρύσουν επιχειρήσεις ,οι οποίες θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους. 

� να αποκτήσουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις διαπιστωµένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους 

προσλάβουν. 

� να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν /επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράµµατα. 

� πρόσληψη και απασχόληση  ωφελούµενων από επιχειρήσεις για τουλάχιστον ένα τρίµηνο. 

 

 

Αιτήσεις  

 

Εταιρεία Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ»  

25
ης

 Μαρτίου 14, 22100 Τρίπολη, Τηλ: 2710230233 

∆ήµος Γορτυνίας 

∆ηµητσάνα , Τηλ : 2795060300 , 2795060110 

∆ήµος Μεγαλόπολης 

Παπαναστασίου 30,22200 Μεγαλόπολη, Τηλ : 2791360315 

∆ήµος Τρίπολης 

Αταλάντης 45 & Λαγοπάτη, 22100 Τρίπολη , Τηλ: 2713610434 


