1
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο δράσεις:

Δράση 1η
Συμβουλευτική - Επαγγελματικός Προσανατολισμός
• Στη συγκεκριμένη δράση γίνεται ο εντοπισμός των επαγγελματικών πεδίων και
ομάδων επαγγελμάτων που ταιριάζουν σε κάθε συμμετέχοντα, με τη χρήση έγκυρων
διαδικτυακών εργαλείων, τα οποία βοηθούν τον άνεργο να συνδυάσει στοιχεία για τις
προσωπικές του προτιμήσεις, την επαγγελματική του εμπειρία και τις γνώσεις του σε
ένα ενιαίο επαγγελματικό προφίλ, προκειμένου να κάνει μια σωστή επιλογή
σταδιοδρομίας.
• Δίνεται η ευκαιρία συμμετοχής σε τμήματα συμβουλευτικής και επαγγελματικού
προσανατολισμού από εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς, ώστε με βάση τα
αποτελέσματα της προηγούμενης φάσης να δημιουργηθεί και να εφαρμοστεί
συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για κάθε συμμετέχοντα.

ΚΑΝΕ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΟΥ
Ήρθε η ώρα να βελτιώσεις τις προοπτικές
σου, να αυξήσεις τις επιλογές σου και να
δεις νέους δρόμους να ανοίγονται μπροστά
σου.
Το μόνο που χρειάζεσαι Η «2η ευκαιρία» είναι ένα Πρόγραμμα Eπαγγελματικής
είναι μια 2η ευκαιρία! Συμβουλευτικής και Επανακατάρτισης Ανέργων που

υλοποιεί η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων
(ΕΕΔΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».

Πρόγραμμα επανακατάρτισης Το πρόγραμμα αφορά 6.000 απολυμένους / ανέργους

280 ωρών
επιδοτούμενων με 5€

μικτά / ώρα κατάρτισης
Η «2η ευκαιρία» θα υλοποιηθεί σε

11 περιφέρειες της Ελλάδας:

που προέρχονται από τους κλάδους:
•Λιανικού Εμπορίου
•Εμπορίας, Διακίνησης & Συντήρησης
Αυτοκινήτων
•Κατασκευών - Δομικών Υλικών

• Δίνεται η ευκαιρία να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις για τις δεξιότητες, ικανότητες και
γνώσεις που πρέπει να αποκτήσει ο συμμετέχοντας, μέσω στοχευμένων
προγραμμάτων κατάρτισης, προκειμένου να απασχοληθεί στα επαγγελματικά πεδία
που του ταιριάζουν.

Δράση 2η
Παρακολούθηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
• Σε αυτή τη δράση υπάρχει η παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης, διάρκειας 280
ωρών, τα οποία σχεδιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της προσωπικής συνέντευξης και
του σχεδίου δράσης που έχει δημιουργηθεί για τον κάθε συμμετέχοντα.
• Η παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης είναι επιδοτούμενη με €5 (μικτό) ανά
ώρα κατάρτισης.
• Οι επιδοτούμενοι άνεργοι θα πρέπει να διακόψουν το επίδομα ανεργίας καθ’ όλη τη
διάρκεια της κατάρτισης. Η συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης είναι υποχρεωτική.
Ο καταρτιζόμενος υπογράφει σχετικό συμφωνητικό με αναλυτικούς όρους συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, μπείτε στα: www.eede.gr, www.defteriefkairia-eede.gr
Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να καταθέσει ή να αποστείλει μία μόνο αίτηση συμμετοχής, συνοδευόμενη από τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά στα κεντρικά γραφεία της ΕΕΔΕ: Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων, 111 44
Αθήνα, τηλ. 210 211 2000.
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Πελοπόννησος

ΕΣΠΑ - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

