Την ευθύνη υλοποίησης της Πράξης
έχει αναλάβει το Εταιρικό σχήμα με την επωνυμία
‘Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ’.

Πράξη

Στοιχεία επικοινωνίας των Εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ»
Συντονιστής Εταίρος:
Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων και
Κατάρτισης Υποστήριξη Ε.Π.Ε.
Διεύθυνση: Ερατύρας 3, 104 39 Αθήνα
Σταθμός Λαρίσης (πλησίον μετρό)
Τηλέφωνο: 210 8259664, Τηλεομοιοτυπία: 210 8847223
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: i.mosxolios@imee.gr
Ιστοσελίδα: www.imee.gr

Πρόσβαση στον Τουρισμό
Ώθηση στην Εργασία

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Ε.Σ.Α.μεΑ.
Ελευθερίου Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη
Τηλέφωνο: 210 9949837, Τηλεομοιοτυπία: 210 5238967
Ε-mail: esaea@otenet.gr, Website: www.esaea.gr

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες
με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής

Για περισσότερες πληροφορίες στην Έδρα
της Αναπτυξιακής Σύμπραξης
Διεύθυνση: Ερατύρας 3, 10439 Αθήνα,
Σταθμός Λαρίσης (πλησίον μετρό)
Τηλέφωνο: 210 8259664, Τηλεομοιοτυπία: 210 8847223
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: i.mosxolios@imee.gr
Ιστοσελίδα:www.imee.gr

Η Πράξη υλοποιείται από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
‘ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ’ 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 Δυναμικού 2007-2013»
και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Εταίροι:
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ε.Σ.Α.μεΑ.
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη
Τηλέφωνο: 210 9949837, Τηλεομοιοτυπία: 210 5238967
Ηλεκτρον. ταχυδρομείο: esaea@otenet.gr, Ιστοσελίδα: www.esaea.gr

Σύνδεσμος Των Εν Ελλάδι Τουριστικών
& Ταξιδιωτικών Γραφείων - Η.Α.Τ.Τ.Α.
Διεύθυνση: Ιωσήφ Ρογών 11, 117 43 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 9223522, Τηλεομοιοτυπία: 210 9233307
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: hatta@hatta.gr, Ιστοσελίδα: www.hatta.gr

Ινστιτούτο Μελετών Επιχειρήσεων & Εκπαίδευσης
- Ι.Μ.Ε. & Ε.
Διεύθυνση: Ερατύρας 3, 104 39 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 8259660 - 3, Τηλεομοιοτυπία: 210 8847224
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: imee@otenet.gr, Ιστοσελίδα: www.imee.gr

Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού Κ.Μ.Ο.Π.
Διεύθυνση: Ματρώζου 1 & Τζαβέλλα, 185 33 Πειραιάς
Τηλέφωνο: 210 3637547, Τηλεομοιοτυπία: 210 3639758
Ηλεκτρον. ταχυδρομείο: kmop@kmop.gr, Ιστοσελίδα: www.kmop.gr

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη
Τηλέφωνο: 210 5236501, Τηλεομοιοτυπία: 210 5203951
Ηλ. ταχυδρομείο: posgamea@otenet.gr, Ιστοσελίδα: www.posgamea.gr

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Από την Πράξη «Πρόσβαση στον Τουρισμό - Ώθηση στην
Εργασία: Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής» θα ωφεληθούν άνεργοι/άνεργες με αναπηρία
που πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• είναι άτομα με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία,
• είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων Ειδικών
Κοινωνικών Ομάδων Κοινωνικά Ομάδων του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι,
• είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφέρειας Αττικής.

ΣΤΟΧΟΣ
Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η ένταξη στην
απασχόληση στον τριτογενή τομέα, και ειδικότερα στον κλάδο
της παροχής τουριστικών υπηρεσιών, εκατό (100) ανέργων με
αναπηρία που διαμένουν στην Περιφέρεια Αττικής.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η υλοποίηση της Πράξης φιλοδοξεί να οδηγήσει στην ένταξη
του συνόλου των ωφελουμένων στην απασχόληση. Πιο συγκεκριμένα μέσω της Πράξης:
• 20 ωφελούμενοι θα συστήσουν νέες ατομικές ή άλλες επιχειρήσεις (π.χ. Ο.Ε., Ε.Ε.), λαμβάνοντας παράλληλα την ανάλογη υποστήριξη σ’ αυτά τα πρώτα επιχειρηματικά τους βήματα.
• 50 ωφελούμενοι θα απασχοληθούν σε 9 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο της Πράξης με αντικείμενα δραστηριότητας τα εξής:
- Ενημέρωση - προσέλκυση τουριστών με αναπηρία (3 επιχειρήσεις που θα απορροφήσουν 15 ωφελούμενους).
- Υποδοχή τουριστών από το εξωτερικό και το εσωτερικό της χώρας (3 επιχειρήσεις που θα απορροφήσουν 17 ωφελούμενους).
- Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών εξυπηρέτησης τουριστών
με αναπηρία (3 επιχειρήσεις που θα απορροφήσουν 18 ωφελούμενους).
• 30 ωφελούμενοι θα τοποθετηθούν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις
της περιοχής που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο
(είτε ως μισθωτοί εργαζόμενοι είτε μέσω προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας τύπου «STAGE»).
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ΟΦΕΛΗ
Ι) Για τους ωφελούμενους με αναπηρία
Πέραν της τοποθέτησής τους σε θέσεις εργασίας, οι ωφελούμενοι θα λάβουν:
• Εξατομικευμένη Συμβουλευτική Στήριξη (ψυχοκοινωνική,
επαγγελματική), βασισμένη σε Ατομικό Πλάνο Δράσης που θα
τροφοδοτείται από τις ιδιαίτερες ανάγκες, επιδιώξεις και δυνατότητες του κάθε ωφελούμενου.
• Επαγγελματική Κατάρτιση, εξειδικευμένη στα αντικείμενα των
τουριστικών υπηρεσιών, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της αγγλικής ορολογίας, των τεχνολογιών πληροφορικής
και επικοινωνιών, των δεξιοτήτων που εν γένει απαιτούνται
για την επιτυχή ανταπόκριση των ωφελούμενων στις απαιτήσεις του τουριστικού κλάδου και την ενίσχυση των προοπτικών
απασχόλησής τους.
• Εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή τους στις δράσεις κατάρτισης που θα πραγματοποιηθούν μέσω της «πρόσωπο με
πρόσωπο» διδασκαλίας.
• Υποστήριξη από Εξειδικευμένους Συμβούλους κατά τα πρώτα βήματα άσκησης ατομικής ή/και συλλογικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσω της ίδρυσης είτε Ατομικών είτε Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.
• Υποστήριξη κατά το μεταβατικό στάδιο της εργασιακής ένταξης
των ωφελουμένων για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν.
ΙΙ) Για τις τουριστικές επιχειρήσεις
• Συμβουλευτική υποστήριξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων
που θα προσλάβουν ωφελούμενους.

Το παρόν παράχθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 18 «Δημοσιότητα
και Ευαισθητοποίηση για την προσέλκυση των ομάδων στόχου
και την ευρύτερη διάδοση του Σχεδίου» της Πράξης «Πρόσβαση στον Τουρισμό - Ώθηση στην Εργασία: Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό
κλάδο της Περιφέρειας Αττικής» που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ»

• Ανταλλαγή απόψεων με τους ωφελούμενους στο πλαίσιο της
διοργάνωσης θεματικών εργαστηρίων.
• Προβολή των επιχειρήσεων που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Πράξης.

