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Αθήνα, 28 Ιουνίου 2013

ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Επιχειρηματιών και Εργοδοτών για τη συμμετοχή στην Πράξη:
«Πρόσβαση στον Τουρισμό – Ώθηση στην Εργασία:
Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία
στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής»
Με μοναδικό προαπαιτούμενο ένα απόθεμα καλής θέλησης από το οποίο θα αντληθεί υποστήριξη για την
αντιμετώπιση της ανεργίας και του αποκλεισμού των πολιτών με αναπηρία από τον κόσμο της εργασίας, η
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που αναπτύσσουν επιχειρηματική
δραστηριότητα στον τουριστικό τομέα για τη συμμετοχή τους στην Πράξη: «Πρόσβαση στον Τουρισμό – Ώθηση στην
Εργασία: Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας
Αττικής».
Η Πράξη απευθύνεται σε 100 άνεργους/ες με αναπηρία που διαθέτουν όλες τις προϋποθέσεις, δεξιότητες και
ικανότητες για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Συνεκτιμώντας τις ανάγκες των πολιτών με αναπηρία τόσο ως
εργαζομένων όσο και ως καταναλωτών τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών, η Πράξη φιλοδοξεί να οδηγήσει στην
ένταξη του συνόλου των ωφελούμενων στον κλάδο της παροχής τουριστικών υπηρεσιών.
Σημαντικό πυρήνα της συγκεκριμένης παρέμβασης αποτελεί η αρχή πως η ‘εξ οικείων ενημέρωση’ των πολιτών με
αναπηρία για προσβάσιμους προορισμούς και αναψυχή συνιστά αφενός ενέργεια που χαίρει αποδοχής από
τους/τις ίδιους/ες, αφετέρου μια λεωφόρο για την ανάπτυξη του ‘τουρισμού για όλους’ στη χώρα μας, την
προσέλκυση τουριστών με αναπηρία από το εξωτερικό και τη συνακόλουθη διεύρυνση των θέσεων εργασίας στον
τουριστικό κλάδο.
Οι επιδιωκόμενες μορφές απασχόλησης των ωφελούμενων της Πράξης δεν περιορίζονται απλώς στις σχέσεις
μισθωτής εργασίας, αλλά εκτείνονται σε όλες τις δυνητικές μορφές αυτής (αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα),
με την προοπτική αξιοποίησης των δυνατοτήτων και ευκαιριών που παρέχει ο Νόμος για την Κοινωνική Οικονομία
(Ν. 4019/2011) να κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στις προσπάθειες της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ.

Διανύοντας ήδη μια πολύμηνη ‘θητεία’ στο πλαίσιο υλοποίησης των επιμέρους ενεργειών
της Πράξης, οι ωφελούμενοι/ες αυτής έχουν μέχρι σήμερα ενισχύσει το ‘δυναμικό’ τους γινόμενοι/ες αποδέκτες:
√ ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής υποστήριξης, στο πλαίσιο της οποίας ενθαρρύνθηκε από εξειδικευμένα
στελέχη –ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς- ο αναστοχασμός των ωφελούμενων για τα επιτεύγματα, τις αξίες,
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τα σχέδιά τους και καθοδηγήθηκαν κατάλληλα ώστε να μπορούν να αξιοποιούν δημιουργικά τις δυνατότητες και
εμπειρίες τους. Η εν λόγω δράση έχει ολοκληρωθεί για το σύνολο των ωφελούμενων της Πράξης.
√ επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε η προσωπική
επαγγελματική χαρτογράφηση (vocational profiling) των ωφελούμενων, ήτοι δημιουργήθηκε το επαγγελματικό τους
προφίλ με τον εντοπισμό και την καταγραφή γνώσεων και δεξιοτήτων, δυνατών και αδύνατων σημείων,
ενδιαφερόντων, φιλοδοξιών, αναγκών και εμπειριών, ενθαρρύνθηκαν δε στο σύνολό τους να σχεδιάσουν ένα
προσωπικό ρεαλιστικό επαγγελματικό πλάνο ανάπτυξης που θα κατευθύνει τις προσπάθειές τους για την ένταξή
τους στις δομές της απασχόλησης. Στις ενέργειες επαγγελματικής συμβουλευτικής –οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί
για το σύνολο των ωφελούμενων- συμμετείχαν εξειδικευμένα στελέχη συμβουλευτικής – επαγγελματικού
προσανατολισμού, μεταξύ των οποίων και επαγγελματίες με μακρόχρονη εμπειρία στον κλάδο των τουριστικών
υπηρεσιών και ουσιαστική γνώση των απαιτήσεών του.
√ εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης στο αντικείμενο της ‘Οργάνωσης και Λειτουργίας Κοινωνικής
Συνεταιριστικής Τουριστικής Επιχείρησης και Τουριστικού Γραφείου’, η οποία έχει ολοκληρωθεί για περισσότερους
από τους/τις μισούς/ες ωφελούμενους/ες της Πράξης. Πέραν της κατάρτισης στις αίθουσες διδασκαλίας, οι
ωφελούμενοι/ες μετείχαν σε εκπαιδευτικές επισκέψεις σε τουριστικά γραφεία, ξενοδοχεία και χώρους τουριστικού
ενδιαφέροντος, ερχόμενοι/ες σε επαφή με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών
και με μεθόδους, ιδέες και εφαρμογές άμεσα απορρέουσες από την επαγγελματική πρακτική.
√ κατάρτισης στη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) με δυνατότητα πιστοποίησης,
στο πλαίσιο της οποίας έχουν καταρτισθεί σχεδόν οι μισοί ωφελούμενοι/ες και συμμετάσχει στις εξεταστικές
διαδικασίες με σημαντικό ποσοστό επιτυχίας, κατοχυρώνοντας προαπαιτούμενες δεξιότητες για την ανταπόκρισή
τους στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
√ αρχικής δικτύωσης με τους παραγωγικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας και ειδικότερα με εκπροσώπους που
δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο διοργάνωσης fora –
συναντήσεων εργασίας και ενημερωτικών ημερίδων. Μέχρι την ημερομηνία του παρόντος έχει υλοποιηθεί ένα
forum εργασίας μεταξύ επιχειρηματιών του τουριστικού κλάδου και των ωφελούμενων, όπου αναλύθηκαν ζητήματα
που σχετίζονται με τη λειτουργία του κλάδου, τις προοπτικές ανάπτυξής του, τους δυνητικούς τρόπους
δραστηριοποίησης των τελευταίων σε αυτόν καθώς και τρεις ημερίδες με χαρακτήρα ενημερωτικό για κάθε άμεσα ή
έμμεσα ενδιαφερόμενο στο αντικείμενο της παρέμβασης.
Οι επιμέρους δράσεις της Πράξης εξελίσσονται μέσα από στενή συνεργασία, αλλά και ξεκάθαρο καταμερισμό
εργασιών μεταξύ των εμπλεκομένων μερών (εταίρους Α.Σ., εκπαιδευτές/τριες, στελέχη ψυχοκοινωνικής και
επαγγελματικής υποστήριξης ωφελούμενων κ.α.), επιτυγχάνοντας την επιθυμητή συνέργεια και
συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων και αποτρέποντας παράλληλα τυχόν προβλήματα που προκαλούν οι
αλληλεπικαλύψεις. Σταδιακά, αναμένεται να ενταχθούν και οι υπόλοιποι/ες ωφελούμενοι/ες στις υπό εξέλιξη
δράσεις κατάρτισης, ενώ επιπρόσθετα έχει προβλεφθεί η εξοικείωσή τους με την αγγλική τουριστική ορολογία μέσω
της συμμετοχής τους σε πρόγραμμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
Από τη μέχρι σήμερα πορεία της Πράξης διαφαίνεται πως οι ωφελούμενοι/ες διαθέτουν ιδιαίτερες δεξιότητες
ενσυναίσθησης, στοιχείο που αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας με ‘επίκεντρο
τις ανάγκες και τις επιθυμίες του πελάτη’. Η επιθυμία για εργασία επίσης υπάρχει και η πλειοψηφία αυτών φαίνεται
να αφοσιώνεται με ένταση στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και την επαγγελματική τους αποκατάσταση, διαπίστωση
που ενισχύεται και από τα πλείστα projects που οι ωφελούμενοι/ες έχουν εκπονήσει κατά τη διάρκεια της
συμμετοχής τους στις δράσεις της Πράξης.
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Το ζήτημα που στην κάθε περίπτωση προβάλλει έντονα για τα άτομα που τελούν σε
διαδικασία κατάρτισης και επαγγελματικής αποκατάστασης, σχετίζεται με τις δεξιότητες που αποκτώνται και οι
οποίες χρηστό είναι να ενισχύονται μέσω τακτικής πρακτικής άσκησης και εξάσκησης, προκειμένου να γενικεύονται
σε διάφορα κοινωνικά και επαγγελματικά πλαίσια και να διατηρούνται στο χρόνο.
Τα μέχρι σήμερα δεδομένα από την υλοποίηση της Πράξης φαίνεται να ενισχύουν την άποψη ότι απαιτείται η
διεύρυνση της βιωματικής μάθησης και πρακτικής εξάσκησης των ωφελούμενων, η σταδιακή μετάβαση από
συνθήκες προσομοίωσης στον πραγματικό κόσμο λειτουργίας του τουριστικού κλάδου, ώστε να μπορέσουν να
στοχαστούν πάνω στα καθήκοντα που θα αντιμετωπίσουν κατά την ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία.
Τούτο, διότι ακόμη και μια επαρκώς προσαρμοσμένη διαδικασία επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης
στις απαιτήσεις μιας θέσης εργασίας, δεν μπορεί να συγκριθεί με τη γνώση που αποκομίζεται μέσω της πρακτικής
εξάσκησης. Αντίθετα, τα τεκταινόμενα σε ένα χώρο εργασίας, οι αρμοδιότητες, τα προβλήματα, οι παραστάσεις από
την καθημερινότητα του εργασιακού χώρου, το ‘μοίρασμα’ της επαγγελματικής εμπειρίας, η παρακολούθηση των
έμπειρων εργαζομένων και των υποδείξεών τους, δύνανται να διαδραματίσουν ίσως το σημαντικότερο ρόλο στην
ενίσχυση του ‘σκέπτεσθαι’ και του ‘ειδέναι’ των ωφελούμενων.
Ακόμη και η εκτός χώρου εργασίας επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους ‘εκ των έσω’ στην παροχή τουριστικών
υπηρεσιών, καθίσταται πολύτιμη στο να σκιαγραφήσει και να συγκεκριμενοποιήσει το πλαίσιο της επαγγελματικής
δράσης στον τουριστικό κλάδο, ώστε οι ωφελούμενοι/ες της Πράξης να μπορέσουν να κεφαλαιοποιήσουν τη γνώση
αυτή και να τη μεταμορφώσουν σε αποτελεσματική πρακτική.
Προς το σκοπό αυτό, η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ προσκαλεί τους/τις επιχειρηματίες του τουριστικού
κλάδου, όπως δηλώσουν το ενδιαφέρον τους να μετάσχουν στην εν λόγω παρέμβαση με έναν ή και περισσότερους
από τους ακόλουθους τρόπους:
√ Παρέχοντας καθοδήγηση και συμβουλευτική στους/στις ωφελούμενους/ες, με την ενεργό συμμετοχή τους στην
υλοποίηση ενημερωτικών δράσεων (ημερίδες, συνέδρια, fora-συναντήσεις εργασίας).
√ Συμμετέχοντας στην προσπάθεια δικτύωσης των ωφελούμενων με τους παραγωγικούς φορείς μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί προσεχώς, προσβλέποντας στην κατάλληλη σύζευξη των
ωφελούμενων με τις επιχειρήσεις.
√ Παρέχοντας την ευκαιρία – δυνατότητα να διεξαχθούν εκπαιδευτικές – επιδεικτικές επισκέψεις των
ωφελούμενων στους χώρους δραστηριοποίησής τους.
√ Δηλώνοντας το ενδιαφέρον τους να προβούν είτε στη δοκιμαστική εργασία ορισμένου χρόνου πολιτών με
αναπηρία στην επιχείρηση που λειτουργούν είτε στη μελλοντική πρόσληψη πολιτών με αναπηρία είτε στη
συνεργασία τους με τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από μέρος των
ωφελούμενων της Πράξης.
Στην προκείμενη περίπτωση οι επιχειρηματίες/υφιστάμενες επιχειρήσεις δύνανται να είναι αποδέκτες:
√ Συμβουλευτικής υποστήριξης εφόσον προβούν στην απασχόληση ωφελούμενων είτε στη συνεργασία τους με τις
υπό σύσταση κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Παράλληλα οι ωφελούμενοι/ες που θα τοποθετηθούν σε
θέσεις εργασίας θα υποστηρίζονται εντός του εργασιακού χώρου ή έξω από αυτόν με τρόπο εξατομικευμένο για το
συγκεκριμένο άτομο και τη συγκεκριμένη θέση.
√ Ανάδειξης της κοινωνικής ευαισθησίας και προβολής τους ως προς την έμπρακτη συμβολή τους στην προώθηση
των στόχων της Πράξης.
√ Κινήτρων μέσω των ‘ανοικτών προγραμμάτων’ απασχόλησης που εστιάζονται στην υποστήριξη και την αύξηση
των ευκαιριών για εργασία των πολιτών με αναπηρία.
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Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ οφείλει τις ευχαριστίες της προς όλους/ες εκείνους/ες που
με προθυμία στηρίζουν τις προσπάθειές της. Ευχαριστεί επίσης τους/τις επιχειρηματίες για το ενδιαφέρον της
συμμετοχής τους στην Πράξη και τη συνδρομή τους στα μέγιστα στην αύξηση της ευημερίας των πολιτών με
αναπηρία, στην ενίσχυση των βηματισμών τους προς την επαγγελματική αποκατάσταση και μέσω αυτής προς την
αυτονομία τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την Πράξη, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην έδρα
της Α.Σ. ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ, Ερατύρας 3, 104 39 Αθήνα, τηλέφωνο 210 82 59 664 ή εναλλακτικά να ανατρέχουν στις
ιστοσελίδες των Εταίρων της Α.Σ.: www.esaea.gr, www.kmop.gr, www.imee.gr, www.hatta.gr , www.posgamea.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 ∆υναµικού 2007-2013» και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο και από εθνικούς πόρους.

