ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Στο πλαίσιο του Act45, θα πραγματοποιηθεί έρευνα για να διευκρινιστούν οι αιτίες της
χαμηλής συμμετοχής των ανέργων άνω των 45 ετών σε προγράμματα δια βίου μάθησης.
Στην έρευνα αυτή περιλαμβάνονται και συνεντεύξεις με ανθρώπους από τη συγκεκριμένη
ομάδα, οι οποίοι δε διαθέτουν επαρκείς δεξιότητες σε ανάγνωση, αριθμητική ή στη χρήση
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα παραπάνω θα επιτρέψουν να εντοπιστούν τα εμπόδια
συμμετοχής όσο και τα κριτήρια κινητοποίησής των ανέργων σε μετεκπαιδεύσεις. Επιπλέον,
ομάδες εστίασης (focus groups) με εργοδότες θα δώσουν τη δική τους οπτική για τις
προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρέχει η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αποσκοπώντας
στην κινητοποίηση και τη διευκόλυνση της επανένταξης ατόμων της εν λόγω ομάδας
στόχου στην αγορά εργασίας.
Επιπροσθέτως, το Act45 θα συνεργαστεί με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών,
εργοδότες και εκπαιδευτικούς φορείς, προκειμένου να δημιουργήσει ένα αποδοτικό δίκτυο
συνεργασίας, που θα προωθεί την απασχολησιμότητα και την ένταξη στην αγορά εργασίας.
Μέρος της δράσης θα εστιάσει στη δημιουργία ενός πιλοτικού προγράμματος μέσω της
έρευνας και της αξιοποίησης των πιο επιτυχημένων τεχνικών ευαισθητοποίησης και
κινητοποίησης.
Τέλος, θα δημιουργηθεί μία πλατφόρμα με πληροφορίες για τη διάδοση και την εφαρμογή
του προγράμματος από άλλους φορείς, την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών κατά την
υλοποίηση, όπως και την καταχώρηση προτάσεων για την καλύτερη λειτουργία του
δικτύου. Τα αποτελέσματα του Act45 θα διαδοθούν μέσω των διαφόρων events που θα
πραγματοποιηθούν, όπως επίσης και με τη διοργάνωση ενός Ευρωπαϊκού Συνεδρίου.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1
Διεξαγωγή έρευνας για τις αιτίες της χαμηλής συμμετοχής των ανέργων άνω των 45 ετών σε
μετεκπαιδεύσεις. Η έρευνα θα βοηθήσει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και
τους διαφόρους εκπαιδευτικούς φορείς να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες της ομάδας
στόχου και θα τους βοηθήσει να δημιουργήσουν πιο ελκυστικά προγράμματα κατάρτισης
και ενδυνάμωσης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 2
Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου συνεργασίας όλων των φορέων και
συγκεκριμένων εργαλείων, που θα βοηθήσουν τα μέλη των οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών να αναπτύξουν αποτελεσματικές συνέργειες με εργοδότες και παρόχους
εκπαίδευσης, προσελκύοντας επίσης πιθανούς εκπαιδευόμενους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 3
Έρευνα καλών πρακτικών στην αγορά εργασίας και παραγωγή εγχειριδίων που θα
ενισχύσουν τη συμμετοχή των εργοδοτών σε πρωτοβουλίες μετεκπαίδευσης των
συγκεκριμένων ομάδων ανέργων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 4
Έλεγχος των στρατηγικών κινητοποίησης και των εκπαιδευτικών εργαλείων, καθώς επίσης
δημιουργία δικτύου των συμμετεχόντων στο Act45 και καταγραφή του μεγέθους της
απήχησης των αποτελεσμάτων. Το γεγονός αυτό θα βοηθήσει τις αρμόδιες πολιτικές αρχές
να υιοθετήσουν τα αποτελέσματα του προγράμματος και να σχεδιάσουν μέτρα για την
επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας.

