Το πρόγραμμα Act45 χρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται στην
Ελλάδα από την ActionAid και την ΙΝΕ-ΓΣΕΕ,
στην Ισπανία από την Action Against Hunger,
στην Ιταλία από την RETE, στη Βουλγαρία
από την Περιφερειακή Υπηρεσία Οικονομικής Ανάπτυξης της Stara Zagora, ενώ στηρίζεται και από τη Συνομοσπονδία Δανών
Εργοδοτών.

Με συγχρηματοδότηση από το
πρόγραμμα «Erasmus+»
τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωσησ

Κέντρο της ActionAid στην Αθήνα:
Πέτρας 93, 10444, Αθήνα
Τ. 215.555.7345
athens.actionaid.gr
Η ActionAid είναι μια ανεξάρτητη διεθνής οργάνωση της
κοινωνίας των πολιτών, που αγωνίζεται κατά της φτώχειας και της αδικίας στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Από το 1972 εκπαιδεύει ανθρώπους και στηρίζει ολόκληρες κοινότητες για να διεκδικούν μια ζωή με αξιοπρέπεια
και έναν κόσμο πιο δίκαιο για όλες και όλους.
Το Κέντρο της ActionAid είναι ένα κέντρο στήριξης για
τους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν οικονομικά
προβλήματα και κοινωνικό αποκλεισμό.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις
μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

Δίκτυο συνεργατών

Τα πρώτα
βήματα για
ανέργους
45+ ετών

www.act45.eu

Στην ΕΕ η μακροχρόνια
ανεργία πλήττει ιδιαίτερα
τους ανθρώπους άνω των
45 ετών που δεν έχουν
τελειώσει το σχολείο ή δεν
έχουν επαρκείς δεξιότητες
που σχετίζονται με τις νέες
τεχνολογίες. Όμως, συχνά
οι άνθρωποι αυτοί δεν
έχουν πρόσβαση σε μετεκπαιδεύσεις, ώστε να σπάσουν τον φαύλο κύκλο που
τους κρατά στην ανεργία.
Το Act45 αναζητά λύσεις, αναπτύσσοντας
συνεργασίες ανάμεσα σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών, εργοδότες, εμπορικά
επιμελητήρια και εκπαιδευτικούς φορείς
στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία και
την Ισπανία, χώρες που έχουν επηρεαστεί
από την οικονομική κρίση και παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας.
Ακούγοντας τους ανέργους και δημιουργώντας δίκτυα συνεργασίας, το Act45
σκοπεύει να εντοπίσει τις αιτίες για τη
χαμηλή απασχολησιμότητα ανέργων
άνω των 45 ετών με χαμηλές δεξιότητες.
Στοχεύει, επίσης, στην πρόταση λύσεων
που θα μπορούν να εφαρμοστούν κι από
άλλους φορείς με την παραγωγή ενός
οδηγού.

Δράσεις

Διεξαγωγή έρευνας για τις αιτίες χαμηλής
συμμετοχής των ανέργων άνω των 45 ετών σε
μετεκπαιδεύσεις, ώστε να εντοπιστούν τόσο
τα εμπόδια συμμετοχής όσο και τα κριτήρια
κινητοποίησής τους σε προγράμματα δια βίου
μάθησης. Στην έρευνα αυτή θα συμμετέχουν
άνεργοι άνω των 45 ετών που δεν διαθέτουν
επαρκείς δεξιότητες σε ανάγνωση, αριθμητική
ή στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών,
καθώς και εργοδότες που δίνουν τη δική τους
οπτική για τις απαραίτητες ενέργειες με στόχο
την ταχεία επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας.

Συνεργασία φορέων της κοινωνίας των
πολιτών, εργοδοτών και εκπαιδευτικών
φορέων για τη δημιουργία ενός δικτύου
συνεργατών, με απώτερο στόχο την αποτελεσματική επαγγελματική αποκατάσταση των
ανέργων ηλικίας άνω των 45. Στο πλαίσιο
αυτό, το πρόγραμμα θα προωθήσει τις καλές
πρακτικές και τα υπάρχοντα εκπαιδευτικά
προγράμματα, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει έναν πρακτικό οδηγό προς όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς.

Πιλοτικό πρόγραμμα για την εξαγωγή συμπερασμάτων, ώστε αφενός να διερευνηθεί κατά
πόσον οι παραπάνω καλές πρακτικές και οι
στρατηγικές κινητοποίησης λειτουργούν στην
πράξη και αφετέρου να εμπλακούν περισσότεροι φορείς στο πρόγραμμα.

Δημιουργία πλατφόρμας για τη διάδοση
και την εφαρμογή του προγράμματος από άλλους φορείς, την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών κατά την εφαρμογή του προγράμματος
και την πρόταση ιδεών για τη βελτίωση και
ενίσχυση του δικτύου.

