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 Στόχος της παρέµβασης  

Το Σχέδιο ∆ράσης για τον ∆ήµο Αλµωπίας επικεντρώνεται στην υποστήριξη των 

ωφελουµένων ευπαθών κοινωνικά οµάδων, για τη σύζευξη της προσφοράς και της 

ζήτησης της απασχόλησης. Αντικείµενο του Σχεδίου είναι η δηµιουργία θέσεων 

απασχόλησης, ως αποτέλεσµα διάγνωσης εξειδικευµένων τοπικών αναγκών και 

ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στην περιοχή παρέµβασης.  

 

 

 

 

∆ΡΑΣΗ 2 : ∆ΙΚΤΥΩΣΗ 

 

 

Σκοπός της ∆ράσης της ∆ικτύωσης, είναι η δηµιουργία «δεσµών» µεταξύ ατόµων 

ή οµάδων µε στόχο την επίτευξη οφέλους, το οποίο προκύπτει από την 

συνεργασία τους και τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας. Επίσης, µέσω της 

δικτύωσης µπορούν οι συνεργαζόµενοι να προωθήσουν αποτελεσµατικότερα είτε 

τα προϊόντα / υπηρεσίες που παράγουν είτε τις θέσεις τους και τα αιτήµατά τους. 

Η ∆ικτύωση µπορεί να αναφέρεται τόσο στην συνεργασία καθεαυτή των ατόµων 

ή των οµάδων όσο και στην ηλεκτρονική διασύνδεση.  

Ειδικά για τη συγκεκριµένη Πράξη, η ∆ικτύωση αναφέρεται στην ηλεκτρονική και 

φυσική δικτύωση και στην προώθηση καινοτόµων ενεργειών συνεργασίας : 

 µεταξύ των εταίρων της Α.Σ. 

 µεταξύ των εταίρων της Α.Σ. και άλλων τοπικών φορέων (επιχειρήσεις, 

Επιµελητήρια, κοινωνικοί εταίροι, Μ.Κ.Ο., φορείς της Τ.Α, φορείς παροχής 

Σ.Υ.Υ., εργατικές ενώσεις κ.α.) 

 µεταξύ των διαφόρων Α.Σ. 

Η ∆ικτύωση µεταξύ των συµµετεχόντων σε ένα Σχέδιο Παρέµβασης συνδράµει στην 

αποτελεσµατικότερη διαχείριση του Σχεδίου, καθώς και στην καλύτερη αξιοποίηση 

και προβολή των ∆ράσεων του. Από την άλλη, η δικτύωση µεταξύ Α.Σ., τοπικών 

φορέων, επιχειρήσεων, κ.α. λειτουργεί καταλυτικά στην ένταξη των ωφελουµένων 

από το Σχέδιο στην αγορά εργασίας. Τέλος, η ∆ικτύωση µεταξύ διαφορετικών Α.Σ. 

συνεισφέρει δια µέσω του προσδιορισµού Καλών Πρακτικών, στην 

αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα 

άτοµα των οµάδων – στόχου. 

 

∆έκα (10) ∆ιακριτοί Λόγοι ∆ικτύωσης : 



� ∆ηµιουργία Επαγγελµατικού σηµείου αναφοράς/στίγµατος µέσα σε οµάδα 

� Προβολή προϊόντων και υπηρεσιών 

� Εύρεση δυνητικών συνεργατών 

� ∆ηµιουργία στρατηγικών συµµαχιών 

� Αµοιβαία ανταλλαγή επαγγελµατικών εµπειριών / συµβουλών 

� Αλληλεπίδραση µε νέους, καινοτόµους επιχειρηµατίες 

� Συµµετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις στην Ελλάδα και τον κόσµο 

� Αύξηση της εξωστρέφειας 

� Εύρεση λύσεων σε επιχειρηµατικά θέµατα 

� ∆ιεύρυνση επαγγελµατικών γνώσεων  

 

Ενέργεια 2.2. : ∆ηµιουργία «∆ικτύου Φορέων και ∆ιαµεσολαβητών κατά του 

Κοινωνικού Αποκλεισµού» 

 

 

Αναλυτική περιγραφή  

Οι εµπλεκόµενοι εταίροι της Α.Σ. θα σχεδιάσουν µια εκστρατεία προσέγγισης, 

ενηµέρωσης και ενεργοποίησης φορέων - εκτός του εταιρικού σχήµατος – και 

διαµεσολαβητών των ευπαθών κοινωνικών οµάδων, µε σκοπό τη δηµιουργία 

«∆ικτύου Φορέων και ∆ιαµεσολαβητών κατά του Κοινωνικού Αποκλεισµού». 

Συγκεκριµένα, θα υπάρξει µια διαρκής δηµόσια διαβούλευση µε τοπικούς φορείς 

(επιχειρήσεις, ΜΚΟ, Εκκλησία, εργατικά σωµατεία, Επιµελητήρια και εργοδοτικούς 

φορείς, συλλόγους εκπροσώπησης ευάλωτων οµάδων, δοµών κοινωνικής 

στήριξης και διαµεσολαβητών ) ώστε να γίνει µια αναλυτική παρουσίαση του 

Σχεδίου και να αναζητηθεί η δυνατότητα συνεργειών µε στόχο την καταπολέµηση 

του κοινωνικού και επαγγελµατικού αποκλεισµού των ευπαθών οµάδων του 

πληθυσµού. 

Στόχος της Ενέργειας 2.2. είναι η δυνατότητα ενεργοποίησης φορέων εκτός του 

εταιρικού σχήµατος και διαµεσολαβητών εθελοντών κατά τη διάρκεια υλοποίησης 

του σχεδίου, των οποίων η εµπλοκή θα έχει προστιθέµενη αξία για τα επιµέρους  

σχέδια και για την τοπική κοινωνία και θα µπορούσε να έχει ως αποτέλεσµα τη 

σύναψη τοπικών συµφώνων συνεργασίας για την προώθηση στην απασχόληση 

των ευάλωτων οµάδων. 

 

� Μεθοδολογία υλοποίησης 

Οι εµπλεκόµενοι εταίροι της Α.Σ. θα σχεδιάσουν και θα  υλοποιήσουν τις κάτωθι 

ενέργειες : 



 

 ∆ηµιουργία και διαρκής επικαιροποίηση καταλόγου επιχειρήσεων, 

κοινωνικών φορέων, εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων, ΜΚΟ, 

συλλόγων εκπροσώπησης ευάλωτων οµάδων, δοµών κοινωνικής 

στήριξης, διαµεσολαβητών εθελοντών,  που δραστηριοποιούνται στην 

περιοχή παρέµβασης του Σχεδίου. 

 Πραγµατοποίηση τηλεφωνικών διερευνητικών επαφών 

 Αποστολή e-mails και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού 

 Συναντήσεις ενηµέρωσης και διαβούλευσης µε τους τοπικούς φορείς  

 Αναπαραγωγή έντυπου ενηµερωτικού υλικού που θα διανεµηθεί στους 

φορείς 

 ∆ηµιουργία και αποστολή newsletters  

 ∆ιάχυση των πληροφοριών µέσω της ιστοσελίδας της Α.Σ και του E - forum 

 

 

� Αναµενόµενα παραδοτέα / προϊόντα  

 κατάλογος επιχειρήσεων, κοινωνικών φορέων, εργατικών και εργοδοτικών 

οργανώσεων, ΜΚΟ,  συλλόγων εκπροσώπησης ευάλωτων οµάδων, δοµών 

κοινωνικής στήριξης, διαµεσολαβητών εθελοντών, που δραστηριοποιούνται 

στην περιοχή παρέµβασης του Σχεδίου 

 e-mails / fax 

 ηλεκτρονικό ενηµερωτικό υλικό 

 λίστα συµµετεχόντων στις συναντήσεις 

 έντυπο ενηµερωτικό υλικό 

 newsletters 

 σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της Α.Σ και στο E - forum 

 


