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Επίσημη δήλωση αποποίησης ευθύνης : Αυτό το έγγραφο 
δημιουργήθηκε με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC Mediterranean Sea Basin. 

Το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη 
των ANNU και CESIE και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
τους φορείς διαχείρισης του προγράμματος.



Η διαδικτυακή πύλη είναι

Μια διαδικτυακή πολύγλωσση δομημένη 
βάση δεδομένων και ένας διαδραστικός 
χώρος για την προώθηση του διαλόγου και 
της συνεργασίας μεταξύ φορέων της 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και  
της δημόσιας διοίκησης, καθώς επίσης και την 
πρόσβαση των τελικών ωφελούμενων σε 
υπηρεσίες πρόνοιας:

Παρέχοντας μία απλή και 
ολοκληρωμένη επισκόπηση των 
υφιστάμενων υπηρεσιών και 
ευκαιριών για την υποστήριξη της 
κοινωνικής και εργασιακής ένταξης, που 
προσφέρεται στις περιοχές των εταίρων 
του έργου. 

Υποστηρίζοντας την ανταλλαγή 
συνεργασιών μεταξύ ιδιωτών και 
δημόσιων φορέων για την ανάπτυξη   
νέων υπηρεσιών που αφορούν την 
κοινωνικοοικονομική ένταξη ευάλωτων 
ομάδων. 

Στη διαδικτυακή πύλη θα βρείτε…

Μια σελίδα προφίλ, για κάθε εγγεγραμμένο 
φορέα, όπου μπορείτε να μοιραστείτε 
πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες σας και 
τις ευκαιρίες που προσφέρονται, τις ευκαιρίες 
συνεργασίας και τις δράσεις σχετικά με την 
κοινωνικοοικονομική ένταξη.
Πέντε κύριες κατηγορίες  προσδιορίζουν την 
ταξινόμηση των πληροφοριών που 
δημοσιεύονται στην διαδικτυακή πύλη 

Στήριξη οικογένειας και εισοδήματος  

Υγειονομικές και συμβουλευτικές 

υπηρεσίες

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Επαγγελματική συμβουλευτική και 

υποστήριξη απασχόλησης

Πολιτισμός και συμμετοχικότητα 

Δύο φόρμες αναζήτησης που θα 
διευκολύνουν την πλοήγηση σας στην 
διαδικτυακή πύλη, επιτρέποντάς σας να 
βρείτε εύκολα τις υπηρεσίες, τις ευκαιρίες 
συνεργασίας και άλλους οργανισμούς που 
αναζητάτε. 

Την ενότητα Νέα όπου μπορείτε να βρείτε 
πληροφορίες και δημοσιεύσεις για σχετικά 
θέματα, χρηματοδοτήσεις και άλλες ευκαιρίες 
που μπορούν να σας υποστηρίξουν στο έργο 
σας.

Εγγραφείτε σε ένα δίκτυο 

Ευρω-Μεσογειακών 
δρώντων 

για να συνεργαστείτε με άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς και φορείς 

της δημόσιας διοίκησης για την 
ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, δράσεων 

και πρωτοβουλιών σε τοπικό και 
διεθνές επίπεδο.

Θα συνεργαστούμε για την 
προώθηση των υπηρεσιών 

πρόνοιας που απευθύνονται σε 
ευάλωτες ομάδες και θα έχουμε την 

ευκαιρία να εμπνευστούμε από 
άλλες πρωτοβουλίες και ευκαιρίες.

Εγγραφείτε στην διαδικτυακή πύλη 
MoreThanAJob στη διεύθυνση

www.joinmorethanajob.org


