
 Ένας καινούργιος δίαυλος επικοινωνίας για τη προώθηση των

υπηρεσιών και των πρωτοβουλιών κοινωνικής ένταξης: Ανακαλύψτε τη

διαδικτυακή πύλη MoreThanAJob!

 

 

Η διαδικτυακή πύλη MoreThanAJob  αποτελεί…

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 (ΚΑΟ) και  της δημόσιας διοίκησης με σκοπό την

ανάπτυξη και την παροχή υπηρεσιών που υποστηρίζουν την

κοινωνική ένταξη και την ένταξη στην αγορά εργασίας σε ευάλωτες

ομάδες του πληθυσμού.

Με αυτό το εργαλείο, στόχος είναι να: 

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

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

Η δομή της διαδικτυακής πύλης MoreThanAJob
 

Στην πύλη, θα υπάρχουν οι παρακάτω πέντε βασικές ενότητες: 

Το έργο – Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται μία σύντομη περιγραφή του έργου MoreThanAJob, στο

πλαίσιο του οποίου έχει  αναπτυχθεί η διαδικτυακή πύλη.

Κατηγορίες – Στο σημείο αυτό οι πληροφορίες που θα δημοσιεύονται στην διαδικτυακή πύλη θα

ταξινομηθούν σε πέντε κύριες κατηγορίες για να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε αυτές και θα είναι οι εξής:

Στήριξη οικογένειας και εισοδήματος |Υγειονομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες| Εκπαίδευση και

κατάρτιση | Επαγγελματική συμβουλευτική και υποστήριξη απασχόλησης | Πολιτισμός και

συμμετοχικότητα

Υπηρεσίες και δυνατότητες – Αποτελεί μια φόρμα αναζήτησης που διευκολύνει την εμπειρία των

χρηστών στην έρευνα υπηρεσιών και ευκαιριών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Οργανισμοί – Αποτελεί μια φόρμα αναζήτησης που θα επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν άλλους

οργανισμούς με βάση την εξειδίκευση τους, τη χώρα απασχόλησης τους και τα είδη υπηρεσιών που

εφαρμόζουν.

Νέα – Εδώ θα υπάρχουν πληροφορίες για τις σχετικές δημοσιεύσεις και μελέτες, τις ευκαιρίες

χρηματοδότησης και τέλος τις ενημερώσεις για τις δραστηριότητες του έργου. 

Πως μπορείτε να αξιοποιήσετε τη διαδικτυακή πύλη
 

Αν είστε ένας οργανισμός ή φορέας/πρωτοβουλία, θα συνεργαστούμε για να προωθήσουμε τις δικές

σας υπηρεσίες στήριξης σε ευάλωτες ομάδες, ενώ θα έχετε και την ευκαιρία να ενημερωθείτε και να

δημιουργήσετε νέες ιδέες μέσα από άλλες πρωτοβουλίες και ευκαιρίες που θα παρουσιάζονται

στη διαδικτυακή πύλη.

Κάθε οργανισμός που εγγράφεται στη διαδικτυακή πύλη θα έχει μια σελίδα προφίλ, όπου θα κοινοποιεί

πληροφορίες σχετικά με:

Παρεχόμενες υπηρεσίες – Πρόκειται για μια επισκόπηση των υπηρεσιών κοινωνικής και εργασιακής

ένταξης που σχετίζονται με τις πέντε κύριες κατηγορίες της πύλης.

Τεχνογνωσία – Αποτελεί περιγραφή σε μία ή περισσότερες από τις προσδιορισμένες μακρο-

κατηγορίες που θα διευκολύνει την ανάπτυξη νέων ευκαιριών συνεργασίας σε τοπικό και διεθνές

επίπεδο.

Υπηρεσίες και ευκαιρίες – Περιέχει την προβολή υπηρεσιών πρόνοιας και κοινωνικής υποστήριξης,

καθώς και των ευκαιριών που προσφέρονται για την αποτελεσματικότερη προσέλκυση των τελικών

δικαιούχων.

Συνεργασίες – Αφορά τη δημιουργία νέων ευκαιριών για την ανάπτυξη ή αναβάθμιση καινοτόμων

κοινωνικών υπηρεσιών και δυνατοτήτων συνεργασίας με άλλους φορείς που είναι εγγεγραμμένοι

στην πύλη.

Εγγραφείτε σε ένα δίκτυο Ευρω-Μεσογειακών δρώντων και φορέων για

ενισχύστε τις ευκαιρίες συνεργασίας…
 

… Για να βελτιώσετε τις ευκαιρίες σας για συνεργασία με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και  τη

δημοσία διοίκηση με στόχο την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, δράσεων και πρωτοβουλιών σε τοπικό και

διεθνές επίπεδο.

Μείνετε ενημερωμένοι για τις δραστηριότητες του έργου και για τις σχετικές πληροφορίες που θα

δημοσιεύονται μέσω της ενότητας «Νέα»  της διαδικτυακής πύλης! 

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικτυακή πύλη και πως να συμμετάσχετε σε

αυτό το εγχείρημα, παρακαλώ επικοινωνήστε στο παρακάτω email:
 

info@eurotraining.gr

Η διαδικτυακή πύλη MoreThanAJob αναπτύσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου MoreThanAJob

που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα το πρόγραμμα ENI CBC Med. Το

MoreThanAJob στοχεύει στην ενίσχυση της ανάπτυξης ενός μηχανισμού συνεργασίας μεταξύ φορέων

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας(ΚΑΟ) και της δημόσιας διοίκησης με σκοπό τη βελτίωση των

κοινωνικών υπηρεσιών για ευάλωτες ομάδες, προκειμένου να αυξηθούν οι ευκαιρίες κοινωνικής και

εργασιακής ένταξης.
 

Το έργο έχει προϋπολογισμό 2 εκατομμύρια ευρώ, το 1,8 εκατομμύρια ευρώ αποτελεί συνεισφορά της ΕΕ

και το 10% αποτελεί συγχρηματοδότηση. 

Ακολουθήστε μας και μείνετε συντονισμένοι
www.enicbcmed.eu/projects/morethanajob
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