
advanCing youth and women sociaL 
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ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 

Το έργο CLUSTER ασχολείται με τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη 
φτώχεια μεταξύ των ευάλωτων ομάδων, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα 
άλλων έργων και εξοπλίζοντας τους νέους και τις γυναίκες που 
βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) 
με δεξιότητες στους τομείς της γαλάζιας, κυκλικής, πράσινης οικονομίας 
και της βιολογικής γεωργίας. 

Οδηγεί στην ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων μεταξύ των ιδρυμάτων 
τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΤΕΕΚ), 
του ιδιωτικού τομέα και των φορέων της κοινωνικής οικονομίας και 
υποστηρίζει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στον σχεδιασμό 
πολιτικών απασχόλησης χωρίς αποκλεισμούς.

Το CLUSTER συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ENI CBC Med που 
υποστηρίζει έργα διασυνοριακής συνεργασίας για μια πιο 
ανταγωνιστική, καινοτόμο, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη Μεσόγειο.

Το παρόν έγγραφο εκπονήθηκε με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC MED. Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου αποτελεί 
αποκλειστική ευθύνη του ΚΕΒΕ και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 
αντικατοπτρίζει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των δομών διαχείρισης του 
προγράμματος.

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

@cluster.enicbc

@cluster_enicbc

www.enicbcmed.eu/projects/cluster

clusterproject.enicbcmed@gmail.com

CLUSTER ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 
(ΣΒΑ) ΓΙΑ ΤΟ 2030

Το CLUSTER ανταποκρίνεται άμεσα και έμμεσα στην Ατζέντα 2030 για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη που υιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ, με τους ακόλουθους 
στόχους:

Μηδενική
Φτώχεια

Ισότητα 
των φύλων

Αξιοπρεπής εργασία 
και οικονομική 

ανάπτυξη

Υπεύθυνη 
κατανάλωση

και παραγωγή 

Δράση 
για το κλίμα

Ζωή 
στη στεριά

Επικεφαλής εταίρος:

Θέλετε να είστε στο επίκεντρο 
της κοινωνικής αλλαγής;

Τo CLUSTER θα βοηθήσει την επιχείρησή σας 
να είναι πρωτοπόρος σε μια βιώσιμη οικονομία 

χωρίς αποκλεισμούς.

Φιλοξενήστε έναν ασκούμενο 
στον οργανισμό σας 

Μειώστε το χάσμα μεταξύ των αναγκών της 
προσφοράς εργασίας και της διαθεσιμότητας 
των ατόμων εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης 
ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ)

Ισπανία

Ιταλία

Γαλλία Ιορδανία Ιορδανία

Κύπρος

Παλαιστίνη Τυνησία



ΓΙΑΤΙ ΝΑ 
ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕΤΕ 

ΕΝΑΝ 
ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ;

ΠΡΟΤΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ 
ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΑΣ, ΘΑ ΕΧΟΥΝ 
ΗΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ 
ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΤΕ 
ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΑΣ, 

ΚΑΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΑ 
ΝΕΑ ΤΑΛΕΝΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΣΥΜΒΑΛΕΤΕ 
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ 
ΝΕΩΝ ΕΕΑΚ 

ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΡΟΩΘΗΣΤΕ
 ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ 

ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ 
ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΛΑΔΟΙ: 

Υδροπονία & 
Ενυδρειοπονία 

Βιώσιμη 
Επεξεργασία Τροφίμων

Βιολογική
Καλλιέργεια

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CLUSTER: 
ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΝΕΑ ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

Το CLUSTER ανέπτυξε έναν «Κατάλογο» προκειμένου να προσεγγίσει τις 
ΜμΕ και τους επιχειρηματίες και να προωθήσει τη δυνατότητα τους να 
μεταφέρουν τις επιχειρηματικές τους πρακτικές στην Κοινωνική 
Οικονομία.

ΠΩΣ;

ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ  
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ;

Ενισχύστε την πράσινη μετάβαση της εταιρείας σας
Κάντε πιο βιώσιμη την τοπική σας οικονομία
Ενισχύστε την απασχολησιμότητα των ΕΕΑΚ

Προσδιορισμός προφίλ και αξιολόγηση 
των αναγκών απασχόλησης των ΕΕΑΚ

Ανάλυση των αναγκών 
της αγοράς

Σχεδιασμός προγράμματος 
εκπαίδευσης για άτομα ΕΕΑΚ

Σύνδεση με τον ιδιωτικό 
τομέα

Συγκριτική αξιολόγηση 
επιτυχημένων πρακτικών 
σε όλη τη Μεσόγειο

•  Μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης του 
CLUSTER https://clusterlearning.net/ 

•  Καλύπτει τους 4 κλάδους-στόχους (επίπεδο 
αρχαρίων) και περιλαμβάνει βασική μάθηση 
‘μαλακών δεξιοτήτων’ (soft skills)

•  36 ώρες για κάθε κλάδο

•  36 ώρες προηγμένης μάθησης soft skills

•  Ασύγχρονη εκπαίδευση

1. On-line Εκπαίδευση 

•  25 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης με επιτόπιες επισκέψεις

•  Παρέχεται από έμπειρους εκπαιδευτές 

•  Δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να 
αποκτήσουν επαγγελματικές και κλαδικές δεξιότητες 
που τους επιτρέπουν να εισέλθουν στο εργατικό 
δυναμικό

•  Εποπτευόμενη και αμειβόμενη μέσω του έργου

•  Στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων επαγγελματικής 
ζωής των εκπαιδευομένων

• Υπό την επίβλεψη της ομάδας έργου για τη διαδικασία 
διαχείρισης της πρακτικής άσκησης και των εκπαιδευτών 
για τις τεχνικές πτυχές

2. Επιτόπια εκπαίδευση προχωρημένου επιπέδου

•  Προσφέρονται παράλληλα με τις επιτόπιες εκπαιδεύσεις

•  Καθοδηγεί τους εκπαιδευόμενους να ενισχύσουν τις 
δεξιότητες ΕΚΕ και να αναπτύξουν τη δική τους 
πρωτοβουλία ΕΚΕ

•  Παρέχονται από επαγγελματίες εκπαιδευτές σε 2 
συλλογικές συνεδρίες

•  Εκπρόσωποι επιχειρήσεων μοιράζονται τη δική τους 
εμπειρία ΕΚΕ

3. Καθοδήγηση σε θέματα Εταιρικής
     Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

4. Πρακτική Άσκηση

Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι θα ενταχθούν στις εταιρείες 
μέχρι και για 3 μήνες αμειβόμενης πρακτικής άσκησης!


