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Σο Α.Κ.Ο.Μ.Μ.-ΨΗΛΟΡΕΙΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Σ.Α. ςυμμετείχε ςτην
υλοποίηςη του χεδίου Δράςησ με τίτλο «ΙΟΚΡΑΣΙΑ», ςε ςυνεργαςία με ομάδα
φορέων από όλη την περιφέρεια Κρήτησ, με ςκοπό τη βελτίωςη τησ πρόςβαςησ
και τη ςυμμετοχή των γυναικών ςτην αγορά εργαςίασ μέςα από την παροχή
υπηρεςιών εξειδικευμένησ πληροφόρηςησ, ςυμβουλευτικήσ και κοινωνικήσ
ςτήριξησ.

τόχοσ
τόχοσ του χεδίου Δράςησ ήταν η παροχή πολυεπίπεδησ ςτήριξησ ςε γυναίκεσ
εργαζόμενεσ και άνεργεσ από όλη την Περιφέρεια Κρήτησ για την κοινωνική,
πολιτιςμική, οικονομική ένταξή τουσ καθώσ και η προώθηςή τουσ ςε Ενεργητικέσ
Πολιτικέσ Απαςχόληςησ.

Επιμέρουσ ςτόχοι

Ειδικότερα, το πρόγραμμα ςυμβουλευτικήσ παρείχε τα εξήσ:
o τήριξη

των

άνεργων

γυναικών

για

τον

προςδιοριςμό

των

επαγγελματικών τουσ ςτόχων.
o τήριξη των άνεργων γυναικών για τη βελτίωςη των τρόπων αναζήτηςησ
εργαςίασ.
o Ενδυνάμωςη και ενθάρρυνςη των άνεργων γυναικών για την ένταξή τουσ
ςε βιώςιμεσ θέςεισ απαςχόληςησ.
o τήριξη εργαζόμενων γυναικών για τη διατήρηςη των θέςεων εργαςίασ
τουσ και για τη βελτίωςη των ςυνθηκών απαςχόληςήσ τουσ.

o Ενθάρρυνςη των άνεργων γυναικών για την ένταξή τουσ ςε προγράμματα
κατάρτιςησ και γενικότερα για τη βελτίωςη των επαγγελματικών τουσ
προςόντων.
o Ανάπτυξη ςυνεργαςίασ των φορέων υλοποίηςησ του προγράμματοσ με
όλουσ τουσ άλλουσ τοπικούσ φορείσ που δραςτηριοποιούνται ςε θέματα
απαςχόληςησ και επιχειρηματικότητασ γυναικών.
o Ευαιςθητοποίηςη τησ κοινήσ γνώμησ και κινητοποίηςη τοπικών φορέων
για την άμβλυνςη τησ περιθωριοποίηςησ των γυναικών ςε ςχέςη με την
αγορά εργαςίασ

Ομάδεσ ςτόχου
Ομάδεσ ςτόχου παρέμβαςησ του χεδίου Δράςησ ήταν:
o Απλέσ κατηγορίεσ ανέργων γυναικών
o Άνεργεσ γυναίκεσ που ανήκουν ςε ευπαθείσ ομάδεσ πληθυςμού

Επιλογή Ωφελούμενων
Η επιλογή των δικαιούχων των δράςεων ςυμβουλευτικήσ του ςχεδίου δράςησ
γίνονταν από Σριμελή Επιτροπή.

Πληροφορίεσ
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ ςχετικά με την υλοποίηςη του προγράμματοσ
μπορείτε να απευθύνεςτε ςτα γραφεία τησ εταιρείασ.
Τπεύθυνο ςτέλεχοσ για πληροφορίεσ: κα. Ψωμά Άννα, Κοινωνιολόγοσ
Σηλ. 2834031402, 2834031583
Email: info@akomm.gr

Σο χέδιο Δράςησ «ΙΟΚΡΑΣΙΑ», υλοποιήθηκε ςτα πλαίςια του Μέτρου 5.3. «Ολοκληρωμένεσ Παρεμβάςεισ
υπέρ των Γυναικών», του Ε.Π. «Απαςχόληςη & Επαγγελματική Κατάρτιςη», με ςυγχρηματοδότηςη κατά 75%
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από Δημόςιουσ Πόρουσ.

