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Το έργο MoreThanAJob χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
στο πλαίσιο του ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme με
προϋπολογισμό 2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1,8 εκατ. ευρώ
αποτελούν τη συνεισφορά της ΕΕ και το 10% αποτελεί
συγχρηματοδότηση.
This document has been produced with the ﬁnancial assistance of
the European Union under the ENI CBC Mediterranean Sea Basin
Programme. The contents of this document are the sole
responsibility of ANNU and CESIE and can under no circumstances
be regarded as reﬂecting the position of the European Union or the
Programme management structures.
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Η υπάρχουσα κατάσταση

Ο στόχος

Η χρηματοπιστωτική κρίση στην Ευρώπη,
καθώς και η ασταθής οικονομική και πολιτική
κατάσταση σε πολλές Μεσογειακές Χώρες, οι
οποίες είναι εταίροι του έργου, κατέστησαν
εμφανές ότι απαιτούνται νέες και αξιόπιστες
εναλλακτικές λύσεις στο κυρίαρχο οικονομικό
υπόδειγμα. Οι παραπάνω οικονομικοί και
κοινωνικοπολιτικοί μετασχηματισμοί έφεραν
στο προσκήνιο δρώντες της Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ), οι οποίοι
κατάφεραν να μετατρέψουν τις προκλήσεις σε
ευκαιρίες.

Το πρόγραμμα MoreThanAJob θα επιδιώξει να
ενισχύσει την κοινωνική ένταξη των ευπαθών
κοινωνικών ομάδων και των ανέργων,
εφαρμόζοντας
βέλτιστες
πρακτικές
αναφορικά με την αποτελεσματικότερη
συνεργασία των φορέων της κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονομίας με τη δημόσια
διοίκηση.
Βασικοί ωφελούμενοι
Δημόσιοι φορείς που δραστηριοποιούνται
στην παροχή υπηρεσιών του τομέα της
εκπαίδευσης και της απασχόλησης.

Η έκφραση Κοινωνική και Αλληλέγγυα
Οικονομία αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα
οργανισμών που έχουν σαφείς οικονομικούς
και κοινωνικούς στόχους, ενώ περιλαμβάνουν
διαφορετικές
μορφές
συνεταιριστικών,
συλλογικών και αλληλέγγυων σχέσεων.

Οργανισμοί της ΚΑΟ που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της
απασχόλησης.
Ευάλωτες ομάδες, όπως οι άνεργοι, τα
άτομα με χαμηλές δεξιότητες και οι
πρόσφυγες.

Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν:
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)
Συνεταιρισμοί
Συλλογικότητες
Ιδρύματα/Φορείς
Κοινωνικές Επιχειρήσεις

Βασικές δράσεις
Έκθεση για τις διεθνείς καλές πρακτικές που
αφορούν την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ
των δρώντων της ΚΑΟ και της δημόσιας διοίκησης
για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των
ευάλωτων ομάδων, όπως οι άνεργοι, τα άτομα με
χαμηλές δεξιότητες και οι πρόσφυγες.
Ανάπτυξη του πλαισίου δράσης για το πρόγραμμα
MoreThanAJob υιοθετώντας τις διεθνείς καλές
πρακτικές στο τοπικό επίπεδο.
Υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε δρώντες
της ΚΑΟ και εκπροσώπους της δημόσιας διοίκησης.
Παροχή χρηματοδοτικής υποστήριξης των δρώντων
της ΚΑΟ για την εφαρμογή καινοτόμων
πρωτοβουλιών συνεργασίας μεταξύ της ΚΑΟ και της
δημόσιας διοίκησης.
Προτάσεις για τη μετατροπή του πλαισίου δράσης
του προγράμματος MoreThanAJob σε
αποτελεσματικά προγράμματα και πολιτικές στο
εθνικό επίπεδο.
Δημιουργία ενός διαδικτυακού χώρου συνεργασίας
μεταξύ των διαφορετικών εμπλεκομένων,
αξιοποιώντας τα ψηφιακά εργαλεία του
προγράμματος MoreThanAJob.

Εντούτοις, προκειμένου να καταστούν
αποτελεσματικές οι πρωτοβουλίες της ΚΑΟ, η
αποτελεσματική συνεργασία τους με τις
δημόσιες αρχές είναι ουσιαστικής σημασίας.

Διάρκεια:
4 Σεπτεμβρίου 2019 - 3 Σεπτεμβρίου 2022

Λίγα στοιχεία για το έργο
3

εργαστήρια εκπαίδευσης εκπαιδευτών

100

συμμετέχοντες σε εκπαιδευτικές
συναντήσεις για δρώντες της ΚΑΟ

90

δημόσιοι υπάλληλοι θα
καταρτιστούν σε προγράμματα
απασχόλησης και εκπαίδευσης για
πρόσφυγες

€

200,000 σε μικρές επιχορηγήσεις για
την υποστήριξη καινοτόμων
πρωτοβουλιών της ΚΑΟ

10

προγραμματικές συμφωνίες μεταξύ της
δημόσιας διοίκησης και σχετικών φορέων
με αντικείμενο τον συντονισμένο
σχεδιασμό και την παροχή κοινωνικών
υπηρεσιών

6

εκθέσεις που θα περιέχουν νέες ή/και
βελτιωμένες συστάσεις πολιτικών

