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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνεχίζονται και εντός του καλοκαιριού οι δράσεις της Α.Σ.
«ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΩ»
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των εκατό δυνητικών ωφελουμένων από
τους Δήμους Πατρέων και Καλαβρύτων που συμμετέχουν στην ολοκληρωμένη παρέμβαση
για την ενίσχυση της απασχόλησης “ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ” της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (Α.Σ) «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΩ»
Οι πρώτες διαγνωστικές συνεδρίες συμβουλευτικής ολοκληρώθηκαν στις αρχές Ιουλίου, με
τους συμβούλους της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΩ» να συζητούν και να
σχεδιάζουν την πορεία κάθε ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου.
Τέλος Ιουλίου αναμένεται να ολοκληρωθούν δύο από τα συνολικά πέντε προγράμματα
κατάρτισης που έχουν σχεδιαστεί να υλοποιηθούν. Στα δύο αυτά προγράμματα κατάρτισης
συμμετέχουν πενήντα από τους συνολικά εκατό ωφελούμενους.
Τα υπόλοιπα τρία προγράμματα κατάρτισης αναμένεται να ξεκινήσουν στα τέλη Αυγούστου.
Τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης αφορούν σε “Διαχείριση
και λειτουργία σύγχρονης επιχείρησης”, “Σύγχρονοι μέθοδοι παραγωγής, τυποποίησης και
προώθησης προϊόντωνn βιολογικής γεωργίας με έμφαση σε προϊόντα εναλλακτικών
καλλιεργειών”, και “Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις” .Το εκπαιδευτικό επίδομα που
λαμβάνει κάθε ωφελούμενος ανά ώρα κατάρτισης είναι 5 ευρώ.
Στόχος της Α.Σ. είναι η προώθηση στην απασχόληση του συνόλου των ωφελουμένων είτε
μέσω απασχόλησης τους ως μισθωτών, είτε μέσω δημιουργίας της δικής τους επιχείρησης.
Για τους ωφελούμενους που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, η
Α.Σ., τους παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες προκειμένου να
εξασφαλίσουν χρηματοδότηση (από εθνικούς ή και κοινοτικούς πόρους) στα πρώτα /νέα
επιχειρηματικά τους βήματα, να ωριμάσουν σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους
επιχειρηματικότητας την ιδέα τους για δημιουργία της δικής τους επιχείρηση ή της νέας
επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, να καταρτίσουν ένα ολοκληρωμένο, βιώσιμο και
ρεαλιστικό επιχειρηματικό σχέδιο για την νέα τους επιχειρηματική δραστηριότητα, να
δημιουργήσουν ένα πρώτο δίκτυο πελατών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο αλλά
και να συνεργαστούν σε ομάδες προκειμένου να ιδρύσουν νέες καινοτόμες (σε δομή και
περιεχόμενο) επιχειρήσεις στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας.
Αντίστοιχες συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται και προς τους ωφελούμενους που
επιθυμούν να απασχοληθούν ως μισθωτοί, σε συνέργεια με υπηρεσίες mentoring προς
δυνητικούς εργοδότες.
Σημειώνεται ότι η Α.Σ. είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, και συγκροτείται
από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας που είναι και ο συντονιστής του έργου,απο
το Επιμελητήριο Αχαϊας,τις Στρατηγικές & Δράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών ΕΠΕ,το ΚΕΚ
ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ,την Κοινωνία Τριών Τρίτων ΑΜΚΕ, την I FORCE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.Ε και τον
ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
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Φωτογραφία απο εκδήλωση της Α.Σ. «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΩ» (14/5/2014).Από αριστερά: ΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ,ΦΩΚΙΩΝ
ΖΑΪΜΗΣ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στο τηλ.: +30.210.339.2500-10 
office@iForce.gr
Σχετικά με την iForce Επικοινωνίες Α.Ε.Η iForce Επικοινωνίες Α.Ε. (iForce), προσφέρει υπηρεσίες, στους τομείς της Μελέτης,
Διοργάνωσης και Διαχείρισης Εκδηλώσεων, της Εταιρικής Επικοινωνίας, των Δημοσίων Σχέσεων και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
προσαρμοσμένες ανάλογα στα μέτρα της ελληνικής και διεθνούς αγοράς και των πελατών της. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται
από εξειδικευμένα στελέχη με τεχνογνωσία στους παραπάνω τομείς και παρέχει υπηρεσίες "με το κλειδί στο χέρι" ιδιαίτερα σε θέματα
Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Πολιτισμού, Κατασκευών, Τουρισμού, Τραπεζικών Επενδύσεων και Πολιτικής Επικοινωνίας. Oι πελάτες και
χορηγοί των εκδηλώσεών της iForce περιλαμβάνουν εταιρείες του καταλόγου ‘‘Fortune 500’’, διεθνείς εταιρείες, εισηγμένες εταιρείες στο
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δημόσιους οργανισμούς, εταιρείες τοπικής αυτοδιοίκησης και μικρομεσαίες εταιρείες που θεωρούν την εταιρική
επικοινωνία και την προσέγγιση της αγοράς μέσω εκδηλώσεων ιδιαίτερα σημαντική.
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