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  Πρόγραμμα κατάρτισης για νέα άτομα με αναπηρία
Πηγή: ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Σελ.: 16 Ημερομηνία

έκδοσης:
22-09-2022

Αρθρογράφος: Επιφάνεια
:

874.08 cm² Κυκλοφορία: 0

Θέματα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝι

Πρόγραμμα κατάρτισης 
για νέα άτομα με αναπηρία

Η Εθνική Συνομο
σπονδία Ατόμων με 
Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) 
υλοποιεί την Πράξη με 
τίτλο «Ειδικέ$ Δράσει 
Ένταξη$ στην Απα
σχόληση για Νέου5/ 
Nses με Αναπηρία» 
με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 
5073491, η οποία 
έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρό
γραμμα «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυνα
μικού, Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθη
ση 2014-2020»

Η
 Πράξη αποσκοπεί στην 
επίτευξη μιαε δομημένηε 
πορείαε εισόδου των 
άνεργων νέων με αναπηρία 

ή/και χρόνιεε παθήσειε στην 
αγορά εργασίαε, μέσω παρο- 
χήε υπηρεσιών ολοκλπρωμένηε 
επαγγελματικήε κατάρτισηε, από- 
κτησηε εργασιακήε εμπειρίαε και 
πιστοποίησηε, η οποία δυνητικά 
καταλήγει στπν τοποθέτησή tous 
σε θέσειε απασχόλπσηε σε επι
χειρήσει.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
I. Να είναι νέοι/εε με αναπηρία 

ή/και χρόνιεε παθήσειε οι οποίοι 
να έχουν συμπληρώσει το 18ο 
έτοε και να μπν έχουν υπερβεί 
το 30ο έτοε ms πλικίαε tous (29 
έτη και 364 πμέρεε).

II. Να είναι άτομα με αναπηρία 
ή/και χρόνιεε παθήσειε με πο
σοστό avannpias τουλάχιστον 
50%.

III. Να είναι άνεργοι/εε (εγγε- 
γραμμένοι/εε στα μητρώα ανερ- 
yias Tns ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ) 
ανεξαρτήτου αν λαμβάνουν 
επίδομα avspyias ή όχι.

IV. Να είναι απόφοιτοι/εε

δευτεροβάθμιαε εκπαίδευσηε ή 
Εργαστηρίων Επαγγελματικήε 
Εκπαίδευσηε & Κατάρτισηε ή 
ΙΕΚ ή ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ. V. Να μην είναι 
σπουδαστέε ή cpoirmxs και να 
βρίσκονται sktos εκπαίδευσηε, 
απασχόλησηε και κατάρτισηε 
(NEETs).

V. Να μην παρακολουθούν ή/ 
και να μην έχουν παρακολουθή
σει άλλο συγχρηματοδοτούμενο 
από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτι- 
ons κατά την τελευταία διετία πριν 
από την υποβολή Tns παρούσαε 
aimons συμμετοχήε.

VI. Οι ωφελούμενοι πρέπει να 
είναι άτομα (νέοι/εε με αναπηρία 
ή χρόνια πάθηση) με ποσοστό 
avannpias τουλάχιστον 50%, 
oncos άλλωστε ορίζει ο vopos 
2643/1998 «Μέριμνα για την 
απασχόληση προσώπων ειδικών 
κατηγοριών και άλλεε διατάξει»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ:
Οι συμμετέχοντεε otis ενέρ- 

γειεε κατάρτισηε και πιστοποί- 
nons λαμβάνουν εκπαιδευτικό

επίδομα ύψουε πέντε ευρώ (5,00 
€) μικτά ανά ώρα θεωρπτικήε 
κατάρτισηε και πέντε ευρώ (5,00 
€) ανά ώρα πρακτικήε άσκπσηε, 
σύνολο 2500 ευρώ μείον τιs 
νόμιμεε κρατήσει, με την προ
ϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει 
την κατάρτιση και την πρακτική 
άσκηση και έχουν συμμετάσχει 
στη διαδικασία moronoinons. Το 
ανώτατο επιτρεπτό όριο απουσι
ών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
το 20% ms συνολικήε διάρκειαε 
του προγράμματοε

Διευκρινίζεται ότι η ένταξη 
οποιουδήποτε ατόμου με ανα
πηρία ή/και χρόνια πάθησηε στα 
Προγράμματα επαγγελματικήε 
κατάρτισηε δεν συνεπάγεται τη 
διακοπή παροχών που λαμβάνει 
λόγω ths avannpias του (oncos 
επίδομα npovoias κ.ά.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΟΣ:

Ατομική και Ομαδική Συμβου
λευτική:

Α) δύο (2) ατομικέε συμβου

λέυσα συνεδρίεε, καθώε και 
μια (1) ομαδική συνεδρία προ 
ms έναρξπ5 Tns κατάρτιση5 και

Β) μία (1) ομαδική συνεδρία 
προ ms έναρξηε ms πρακτική5 
0oKnons.

Προγράμματα κατάρτισηε:
1. Οριζόντιο Πρόγραμμα (θα 

το παρακολουθήσει υποχρεωτικά 
το σύνολο των ωφελούμενων): 
«Δεξιότητεε ΤΠΕ» (150 ώρεε 
θεωρητική κατάρτιση).

2. Εξειδικευμένα προγράμματα 
(κάθε ωφελούμενοε/η θα επιλέ- 
ξει ένα εκ των παρακάτω):

a. Εμπόριο και Εξωστρέφεια 
(150 ώρεε θεωρητική κατάρ
τιση).

b. Υπάλληλοε Γραφείου/Διοι- 
κπτικήε Υποστήριξηε (150 ώρεε 
θεωρητική κατάρτιση).

Πρακτική άσκηση:
Η τοποθέτηση του/ms ωφε

λούμενου/ns θα γίνει σε συνα
φή θέση πρακτικήε άσκησηε σε 
επιχειρήσει του ιδιωτικού τομέα 
και σε φορει'5 του δημοσίου ή και

του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
(π.χ. σε φορείε ms mniK0s αυ- 
τοδιοίκησηε). Η πρακτική άσκηση 
θα έχει συνολική διάρκεια 200 
ώρεε. Η πρακτική άσκηση των 
ωφελούμενων είναι υποχρεωτι
κή και θα υλοποιηθεί σε επιχει
ρήσει του ιδιωτικού τομέα και 
σε φορει'5 του δημοσίου ή και του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. 
σε φορείε ms mniK0s αυτοδιοί- 
Knons) των οποίων η δραστηριό
τητα και λειτουργία βρίσκεται σε 
συνάφεια με τα γνωστικά αντι- 
κείμενα/ειδικότητεε Tns κατάρ- 
Tions, σε πραγματικέε συνθήκεε 
εργασίαε εντόε των ορίων Tns 
Περιφερειακήε Evomras όπου 
υλοποιήθηκε το θεωρητικό μέροε 
του προγράμματοε κατάρτισηε.

Πιστοποίηση:
Η πιστοποίηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων των καταρτιζόμε
νων που θα αποκτηθούν μετά 
την επιτυχή παρακολούθηση των 
προγραμμάτων κατάρτισηε θα 
υλοποιηθεί μέσω εξετάσεων, tis 
οποίεε θα διενεργήσει η UCERT 
που είναι διαπιστευμένοε φορέαε 
από το Εθνικό Σύστημα Διαπί- 
στευσηε (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με το 
Πρότυπο ISO/IEC 17024 και δι- 
απιστευμένοε, από τον ΕΟΠΠΕΠ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕ
ΤΟΧΗΣ:

1. Αντίγραφο δύο όψεων 
Αστυνομία Ταυτότηταε

2. Αντίγραφο του εν ισχύ δελ
τίου [Δεκτή γίνεται και βεβαίωση 
χρόνου ανεργίαε (τρέχουσα κα
τάσταση) από την ΔΥΠΑ, (πρώην 
ΟΑΕΔ) στην οποία θα αποδεικνύ- 
εται το διάστημα συνεχόμενηε 
ανεργίαε.

3. Γνωμάτευση avannpias 
σε ισχύ με ποσοστό avannpias 
τουλάχιστον 50% Στα Προγράμ
ματα θα γίνονται δεκτέ$ όλεε οι 
γνωματεύσει avannpias που 
είναι σε ισχύ

4. Αντίγραφο απολυτηρίου 
δευτεροβάθμιε εκπαίδευσηε ή 
Εργαστηρίων Επαγγελματια 
Εκπαίδευσηε & Κατάρτισηε ή 
ΙΕΚ ή ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, καθώε και 
επίσημη μετάφραση και πράξη 
αναγνώρισηε σε περίπτωση που 
ο τίτλοε σπουδών αποκτήθηκε 
στην αλλοδαπή.

5. Αντίγραφα οποιονδήποτε 
επίσημων εγγράφων όπου ανα
γράφεται 0: · Α.Φ.Μ. · Α.Μ.Κ.Α.

6. Εκτύπωση από e-banking 
ή φωτοτυπία βιβλιαρίου, στην 
οποία αποτυπώνεται το ΙΒΑΝ του 
τραπεζικού λογαριασμού και το 
ονοματεπώνυμό του cos Δικαι
ούχου του λογαριασμού.

7. Υπεύθυνη Δήλωση του άρ
θρου 8 του Ν. 1599/86 (η οποία 
απευθύνεται στην Ε.Σ.Α,μεΑ.)ότι:

ί. Δεν είμαι σπουδαστήε/τρια 
ή φοιτητήε/τρια και βρίσκομαι 
εκτόε εκπαίδευσηε, απασχό- 
λησηε και κατάρτισηε και ότι τα 
προσκομιζόμενα έγγραφα είναι 
γνήσια αντίγραφα των πρωτο
τύπων.

ϋ. Δεν παρακολουθώ ή/και 
δεν έχω παρακολουθήσει άλλο 
συγχρηματοδοτούμενο από το 
ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισηε κατά 
την τελευταία διετία πριν από την 
υποβολή ms παρούσαε aimons 
συμμετοχήε.

Το κείμενο ms ΥπεύθυνηεΔή- 
λωσηε, θα πρέπει να έχει εκδοθεί 
από την ιστοσελίδα www.gov.gr 
ή να φέρει βεβαίωση γνήσιου 
υπογραφήε από αρμόδια αρχή 
(oncos ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα). 
Η μέρα έκδοση$ ms ΥΔ θα γίνει 
σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο 
στο τηλ. 2281082302 διότι την 
ίδια ημέρα θα πρέπει να κατατε
θεί και η αίτηση.

θα γίνονται δεκτέε γνωματεύ
σει avannpias σε ισχύ που εκδί- 
δονται από: Κέντρο Πιστοποίησηε 
Avannpias (ΚΕΠΑ), Πρωτοβάθ
μια Υγειονομική Επιτροπή ΙΚΑ, 
άλλουε αρμόδιουε cpopsis oncos 
Avcocacss Υγειονομία Αρχέε 
(Α.Σ.Υ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε., 
ΕΛ.ΑΣ.).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙ
ΤΗΣΕΩΝ:

Προθεσμία υποβολήε των ηλε- 
κτρονικών αιτήσεων και δικαιο- 
λογητικώντων ενδιαφερομένων 
αρχίζει otis 05/07/2022 και 
λήγει otis 30/10/2022.

Το πλήρε$ κείμενο ms Πρό- 
σκλησηε διατίθεται μέσω του 
Διαδικτύου στην ιστοσελίδα του 
Δικαιούχου Tns Πράξη5 https:// 
www.esamea.gr/.
Πλπροφοριώ: 
θωμαή Μενδρινού 
Email: tmendrinou@stoxefsi.gr 
Τηλ. 2281082302 - 
6948663601 (ΔΕΥΤΕΡΑ- 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 - 15:00).
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