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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η πρωτοβουλία Entre4all Grassroots έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στην κοινότητα της ΕΕ 

ένα πλήρες και έτοιμο προς εφαρμογή πακέτο πολιτικής/εργαλειοθήκη για την 

υποστήριξη των οργανισμών ώστε να οργανώσουν ένα δημιουργικό και εμπνευσμένο 

πρόγραμμα με στόχο την: 

 

1. Ενίσχυση του προφίλ των εκπαιδευτών ενηλίκων/κοινωνικών λειτουργών, 

αναβάθμιση των υπηρεσιών τους και εμπλουτισμός των εργαλείων, των πόρων 

και των μεθοδολογιών τους. 

2. Υποστήριξη της απόκτησης στοχευμένων για την αγορά εργασίας ψηφιακών 

δεξιοτήτων και δεξιοτήτων απασχολησιμότητας για ενήλικες με αναπηρία και 

τους εκπαιδευτές/εκπαιδευτικούς τους, γεφυρώνοντας έτσι το χάσμα δεξιοτήτων. 

3. Αναβάθμιση της ποιότητας των ευκαιριών Εκπαίδευσης Ενηλίκων που παρέχονται 

σε ενήλικες με αναπηρία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ένταξη και η πρόσβαση, 

καθώς και η αύξηση της συμμετοχής στη ΔΒΜ ώστε να επιτευχθεί ο στόχος 

αναφοράς του 15%. 

4. Εισαγωγή της ιδέας της παρακολούθησης και αξιολόγησης των ικανοτήτων των 

ενηλίκων στον ψηφιακό τομέα με διαδραστικό τρόπο που μπορεί να αξιοποιηθεί 

για την προβολή των επιτευγμάτων μέσω των Open Badges. 

5. Να προσφέρει ένα ON-LINE ΕΡΓΑΛΕΙΟ για την προβολή των πρωτοβουλιών 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας ή των ευκαιριών που παρέχονται σε αυτή την 

ευάλωτη ομάδα ενηλίκων, δημιουργώντας παράλληλα συνέργειες με την αγορά 

εργασίας. 

 

Προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα και ο αντίκτυπος, το εταιρικό 

σχήμα Entre4all υλοποίησε τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

 

Α1 - Αξιολόγηση του προγράμματος κοινοτικών κέντρων Entre4all και 

οριστικοποίηση του TOOL KIT 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι διαθέσιμα σε ξεχωριστό έγγραφο 

 

Α2 - Σχεδιασμός του πακέτου συστάσεων πολιτικής για την αναβάθμιση και τη 

στρατηγική βιωσιμότητας 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα, η συνέχεια και η περαιτέρω 

αξιοποίηση των προϊόντων του έργου (μέθοδος και ΟΕΥ), είναι σημαντικό να 

παρέχεται στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ένα "έτοιμο προς εφαρμογή" 
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πακέτο στρατηγικής πολιτικής, το οποίο μπορεί εύκολα να αναθεωρηθεί και να 

τροποποιηθεί. 

 

Α3 - Δημιουργία των κέντρων υποστήριξης Entre4all σε περιφερειακό/εθνικό 

επίπεδο 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των προϊόντων του έργου και η 

χρήση τους μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης, προτείνουμε να διατηρηθούν 

οι συνέργειες που δημιουργήθηκαν με επιχειρήσεις και εταιρείες καθ' όλη τη 

διάρκεια της περιόδου υλοποίησης του έργου μέσω: 

● Μνημόνιου δέσμευσης 

● Κοινοτικά κέντρα Entre4all 

● Έναρξη του εργαλείου χαρτογράφησης Entre4all 

A4 - Πρωτοβουλία για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής Inclusive Entre4all (από 

τη βάση στο εθνικό επίπεδο)  

Το έγγραφο της πρωτοβουλίας για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής περιλαμβάνει: 

στοιχεία για την ένταξη των νέων ενηλίκων με αναπηρία στην αγορά εργασίας και 

την οικονομία μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, περιγραφή της 

ομάδας/των ομάδων-στόχων και περιγραφή του στόχου της ευαισθητοποίησης 

για τις προοπτικές, τις προκλήσεις και τις ανάγκες σε δεξιότητες της αγοράς 

εργασίας. 

Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει επίσης μια δήλωση προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, για την οποία θα συγκεντρωθούν υπογραφές, καθώς και βίντεο 

εκστρατείας με τις εμπειρίες των συμμετεχόντων, οι οποίοι λειτουργούν ως 

πρότυπα και ομότιμοι για να ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη υιοθέτηση, την εμβέλεια 

και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του έργου.  

 

Α1 - Αξιολόγηση του προγράμματος κοινοτικών κέντρων 

Entre4all και οριστικοποίηση του TOOL KIT 

 

Μέχρι το τέλος του έργου το πακέτο Entre4all με όλα τα συνοδευτικά προϊόντα (πλαίσιο, 

οικοσύστημα για την επικύρωση μέσω των ανοικτών σημάτων, διπλές μαθησιακές 

ενότητες και υπηρεσίες, εργαλειοθήκη, εκστρατεία, στρατηγική αξιοποίησης κ.λπ.) θα 

σχεδιαστεί, θα αναπτυχθεί, θα δοκιμαστεί πιλοτικά, θα εφαρμοστεί, θα βελτιωθεί και θα 

ολοκληρωθεί σε 4 κύριες γλώσσες. 

Προκειμένου να βελτιωθεί και να οριστικοποιηθεί το Entre4all Pack, σχεδιάστηκε ένα 

πρότυπο για τη συστηματική συλλογή, αναφορά και επεξεργασία πληροφοριών και 
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ανατροφοδότηση σχετικά με τις πιλοτικές δραστηριότητες στη χώρα. Τα επακόλουθα 

έγγραφα (από την Αυστρία, την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Σλοβενία) αξιολογούνται και οι 

περιλήψεις ενσωματώνονται σε μια τελική αξιολόγηση. Τα συμπεράσματα 

ενσωματώνονται στο τελικό Entre4all Pack:  

● Εισαγωγή συνδέσμου στο πρότυπο 

● Εισαγωγή συνδέσμου για την αξιολόγηση:  
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Α2 - Σχεδιασμός του πακέτου συστάσεων πολιτικής για την 

αναβάθμιση και τη στρατηγική βιωσιμότητας 

 

Η διάδοση και η εκμετάλλευση παίζουν σημαντικό ρόλο από την αρχή του κύκλου ζωής 

του έργου έως το τέλος της υλοποίησης. Η διάδοση ορίζεται ως η διαδικασία παροχής 

πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα, τη συνάφεια και την αποτελεσματικότητα των 

αποτελεσμάτων των προγραμμάτων και των πρωτοβουλιών στους βασικούς φορείς, ενώ 

η εκμετάλλευση συνίσταται στην ενσωμάτωση και τον πολλαπλασιασμό και παρέχει τις 

καλύτερες δυνατές χρήσεις των αποτελεσμάτων του έργου. Προκειμένου να εξασφαλιστεί 

η βιωσιμότητα και η περαιτέρω αξιοποίηση των προϊόντων του έργου, είναι σημαντικό να 

παρέχεται στους φορείς χάραξης πολιτικής ένα "έτοιμο προς εφαρμογή" ΠΑΚΕΤΟ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ το οποίο μπορεί εύκολα να αναθεωρηθεί και να τροποποιηθεί. 

Αυτό είναι το κύριο αποτέλεσμα στο πλαίσιο της δραστηριότητας IO5 A2 - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.  

Το έγγραφο αυτό αντιπροσωπεύει την εθνική στρατηγική σε κάθε χώρα εταίρο που 

περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, τα εμπόδια που πρέπει να 

ξεπεραστούν, τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για τη χρήση των αποτελεσμάτων 

του έργου από το τοπικό στο εθνικό επίπεδο. Η στρατηγική περιλαμβάνει πτυχές που θα 

ελαχιστοποιήσουν τον παράγοντα "αντίσταση στην αλλαγή".  

Στο πρώτο μέρος του εγγράφου υπάρχουν ορισμένες κοινές κατευθυντήριες γραμμές που 

προορίζονται για τους εταίρους του έργου για την εφαρμογή της στρατηγικής με τους 

ενδιαφερόμενους φορείς και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Περιλαμβάνει 

περιγραφή των πιθανών ενδιαφερομένων μερών και των πιθανών μεταβιβάσιμων 

αποτελεσμάτων του έργου.  

Το δεύτερο μέρος του παρόντος εγγράφου είναι λειτουργικό. Περιλαμβάνει 

συγκεκριμένες δράσεις που κάθε εταίρος έχει ήδη υλοποιήσει ή θα υλοποιήσει μετά τη 

λήξη του έργου σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι δράσεις αυτές 

είναι ζωτικής σημασίας για τη χρήση των αποτελεσμάτων του έργου εντός και εκτός της 

εταιρικής σχέσης και για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του έργου. 

Κάθε εταίρος, σύμφωνα με τις δυνατότητές του, επέλεξε μια επιλογή πιθανών λύσεων για 

τη βιωσιμότητα του έργου. Κάθε εταίρος διερεύνησε 1 ή 2 σε βάθος για να επιτύχει την 

ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του έργου εκτός της εταιρικής σχέσης.  

Το τελευταίο μέρος του παρόντος εγγράφου αποτελεί συγκριτικό δείκτη με όλες τις 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ και ορισμένα κοινά συμπεράσματα σχετικά με τον αντίκτυπο 

αυτών των δραστηριοτήτων.  
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Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της στρατηγικής με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη και τους φορείς χάραξης πολιτικής 

 

1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 

Ο ορισμός της επιτυχίας είναι όταν τα προϊόντα που παραδίδονται από το έργο αυτό είναι 

χρησιμοποιήσιμα και χρησιμοποιούνται σε διάφορες χώρες και διαφορετικούς τομείς. Τα 

κύρια ενδιαφερόμενα μέρη είναι φυσικά οι τελικοί χρήστες, όπως τα άτομα με αναπηρία 

γενικά, αλλά και όλοι οι ευάλωτοι ενήλικες. 

Έχουμε προσεγγίσει αυτές τις ομάδες-στόχους, εκτός από τις οργανώσεις-εταίρους, 

κυρίως μέσω των ακόλουθων εξωτερικών οργανώσεων ενδιαφερομένων μερών, όπως: 

● οργανώσεις/ενώσεις για άτομα με αναπηρία, 

● κοινωνικές εταιρείες, 

● γραφεία ευρέσεως εργασίας,  

● κέντρα ικανοτήτων, 

● οργανώσεις εκπαίδευσης ενηλίκων, 

● σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, 

● εθελοντικές οργανώσεις, 

● οργανώσεις εργασίας για τη νεολαία. 

Στο αρχικό σχέδιο διάδοσης αναφέρονται όλα τα είδη δραστηριοτήτων, αλλά αυτές 

απευθύνονται κυρίως στο ευρύ κοινό. Οι δράσεις που παρατίθενται στην επόμενη ενότητα 

επικεντρώνονται στους ενδιαφερόμενους φορείς που περιγράφονται παραπάνω, με 

στόχο την επίτευξη της χρήσης των αποτελεσμάτων του έργου εντός των τοπικών 

οργανώσεων και σε συστηματικό επίπεδο.  

Πρώτα απ' όλα, η διάδοση των πληροφοριών στα ίδια τα ιδρύματα των εταίρων και η 

ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του έργου στα ίδια τα ιδρύματα των εταίρων είναι πολύ 

σημαντική λόγω της ενίσχυσης των οργανωτικών ικανοτήτων, της επέκτασης και του 

εμπλουτισμού του προγράμματος ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του 

περιβάλλοντος.  

Η αλληλεπίδραση με τους τελικούς χρήστες και δικαιούχους του έργου και άλλους 

ενδιαφερόμενους φορείς ήταν συνεχής από την αρχή της υλοποίησης του έργου μέχρι το 

τέλος της περιόδου εργασίας και θα συνεχιστεί και μετά το τέλος του έργου. Αυτό είναι 

ζωτικής σημασίας για την επιτυχή και βιώσιμη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων. Τα 

ενδιαφερόμενα μέρη συμμετείχαν εντατικά σε όλα τα στάδια της αναπτυξιακής 

διαδικασίας. Επικοινωνήσαμε με τους ενδιαφερόμενους φορείς χρησιμοποιώντας 

διάφορα κανάλια, αλλά τα πιο αποτελεσματικά κανάλια ήταν οι συναντήσεις "πρόσωπο με 

πρόσωπο" (προσωπικές συζητήσεις). Με τακτικά εσωτερικά ενημερωτικά δελτία, 
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κρατήσαμε τους συναδέλφους ενήμερους για τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα 

του έργου.  

Ένας αποτελεσματικός τρόπος για τη συμμετοχή ατόμων εκτός της σύμπραξης και την 

πρόσκληση των ενδιαφερομένων να συνεργαστούν με το έργο είναι η σύσταση 

συμβουλευτικών επιτροπών. Αυτές είναι σημαντικές, καθώς βασίζονται σε οργανώσεις 

βάσης που εργάζονται άμεσα με την ομάδα-στόχο, οι οποίες φέρνουν τις ανάγκες των 

μελλοντικών χρηστών στο προσκήνιο της υλοποίησης του έργου, καθώς και δίνουν σε 

εξωτερικούς εμπειρογνώμονες (εξωτερικές οργανώσεις, φορείς χάραξης πολιτικής) τη 

δυνατότητα να επηρεάσουν την ποιότητα των αποτελεσμάτων του έργου. Οι 

συμβουλευτικές επιτροπές σχολίασαν ορισμένα ενδιάμεσα προϊόντα του έργου και 

συμμετείχαν σε εκδηλώσεις του έργου, καθώς και έδωσαν τα σχόλιά τους. Τα μέλη της 

ομάδας προσέφεραν πολύτιμες πληροφορίες στην εταιρική σχέση. 

Η δοκιμή και η πιλοτική εφαρμογή σχεδίων εκπαιδευτικών προϊόντων ήταν επίσης 

σημαντική για την εξακρίβωση της ακριβούς φύσης των αναγκών των χρηστών και με την 

ενεργό συνεργασία των ενδιαφερομένων μερών στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, 

λάβαμε σημαντικά σχόλια σχετικά με την επάρκεια των προϊόντων του έργου και 

συμβουλές για το πώς να τα βελτιώσουμε. 
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2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  

Όλα τα αποτελέσματα του έργου έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς (με την επιφύλαξη της 

προσαρμογής), η οποία εξαρτάται φυσικά από την ομάδα-στόχο των τελικών χρηστών και 

τον τύπο του οργανισμού (ενδιαφερόμενος που είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των 

αποτελεσμάτων του έργου και των τελικών μας χρηστών), τον στόχο της χρήσης και τη 

διαδικασία μάθησης ή/και επικύρωσης. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο των 

πιθανών αποτελεσμάτων του έργου σε σχέση με τις δυνατότητες μεταφοράς σε άλλα 

περιβάλλοντα.  

 

Αποτέλεσμα του έργου Ενδιαφερόμενα μέρη/ 

τελικοί χρήστες 

Στόχος χρήσης  Μέθοδοι 

εφαρμογής 

ΠΛΑΙΣΙΟ ENTRE4ALL 

Το σύνολο των ικανοτήτων, 

δεξιοτήτων και γνώσεων που ένα 

άτομο απέκτησε ή/και είναι σε 

θέση να επιδείξει μετά την 

ολοκλήρωση μιας μαθησιακής 

διαδικασίας. 

Για 4 γενικές ενότητες 

(επιχειρηματικές ικανότητες, 

οικονομικές ικανότητες, 

κοινωνικές ικανότητες, ψηφιακές 

ικανότητες) και 7 προαιρετικές 

ενότητες.  

Ενδιαφερόμενοι βασικοί 

ενδιαφερόμενοι  

 

Υποστήριξη στη 

διαδικασία αξιολόγησης 

των ικανοτήτων των 

τελικών χρηστών 

 

Για να συμβάλει στη 

δημιουργία παρόμοιων 

πλαισίων ικανοτήτων 

σε βάθος 

ανάγνωση του 

εγγράφου 

(μελέτη της ύλης) 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

διαδραστικός χάρτης όπου 

παρουσιάζονται οι πρακτικές 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

Άτομα με ειδικές ανάγκες 

Ευάλωτοι ενήλικες 

Όλοι οι αρχάριοι στον 

τομέα της 

επιχειρηματικότητας 

Όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη - από υποστηρικτές 

έως τελικούς χρήστες, 

ενδιαφερόμενα βασικά 

ενδιαφερόμενα μέρη  

Υποστήριξη των τελικών 

χρηστών για να βρουν την 

κατάλληλη κοινωνική 

εταιρεία και να συνδεθούν 

μαζί τους στο πλαίσιο της 

διαδικασίας εκμάθησης 

 

Επέκταση των δικτύων 

των ενδιαφερομένων 

μερών  

 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ENTRE4ALL  

4 κύριες ενότητες: 

Άτομα με ειδικές ανάγκες 

Ευάλωτοι ενήλικες 

Αναβάθμιση των βασικών 

ικανοτήτων που 

απαιτούνται για το πρώτο 

Ατομική ή 

ομαδική 

εποπτεία από 

εκπαιδευμένο 
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Επιχειρηματικές ικανότητες, 

οικονομικές ικανότητες, 

κοινωνικές ικανότητες, ψηφιακές 

ικανότητες  

+ αξιολόγηση  

 

7 εκπαιδευτικά βίντεο για 

διαφορετικά επιχειρηματικά 

πεδία: επιχειρηματικότητα στον 

κοινωνικό τομέα, 

επιχειρηματικότητα στον τομέα 

της τέχνης και του πολιτισμού, 

επιχειρηματικότητα στον τομέα 

των υπηρεσιών υγείας, 

περιβαλλοντική 

επιχειρηματικότητα, 

επιχειρηματικότητα στην 

εκπαίδευση, επιχειρηματικότητα 

στον τουρισμό, εμπορική 

επιχειρηματικότητα. 

 

Όλοι οι αρχάριοι στον 

τομέα της 

επιχειρηματικότητας 

Ενδιαφερόμενοι βασικοί 

ενδιαφερόμενοι ως 

υποστηρικτές των τελικών 

χρηστών: 

οργανισμοί/ενώσεις για 

άτομα με αναπηρία, 

κοινωνικές εταιρείες, 

γραφεία απασχόλησης, 

κέντρα ικανοτήτων, 

οργανισμοί εκπαίδευσης 

ενηλίκων, σύμβουλοι 

επαγγελματικού 

προσανατολισμού, 

εθελοντικές οργανώσεις, 

οργανισμοί νεολαίας, άλλοι 

οργανισμοί με ενδιαφέρον. 

 

βήμα στο δρόμο της 

επιχειρηματικότητας. 

 

Αξιολόγηση των βασικών 

ικανοτήτων για το πρώτο 

βήμα στην πορεία προς την 

επιχειρηματικότητα. 

 

μέντορα 

(οργανισμός 

ενδιαφερομένων) 

Open Badge  REPORT 

Οικοσύστημα Open Badge με 

βάση το Πλαίσιο Ικανότητας για 

τον εντοπισμό, την αναγνώριση 

και την επικύρωση των 

δεξιοτήτων που πρέπει να 

αποκτήσουν οι ενήλικες με 

αναπηρία.  

Θεωρητικό υπόβαθρο της 

μεθοδολογίας που 

χρησιμοποιήθηκε.  

Περιγραφή του οικοσυστήματος 

που σχεδιάστηκε εδώ σε σχέση με 

τη δομή, τα κριτήρια και την 

περιγραφή για τους εκδότες, τον 

γραφικό σχεδιασμό, την 

τεχνολογική ενσωμάτωση με την 

ηλεκτρονική πλατφόρμα και τη 

διαδικασία έγκρισης. 

Ενδιαφερόμενοι βασικοί 

ενδιαφερόμενοι 

Χρήση αυτής της 

μεθοδολογίας για την 

ανάπτυξη διαδικασιών 

αξιολόγησης στην 

εκπαίδευση, όχι μόνο στον 

τομέα της εκπαίδευσης 

ενηλίκων. 

σε βάθος 

ανάγνωση του 

εγγράφου 

(μελέτη της ύλης) 
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Πρακτικές κατευθυντήριες 

γραμμές για την έκδοση ενός 

OPEN BADGE με τη χρήση της 

ανοικτής πλατφόρμας που 

αναπτύχθηκε. 

ΔΕΣΜΗ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 

κοινές κατευθυντήριες γραμμές 

για την εφαρμογή της στρατηγικής 

με τα ενδιαφερόμενα μέρη και 

τους φορείς χάραξης πολιτικής 

ενδιαφερόμενα βασικά 

ενδιαφερόμενα μέρη 

Δημιουργία παρόμοιων 

στρατηγικών σε άλλους 

τομείς, εκτός της 

εκπαίδευσης  

σε βάθος 

ανάγνωση του 

εγγράφου 

(μελέτη της ύλης) 

  

Προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και να διαπιστωθεί πού και πώς τα διάφορα 

αποτελέσματα μπορούν να είναι χρήσιμα για τους διάφορους βασικούς ενδιαφερόμενους 

και τελικούς χρήστες, είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζει κανείς τα εσωτερικά εμπόδια 

και τις θετικές πτυχές, καθώς και τις εξωτερικές ευκαιρίες και απειλές. Ακολουθεί ένα 

παράδειγμα ανάλυσης SWOT και η εφαρμογή της στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων 

αξιοποίησης: 

  

 

 
ΔΥΝΑΤΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΑΔΥΝΑΜΙΑ  

 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  
ΑΠΕΙΛΕΣ  

 
οι ενδιαφερόμενοι δεν 
βλέπουν τη δυνατότητα 
χρήσης της πλατφόρμας 
ηλεκτρονικής μάθησης 
για άλλες ευάλωτες 
ομάδες ενηλίκων 

 

ένα ευρύ δίκτυο 
εταίρων στον 

τομέα της 
ενδυνάμωσης των 

ευάλωτων 
ενηλίκων για μια 

ανεξάρτητη πορεία  

 

σε όλα τα υλικά 
τονίζεται η σημασία 
της προσαρμογής 
των αποτελεσμάτων 
του έργου στις 
ανάγκες της ομάδας 
στόχου και ο 
σημαντικός ρόλος 
του μέντορα σε αυτό.  

 

τα αποτελέσματα 
του έργου 
αναπτύσσονται για 
άτομα με ειδικές 
ανάγκες, χωρίς να 
χρησιμοποιείται 
μεθοδολογία 
"εύκολης 
ανάγνωσης", το 
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Κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε εμπόδια, μπορούμε να βρούμε μια εύκολη λύση για να 

μετριάσουμε τους κινδύνους χρησιμοποιώντας τα δυνατά μας σημεία. Επιπλέον, 

μπορούμε να ξεπεράσουμε τις αδυναμίες με εξωτερικές ευκαιρίες. Στο παραπάνω 

παράδειγμα, βρίσκουμε μια συγκεκριμένη λύση για να ξεπεράσουμε τις αδυναμίες και να 

παίξουμε με τα δυνατά μας σημεία: 

"Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου σε εξωτερικούς οργανισμούς που 

ασχολούνται με άλλες ευάλωτες ομάδες ενηλίκων (π.χ. μετανάστες, άτομα με 

χαμηλό/φτωχό μορφωτικό επίπεδο, Ρομά, μακροχρόνια άνεργοι...) θα πρέπει να δώσουμε 

ιδιαίτερη προσοχή στην παρουσίαση της ευθυγράμμισης της πλατφόρμας ηλεκτρονικής 

μάθησης του έργου (υλικό στην πλατφόρμα) με τις ανάγκες της ομάδας-στόχου τους. Είναι 

ζωτικής σημασίας η χρήση όλων των υποστηρικτικών εγχειριδίων 

(συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης Open Badge)". 
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Σχέδιο ειδικών δραστηριοτήτων 

 

Πρόκειται για ένα σχέδιο δράσης δραστηριοτήτων που είτε έχουν ήδη υλοποιηθεί από τις 

οργανώσεις-εταίρους είτε θα υλοποιηθούν μετά το τέλος του έργου, ώστε να διασφαλιστεί 

η χρήση των αποτελεσμάτων του έργου και μετά το τέλος του έργου.  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 

local/REG/

NA/EU 

ΟΜΑΔΑ 

ΣΤΟΧΟΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  

ΥΠΕΎΘΥΝΗ/ΥΠ

ΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΉ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓ

ΡΑΜΜΑ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΜΕ 

ΠΙΘΑΝΕΣ 

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ) 

Παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων του 

έργου 

ΕΕ Εθελοντές EVS ΟΛΟΙ οι 

εταίροι 

Δεκέμβριος 

2021 

Μνημόνιο 

δέσμευσης   

Παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων του 

έργου (Teden 

vseživljenskega učenja - 

Εβδομάδα Δια Βίου 

Μάθησης) 

Τοπικό Επαγγελματίες, 

σύμβουλοι 

απασχόλησης, 

μέντορες, κοινό 

CPU Σεπτέμβριος 

2020 

Παρουσίαση του 

έργου 

Παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων του 

έργου 

Τοπικό Επαγγελματίες 

(Δικτυακή 

θερμοκοιτίδα 

επιχειρήσεων 

Ormož) 

CPU Σεπτέμβριος 

2021 

Ενημέρωση για τη 

σημασία των 

αποτελεσμάτων 

του έργου μας για 

την ενδυνάμωση 

των ατόμων με 

αναπηρία και 

άλλων ευάλωτων 

ενηλίκων. 

Ημερήσια διάταξη 

συνεδρίασης 

Παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων του 

έργου 

Τοπικό Διαδημοτική 

ένωση ατόμων 

με αναπηρία Ptuj 

CPU Οκτώβριος 

2021 

Ενημέρωση για τη 

σημασία των 

αποτελεσμάτων 

του έργου μας για 

την ενδυνάμωση 
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των ατόμων με 

αναπηρία και 

άλλων ευάλωτων 

ενηλίκων. 

Ημερήσια διάταξη 

συνεδρίασης 

Παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων του 

έργου 

Τοπικό Δήμος Markovci CPU Δεκέμβριος 

2021 

Ενημέρωση για τη 

σημασία των 

αποτελεσμάτων 

του έργου μας για 

την ενδυνάμωση 

των ατόμων με 

αναπηρία και 

άλλων ευάλωτων 

ενηλίκων. 

Ημερήσια διάταξη 

συνεδρίασης 

Παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων του 

έργου 

Τοπικό Δήμος Slovenske 

Konjice 

CPU Δεκέμβριος 

2021 

Ενημέρωση για τη 

σημασία των 

αποτελεσμάτων 

του έργου μας για 

την ενδυνάμωση 

των ατόμων με 

αναπηρία και 

άλλων ευάλωτων 

ενηλίκων. 

Ημερήσια διάταξη 

συνεδρίασης 

Ενσωμάτωση των 

αποτελεσμάτων του 

έργου στους 

οργανισμούς των 

εταίρων: 

- EKO d. o.o 

ΤΟΠΙΚΑ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ

ΑΚΆ 

Άτομα με 

αναπηρία 

 

CPU Σεπτέμβριος 

2021 

Βελτίωση των 

επιχειρηματικών 

δεξιοτήτων 

ευάλωτων 

ενηλίκων 

Μνημόνιο 

δέσμευσης 

(δημιουργία 
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Κέντρου Ικανότητας 

Entre4all) 

Παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων του 

έργου (Έκθεση 

Κοινωνικής 

Οικονομίας) 

Περιφερει

ακή 

Επαγγελματίες, 

κοινωνικοί 

επιχειρηματίες, 

επιχειρηματίες, 

εθελοντές, 

μέντορες 

CPU Σεπτέμβριος 

2020 

Παρουσίαση του 

έργου 

Ετήσια παρουσίαση 

των αποτελεσμάτων 

των έργων ENTRE4ALL 

στη "Διεθνή Ημέρα 

Ατόμων με Αναπηρία".  

Περιφερει

ακή 

Επαγγελματίες  CPU 2022, 2023 Αποτελέσματα του 

έργου 

Παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων του 

έργου (Έκθεση 

Κοινωνικής 

Οικονομίας) 

Περιφερει

ακή 

Επαγγελματίες, 

κοινωνικοί 

επιχειρηματίες, 

επιχειρηματίες, 

εθελοντές, 

μέντορες 

CPU 2022, 2023 Αποτελέσματα του 

έργου 

Συζήτηση με 

εκπροσώπους των 

δήμων 

  

Περιφερεια

κή 

Δήμος Λάρισας, 

Περιφέρεια 

Θεσσαλίας 

  

DIMITRA 2022 Συνειδητοποίηση 

της σημασίας των 

αποτελεσμάτων 

του έργου μας για 

την ενδυνάμωση 

των ατόμων με 

αναπηρία 

  

Παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων του 

έργου σε συνέδρια 

οργανώσεων ατόμων 

με αναπηρία 

Περιφερεια

κή 

ESAMEA DIMITRA 2022 Παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων 

του έργου 

  

Συνάντηση και 

παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων του 

Εθνικό  Επαγγελματίες DIMITRA Δεκέμβριος 

2021  

Παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων 

του έργου 
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έργου Entre4all στους 

αρμόδιους φορείς - 

κέντρα εκπαίδευσης 

ενηλίκων για άτομα με 

αναπηρία  

Ενσωμάτωση των 

αποτελεσμάτων του 

έργου στους 

οργανισμούς εταίρους 

  

Εθνικό, ΕΕ Ιδρύματα ΕΕΚ και 

επαγγελματίες 

DIMITRA Δεκέμβριος 

2021 

Παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων 

του έργου 

Παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων του 

έργου σε συνέδρια 

Εθνικό, ΕΕ Ιδρύματα ΕΕΚ και 

επαγγελματίες 

DIMITRA 2022 Παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων 

του έργου 

Παρουσίαση του έργου 

ENTRE4ALL στη 

Διεθνή Έκθεση 

Εκπαίδευσης και 

Σταδιοδρομίας όπου 

συμμετέχουν 

οργανώσεις ενηλίκων 

και θα ενημερωθούν 

για τα αποτελέσματα. 

Εθνικό  Επαγγελματίες Κέντρο 

Emphasys 

Δεκέμβριος 

2021  

Μνημόνιο 

δέσμευσης   

 

Αποτελέσματα του 

έργου  

Συνάντηση και 

παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων του 

έργου Entre4all στους 

αρμόδιους φορείς - 

κέντρα εκπαίδευσης 

ενηλίκων για άτομα με 

αναπηρία  

Εθνικό  Επαγγελματίες Κέντρο 

Emphasys 

Δεκέμβριος 

2021  

Μνημόνιο 

δέσμευσης   

Δημοσίευση άρθρου 

στην πλατφόρμα 

EPALE Cyprus  

ΕΕ Επαγγελματίες  Κέντρο 

Emphasys 

Δεκέμβριος 

2021 

Αποτελέσματα του 

έργου 

Παροχή μαθημάτων 

κινητικότητας ΚΑ1 σε 

εκπαιδευτές ενηλίκων - 

εκπαιδευτές - 

ΕΕ  Επαγγελματίες  Κέντρο 

Emphasys 

Δεκέμβριος 

2021 

Παροχή νέων 

ευκαιριών σε 

εκπαιδευτές 

ενηλίκων - 
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επαγγελματίες σχετικά 

με το πλαίσιο της 

κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας 

για ενήλικες 

εκπαιδευόμενους με 

αναπηρίες  

εκπαιδευτές - 

επαγγελματίες  

Ετήσια παρουσίαση 

των αποτελεσμάτων 

των έργων ENTRE4ALL 

στη "Διεθνή Ημέρα 

Ατόμων με Αναπηρία".  

ΕΕ  Επαγγελματίες  Κέντρο 

Emphasys 

Δεκέμβριος 

2021 

Αποτελέσματα του 

έργου 

Ενσωμάτωση των 

αποτελεσμάτων του 

έργου στους 

οργανισμούς των 

εταίρων: 

- Assistenz24 / 

Inclusion24, 

Βιέννη, AT 

- MyAbility, 

Βιέννη, AT  

- Duooo, Βιέννη, 

AT 

ΤΟΠΙΚΑ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ

ΑΚΑ 

Κωφοί, βαρήκοοι 

και ευάλωτοι 

ενήλικες 

 

equalizent  Ιανουάριος/Φ

εβρουάριος 

2020 και καθ' 

όλη τη 

διάρκεια του 

έργου 

Βελτίωση των 

επιχειρηματικών 

δεξιοτήτων 

ευάλωτων 

ενηλίκων 

Ενσωμάτωση των 

αποτελεσμάτων του 

έργου στους 

οργανισμούς των 

εταίρων: 

- Agentur 

Sonnenklar, 

Βιέννη AT 

ΤΟΠΙΚΑ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ

ΑΚΑ 

Άτομα με 

αναπηρία 

 

equalizent Ιανουάριος/Φ

εβρουάριος 

2020 και καθ' 

όλη τη 

διάρκεια του 

έργου 

Δεκέμβριος 

2021 

Βελτίωση των 

επιχειρηματικών 

δεξιοτήτων 

ευάλωτων 

ενηλίκων 

Μνημόνιο 

δέσμευσης 

(δημιουργία 

Κέντρου Ικανότητας 

Entre4all) 

Χρήση των 

αποτελεσμάτων του 

έργου σε κανονικά 

μαθήματα στο 

equalizent 

ΤΟΠΙΚΑ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ

ΑΚΑ 

Κωφοί νέοι (15-

12) 

Κωφοί 

αναζητούντες 

εργασία 18+ 

άτομα που 

ακούνε και 

equalizent Από τον 

Σεπτέμβριο 

του 2021 

Συνεχής 

Παιδαγωγικό 

συνέδριο τον 

Βελτίωση των 

επιχειρηματικών 

δεξιοτήτων 

ευάλωτων 

ενηλίκων 
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μαθαίνουν 

νοηματική 

γλώσσα 

Ιούνιο του 

2022 

Ανταλλαγή 

πληροφοριών και 

αποτελεσμάτων του 

έργου με το 

Πανεπιστήμιο 

Klagenfurt 

Εθνικό Επαγγελματίες equalizent Νοέμβριος 

2021 

Έκθεση διάδοσης  

Αποτελέσματα του 

έργου 

Ανταλλαγή 

πληροφοριών σχετικά 

με το έργο με τους 

διοργανωτές του έργου 

Zero 

ΕΕ, Διεθνές Επαγγελματίες equalizent Φεβρουάριος 

2020, 

Φεβρουάριος 

2021,  

Φεβρουάριος 

2022 

Έκθεση διάδοσης 

Παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων του 

έργου στο συνέδριο 

EPALE και σε γραπτές 

δημοσιεύσεις του 

συνεδρίου 

ΕΕ Επαγγελματίες  equalizent  Μάιος 2021 Δημοσίευση EPALE 

(στα EN/DE) και 

στον ιστότοπο 

EPALE 

https://oead.at/filea

dmin/Dokumente/b

ildung.erasmusplus.

at/Erwachsenenbild

ung/EPALE/2021/EP

ALE_Online_Confer

ence_2021_Progra

mme.pdf 

 

https://epale.ec.eur

opa.eu/en/resource-

centre/content/epal

e-and-erasmus-

publication-2021-i-

am-different-you-

are-different 

 

https://oead.at/fileadmin/Dokumente/bildung.erasmusplus.at/Erwachsenenbildung/EPALE/2021/EPALE_Online_Conference_2021_Programme.pdf
https://oead.at/fileadmin/Dokumente/bildung.erasmusplus.at/Erwachsenenbildung/EPALE/2021/EPALE_Online_Conference_2021_Programme.pdf
https://oead.at/fileadmin/Dokumente/bildung.erasmusplus.at/Erwachsenenbildung/EPALE/2021/EPALE_Online_Conference_2021_Programme.pdf
https://oead.at/fileadmin/Dokumente/bildung.erasmusplus.at/Erwachsenenbildung/EPALE/2021/EPALE_Online_Conference_2021_Programme.pdf
https://oead.at/fileadmin/Dokumente/bildung.erasmusplus.at/Erwachsenenbildung/EPALE/2021/EPALE_Online_Conference_2021_Programme.pdf
https://oead.at/fileadmin/Dokumente/bildung.erasmusplus.at/Erwachsenenbildung/EPALE/2021/EPALE_Online_Conference_2021_Programme.pdf
https://oead.at/fileadmin/Dokumente/bildung.erasmusplus.at/Erwachsenenbildung/EPALE/2021/EPALE_Online_Conference_2021_Programme.pdf
https://oead.at/fileadmin/Dokumente/bildung.erasmusplus.at/Erwachsenenbildung/EPALE/2021/EPALE_Online_Conference_2021_Programme.pdf
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/epale-and-erasmus-publication-2021-i-am-different-you-are-different
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/epale-and-erasmus-publication-2021-i-am-different-you-are-different
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/epale-and-erasmus-publication-2021-i-am-different-you-are-different
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/epale-and-erasmus-publication-2021-i-am-different-you-are-different
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/epale-and-erasmus-publication-2021-i-am-different-you-are-different
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/epale-and-erasmus-publication-2021-i-am-different-you-are-different
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/epale-and-erasmus-publication-2021-i-am-different-you-are-different
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Χρήση των 

αποτελεσμάτων του 

έργου σε κανονικά 

μαθήματα 

επαγγελματικής 

αποκατάστασης στο 

Κέντρο Άμυνας Αγίου 

Λαζάρου 

 

ΤΟΠΙΚΗ Ενήλικες με 

νοητική 

αναπηρία 

Kentro Amea 

Άγιος 

Λάζαρος 

  

Δεκέμβριος 

2021- Ιούλιος 

2022 

Βελτίωση των 

επιχειρηματικών 

δεξιοτήτων 

ενηλίκων με 

αναπηρίες 

Παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων του 

έργου στο γραφείο 

κοινωνικής ένταξης της 

Κύπρου  

  

ΤΟΠΙΚΑ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ

ΑΚΑ 

σύμβουλοι 

απασχόλησης, 

σύμβουλοι 

επαγγελματικής 

αποκατάστασης 

ατόμων με 

αναπηρία και 

διευθυντές του 

γραφείου 

κοινωνικής 

ένταξης της 

Κύπρου 

Kentro Amea 

Άγιος 

Λάζαρος 

Μάρτιος 2022 

  

Ευαισθητοποίηση 

της σημασίας των 

αποτελεσμάτων 

του έργου μας για 

την επιχειρηματική 

ενδυνάμωση των 

ατόμων με 

αναπηρία που 

θέλουν να 

εισέλθουν στον 

επιχειρηματικό 

κόσμο και να 

συμμετάσχουν σε 

προγράμματα 

επαγγελματικής 

αποκατάστασης - 

προώθηση της 

ιδέας της 

μελλοντικής 

ένταξης των 

αποτελεσμάτων 

του έργου στα 

προγράμματα του 

γραφείου 

κοινωνικής 

ένταξης. 

Παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων του 

έργου στα ετήσια 

ΤΟΠΙΚΑ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ

ΑΚΑ 

επισκέπτες από 

διάφορες πόλεις 

της Κύπρου, 

Kentro Amea 

Άγιος 

Λάζαρος 

Δεκέμβριος 

2021 

Ενσωμάτωση των 

αποτελεσμάτων 

του έργου (υλικό 



 

 

 

20 

χριστουγεννιάτικα και 

πασχαλινά παζάρια του 

Κέντρου Αμέα Αγίου 

Λαζάρου 

εκπρόσωποι 

οργανισμών, 

ιδιοκτήτες 

εταιρειών, 

ειδικοί 

εκπαιδευτικοί 

& 

Απρίλιος 2022 

  

ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης της 

πλατφόρμας και 

εργαλείο 

αξιολόγησης της 

διαδικασίας 

καθοδήγησης για 

την προώθηση των 

επιχειρηματικών 

ικανοτήτων) στο 

έργο τους. 

Μνημόνιο 

δέσμευσης   

Συνάντηση με 

οργανισμούς/ενώσεις 

που 

δραστηριοποιούνται 

στον τομέα της 

εργασίας με άτομα με 

αναπηρία  

ΤΟΠΙΚΗ Επαγγελματίες 

από την Želva 

(εταιρεία 

κατάρτισης και 

απασχόλησης 

ατόμων με 

αναπηρία) και 

την Šent (ένωση 

για την ψυχική 

υγεία)   

RIC Novo 

Mesto, CPU  

Δεκέμβριος 

2021 

Ενσωμάτωση των 

αποτελεσμάτων του 

έργου (υλικό 

ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης της 

πλατφόρμας και 

εργαλείο 

αξιολόγησης της 

διαδικασίας 

καθοδήγησης για 

την προώθηση των 

επιχειρηματικών 

ικανοτήτων) στο 

έργο τους. 

Μνημόνιο 

δέσμευσης   

Ενσωμάτωση των 

αποτελεσμάτων του 

έργου στους 

οργανισμούς των 

εταίρων: 

- Κέντρο 

Προσανατολισ

μού Novo 

Mesto, 

Σλοβενία 

- Κέντρο 

Αυτοεκπαίδευσ

ΤΟΠΙΚΑ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ

ΑΚΑ 

 Ευάλωτοι 

ενήλικες 

 

RIC Novo 

Mesto 

Νοέμβριος, 

Δεκέμβριος 

2021 

Βελτίωση των 

επιχειρηματικών 

δεξιοτήτων 

ευάλωτων 

ενηλίκων 
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ης και 

Πολυγενεακό 

Κέντρο Novo 

Mesto, 

Σλοβενία 

Συζήτηση με 

εκπροσώπους των 

δήμων  

τουλάχιστον ένας από 

κάθε χώρα εταίρο 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ

ΑΚΟ 

Δήμος Novo 

Mesto, Σλοβενία 

RIC Ιούνιος 2021 Ενημέρωση για τη 

σημασία των 

αποτελεσμάτων του 

έργου μας για την 

ενδυνάμωση των 

ατόμων με 

αναπηρία και άλλων 

ευάλωτων 

ενηλίκων.  

Ημερήσια διάταξη 

συνεδρίασης 

Συνάντηση, 

συνεργασία 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ

ΑΚΟ 

Κέντρο 

επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας 

για νέους 

(PRIZMA) 

RIC Νοέμβριος 

2021 

Προσθήκη 

περιγραφής έργου 

στον ιστότοπο 

Παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων του 

έργου στο Κέντρο 

Απασχόλησης Novo 

Mesto  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ

ΑΚΟ 

σύμβουλοι 

απασχόλησης και 

επαγγελματικής 

αποκατάστασης 

για άτομα με 

αναπηρία 

RIC Novo 

Mesto  

Νοέμβριος 

2021 - 

Ιανουάριος 

2022 

Ενσωμάτωση των 

αποτελεσμάτων του 

έργου (υλικό 

ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης της 

πλατφόρμας και 

εργαλείο 

αξιολόγησης της 

διαδικασίας 

καθοδήγησης για 

την προώθηση των 

επιχειρηματικών 

ικανοτήτων) στο 

έργο τους. 

Μνημόνιο 

δέσμευσης   

Συνάντηση με το SIAE 

και παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων του 

έργου στο δίκτυο των 

κέντρων 

NA, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ

ΑΚΟ 

SIAE- Σλοβενικό 

Ινστιτούτο 

Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων, 

Κέντρα 

RIC Δεκέμβριος 

2021 

Ενσωμάτωση των 

αποτελεσμάτων του 

έργου (πλατφόρμα 

ηλεκτρονικού 

εκπαιδευτικού 
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επαγγελματικού 

προσανατολισμού στη 

Σλοβενία 

Επαγγελματικού 

Προσανατολισμο

ύ στη Σλοβενία  

υλικού και εργαλείο 

αξιολόγησης της 

διαδικασίας 

καθοδήγησης για 

την προώθηση των 

επιχειρηματικών 

ικανοτήτων) στο 

δίκτυο των 27 

Κέντρων 

Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού 

στη Σλοβενία, με 

επικεφαλής το 

Σλοβενικό 

Ινστιτούτο 

Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων. 

Τα πρακτικά της 

συνεδρίασης 

αποστέλλονται 

μέσω 

ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στο 

δίκτυο των 

κέντρων 

καθοδήγησης 

Δημοσίευση των 

αποτελεσμάτων του 

έργου στο EPALE 

ΕΕ Επαγγελματίες  RIC Novo 

Mesto, CPU  

Δεκέμβριος 

2021 

Δημοσίευση των 

αποτελεσμάτων του 

έργου ως ΟΕR 
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Συγκριτικός δείκτης  

 

Ανά χώρα: 

Στην Αυστρία, οι δραστηριότητες έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα κυρίως με έντονη 

τοπική και περιφερειακή εστίαση, με βάση τις υφιστάμενες τοπικές επαφές με τις 

συνδεδεμένες οργανώσεις, τους ενδιαφερόμενους φορείς και, κυρίως, τους οργανισμούς 

διαμεσολάβησης και συμβουλευτικής που εργάζονται με άτομα με αναπηρία για την 

εξεύρεση απασχόλησης. Λόγω του ισχυρού περιφερειακού προσανατολισμού των 

κοινοτήτων Κωφών στην Αυστρία (και των περιφερειακών διαλέκτων της αυστριακής 

νοηματικής γλώσσας), έχουν πραγματοποιηθεί λιγότερες εργασίες σε εθνικό επίπεδο, αν 

και πάλι, η αξιοποίηση των υφιστάμενων επαφών με το Πανεπιστήμιο του Κλάγκενφουρτ 

σημαίνει ότι έχουν υλοποιηθεί επίσης δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο. Ο αυστριακός 

εταίρος έχει ισχυρούς διεθνείς δεσμούς με εταίρους όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση Κωφών και 

η Ευρωπαϊκή Ένωση Κωφών Νέων, καθώς και διεθνή δίκτυα όπως το Zero Project και το 

EPALE.  

Στην Κύπρο, η Kentro Amea Agios Lazaros έχει εργαστεί κυρίως σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο, χρησιμοποιώντας το δίκτυο των εταίρων της που παρέχουν 

επαγγελματική αποκατάσταση σε άτομα με νοητική αναπηρία. Με άλλα λόγια, το Kentro 

Amea Agios Lazaros έχει εργαστεί κυρίως σε επίπεδο βάσης με την ομάδα-στόχο και τους 

παρόχους που εργάζονται απευθείας με την ομάδα-στόχο. Παράλληλα, το Κέντρο 

Emphasys, με τη σημαντική εμπειρία του στο Erasmus+, έχει εργαστεί σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο, με δραστηριότητες που απευθύνονται κυρίως σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς 

φορείς, όπως το EPALE. Το Emphasys Centre συμμετέχει σε πολλαπλά έργα με πολλούς 

οργανισμούς που εκπροσωπούν επιχειρηματίες σε όλα τα επίπεδα, από τοπικό έως 

διεθνές, και έχει χρησιμοποιήσει αυτές τις επαφές πολύ αποτελεσματικά για να 

διασφαλίσει την αξιοποίηση του έργου και των αποτελεσμάτων και τη βιωσιμότητα μετά 

την περίοδο υλοποίησης του έργου. 

Στην Ελλάδα, οι περισσότερες δραστηριότητες προγραμματίζονται μετά την ολοκλήρωση 

του έργου. Αυτές επικεντρώνονται στην περιφερειακή συνεργασία με επαγγελματίες της 

ΕΕΚ και τον τοπικό Δήμο. Η χρήση πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων για την προώθηση 

του έργου και των αποτελεσμάτων του ήταν μια στρατηγική που χρησιμοποιήθηκε από το 

DIMITRA (καθώς και από όλους τους άλλους εταίρους) κατά τους τελευταίους μήνες του 

έργου. 

Στη Σλοβενία, οι εταίροι CPU και RIC Novo Mesto συνεργάστηκαν για να εξασφαλίσουν 

ομοιόμορφη κατανομή σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καλύπτοντας το 

μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ως οργανώσεις βάσης, και οι δύο συνεργάστηκαν στενά και 

αποτελεσματικά με την ομάδα-στόχο των ατόμων με αναπηρία. Και οι δύο οργανώσεις 

διατηρούν στενούς δεσμούς με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανώνοντας 

ανταλλαγές στο πλαίσιο των υφιστάμενων δικτύων των ενδιαφερόμενων φορέων και των 
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συνεργαζόμενων εταίρων τους σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο (π.χ. SIAE - Ινστιτούτο 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή PRIZMA). Η CPU έχει στενούς δεσμούς με επιχειρήσεις και 

οργανισμούς που προσφέρουν επιχειρηματική υποστήριξη και πόρους. Και οι δύο 

οργανισμοί κινητοποίησαν πολύ αποτελεσματικά την υποστήριξη για το έργο και 

σκοπεύουν να συνεχίσουν να το κάνουν μετά την ολοκλήρωση του έργου. 

 

Ανά ομάδα-στόχο:  

Η κύρια ομάδα-στόχος του έργου είναι άτομα με αναπηρία που επιθυμούν να αναπτύξουν 

τις ικανότητές τους με σκοπό να γίνουν κοινωνικοί επιχειρηματίες. Προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι ο στόχος αυτός είναι εφικτός, οι δραστηριότητες των εταίρων 

κατευθύνθηκαν επίσης προς τις δομές υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδών των επαγγελματιών στον τομέα της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της παροχής συμβουλών, των υπηρεσιών 

απασχόλησης και άλλων. Επίσης, σε φορείς λήψης αποφάσεων όπως οι δήμοι, οι 

περιφερειακές διοικήσεις, τα υπουργεία σε εθνικό επίπεδο και φυσικά σε ευρωπαϊκούς 

φορείς όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  
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Ανά επίπεδο:  

Όπως έχει ήδη συζητηθεί παραπάνω, δεν πρέπει να υποτιμάται η σημασία των 

δραστηριοτήτων σε διάφορα επίπεδα. Τα επίπεδα είναι τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και 

ευρωπαϊκά/διεθνή. Ανάλογα με τα πλεονεκτήματα του εκάστοτε εταίρου και τις 

υπάρχουσες επαφές και δίκτυα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τους σκοπούς του 

έργου, οι εταίροι ανέλαβαν δραστηριότητες σε διαφορετικά επίπεδα για να εξασφαλίσουν 

τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο και οι δραστηριότητες αυτές εναρμονίστηκαν ώστε να 

διασφαλιστεί ότι όλα τα επίπεδα αντιμετωπίστηκαν στο πλαίσιο του έργου. Οργανώσεις 

βάσης, όπως η RIC Novo Mesto, η equalizent, η Kentro Amea Agios Lazaros εργάστηκαν 

περισσότερο σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο (και σκοπεύουν να συνεχίσουν να το 

κάνουν και μετά την περίοδο υλοποίησης του έργου), η DIMITRA και η CPU σε 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, ενώ το Emphasys Centre χρησιμοποίησε τη σημαντική 

εμπειρία του για να απευθυνθεί σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα. Φυσικά, όλοι οι εταίροι 

εργάστηκαν σε όλα τα επίπεδα, αλλά η εμπειρογνωμοσύνη αξιοποιήθηκε ωστόσο σωστά 

προς όφελος του έργου.  
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Α3 - Δημιουργία των κέντρων υποστήριξης Entre4all σε 

περιφερειακό/εθνικό επίπεδο 

 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των προϊόντων του έργου και η χρήση τους 

μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης, προτείνουμε να διατηρηθούν οι συνέργειες που 

δημιουργήθηκαν με επιχειρήσεις και εταιρείες καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 

υλοποίησης του έργου μέσω:  

● Μνημόνιου δέσμευσης 

● Κοινοτικά κέντρα Entre4all 

● Έναρξη του εργαλείου χαρτογράφησης Entre4all 

 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

 

Το μνημόνιο δέσμευσης Entre4all είναι ένα υπόδειγμα, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί 

μεταξύ των οργανισμών εταίρων και των συνδεδεμένων εταίρων που είναι πρόθυμοι να 

ενεργήσουν ως κέντρα ικανοτήτων Entre4all και να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία 

Entre4all για την παροχή υποστήριξης σε άτομα με αναπηρία που επιθυμούν να γίνουν 

κοινωνικοί επιχειρηματίες. 

 

Στην Αυστρία:  

Μνημόνιο δέσμευσης που υπεγράφη με την Agentur Sonnenklar Drehscheibe Peer - 

Streitschlichtung στις 17 Δεκεμβρίου 2021 

 

Στην Κύπρο:  

Μνημόνιο δέσμευσης που υπεγράφη με το Πολυδύναμο Κέντρο Τσερίου (Πολυδύναμο 

Κέντρο Υπηρεσιών από τον Δήμο Τσερίου) στις 21 Δεκεμβρίου 2021. 

Επίσης, Μνημόνιο δέσμευσης υπογράφηκε με το ΕΣΣΕ Λαρνακας (Επαρχιακό 

Συντονιστικό Όργανο Εθελοντών Λάρνακας) στις 22 Δεκεμβρίου 2021.  

 

Στην Ελλάδα:  

Μνημόνιο δέσμευσης που υπεγράφη με το "ΑΡΙΣΤΕΑΣ" - Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας στις 23 Δεκεμβρίου 2021. 
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Στη Σλοβενία: 

Center ponovne uporabe, Μνημόνιο δέσμευσης που υπεγράφη με την ίδρυση του 

Κέντρου Απασχόλησης EKO d.o.o. Δεκέμβριος 2021 
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[Όνομα του οργανισμού] 

[διεύθυνση] 

[Όνομα εκπροσώπου και ρόλος] 

 

Μνημόνιο δέσμευσης για το έργο "Entre4all - ένα καινοτόμο πρόγραμμα προσέγγισης 

για τον εφοδιασμό ενηλίκων με αναπηρίες με βασικές ικανότητες (κοινωνική 

επιχειρηματικότητα και ψηφιακές ικανότητες)" (Erasmus+ KA2 στρατηγική εταιρική 

σχέση για την εκπαίδευση ενηλίκων) 

Για όποιον αφορά, 

εμείς στην [εισάγετε την επωνυμία του οργανισμού] επιβεβαιώνουμε την πρόθεσή μας 

να υποστηρίξουμε το έργο "Entre4all" ακόμη και μετά το τέλος του έργου. 

Παρακαλούμε εισάγετε 1 παράγραφο (1-2 προτάσεις) σχετικά με τον οργανισμό και τις 

δραστηριότητές του στον τομέα της ένταξης των ατόμων με αναπηρία ή/και της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

Για το λόγο αυτό, η [επωνυμία του οργανισμού] υποστηρίζει τις δραστηριότητες του 

έργου Entre4all. Στόχος του έργου Entre4all είναι να ενδυναμώσει τα άτομα με αναπηρία 

να γίνουν κοινωνικοί επιχειρηματίες και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Αυτό 

συνάδει με την αποστολή της [επωνυμία του οργανισμού]. 

Υποστηρίζουμε τους γενικούς στόχους του έργου και συμφωνούμε να συνεχίσουμε να 

συνεργαζόμαστε με τον αυστριακό/κυπριακό/ελληνικό/σλοβενικό εταίρο του έργου. 

Αυτό αφορά την ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία ώστε να γίνουν κοινωνικοί 

επιχειρηματίες και τη λειτουργία των κοινοτικών κέντρων Entre4all. 

 

Με τους καλύτερους χαιρετισμούς, 

 

ημερομηνία, υπογραφή 
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ENTRE4ALL 

 

Στο πλαίσιο του IO4, δημιουργούνται κοινοτικά κέντρα Entre4all σε όλες τις 

συμμετέχουσες χώρες. Στόχος των κοινοτικών κέντρων είναι να εξασφαλίσουν 

μεγαλύτερη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου, παρέχοντας χώρους για τη 

μεταφορά και την εφαρμογή του προγράμματος Entre4all, καθώς και για τη δημιουργία 

συνεργειών μεταξύ των οργανισμών κατάρτισης ενηλίκων, των ΜΚΟ, των επιχειρήσεων 

και των ενδιαφερομένων μερών (ΤΠ, ΜΜΕ, αρχές, εταιρείες κ.λπ.). Τα κέντρα θα 

διευκολύνουν:  

● Η συλλογή δεδομένων σχετικά με τις ευκαιρίες, τις θέσεις εργασίας και την 

πρακτική άσκηση που είναι διαθέσιμες για ενήλικες με αναπηρία κ.λπ. 

● Η επιλογή εθελοντών και μεντόρων για την υποστήριξη, εκπαιδευτικών και 

ενηλίκων για τη λειτουργία των κοινοτικών κέντρων σε οργανισμούς-εταίρους  

 

Δεδομένου ότι η δομή του προγράμματος είναι ευέλικτη, μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε 

οποιοδήποτε περιβάλλον μάθησης (π.χ. μη τυπικό, άτυπο), καθώς και κατά τη διάρκεια 

οποιασδήποτε περιόδου του έτους (π.χ. να γίνει καλοκαιρινό πρόγραμμα, εβδομαδιαίο).  

 

Στα κοινοτικά κέντρα Entre4all,  

 

● Προωθείται η εκστρατεία Entre4all 

● υιοθετούνται καινοτόμες μεθόδοι για την παρακίνηση ενηλίκων με αναπηρία 

(πρότυπα, καθοδήγηση, βασικές προσωπικότητες) 

● Διοργανώνονται ενημερωτικές ημερίδες/εκδήλωσεις πολλαπλασιασμού για 

ενήλικες, εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους, συνεργάτες, μέντορες κ.λπ. 

● Συγκροτείται η επιτροπή συμμετεχόντων με εκπροσώπους των εκπαιδευτικών 

και των ενηλίκων 

● Πραγματοποιούνται όλες τις πρακτικές διευθετήσεις για επισκέψεις σε χώρους 

εργασίας, τοποθετήσεις σε κοινότητες κ.λπ. για ενήλικες. 

● Προσφέρονται επιλεγμένες δραστηριότητες μικτής μάθησης για ενήλικες για την 

απόκτηση επιχειρηματικών, κοινωνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων 
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Στην Αυστρία: 

 

Τα κέντρα ικανοτήτων Entre4all έχουν δημιουργηθεί στο equalizent (Obere 

Augartenstraße 20, 1020 Wien) και με τον συνεργαζόμενο οργανισμό μας, Agentur 

Sonnenklar Drehscheibe Peer - Streitschlichtung (Obere Augartenstraße 12, 1020 Wien - 

https://www.agentur-sonnenklar.at/). 

 

Σχετικά με την Agentur Sonnenklar:  

Ο εταίρος υποστηρίζει τα άτομα με 

αναπηρία σε ιδρύματα για την αναγνώριση 

και την επίλυση διαφορών. Η Agentur 

Sonnenklar είναι μια οργάνωση αφιερωμένη 

στην εξάλειψη της ιδρυματικής βίας κατά 

των ατόμων με αναπηρία. 

Οι ομότιμοι διαμεσολαβητές του Sonnenklar 

υποστηρίζουν άλλα άτομα με αναπηρία 

στην καθημερινή ζωή, όπου χρειάζονται 

βοήθεια για την επίλυση μιας διαφοράς. 

Η Sonnenklar διοργανώνει τακτικά 

εργαστήρια για: 

Πελάτες (άτομα με αναπηρία), εργαζόμενοι 

και επικεφαλής ιδρυμάτων και 

προστατευόμενων εργαστηρίων. 

Η Sonnenklar προσφέρει επίσης κάρτες πληροφοριών και εκπαιδευτικά βίντεο. Αυτά 

δίνουν τη δυνατότητα στα άτομα με αναπηρία να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες μόνα 

τους ή/και να μάθουν περισσότερα για το θέμα της ιδρυματικής βίας μαζί με άλλους. 

Ο οργανισμός λειτουργεί ως κέντρο ικανοτήτων ENTRE4ALL, προσφέροντας ευκαιρίες 

κατάρτισης και εργαστήρια, καθώς και επισκέψεις σε χώρους εργασίας και κοινότητες. 

Λόγω του COVID, δεν ήταν δυνατή η διοργάνωση μιας ενιαίας ημέρας INFO, αλλά 

διοργανώθηκαν μικρότερες πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις (28.10, 10.11, 11.11, 30.11, 

21.12) για τη δημοσιοποίηση και την υποστήριξη του προγράμματος ENTRE4ALL. 
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Στην Κύπρο:  

Ένα κέντρο ικανοτήτων Entre4all έχει δημιουργηθεί στο Κέντρο Κέντρου ΑΜΕΑ Αγίου 

Λαζάρου για άτομα με αναπηρία 

Kentro Amea (Olympoy, 6533 

Λάρνακα).  

Στο πλαίσιο του Κέντρου ειδικά 

σχεδιασμένα και οργανωμένα 

εργαστήρια παρέχουν σε ενήλικες 

εκπαιδευόμενους με αναπηρία την 

ευκαιρία να εργαστούν και να 

αξιοποιήσουν τις δεξιότητες και τις 

δυνατότητές τους, τόσο ατομικά όσο 

και ως μέλη της ομάδας. Τα 

εργαστήρια αυτά αποτελούν τον 

πυρήνα του εκπαιδευτικού 

προγράμματος του Κέντρου.  

Ένα από αυτά τα εργαστήρια, όπου έχει δημιουργηθεί το κέντρο ικανοτήτων Entre4all, 

είναι η επαγγελματική αποκατάσταση- επαγγελματική επανένταξη. Το εργαστήριο αυτό 

παρέχει κατάρτιση, απασχόληση με βάση τις δεξιότητες, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και 

τις ικανότητες των συμμετεχόντων. Επίσης, παρέχει επαγγελματική υποστήριξη, 

καθοδήγηση, μεταφορά από και προς την 

εργασία και κατάλληλη κατάρτιση κ.λπ.  

Το υλικό του Entre4all χρησιμοποιείται ως 

διδακτικό εργαλείο για την προετοιμασία 

των συμμετεχόντων για την αγορά 

εργασίας και παρέχει την κατάλληλη 

κατάρτιση και ευκαιρίες για να 

αναπτύξουν το δικό τους κοινωνικό 

επιχειρηματικό σχέδιο-ιδέα-όνειρο-

στόχο. Το εργαστήριο αυτό ακολουθεί τα 

πρότυπα που έχουν τεθεί για την 

επαγγελματική εκπαίδευση των ατόμων 

με αναπηρία από το γραφείο κοινωνικής 

ένταξης του Υπουργείου Εργασίας της 

Κύπρου. Το κέντρο ικανοτήτων Entre4all 

ταιριάζει και ενισχύει αυτό το 

πρόγραμμα. Επίσης, το κέντρο 

ικανοτήτων Entre4all στο Κέντρο Αμέα 
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Αγίου Λαζάρου σχετίζεται με μια κοινωνική επιχειρηματική δραστηριότητα που έχει 

ξεκινήσει, μέσω της οποίας οι μαθητές δημιουργούν και πωλούν καλλιτεχνικά 

αντικείμενα, χειροτεχνίες και δώρα. 

 

Στην Ελλάδα:  

 ΣτοΚέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει δημιουργηθεί ένα 

κέντρο ικανοτήτων Entre4all. https://kkpthessaly.gr/to-kkpp/to-kentro σε συνεργασία με 

την DIMITRA Education & Consulting. 

Επίσης, στις εγκαταστάσεις της DIMITRA Education & Consulting έχει δημιουργηθεί ένα 

κέντρο τεχνογνωσίας. 

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Θεσσαλίας βρίσκεται εντός των ορίων 

του Δήμου Λαρισαίων και στεγάζεται στη Γιαννούλη Λάρισας. Διαθέτει πέντε 

παραρτήματα, τα οποία είναι πρώην Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας και είναι τα εξής 

 

1. Το Τμήμα στη Γιαννούλη, Λάρισα 

[πρώην Κέντρο για την Προστασία των Ατόμων με  

Αναπηρίες "Ο Αριστέας"] 

2. Το Τμήμα στον Αμπελώνα Λάρισας, 

[πρώην Κέντρο Χρονίων Παθήσεων "Ο Αριστέας"] 

3. Το Τμήμα στο Βόλο  

[πρώην Κέντρο Υποστήριξης Ατόμων με Αυτισμό  

στη Μαγνησία  

4. Το Τμήμα Ατόμων με Αναπηρία Τρικάλων 

[πρώην Κέντρο Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων] 

5.Η Μονάδα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας για  

Παιδιά με αναπηρία στην Καρδίτσα 

[πρώην Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Καρδίτσας] 

Στις Δομές και τα Τμήματα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 

παρέχονται υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας και κλειστής φροντίδας σε παιδιά και ενήλικες 

με νοητική αναπηρία, διάφορες αναπτυξιακές διαταραχές, σύνδρομα, ψυχολογικά 

ελεγχόμενα προβλήματα, καθώς και σε άτομα με κινητικές αναπηρίες. 

https://kkpthessaly.gr/to-kkpp/to-kentro
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Περισσότερα από 90 άτομα στην ευρύτερη Περιφέρεια είναι αποδέκτες υπηρεσιών 

ανοικτής φροντίδας και περίπου 300 άτομα - ανάλογων υπηρεσιών κλειστής φροντίδας - 

από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.  

 

Στη Σλοβενία:  

Κέντρο ponovne uporabe 

Τα κέντρα ικανοτήτων Entre4all έχουν δημιουργηθεί στο 

Ormož (Grajski trg 3) και με τον συνεργαζόμενο οργανισμό μας, 

την EKO d.o.o. - ένα κέντρο απασχόλησης που είναι νομικό 

πρόσωπο που έχει συσταθεί με σκοπό την απασχόληση 

ατόμων με αναπηρία αποκλειστικά σε προστατευμένους 

χώρους εργασίας και την εκπλήρωση των προσωπικών, 

οργανωτικών, τεχνικών και άλλων προϋποθέσεων 

(http://www.eko10.si/ ). 

 

Σχετικά με την EKO d.o.o.: 

Η ίδρυση του Κέντρου Απασχόλησης EKO d.o.o. δίνει τη 

δυνατότητα στα άτομα με αναπηρία στις περιφέρειες 

Podravska και Prekmurje να βρουν εργασία σε προστατευμένες 

θέσεις εργασίας, προσφέροντας έτσι στα άτομα με αναπηρία 

την ευκαιρία να βρουν εργασία σε ένα εργασιακό περιβάλλον 

που να ανταποκρίνεται στις ικανότητές τους. Η κοινωνικο - 

οικονομική ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην αγορά 

εργασίας είναι ένας στόχος που τίθεται από την ίδρυση και 

λειτουργία της κοινωνίας. 

Ο οργανισμός λειτουργεί ως κέντρο ικανοτήτων ENTRE4ALL, 

προσφέροντας ευκαιρίες κατάρτισης και εργαστήρια, καθώς 

και επισκέψεις σε χώρους εργασίας και κοινότητες, η ημέρα INFO θα διοργανωθεί τον 

Ιανουάριο του 2022. 

 

 

 

 

 

  

http://www.eko10.si/
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Έναρξη του εργαλείου χαρτογράφησης Entre4all 

 

Ο κύριος στόχος του εργαλείου χαρτογράφησης Entre4all είναι η χαρτογράφηση των 

παρόχων / προγραμμάτων / πρωτοβουλιών κοινωνικής επιχειρηματικότητας στις χώρες 

εταίρους. Το εργαλείο χαρτογράφησης περιλαμβάνει 73 παραδείγματα παρόχων / 

προγραμμάτων / πρωτοβουλιών κοινωνικής επιχειρηματικότητας, εκ των οποίων 20 στην 

Αυστρία, 16 στην Ελλάδα, 9 στην Κύπρο και 33 στη Σλοβενία. 

 

Θα βρείτε το εργαλείο χαρτογράφησης Entre4all στη διεύθυνση: 

https://entre4all.eu/en/mapping-tool/ 

 

 

  

https://entre4all.eu/en/mapping-tool/
https://entre4all.eu/en/mapping-tool/
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A4 - Πρωτοβουλία για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής 

Inclusive Entre4all (από τη βάση στο εθνικό επίπεδο) 

 

Το έγγραφο της πρωτοβουλίας για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής περιλαμβάνει: στοιχεία 

για την ένταξη των νέων ενηλίκων με αναπηρία στην αγορά εργασίας και την οικονομία 

μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, περιγραφή της ομάδας/των ομάδων-στόχων, 

στόχος της ευαισθητοποίησης για τις προοπτικές, τις προκλήσεις και τις ανάγκες σε 

δεξιότητες της αγοράς εργασίας. 

Τα άτομα με αναπηρία αποτελούν το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού σύμφωνα με την 

Παγκόσμια Έκθεση για την Αναπηρία του ΠΟΥ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, 2011.1 Το 3% 

του παγκόσμιου πληθυσμού είναι άτομα με σοβαρές αναπηρίες. Οι ψυχικές διαταραχές, οι 

οποίες δεν είναι πάντα αναπηρικές, είναι πιο διαδεδομένες με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ να 

δείχνουν ότι περίπου ένας στους πέντε ανθρώπους έχει ψυχική διαταραχή ανά πάσα 

στιγμή. Κατά τη διάρκεια της ζωής μας, το 40-50% από εμάς θα υποφέρει από μια ήπια έως 

μέτρια ψυχική ασθένεια.  2 

Τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία (δεν υπάρχουν πάντα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία) 

δείχνουν ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν γενικά λιγότερες πιθανότητες να απασχοληθούν 

από τα άτομα χωρίς αναπηρία. Οι γυναίκες με αναπηρία είναι ιδιαίτερα ευάλωτες- 

απασχολούνται σε χαμηλότερα ποσοστά από ό,τι οι γυναίκες χωρίς αναπηρία και οι άνδρες 

με αναπηρία. 3 Κατά συνέπεια, τα άτομα με αναπηρία έχουν υπερδιπλάσιες πιθανότητες να 

ζουν σε συνθήκες φτώχειας σε σχέση με τα άτομα χωρίς αναπηρία και σχεδόν οι μισοί από 

τους ανθρώπους που ζουν σε συνθήκες φτώχειας είτε έχουν αναπηρία είτε ζουν με 

κάποιον με αναπηρία. 4 

Η κατάσταση της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία συνοψίζεται καλύτερα από το 

γεγονός ότι στις περισσότερες χώρες, πολλά άτομα με αναπηρία κατατάσσονται συνήθως 

ως μη ενεργά στην αγορά εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι καν εγγεγραμμένοι ως 

αναζητούντες εργασία!  

Υπάρχουν πολλά διεθνή πλαίσια για την κοινωνική ανάπτυξη και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, τα οποία δεσμεύονται για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία. Σε αυτά 

περιλαμβάνονται: η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 

                                                           
1 https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf 

2 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
inst/documents/publication/wcms_646041.pdf 

3 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
inst/documents/publication/wcms_646041.pdf 

4 https://www.disabilityrightsuk.org/news/2020/february/nearly-half-everyone-poverty-
either-disabled-person-or-lives-disabled-person 
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αναπηρία (CRPD), η στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-

2030, και φυσικά η Ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη (SDGs). Αυτό είναι ουσιώδες για 

να διασφαλιστεί η αρχή "να μην αφήσουμε κανέναν πίσω".  

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) εκτιμά ότι "εάν η απασχόληση των ατόμων με 

αναπηρία, ως ομάδα, μπορούσε να αυξηθεί στο επίπεδο των ατόμων χωρίς αναπηρία, τότε 

οι οικονομίες θα μπορούσαν να επωφεληθούν από αύξηση του ΑΕΠ κατά τρία έως επτά 

τοις εκατό". 5 

Σύμφωνα με τη ΔΟΕ, ένα μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων με αναπηρία είναι 

αυτοαπασχολούμενοι - γεγονός που μπορεί να αντανακλά την έλλειψη ευκαιριών σε 

άλλους τύπους απασχόλησης. Ωστόσο, η αυτοαπασχόληση προσφέρει στα άτομα με 

αναπηρία μεγαλύτερη ευελιξία και αυτοδιάθεση. 

Η εργασία ως κοινωνικός επιχειρηματίας μπορεί να έχει πολλά πλεονεκτήματα για τα 

άτομα με αναπηρία: Όντας αυτοαπασχολούμενοι, μπορούν να επιλέξουν έναν τομέα 

εργασίας που ταιριάζει στα προσόντα και τα ενδιαφέροντά τους. Ο όγκος εργασίας και οι 

ώρες εργασίας μπορούν να προσαρμόζονται με ευελιξία ανάλογα με τις τρέχουσες 

ανάγκες και επιθυμίες τους. Η αυτοαπασχόληση μπορεί να δώσει στα άτομα με αναπηρία 

την αίσθηση ότι είναι απαραίτητα και ότι συνεισφέρουν στην κοινωνία. Είναι μια πηγή για 

να δημιουργήσουν εισόδημα και να ζήσουν οικονομικά ανεξάρτητα. Οι εργαζόμενοι 

αυτοαπασχολούμενοι για τους οποίους η μετακίνηση προς την εργασία αποτελεί εμπόδιο 

λόγω της μειωμένης κινητικότητάς τους μπορούν να εργάζονται από το σπίτι. 

 

Ομάδα-στόχος της πρωτοβουλίας: 

Η ομάδα-στόχος της Entre4all περιλαμβάνει όλους τους ενήλικες με αναπηρία που θέλουν 

να γίνουν κοινωνικοί επιχειρηματίες.  

Η έμμεση ομάδα-στόχος περιλαμβάνει εκπαιδευτές και εκπαιδευτές ενηλίκων (με και 

χωρίς αναπηρία) που παρέχουν υποστήριξη σε ενήλικες με αναπηρία, καθώς και άλλα 

ινστιτούτα κατάρτισης και οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης της 

εργασίας και της σταδιοδρομίας.  

 

Στόχος της πρωτοβουλίας: 

Ευαισθητοποίηση για τις προοπτικές, τις προκλήσεις και τις ανάγκες σε δεξιότητες της 

αγοράς εργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα με αναπηρία. Προκειμένου να 

διασφαλιστεί η κοινωνική ένταξη, πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να διευκολυνθεί η 

πρόσβαση και η συμμετοχή στην ψηφιακή αγορά εργασίας για τους νέους ενήλικες με 

                                                           
5 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
inst/documents/publication/wcms_646041.pdf 
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αναπηρία. Ως κοινωνικοί επιχειρηματίες, τα άτομα με αναπηρία μπορούν να αποκτήσουν 

ανεξαρτησία και αυτονομία. Μπορούν να βελτιώσουν την ισορροπία μεταξύ 

επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και να συμμετέχουν στην επαγγελματική ζωή, 

ανεξάρτητα από την αναπηρία τους, λόγω της αυξημένης ευελιξίας.  

 

 

ΔΉΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΟΒΟΎΛΙΟ 

 

Οι εταίροι του έργου έχουν εκπονήσει δήλωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με στόχο 

τη συλλογή υπογραφών από άτομα/οργανώσεις που το υποστηρίζουν. Το υπόδειγμα 

βρίσκεται στην επόμενη σελίδα: 
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Τόπος, Ημερομηνία 

Προς .... 

 

Αγαπητή ..., 

Οι υπογεγραμμένες οργανώσεις, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, 

της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της αναπηρίας, απευθύνονται σε εσάς για να σας 

επισημάνουν τη σημασία της δημιουργίας των κατάλληλων προϋποθέσεων για τα άτομα 

με αναπηρία ώστε να γίνουν κοινωνικοί επιχειρηματίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Επιπλέον, αναπτύξαμε ένα ηλεκτρονικό αίτημα (https://entre4all.eu/en/petition/), το οποίο 

έχει λάβει την υποστήριξη συνεργαζόμενων οργανώσεων και ιδιωτών σε όλη την Ευρώπη 

και έχει υπογραφεί μέχρι σήμερα περισσότερες από 1 000 φορές. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινωνική ένταξη, πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να 

διευκολυνθεί η πρόσβαση και η συμμετοχή στην ψηφιακή αγορά εργασίας για τους νέους 

ενήλικες με αναπηρία. Ως κοινωνικοί επιχειρηματίες, τα άτομα με αναπηρία μπορούν να 

αποκτήσουν ανεξαρτησία και αυτονομία. Μπορούν να βελτιώσουν την ισορροπία μεταξύ 

επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και να συμμετέχουν στην επαγγελματική ζωή 

ανεξάρτητα από την αναπηρία τους λόγω της αυξημένης ευελιξίας.  

Πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια υπάρχουν σήμερα για τους νέους με αναπηρία που 

θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες. Αυτό ξεκινά με την ανεπαρκή υποστήριξη κατά τη 

διάρκεια της εκπαίδευσής τους, η οποία συχνά οδηγεί σε έλλειψη αυτοπεποίθησης και 

γνώσεων που απαιτούνται για να γίνουν κοινωνικοί επιχειρηματίες. Ένα άλλο εμπόδιο 

είναι η έλλειψη οικονομικής υποστήριξης για τους πόρους που χρειάζονται τα άτομα με 

αναπηρία για να εργαστούν ως επιχειρηματίες, π.χ. εργασία - βοήθεια, διερμηνεία στη 

νοηματική γλώσσα κ.λπ. 

Οι ισχυρισμοί μας είναι σύμφωνοι με την ΚΥΑ του ΟΗΕ, η οποία αναφέρει στο 1ζ άρθρο 27 

στ) "Προώθηση των ευκαιριών για αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα, ανάπτυξη 

συνεταιρισμών και έναρξη δικής τους επιχείρησης". 

Ελπίζουμε να λάβουμε την υποστήριξή σας σε αυτό το θέμα. 

Τις καλύτερες ευχές, 

  

https://entre4all.eu/en/petition/
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Βίντεο εκστρατείας - Εμπειρίες συμμετεχόντων  

 

Οι εταίροι του έργου παρήγαγαν βίντεο καμπάνιας στα οποία οι συμμετέχοντες στο 

πρόγραμμα Entre4all μοιράζονται την εμπειρία τους. Τα βίντεο μπορείτε να τα βρείτε στη 

διεύθυνση:: 

https://youtube.com/playlist?list=PLUyi76PKq_PRwruojqvIjBvyq9fFcdF5w 

 

https://youtube.com/playlist?list=PLUyi76PKq_PRwruojqvIjBvyq9fFcdF5w

