
 

Έργο: ENTRE4ALL COMMUNITY SUPPORT CENTRES 

Αριθμός Προγράμματος: 2019-1-SI01-KA204-060426 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: 

 

 

 

 

ΕΤΑΙΡΟΙ:  

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ENTRE4ALL  
 



 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της. έκδοσης δε 

συνιστά έγκριση του περιεχομένου, καθώς αντικατοπτρίζει τις. απόψεις μόνο των 

συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση 

μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. 

 

Με την υπογραφή σας μπορούμε να οραματιζόμαστε ένα καλύτερο αύριο για τα άτομα με 

αναπηρία! 

Υπογράφοντας δηλώνετε υπεύθυνα ότι συμφωνείτε με τις παρακάτω προσπάθειες που γίνονται από 

την κοινοπραξία του Έργου: 

1. Προώθηση κοινωνικής ενσωμάτωσης, 

2. Διασφάλιση κοινωνικής ένταξης, πρόσβαση και συμμετοχή στην ψηφιακή αγορά των νέων 

με αναπηρία, 

3. Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων τα οποία περιλαμβάνουν όλες τις 

απαραίτητες πηγές για ανάκτηση επιχειρηματικών, ψηφιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων, 

ώστε οι νέοι να μπορούν να εργαστούν στην ψηφιακή αγορά και να δημιουργήσουν τη δική 

τους κοινωνική επιχείρηση,  

4. Υπέρβαση των εμποδίων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι νέοι με αναπηρία 

στην αγορά εργασίας, 

5. Προώθησης της ανεξαρτησίας και αυτονομίας για να βελτιώσουν την ισορροπία μεταξύ 

εργασίας-προσωπικής ζωής και να έχουν επαγγελματικές ευκαιρίες οι οποίες θα λαμβάνουν 

υπόψη τις ανάγκες τους έχοντας περισσότερο ευελιξία στο εργασιακό τους πρόγραμμα, 

6. Πρόνοια ενός υποστηρικτικού συστήματος από μέντορες (εκπαιδευτές ενηλίκων κ.α.) για να 

επιτύχουν στην προσπάθεια τους για δημιουργία της επιχείρησης τους, 

7. Δημιουργία κέντρων ψηφιακής κοινωνικής επιχειρηματικότητας, και   

8. Προτροπή ατόμων με αναπηρία να ξεκινήσουν μια κοινωνική επιχείρηση για να γίνουν 

ανεξάρτητοι και να βοηθηθούν ώστε να μετατρέψουν τα όνειρα τους σε πραγματικότητα. 

Έργο:  

Κοινοτικά κέντρα υποστήριξης ENTRE4ALL: Ένα πρόγραμμα κινητοποίησης για να εξοπλίσει 

τους νέους ενήλικες με αναπηρία με κοινωνικές-επιχειρηματικές και ψηφιακές δεξιότητες. 

Ακρώνυμο: ENTRE4ALL 

Αριθμός Προγράμματος: 2019-1-SI01-KA204-060426 

 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ? 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΟΡΜΑ  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 

Με την υπογραφή σας συμφωνείτε με το περιεχόμενο που περιγράφεται πιο πάνω και 

εκφράζετε την στήριξη σας στο Έργο ENTRE4ALL: Περισσότερα στο: https://entre4all.eu/en/ 

https://forms.gle/WBnxAxeoyoRRLHGq5

