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Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας  υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Σχεδίου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ» 

Τίτλος του έργου 
ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ» 

Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή 
Κοινοτική Πρωτοβουλία 

Ε.Π. ΑΜΘ 
ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Φορέας χρηματοδότησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ-Θ 
Αριθμός Εγκριτικής 

Απόφασης / Ημερομηνία 
11525/1047/18.11.2004 

Συνολικός Προϋπολογισμός 
του έργου. 

158.472€ 

Συνοπτική Παρουσίαση του Έργου 
Συντονιστής ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ  (Δ.ΑΝ.Ε.Κ) 

Ομάδες Στόχοι ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Έτος υλοποίησης  2004 – 2006 

Ημερομηνία έναρξης 1 Νοεμβρίου 2004 
Διάρκεια σε μήνες 26 μήνες 

Σύντομη Περιγραφή 

Η δράση «Συμβουλευτική» αποτελεί ενέργεια του εγκεκριμένου Σχεδίου «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Τοπικής 
Παρέμβασης για την Απασχόληση στην Καβάλα» στα πλαίσια του Μέτρου Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης 
του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και αφορά δέσμη ενεργειών ή υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση των 
ανέργων και υποαπασχολούμενων της περιοχής παρέμβασης (Δήμος Καβάλας), ώστε να επιτευχθεί αύξηση της 
απασχόλησης. 
Πρόκειται να υλοποιηθούν 1800 Συνεδρίες, εκ των οποίων 1300 θα είναι ατομικές και 500 ομαδικές, για ανέργους 
και άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων 
− Παλιννοστούντες  35 
− Οικονομικοί μετανάστες 10 
− Άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων  15 
− Άνεργοι (άντρες – γυναίκες)  95 

Παρουσίαση της συμμετοχής του Φορέα στο Έργο 
Ρόλος του στο εταιρικό 

σχήμα 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ενέργειες που υλοποίησε 

− Οργάνωση φορέα υλοποίησης 
− Παραγωγή υλικών & Εργαλείων 
− Εκπόνηση συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης 
− Διεξαγωγή αξιολόγησης 
− Ενεργοποίηση φορέων και χρηστών & εκπαίδευση διαμεσολαβητών 
− Οργάνωση και υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, προσέγγισης και ευαισθητοποίησης ωφελουμένων 
− Συνεργασία για την επιλογή με τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης 
− Εφαρμογή διαδικασιών επιλογής ωφελουμένων 
− Προσαρμογή εργαλείων και μεθόδων 
− Εφαρμογή μεθόδων και εργαλείων διερεύνησης 
− Παραγωγή εκπαιδευτικών & Ενημερωτικών εργαλείων και υλικών 
− Πραγματοποίηση ατομικών και ομαδικών συνεδρίων 
− Οργάνωση της παρακολούθησης 

 

Προϋπολογισμός του φορέα 158.472€ 

Συνάφεια με τις 
προτεινόμενες δράσεις 

 η προσέγγιση – ενημέρωση – ευαισθητοποίηση – ενεργοποίηση των ωφελουμένων ώστε να 
συμμετάσχουν στη διαδικασία ένταξης 
 η συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, όπως τόνωση αυτοπεποίθησης, υποστήριξη της 

κοινωνικής ένταξης της οικογένειας, διευκόλυνση της πρόσβασης σε Δημόσιες Υπηρεσίες, καλλιέργεια 
ικανοτήτων για ομαδική εργασία και επίλυση διαφορών στον εργασιακό χώρο κ.ο.κ. 
 η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 
 ο εξειδικευμένος επαγγελματικός προσανατολισμός, καθώς και περαιτέρω καλλιέργεια και ανάπτυξη 
τυχόν υφισταμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων 
 η διερεύνηση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των χρηστών, 
 η πληροφόρηση για θεσμικά, εργασιακά καθώς και νομικής μορφής θέματα. 
οι τεχνικές ανεύρεσης εργασίας και η εισαγωγή στο απαιτούμενο εργασιακό ήθος, η σύνταξη βιογραφικού, η 
παρουσίαση εαυτού, η προετοιμασία για συνέντευξη με τον εργοδότη, η προσομοίωση σε εργασιακό περιβάλλον 
κ.ά. 

http://www.hellaskps.gr/


 

Τίτλος του έργου 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΤΠΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή 
Κοινοτική Πρωτοβουλία 

Ε.Π. ΑΜΘ 
ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Φορέας χρηματοδότησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ-Θ 
Αριθμός Εγκριτικής 

Απόφασης / Ημερομηνία 
4886/1051/4.6.2004 

Συνολικός Προϋπολογισμός 
του έργου. 

16..000€ 

Συνοπτική Παρουσίαση του Έργου 
Συντονιστής ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ  (Δ.ΑΝ.Ε.Κ) 

Ομάδες Στόχοι ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Έτος υλοποίησης  2004 – 2006 

Ημερομηνία έναρξης 1 Ιουνίου 2004 
Διάρκεια σε μήνες 24 μήνες 

Σύντομη Περιγραφή 

Στα πλαίσια της κατηγορίας ενεργειών ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  θα γίνει προσέγγιση, 
ενημέρωση και ενεργοποίηση ενός μεγάλου μέρους του συνόλου των ανέργων της περιοχής παρέμβασης 
(3.000 άτομα).  Η Δ.ΑΝ.Ε.Κ. αναλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις, ευαισθητοποίησης των φορέων και 
τελικών δικαιούχων προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με το πρόγραμμα, ενώ παράλληλα 
αναλαμβάνει την σημαντική δράση ενημέρωσης των χρηστών, προκειμένου να συμμετάσχουν σε ένα 
πρόγραμμα εκδηλώσεων κοινωνικού χαραχτήρα που θα οργανώσει η Δ.ΑΝ.Ε.Κ.  Ταυτόχρονα 
αναλαμβάνει τη δημιουργία και διανομή ειδικού έντυπου υλικού και την δημιουργία τηλεοπτικών – 
ραδιοφωνικών σπότ με αξιοποίηση του τύπου.  
 

Παρουσίαση της συμμετοχής του Φορέα στο Έργο 
Ρόλος του στο εταιρικό 

σχήμα 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ενέργειες που υλοποίησε 

− Συμμετοχή των χρηστών σε εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα 
− Δημιουργία και διανομή έντυπου υλικού 
− Δημιουργία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σπότ για ενημέρωση των τελικών δικαιούχων καθώς και 
φορέων της Περιφέρειας με στόχο την ενημέρωση τόσο των ειδικών ομάδων πληθυσμού που ωφελούνται όσο και 
του γενικότερου πληθυσμού 

Προϋπολογισμός του φορέα 16.000€ 

 τη διοργάνωση ημερίδων / συνεδρίων, 
 τη συλλογή, δημιουργία και διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού, 

Συνάφεια με τις 
προτεινόμενες δράσεις 

 την αναζήτηση και διάχυση πληροφοριών μέσω διαδικτύου, 
 τις ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο και στα ΜΜΕ, 
τη συνεργασία με τοπικούς φορείς 

 

 

 


	    
	  
	 
	 Συμμετοχή των χρηστών σε εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα 

