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     Διεθνής συνάντηση φορέων του προγράμματος SEPAL στην Αθήνα 

 

Τη περίοδο 2-4 Οκτωβρίου 2019 έλαβε χώρα στην Αθήνα η διεθνής συνάντηση των ενεργών 

φορέων του προγράμματος SEPAL. Συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις χώρες-εταίρους που 

υλοποιούν  το πρόγραμμα SEPAL: Ρουμανία, Ισπανία, Λιθουανία, Ελλάδα και Πολωνία 

καθώς και εκπρόσωποι φορέων και οργανισμών προερχόμενοι από τη κάθε χώρα. Η 

3ήμερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα που παραχωρήθηκε ευγενικά από το 

Σεράφειο του δήμου Αθηναίων.  

Τη πρώτη ημέρα τη συνάντησης άνοιξε ο υπεύθυνος προγράμματος της ελληνικής ομάδας 

του SEPAL, Χρήστος Μακλίρη, και ακολούθησε καλωσόρισμα από τη πρόεδρο του ΚΟΙΣΠΕ 

Διαδρομές κα Μυρτώ Μυριαλλή. Μετά από ένα γύρο γνωριμίας, ξεκίνησαν οι επίσημες 

παρουσιάσεις των φορέων από κάθε εταίρο: Bucovina Institute (Ρουμανία), Fundacio 

Privada Pere Closa (Ισπανία), ZISPB (Λιθουανία), ΚΟΙΣΠΕ Διαδρομές (Ελλάδα), Collegium 

Balticum (Πολωνία). 

Η δεύτερη ημέρα ξεκίνησε με μια παρουσίαση με τίτλο: ΝΕΕΤs στην Ευρώπη. Στατιστικά, 

προφίλ και ανάλυση.  Διαπιστώσαμε ότι μεταξύ των χωρών τα προφίλ ποικίλλουν, αλλά 

συνήθως έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Οι ηλικίες κυμαίνονται από την ηλικία 15 έως 29 

ως επί το επί το πλείστων, ενώ το ποσοστό μεταξύ των φύλων τείνει να είναι ίσο στις 

περισσότερες χώρες. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η δύσκολη αγορά εργασίας και οι 

οικογένειες χαμηλού εισοδήματος τείνουν να αποτελούν μέρος του προφίλ ενός NEET στις 

περισσότερες χώρες. Είχαμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε σλόγκαν, να κάνουμε 

φωτογράφηση και εγγραφή βίντεο για να προωθήσουμε το πρόγραμμα SEPAL, έτσι ώστε να 

αποκτήσουμε πρόσβαση σε ομάδες NEETs από όλες τις χώρες. Eίχαμε στιγμές 

δημιουργικότητας και διασκέδασης. Μια παρουσίαση και ένα εργαστήριο σχετικά με τις 

προκλήσεις στην κοινωνική επιχειρηματικότητα για την ενσωμάτωση των NEETs, μας 

επέτρεψαν να σκεφτούμε διαφορετικές παραμέτρους που λαμβάνονται υπόψη όταν 

εξετάζουμε το πώς να δημιουργήσουμε ευκαιρίες απασχόλησης για ευπαθείς ομάδες.  Το 

εργαστήριο οργανώθηκε από τον επαγγελματικό σύμβουλο από την Ισπανία, Fundacio 

Privada Pere Closa, σχετικά με τις ευπαθείς ομάδες στον χώρο εργασίας. Η σημασία που 



έχει για τους εργοδότες η αναγνώριση της διαφορετικότητας μας βοήθησε να σκεφτούμε 

τις δυσκολίες γύρω από τη διατήρηση των NEETs σε ένα περιβάλλον κατάρτισης / εργασίας 

και να εξετάσουμε πιθανές λύσεις. 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας της συνάντησης διοργανώθηκε το εργαστήριο για 

την Υποστηριζόμενη Εργασία και συνεργασία με ευάλωτες ομάδες μαζί με προτεινόμενες 

λύσεις. Η σχέση και συνεργασία με τους εργοδότες, αναλύθηκε από την επαγγελματική 

σύμβουλο από τη Λιθουανία, η οποία συντόνισε συζητήσεις σχετικά με τις απαιτήσεις 

εργασίας και τον τρόπο υποστήριξης των NEETs. Στη συνέχεια, υπήρξε μια παρουσίαση και 

ένα εργαστήριο σχετικά με τη σημασία της μαθητείας. Οφέλη από τα Προγράμματα 

Μαθητείας και μια παρουσίαση και εργαστήριο με θέμα: Η συμβολή των LSC στα στάδια 

μαθητείας και πρακτικής άσκησης, οργανώθηκε από τον Έλληνα επαγγελματικό σύμβουλο. 

Τα εργαστήρια αυτά επικεντρώθηκαν στα οφέλη της μαθητείας από διαφορετικές απόψεις 

και ενθάρρυναν τη σκέψη για πιθανά προβλήματα και λύσεις καθώς και τη δημιουργία 

υπηρεσιών που μπορούν να βοηθήσουν αυτή τη διαδικασία. 

Η εκδήλωση ήταν επιτυχής και ευχάριστη καθ’ όλη τη διάρκειά της. Η συνάντηση μας 

οδήγησε στην εκπόνηση μιας εξαιρετικά παραγωγικής διαδικασίας. Η αλληλεπίδραση όλων 

των εμπλεκομένων μερών ήταν απαραίτητη και χρήσιμη για την υλοποίηση του 

προγράμματος SEPAL μέσω της οποίας προσβλέπουμε σε περισσότερες ευκαιρίες 

ανταλλαγής ιδεών και σχεδιασμού του έργου σε συνεργασία με όλους τους εταίρους μας. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

1o ετήσιο θεματικό σεμινάριο των προγραμμάτων Active Youth 

 

Στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2019, κατόπιν πρόσκλησης του Γραφείου Διαχειριστή του Ταμείου 

και του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού, συμμετείχαμε στο πρώτο ετήσιο θεματικό σεμινάριο 

για έργα που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων Active 

Youth και είχαμε την τιμή να συμμετέχουμε στις πρώτες συζητήσεις, παρουσιάζοντας το 

καινοτόμο έργο SEPAL. 

Το ετήσιο θεματικό σεμινάριο αποτέλεσε μια ευκαιρία για τους εταίρους του 

προγράμματος να συγκεντρώσουν και να ενισχύσουν την κοινότητά τους μέσω κοινών 

γνώσεων. Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στη μάθηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στον 

τομέα της απασχόλησης των νέων. Σκοπός του ήταν να εμπνεύσει τους εταίρους του 

προγράμματος και να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή τους μέσω της δημιουργίας κοινού 

χώρου μάθησης. Η φιλοδοξία ήταν να αξιοποιηθούν τα θέματα του σεμιναρίου για να 

εξασφαλιστεί η ανταλλαγή γνώσεων που είναι χρήσιμη και για τα 26 προγράμματα, 

εστιάζοντας σε κοινές προκλήσεις όπως η εξάπλωση, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η συνεργασία 

με τους τοπικούς ενδιαφερόμενους, η μάθηση μέσω εργασίας, η επιχειρηματικότητα και η 

δημιουργία θέσεων εργασίας.  

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

https://youthemploymentmag.net/ 
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3η τοπική εκδήλωση στη Ρουμανία 

 

Στις 3 Νοεμβρίου 2019, το Bucovina Institute διοργάνωσε τη 3η τοπική εκδήλωση για το 

πρόγραμμα SEPAL στη Σουτσεάβα της Ρουμανίας. 

Είχαμε την μεγάλη ευκαιρία να συνευρεθούμε με την Εθνική Αρχή Πιστοποίησης της 

Ρουμανίας και να συζητήσουμε για το θέμα της αξιολόγησης και πιστοποίησης των 

επαγγελματικών ικανοτήτων που αποκτήθηκαν σε πλαίσια άτυπης μάθησης. Πρόκειται για 

ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τους νέους από τις ομάδες-στόχους μας, οι οποίοι έχουν 

αποκτήσει ορισμένες επαγγελματικές ικανότητες, αλλά δεν έχουν επίσημα πιστοποιηθεί. 

Αυτή η εκδήλωση ήταν μέρος της πρωτοβουλίας της Ρουμανικής Εθνικής Αρχής 

Πιστοποίησης και του Ινστιτούτου Bucovina, ώστε να έρθει σε επαφή με τους κύριους 

παράγοντες της αγοράς εργασίας, καθώς και εκείνους του τομέα επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, αναλύοντας ξεκάθαρα το σύστημα αξιολόγησης και 

πιστοποίησης των επαγγελματικών ικανοτήτων που αποκτώνται σε μη τυπικά πλαίσια 

μάθησης. 

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να αυξήσει τον βαθμό εμπιστοσύνης μεταξύ των φορέων σε 

εθνικό επίπεδο, αλλά ιδιαίτερα να αναδείξει τη λειτουργία του δίπτυχου «εκπαίδευση και 

επαγγελματική κατάρτιση -  αγορά εργασίας». 

Στο τέλος της εκδήλωσης, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ανάγκη να αναπτυχθεί 

τουλάχιστον ένα Κέντρο για την αξιολόγηση και πιστοποίηση των ικανοτήτων στο νομό μας 

(Bucovina) και εντοπίσαμε, με τη βοήθεια της Εθνικής Αρχής Πιστοποίησης, ποια είναι τα 

πραγματικά βήματα για την ανάπτυξη ενός τέτοιου κέντρου. 

 

   

 



 

Συνάντηση της ομάδας του SEPAL στη Κολωνία της Γερμανίας 

 

Την περίοδο 23-24 Οκτωβρίου 2019, οι εταίροι της ομάδας του SEPAL συναντήθηκαν στην 

Κολωνία της Γερμανίας για τη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της Ένωσης 

Κοινωνικών Επιχειρήσεων Ευρώπης (CEFEC). Παρουσίασαν τις τρέχουσες δραστηριότητες 

του έργου στα υπόλοιπα μέλη του δικτύου, μοιράζοντας διαφημιστικό υλικό. 

Επίσης, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής συζήτησαν για τη διοργάνωση του Συνεδρίου 

SFE CEFEC 2020, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 18-19 Μαρτίου 2020 στο Ντόρτμουντ 

της Γερμανίας, όπου το πρόγραμμα SEPAL θα έχει κεντρικό ρόλο και θα παρουσιαστεί η 

εξέλιξη του και η διαδικασία επαγγελματικής κατάρτισης. 

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το 34ο Συνέδριο SFE CEFEC, μπορείτε να βρείτε 

πρόσβαση σε αυτόν τον σύνδεσμο: https://34cefecconference.com/home 
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3η Διοικητική συνάντηση στην Ισπανία 

 

Η 3η Διοικητική συνάντηση του προγράμματος SEPAL πραγματοποιήθηκε στην Badalona, 

μεταξύ 27 και 29 Νοεμβρίου 2019 και φιλοξενήθηκε από τον εταίρο από την Ισπανία 

Fundació Privada Pere Closa. 

Η τριήμερη συνάντηση επικεντρώθηκε στη διαδικασία καταγραφής των NEETs και 

σχεδιάστηκαν τα επόμενα βήματα για το 2ο έτος του έργου. Έγινε ανασκόπηση του πρώτου 

έτους του προγράμματος, των εμποδίων που προέκυψαν, των αποτελεσμάτων της 

διαδικασίας αξιολόγησης και της επικοινωνιακής πολιτικής, των στρατηγικών για την 

επιλογή και τα κίνητρα των NEETs για ένταξη στο έργο, αλλά και η μελλοντική συμμετοχή 

των φορέων του προγράμματος στις δραστηριότητές μας. 

Τη δεύτερη ημέρα, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν την Κοινωνική Επιχείρηση Mescladis, 

ως παράδειγμα καλής πρακτικής στον τομέα της απασχόλησης και ως νέο φορέα 

συνεργασίας στο πρόγραμμα SEPAL. Στο τέλος της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε μια 

πρακτική άσκηση κατά την οποία τα μέλη της ομάδας SEPAL αναγνώρισαν τα βασικά 

εμπόδια και τα διδάγματα που αποκόμισαν κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους 

υλοποίησης του προγράμματος. 

 

 



 

Νέα από την Ευρώπη 

 

Τον Οκτώβριο του 2019, ο υπεύθυνος έργου του προγράμματος SEPAL συμμετείχε στις 

Βρυξέλλες, στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πόλεων και Περιφερειών, συμμετέχοντας ενεργά σε 

δύο συνεδρίες:  

Co-building the title of European capital of social and solidarity economy και European Social 

Economy Regions 2019. 

Στις 9 Οκτωβρίου συναντήθηκε με τον κ. Dragos Pislaru (πρώην Υπουργό Εργασίας και 

Κοινωνικής Δικαιοσύνης της Ρουμανίας), νυν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

προεδρεύων του InterGroup για την αναπηρία των νέων και τα δικαιώματα των παιδιών και 

μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων εντός της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Έγινε συζήτηση για μέτρα στήριξης της απασχόλησης των νέων σε ολόκληρη την 

Ευρώπη και για τη συνάντηση σχετικά με το πρόγραμμα SEPAL στις Βρυξέλλες με 

εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων το 2021, προκειμένου να 

οικοδομήσουμε και να προωθήσουμε τη Λευκή Βίβλο του προγράμματος SEPAL. 

Στις 27 Νοεμβρίου 2019, ο υπεύθυνος του προγράμματος SEPAL ήταν παρών στο 

Στρασβούργο, την 1η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα Κοινωνικής Οικονομίας, γιορτάζοντας την 

Ημέρα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας με όλους τους βασικούς φορείς της Κοινωνικής 

Οικονομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πραγματοποιήθηκαν εποικοδομητικές συζητήσεις για 

το πώς μπορεί να δημιουργηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα σύστημα ευνοϊκό για τις 

επιχειρήσεις Κοινωνικής Οικονομίας και τη δράση επαγγελματικών συμβούλων σε αυτό το 

πλαίσιο. 

Επίσης, ο Νοέμβριος ήταν ένας πολυάσχολος μήνας στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων 

σε ολόκληρη την Ευρώπη: 

• Στην Πορτογαλία πραγματοποιήθηκε ένα φόρουμ σχετικά με την εκπαίδευση 

ενηλίκων. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να συζητηθεί πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί 



ο αναλφαβητισμός των ενηλίκων και να ανταλλάξουν οι συμμετέχοντες 

διαφορετικές μεθοδολογίες. (PT) 

• Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών της Λετονίας φιλοξένησε ένα 

φόρουμ εκπαίδευσης ενηλίκων όπου συζητήθηκαν οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις 

της εκπαίδευσης ενηλίκων στο χώρο εργασίας και επισημάνθηκαν οι βέλτιστες 

πρακτικές στην κατάρτιση των εργαζομένων. (LV) 

• Στη Φινλανδία, η κυβέρνηση πρότεινε τη διάθεση 20 εκατομμυρίων ευρώ για 

υπηρεσίες εκπαίδευσης και απασχόλησης υψηλού επιπέδου. Η χρηματοδότηση θα 

υποστηρίξει τις υπάρχουσες ευκαιρίες κατάρτισης και θα προσφέρει στους ενήλικες 

ευκαιρίες για αλλαγές στην επαγγελματική τους ζωή. (FI) 

 

Το πρόγραμμα SEPAL χρηματοδοτείται από Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία μέσω της 

EEA και της Norway Grants for Youth Employment 


