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Αυξάνουμε τη παραγωγικότητα του προγράμματος SEPAL και παραμένουμε ασφαλείς 

μέσα στη πανδημία του COVID-19. 

 

Στη μέση της νέας πανδημίας κοραναϊού, πολλοί εργοδότες προσπαθούν να περιορίσουν 

την έκθεση του προσωπικού τους. Η εργασία από το σπίτι αποτελεί έναν αποτελεσματικό 

τρόπο πρόληψης της εξάπλωσης του COVID-19, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο των 

εργαζομένων να έρθουν σε επαφή με κάποιον που φέρει την ασθένεια. Καθώς ο κοροναϊός 

εξαπλώνεται, πολλές οργανώσεις προτείνουν στους εργοδότες τους να παραμείνουν 

ασφαλείς στο σπίτι και να κάνουν τη δουλειά τους διαδικτυακά, χρησιμοποιώντας 

διάφορα εργαλεία που είναι διαθέσιμα σε μια απλή αναζήτηση. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι περνάμε δύσκολες στιγμές, συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι τίποτα 

δεν είναι αδύνατο και θα κάνουμε προσπάθειες για να συντονίσουμε την ομάδα μας, ώστε 

να είναι τόσο αποτελεσματική όσο πριν ή και ακόμα πιο αποτελεσματική. Προκειμένου να 

είμαστε παραγωγικοί στο σπίτι, εντοπίσαμε αρκετά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την 

εργασία εξ’ αποστάσεως: ένας υπολογιστής, ένα τηλέφωνο, μια καλή σύνδεση στο 

Διαδίκτυο, ένας οργανωμένος χώρος εργασίας, ένα πρόγραμμα εργασίας και τα 

σημαντικότερα: Κίνητρο, δημιουργικότητα και πειθαρχία . 



Όσο για την ομάδα του SEPAL, χρησιμοποιούμε τους διαδικτυακούς πόρους που έχουμε 

αναπτύξει, όπως το SEPAL HUB που απευθύνεται στους επαγγελματικούς συμβούλους 

(WISE) του προγράμματος, όπου συνεχίζουν να εγγράφουν και να ενημερώνουν τα προφίλ 

των νέων ηλικίας μεταξύ 24 και 29 και το MY SEPAL ,όπου οι ωφελούμενοι μπορούν να 

δουν το προφίλ τους, τα έγγραφά τους και την κατάστασή τους στην πλατφόρμα και επίσης 

σχεδιάζουμε να εφαρμόσουμε μια λειτουργία «chat», προκειμένου να επιτύχουμε  

ευκολότερη επικοινωνία και να τους προσφέρουμε συμβουλευτικές συνεδρίες όπου αυτό 

χρειάζεται.  

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε συχνά διάφορα διαδικτυακά μέσα που είναι διαθέσιμα δωρεάν 

για να διασφαλίσουμε μια ποιοτική επικοινωνία μεταξύ των συναδέλφων μας από 

διαφορετικές χώρες (Ρουμανία, Ισπανία, Ελλάδα, Λιθουανία, Πολωνία). Για παράδειγμα, οι 

διαδικτυακές μας συναντήσεις, οργανώνονται κυρίως στην πλατφόρμα ZOOM στην οποία, 

όλοι οι συνεργάτες μας είναι εξοικειωμένοι με αυτήν. Πρόκειται για έναν επίσημο τρόπο 

επικοινωνίας και αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο αρχίσαμε να έχουμε πρόσβαση 

σε αυτήν την πλατφόρμα. Διοργανώσαμε πρόσφατα τη διοικητική μας συνάντηση μέσω της 

πλατφόρμας ZOOM, η οποία ήταν η 15η διαδικτυακή μας συνάντηση και θα συνεχίσουμε 

να οργανώνουμε τις επόμενες συναντήσεις μας όπως έχει προγραμματιστεί. Ήταν μια 

μεγάλη ευκαιρία να συζητήσουμε για τον αντίκτυπο του COVID-19 στη καθημερινότητα μας 

και στην απασχόληση των ωφελούμενων μας. Κάθε συνεργάτης μετέφερε τεχνικές λύσεις 

για να συνεχίσει να εργάζεται αποτελεσματικά και να διατηρεί επαφές, ειδικά με τους 

ωφελούμενους και τους συνεργαζόμενους φορείς. Η διατήρηση επαφής με τους νέους από 

την πλατφόρμα μας είναι επιτακτική ανάγκη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Πρέπει 

να τους διαβεβαιώσουμε ότι οι δραστηριότητές μας θα συνεχιστούν διαδικτυακά την 

επόμενη περίοδο και θα τους προσφέρουμε την υποστήριξη που χρειάζονται. Πρέπει να 

τους ενημερώσουμε ότι το καλύτερο που μπορούν να κάνουν κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου είναι να μείνουν στο σπίτι και ότι μπορούμε να τους βοηθήσουμε με άλλους 

τρόπους, όπως για παράδειγμα να φτιάξουν ένα ενημερωμένο βιογραφικό με τη βοήθεια 

του μοντέλου Europass, να τους προτείνουμε να διαβάσουν ορισμένα άρθρα ή βιβλία και 

να τους προτείνουμε να παρακολουθήσουν κάποια δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα, όπως 

αυτά που προσφέρονται από την Google ή το Χάρβαρντ, προκειμένου να αναπτύξουν τις 

δεξιότητές τους και τις γνώσεις τους σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Αυτές οι δραστηριότητες 

μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω βιντεοκλήσεων χρησιμοποιώντας Skype, Google 

Hangouts ή Facebook Messenger, ανάλογα με την επιλογή ή τη δυνατότητα του 

ωφελούμενου. Επιπλέον, υπάρχουν και μερικά άλλα διαδικτυακά εργαλεία όπως το 

WhatsApp και το Gmail, τα οποία τα χρησιμοποιούμε κυρίως ανεπίσημα.  

Αναφέρθηκαν παραπάνω ορισμένα διαδικτυακά δωρεάν μαθήματα. Μέσα στο πρόγραμμα 

SEPAL σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τη δική μας διαδικτυακή πλατφόρμα 

κατάρτισης (SEPAL e-learning), χρησιμοποιώντας τη Moodle πλατφόρμα, μία από τις πιο 

δημοφιλής σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, στοχεύουμε να προσφέρουμε στους 

ωφελούμενους του προγράμματος μας, εκπαίδευση για την ανάπτυξη ψηφιακών 

δεξιοτήτων (ICT). Πρέπει να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με το DESI (The Digital Economy and 

Society Index) από το 2019, η Ρουμανία, η Ελλάδα και η Πολωνία (τρεις από τις πέντε χώρες 

του έργου SEPAL) βρίσκονται στα χαμηλά επίπεδα της κατάταξης των 28 της ΕΕ, πιο 

συγκεκριμένα, στην 25η, 26η και 27η θέση αντίστοιχα. Σήμερα, πάρα πολλές θέσεις 

εργασίας απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες. Πέραν αυτού, κατά την υποβολή αίτησης για 

εργασία, ένα σωστό βιογραφικό σημείωμα, ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και η χρήση των 

εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, εκτιμώνται θετικά από τους περισσότερους εργοδότες. 



Αυτές είναι βασικές πτυχές που λαμβάνονται υπόψη, αλλά πολλοί εργοδότες ζητούν επίσης 

από τους υποψήφιους να έχουν και γνώσεις Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel 

κ.λπ.). Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα SEPAL σκοπεύει να δώσει στους ωφελούμενους του την 

ευκαιρία να εκπαιδευτούν πρακτικά στον ψηφιακό τομέα. Ένα έγγραφο που πιστοποιεί τις 

ικανότητές τους θα εμπλουτίσει το προφίλ των νέων μας και τα βιογραφικά τους.  

Συμπερασματικά, ζούμε σε έναν ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον και πρέπει να 

προσαρμοστούμε στην εποχή της τεχνολογίας που εξελίσσεται όλο και περισσότερο μέρα 

με τη μέρα. Η τεχνολογία μπορεί επίσης να φέρει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Κατά 

τη διάρκεια αυτής της απαιτητικής περιόδου, τη θεωρούμε πλεονέκτημα, διότι διευκολύνει 

την επικοινωνία μεταξύ των συναδέλφων της επιχείρησης, των συνεργατών των 

προγραμμάτων από όλη την Ευρώπη, αλλά και μεταξύ των επαγγελματικών συμβούλων 

(WISE) και των ωφελούμενων, γεγονός που αυξάνει την παραγωγικότητα των 

δραστηριοτήτων μας. 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      3η τοπική συνάντηση προγράμματος SEPAL στην Αθήνα / Ελλάδα 

 

 

 



Βιώνουμε μια πολιτική «κοινωνικής αποστασιοποίησης» προκειμένου να διαφυλάξουμε 

την υγεία μας στην τρέχουσα κατάσταση. Είμαστε στη δυσάρεστη θέση να βιώνουμε το 

ξέσπασμα του κοροναϊού που έχει χαρακτηριστεί πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας, αλλά ταυτόχρονα είμαστε αρκετά «τυχεροί» που είμαστε υγιείς και επειδή η 

τεχνολογία σε αυτό το σημείο μας προσφέρει τη δυνατότητα να δημιουργούμε αξία από 

μια περιορισμένη δεξαμενή πόρων. 

Ο ΚΟΙΣΠΕ "Διαδρομές" πρόλαβε να πραγματοποιήσει την 3η Τοπική Εκδήλωση στις 26 

Φεβρουαρίου 2020, οριακά πριν από το ξέσπασμα αυτής της πανδημίας. Η εκδήλωση 

πραγματοποιήθηκε σε μια εγκατάσταση της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής 

Υγείας Π. Σακελλαρόπουλου, στην Καλλιθέα, Αθήνα. 

Βρεθήκαμε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε τους εκπροσώπους των τοπικών 

φορέων μας (LSC), αλλά επιπλέον, μας ικανοποίησε η συμμετοχή των ωφελούμενων μας 

(NEETs) που συμμετέχουν ήδη στα διάφορα στάδια του προγράμματος SEPAL. Η συνάντηση 

επικεντρώθηκε γύρω από την πρόοδο και από τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν μέχρι 

στιγμής από την εφαρμογή του προγράμματος SEPAL. Είχαμε την ευκαιρία να 

διερευνήσουμε ζητήματα και ανησυχίες που προέκυψαν και να αναλύσουμε τις απόψεις 

των εμπλεκομένων μερών. Συζητήσαμε επίσης και καθιερώσαμε τα επόμενα βήματα για 

την ένταξη των νέων στον τομέα της απασχόλησης. Στην Ελλάδα, παραμένουμε σε συνεχή 

επαφή με τους συνεργάτες μας, τους φορείς μας αλλά πάνω από όλα με τους 

ωφελούμενους μας. 

Η επαφή μας με τα εμπλεκόμενα μέρη, τους συνεργάτες και τους φορείς, παραμένει 

σταθερή και δεν επηρεάζεται από την τρέχουσα κατάσταση, καθώς αξιοποιούμε στο 

έπακρο την τεχνολογία. Ωστόσο, φαίνεται ότι έχουν προκύψει αρκετά ερωτήματα από αυτή 

τη κατάσταση. Θα ξαναγυρίσω τη ζωή μου; Πότε θα εξομαλυνθεί η καμπύλη αυτού του 

μεταδοτικού ιού; Οι άνθρωποι που γνωρίζουμε και αγαπάμε θα είναι άρρωστοι, και αν ναι, 

για πόσο καιρό; Θα υπάρχουν όλα τα εστιατόρια και τα βιβλιοπωλεία και οι καφετέριες ή 

κάποια από αυτά θα κλείσουν (μαζί με όλα τα προς το ζην που υποστήριζαν); Θα 

αισθανθούμε πιο κοντά με τον υπόλοιπο κόσμο, ή θα υπάρχει μόνιμα ο φόβος της 

διάδοσης;  

Αλλά η αλήθεια είναι ότι, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε βιώσει γεγονότα που έχουν 

μείνει ανεξίτηλα στο μυαλό μας. Παρόλα αυτά σταθήκαμε όρθιοι και βρήκαμε τον δρόμο 

μας. Οι δυσκολίες και εμπειρίες της ζωής μπορούν να μας δώσουν την αυτοπεποίθηση ότι 

θα βγούμε και πάλι νικητές από αυτή τη δοκιμασία.  

Υπό κανονικές συνθήκες, η κοινωνικοποίηση αποτελεί βασική πρωτοβουλία για την 

αντιμετώπιση της μοναξιάς και άλλων κοινωνικών παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία. 

Όπως όλοι οι τομείς της ζωής η κοινωνικοποίηση διαταράσσεται από την πανδημία COVID-

19. Η κοινωνικοποίηση αναφέρεται στη χρήση των «περιουσιακών στοιχείων της 

κοινότητας» (π.χ. τοπικοί οργανισμοί, φιλανθρωπικά ιδρύματα, υπηρεσίες υποστήριξης) για 

την αντιμετώπιση προκλήσεων (π.χ. απομόνωση, ανεργία, πένθος) που μπορούν να 

επηρεάσουν τα αισθήματα των ανθρώπων σωματικά και ψυχολογικά. Βασικός στόχος του 

ΚΟΙΣΠΕ Διαδρομές είναι να διασφαλιστεί ότι οι ωφελούμενοι θα λάβουν βοήθεια και 

υποστήριξη για τις κοινωνικές τους ανάγκες, την απασχόληση και κατάρτιση. Ωστόσο, αυτό 

βασίζεται στη χρήση υπηρεσιών, πολλές από τις οποίες θα παραμείνουν κλειστές κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας. 



Η τρέχουσα πανδημία COVID-19 έχει ήδη αλλάξει το ρόλο τους. Οι δραστηριότητες και οι 

υπηρεσίες που βασίζονται στην κοινότητα που προτείνονται συχνά ως μέρος της 

κοινωνικοποίησης, έχουν τεθεί σε αναμονή. Οι επαγγελματικοί σύμβουλοι (WISE) μπορούν 

ακόμα να παίξουν σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της τρέχουσας πανδημίας. Πρέπει να 

πραγματοποιούν ραντεβού μέσω βίντεο ή τηλεφώνου με ωφελούμενους και να προωθούν 

λύσεις που βοηθούν τους ανθρώπους να αισθάνονται συνδεδεμένοι με άλλους, λόγω της 

σημασίας της διατήρησης της κοινότητας συνδεδεμένης κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου.  

Πρακτικά, η 3η τοπική εκδήλωση σηματοδοτεί το τέλος του πρώτου μισού του 

προγράμματος SEPAL. Ο απώτερος στόχος μας (ήταν και παραμένει) είναι να επιτύχουμε 

ένα ποιοτικό αποτέλεσμα που να ανταποκρίνεται τόσο στις προσδοκίες των συνεργατών 

μας όσο και στις προσδοκίες των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτό. Το πρόγραμμα 

SEPAL επιδιώκει να διασφαλίσει ότι θα κάνει τη διαφορά στη ζωή των συμμετεχόντων, 

ενισχύοντας τις δεξιότητές τους και διευκολύνοντας έτσι τις ευκαιρίες απασχόλησής τους. 

Διασφαλίζουμε ότι παραμένουμε συμμορφωμένοι με τις κρατικές οδηγίες, κανονισμούς και 

πολιτικές. Μένουμε στο σπίτι, αλλά διατηρούμε επαφή! 

Ευχόμαστε καλή δύναμη σε όλους! 

 

Διαδικτυακή συνάντηση Ένωσης Κοινωνικών Επιχειρήσεων Ευρώπης 

(CEFEC) 

 



Όλοι οι εταίροι του προγράμματος SEPAL είχαν προγραμματίσει να συμμετάσχουν  στη 

διάσκεψη της Ένωσης SFE CEFEC στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, στις 18 και 19 Μαρτίου 

2020, προκειμένου να συζητήσουν την ένταξη μέσω της απασχόλησης. 

Δυστυχώς, η εκδήλωση έπρεπε να ακυρωθεί λόγω του COVID-19, οπότε έπρεπε να γίνουμε 

ξανά δημιουργικοί. Στις 19 Μαρτίου 2020, το Ινστιτούτο Bucovina διοργάνωσε ένα 

διαδικτυακό Συνέδριο με τα μέλη των Κοινωνικών Επιχειρήσεων Ευρώπης CEFEC και τους 

εταίρους του SEPAL. 

Η Asta Jaseliuniene από τον φορέα ZISPB της Λιθουανίας, ετοίμασε μια παρουσίαση σχετικά 

με τις δυνατότητες του προγράμματος SEPAL. Δυστυχώς, δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στο 

Συνέδριο CEFEC διαδικτυακά και εκπροσωπήθηκε από τη διευθύντρια επικοινωνίας Alina 

Bîrsan του Ινστιτούτου Bucovina από τη Ρουμανία. Παρουσίασε τους εταίρους που 

εμπλέκονται στην Πλατφόρμα Υποστήριξης της Απασχόλησης μέσω προγράμματος 

Μαθητείας - SEPAL, χρηματοδοτούμενου από την ΕΕΑ και το Νορβηγικό Ταμείο 

Επιχορηγήσεων για την Απασχόληση των Νέων, συμπεριλαμβανομένων των κύριων 

δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν κατά την περίοδο της εφαρμογής του προγράμματος, 

προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση απασχόλησης των ΝΕΕΤs. Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ είναι η 

λέξη κλειδί για τη πορεία μας προς την επιτυχία! 

 

 Τοπικοί φορείς από την Ισπανία στηρίζουν τους ωφελούμενούς μας 

 

Οι φορείς από την Ισπανία αυξάνονται και υποστηρίζουν των ωφελούμενούς μας. 

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε μερικούς από εκείνους: 



• Η Silvia Ayala ως εκπρόσωπος κοινωνικών υπηρεσιών της Καταλονίας 

Συμμετέχοντας σε όλες τις εκδηλώσεις, μιλώντας για τις ευκαιρίες που προσφέρουν 

οι δήμοι για τη νεολαία, προωθώντας τις δραστηριότητες του προγράμματος στους 

συνεργάτες της και σε άλλους τομείς της κυβέρνησης, μας βοηθά να βελτιώσουμε 

την προοπτική της διαδικασίας μάθησης και μαθητείας. 

 

• Pla de Barris, (Σχέδιο γειτονιάς) Δήμος της Βαρκελώνης - David Sarroca 

Μας βοήθησε στο πρώτο βήμα των καταγραφών και της διάδοσης του 

προγράμματος μεταξύ νέων ανύπαντρων μητέρων μέσα από το project στο οποίο 

εργάζεται. 

 

• Σύλλογος Som Esqueix - Juanma Gonzales 

Ο σύλλογός ασχολείται με την καλλιέργεια λαχανικών υπεύθυνα και βιώσιμα με 

ευάλωτα άτομα αλλά μεγαλύτερα σε ηλικία από την ηλικιακή ομάδα – στόχο μας, 

έδωσε όμως την ευκαιρία να τους παρουσιάσει μια απασχόληση σε περίπτωση που 

ενδιαφέρονται για τη γεωργία. 

 

• Associació de Joves Gitanos de Gracia - Ricardo Valenti Gutierrez 

Μας βοήθησε πολύ με τις πρώτες καταγραφές ωφελούμενων επειδή συνεργάζεται 

άμεσα με τον νέους. Συνεργάζεται πολύ στενά με τους επαγγελματικούς 

συμβούλους του SEPAL στην αποφυγή εγκατάλειψης της εργασίας από τους νέους. 

Συμμετέχει στο έργο από την αρχή με πολύ ενεργό τρόπο και δουλεύει σκληρά για 

το πρόγραμμα SEPAL. 

 

• Σύλλογος GATS - Όσκαρ Ράντο 

Δουλεύει με συνεταιρισμούς και όχι με νέους, γι’ αυτό ήταν πραγματικά δύσκολο 

να μας βοηθήσει στη διαδικασία καταγραφής. Παρόλα αυτά εργάζεται στενά με 

εμάς για να βρει εταιρείες που μπορούν να προσφέρουν μια ευκαιρία εργασίας για 

τους ωφελούμενους μας. 

 

• Service of Occupation of Badalona - Lurdes Soler 

Αυτό το ίδρυμα απευθύνεται όσους αναζητούν εργασία, όπως και η εκκλησία για 

τους χριστιανούς ή τα τζαμιά για τους μουσουλμάνους. Έχουμε αντλήσει αρκετές 

καταγραφές υποψηφίων από τον συγκεκριμένο οργανισμό. 

 

• MigRESS Association - Luz Helena Ramirez 

Αυτή η οργάνωση είναι ένας από τους πιο ενεργούς φορείς που έχουμε. Στόχος 

τους είναι να προωθούν τη συμμετοχή των ατόμων που μετανάστευσαν στις 

πρωτοβουλίες για την Κοινωνική Οικονομία και Αλληλεγγύη, και να συμβάλουν στη 

συνοχή ενός διαπολιτισμικού κοινωνικού ιστού. Πρόσφατα οργάνωσαν για εμάς 

ένα σεμινάριο για εκπαιδευτές σε θέματα μεταναστών. Ένα μεγάλο μέρος των 

ωφελούμενων μας είναι μετανάστες και είναι ευάλωτοι.  

 

• Pla de Recollida de Poble Sec - Teia Goñi Gomez 

Το Pla de Recollida de Poble Sec είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται κυρίως σε 

μετανάστες. Εργάζονται στους εξής άξονες: συμβουλευτική και καθοδήγηση, 

εκπαίδευση και συμμετοχή, με στόχο την ενθάρρυνση της ένταξης των μεταναστών 



στην κοινωνία. Ως φορέας, μας προσφέρουν άμεση συμβουλευτική για το πώς να 

παρέχουμε βοήθεια στους ωφελούμενους μας και βοήθεια σχετικά με την άδεια 

εργασίας των μεταναστών – ωφελούμενων μας. 

 

• Ένωση Kali Zor - Alfonso Amaya 

Οι σύλλογοι Ρομά συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία καταγραφών από την αρχή 

του προγράμματος. Όπως γνωρίζουμε, το μεγαλύτερο μέρος της κοινότητας των 

Ρομά απασχολείται στη μαύρη εργασία. Σε αυτό το πλαίσιο, οργανώνουμε 

δραστηριότητες για να αναδείξουμε τη σημασία μιας νόμιμης εργασίας στη 

συμβολή μιας βιώσιμης ζωής. 

 

• Ομοσπονδία Κολομβιανών Ενώσεων Καταλονίας - Carmen Rosa Bermudez 

Η αμοιβαία συνεργασία μας συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών για την 

εκπαίδευση των βασικών δεξιοτήτων των μεταναστών από την Κολομβία. 

Βοήθησαν επίσης τους ωφελούμενους να εγγραφούν στην διαδικτυακή πλατφόρμα 

του SEPAL. 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο ρόλος των εμπλεκόμενων φορέων είναι ουσιαστικός στην 

υλοποίηση και την αποτελεσματικότητα του προγράμματος. 

 

 

 

 



    Συνεργασία με τοπικούς φορείς – Καλές πρακτικές από τη Πολωνία 

 

 

Η δουλειά σε ένα διεθνές πρόγραμμα προϋποθέτει σταθερή συνεργασία μεταξύ διαφόρων 

οργανισμών, οι οποίοι συνδέονται σε μια κοινή αποστολή για την επιτυχή υλοποίηση του 

προγράμματος. Το πρόγραμμα SEPAL δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί επιτυχώς χωρίς την 

υποστήριξη των τοπικών μας φορέων (LSC). 

Το Δημοτικό Κέντρο Οικογενειακής Βοήθειας είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός 

κοινωνικής πρόνοιας. Δραστηριοποιείται στη πόλη Szczecin. Ο κύριος στόχος του 

οργανισμού είναι να δώσει τη δυνατότητα σε άτομα και οικογένειες να ξεπερνούν 

δύσκολες καταστάσεις της ζωής που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν χρησιμοποιώντας τις 

δικές τους δυνάμεις, πόρους και δυνατότητες. Το ίδρυμα συνεργάζεται με νέους και τους 

στηρίζει στη διατήρηση επαγγελματικής δραστηριότητας. (www.mopr.szczecin.pl) 

Το Labor Market Leader είναι ένα γραφείο απασχόλησης εξουσιοδοτημένο από τον 

περιφερειάρχη της Δυτικής Πομερανίας. Η εταιρεία είναι επίσης εγγεγραμμένη στο 

Μητρώο Υπηρεσιών Εκπαίδευσης, πραγματοποιώντας εκπαίδευση, προγράμματα της ΕΕ 

και εκδίδει πιστοποιητικά του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας (www.kursyzadarmo.pl). 

Το Ίδρυμα Tulipan ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2013 στο Szczecin. Υπάρχουν ομάδες 

υποστήριξης που λειτουργούν στο ίδρυμα και πραγματοποιούνται διάφορες πρωτοβουλίες 

για την υποστήριξη των ωφελούμενων μας. Το Ίδρυμα Tulipan έχει ήδη υλοποιήσει πάνω 

από 50 καινοτόμα προγράμματα και έχει κάνει πολλές έρευνες σχετικά με τη σωφρονιστική 

και μετα-σωφρονιστική υποστήριξη, την επαγγελματική υποστήριξη, την πρόληψη και την 

http://www.mopr.szczecin.pl/
http://www.kursyzadarmo.pl/


παρακίνηση. Έχουν δημιουργήσει πολλά σποτ και ταινίες που προωθούν την υποστήριξη  

για τους κατάδικους, αγγίζοντας πολλά κοινωνικά προβλήματα. (www.fundacjatulipan.pl) 

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής Pola Rechinbach-Piotrowicz είναι ένας 

οργανισμός που ασχολείται με την επαγγελματική καθοδήγηση για νέους  που ετοιμάζονται 

για αλλαγή καριέρας. Παρέχει γνώσεις απαραίτητες για τον ομαλό σχεδιασμό μιας 

σταδιοδρομίας. Βοηθά στην προετοιμασία για συνέντευξη και στη δημιουργία 

βιογραφικών. Η αποστολή του Κέντρου Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής του Szczecin είναι 

να αναδείξει τη σημασία της κοινωνικής οικονομίας στην περιοχή της Δυτικής Πομερανίας 

και την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ατόμων που κινδυνεύουν από 

περιθωριοποίηση. (www.aktywneowes.pl) 

Γνωρίζουμε ότι μαζί μπορούμε να στηρίξουμε και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον 

για την απασχόληση για ευάλωτες ομάδες!  

 

    Οι ωφελούμενοι του SEPAL μοιράζονται τις εμπειρίες τους 

 

Σε έναν κόσμο που φαίνεται πολύ διαφορετικός, οι επαγγελματικοί μας σύμβουλοι στο 

SEPAL (WISE), έχουν κάνει πολλή δουλειά με τους καταγεγραμμένους ωφελούμενους και 

έχουν μοιραστεί εμπειρίες τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε σε αυτό το άρθρο. Απολαύστε 

τις ιστορίες τους και, φυσικά, δεν σταματάμε εδώ! 

 

http://www.fundacjatulipan.pl/
http://www.aktywneowes.pl/


Ινστιτούτο Bucovina, Ρουμανία 

Το όνομά της είναι Alina και είναι 26 ετών. Αφού ολοκλήρωσε το προπτυχιακό της στον 

τομέα της Κοινωνικής Εργασίας, αποφάσισε να συνεχίσει τις σπουδές της σε δύο 

μεταπτυχιακά προγράμματα: το πρώτο στον τομέα της Σχολικής Συμβουλευτικής και 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης και το δεύτερο στις Ευρωπαϊκές Σπουδές. Μετά την 

αποφοίτησή της και ενώ είχε κίνητρο να βρει δουλειά, δυσκολεύτηκε με τη διαδικασία 

προσδιορισμού του κατάλληλου χώρου εργασίας για εκείνη, δεν ήξερε από πού να 

ξεκινήσει, δεν είχε αρκετό θάρρος και το πιο σημαντικό, χρειαζόταν υποστήριξη και 

ενθάρρυνση. Μετά από τρεις μήνες, ένας από τους πρώην συναδέλφους της, υπάλληλος 

στο Ινστιτούτο Bucovina την ενημέρωσε για την ύπαρξη ενός προγράμματος που 

υποστηρίζει τους νέους προς αυτή την κατεύθυνση. Η Alina έλαβε όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες, εγγράφηκε στην πλατφόρμα SEPAL και στη συνέχεια προγραμματίστηκε μια 

συνάντηση συμβουλευτικής. 

Όλοι στο Ινστιτούτο Bucovina παρατήρησαν το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό της 

υπόβαθρο (δεν είχε εργασιακή εμπειρία, αλλά ασχολήθηκε με δραστηριότητες 

εθελοντισμού με παιδιά και ενήλικες με αναπηρίες), τις δυνατότητές της και την έντονη 

επιθυμία της να βρει δουλειά, οπότε κλήθηκε για συνέντευξη. Αποφάσισε να ξεκινήσει από 

την ημέρα της συνέντευξης, ξεκινώντας με ένα μήνα μαθητεία επί πληρωμή, περίοδο κατά 

την οποία έμαθε, επικοινωνούσε και έδειξε το ενδιαφέρον της συμμετέχοντας σε όλες τις 

δραστηριότητες που έτρεχαν εντός του οργανισμού. 

Ως εκ τούτου, θεωρήσαμε ότι ήταν κατάλληλη για τη θέση του επαγγελματικού συμβούλου 

στο πρόγραμμα SEPAL, την προσλάβαμε και από τότε συμβάλλει στην υλοποίηση του 

προγράμματος και παρέχει υποστήριξη στους ωφελούμενους. 

Το παράδειγμα της Alina βρίσκεται σε ένα από τα αποσπάσματα του Mark Twain: «Βρείτε 

μια δουλειά που σας αρέσει να κάνετε και δεν θα χρειαστεί ποτέ να εργαστείτε μια μέρα 

στη ζωή σας». Θεωρεί ότι ο χώρος εργασίας της είναι σαν δεύτερο σπίτι και όχι επειδή 

ξοδεύει πολλές ώρες στο γραφείο, αλλά επειδή τελικά αισθάνεται ότι όλη η προσπάθεια 

που έκανε κατά τη διάρκεια των σπουδών της και οι γνώσεις που απέκτησε δεν ήταν 

μάταιες και τώρα μπορεί να βοηθήσει άλλους νέους να το καταλάβουν. 

Μπορείτε να δείτε την Alina να μοιράζεται την εμπειρία της σε τηλεοπτικό σποτ που 

δημιουργήσαμε για το έργο SEPAL! 

https://www.youtube.com/watch?v=8NvwhxSsGF4 

 

PERE CLOSA / Iσπανία 

Επιπλέον, θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε έναν από τους ωφελούμενους μας από την 

Ισπανία, ως θετικό παράδειγμα και απόδειξη ότι όταν οι φορείς μας ενώνονται και 

συνεργάζονται, τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα. 

Το όνομά μου είναι Marinela και είμαι 28 ετών. Κατάγομαι από την Αλβανία και στην 

Ισπανία μέσω ενός προγράμματος πρακτικής άσκησης. Όταν τελείωσε αυτό το πρόγραμμα, 

βρέθηκα σε μια δύσκολη νομική και εργασιακή κατάσταση επειδή μόλις τελείωσα την 

πρακτική άσκηση η άδεια διαμονής έληξε. Έχοντας λήξει ο αριθμός αναγνώρισης για 

https://www.youtube.com/watch?v=8NvwhxSsGF4


αλλοδαπούς, ήταν αδύνατο να διαμείνω και να εργαστώ στην Ισπανία, οπότε στην 

πραγματικότητα ήμουν σε καθεστώς παράνομης μετανάστευσης. 

Μέσω των κοινωνικών δικτύων έλαβα πληροφορίες σχετικά με τις συνεδρίες διάδοσης του 

SEPAL, συμμετείχα και ενημερώθηκα για τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες του 

προγράμματος. Έτσι αποφάσισα να εγγραφώ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του SEPAL. 

Την επόμενη μέρα έλαβα ένα τηλεφώνημα από τους εργαζόμενους του οργανισμού Pere 

Closa και είχαμε μια σύντομη συζήτηση σχετικά με το τις ανάγκες μου. Πραγματοποιήθηκε  

άμεσα συνέντευξη μαζί τους και τους ενημέρωσα για την κατάστασή μου. Μετά από μία 

εβδομάδα, ήρθαν σε επαφή μαζί μου ενημερώνοντας με ότι είχε προγραμματιστεί 

συνάντηση με έναν σύμβουλο μετανάστευσης και θα με συνοδεύουν στο γραφείο του. 

Θυμάμαι ότι το μέρος ήταν η Pla d´ Acollida del Poble Sec. Μετά τη συνάντηση τα επόμενα 

βήματα για τον τρόπο ανανέωσης της άδειας διαμονής έγιναν σαφέστερα. 

Όσον αφορά τις δεξιότητες μου στις ξένες γλώσσες και τους υπολογιστές, το Pere Closa με 

έφερε σε επαφή με τον Associacio de Joves Gitanos de Gracia, για να συμμετάσχω στο 

πρόγραμμά τους για την ανάκτηση της γλώσσας των Ρομά. Στην πραγματικότητα, διδάσκω 

Αγγλικά και Ρομάνες (Γλώσσα Ρομά) ως εθελόντρια σε δύο δευτεροβάθμια σχολεία με πολύ 

υψηλό ποσοστό μαθητών Ρομά. 

Μόλις έχω την άδεια παραμονής, θα συνεχίσουμε να επικοινωνούμε με εταιρείες που 

αναζητούν υπαλλήλους με γνώσεις Πληροφορικής. Έτσι θα έχω τη δυνατότητα να μείνω και 

να εργάζομαι στη Βαρκελώνη. Εν τω μεταξύ, η ομάδα SEPAL αξιολογεί ποια εκπαίδευση θα 

μπορέσω να παρακολουθήσω μόλις λύσω το θέμα της άδειας παραμονής 

 

ZISPB / Λιθουανία 

Η ωφελούμενη του προγράμματος SEPAL, Milda από το Šiauliai της Λιθουανίας μιλά για την 

εμπειρία της στο πρόγραμμα: 

Έχω ζήσει στην Ιρλανδία ως έφηβος, αλλά επέστρεψα για να ζήσω στη Λιθουανία πριν από 

ένα χρόνο. Όταν επέστρεψα, ολοκλήρωσα επιπλέον μαθήματα αισθητικής βλεφαρίδων, 

άρχισα να εργάζομαι στον τομέα της αισθητικής, καθώς αυτή ήταν η κύρια δουλειά μου στο 

εξωτερικό, αλλά πάντα ήθελα να δοκιμάσω και κάτι διαφορετικό. 

Με ενδιαφέρει πολύ το πρόγραμμα SEPAL καθώς έψαχνα για δουλειά, οπότε με ώθησε για 

να κάνω το επόμενο βήμα. Είχα στο μυαλό μου το management κατά τη διάρκεια της 

δουλειάς μου στον τομέα της αισθητικής. Ανακάλυψα το πρόγραμμα SEPAL και αποφάσισα 

ότι δεν έπρεπε να περιμένω και έπρεπε να χρησιμοποιήσω όλη την υποστήριξη που 

παρέχεται από το πρόγραμμα. Η συνάντηση με τον επαγγελματικό σύμβουλο του 

προγράμματος SEPAL ήταν πολύ ευχάριστη. Έλαβα χρήσιμες πληροφορίες και αρκετή 

βοήθεια. Νομίζω ότι αυτό το έργο βοηθά τους ανθρώπους να ενταχθούν στην αγορά 

εργασίας. Θα συνιστούσα να συμμετάσχετε σε αυτό, καθώς είναι μια εξαιρετική ευκαιρία 

να εδραιωθείτε σε κάποια εργασία και να αποκτήσετε νέες γνώσεις. 

ΡΕΚΟΡ SEPAL / Μαθητεία σε 2 ημέρες! 

Για έναν νεαρό άνδρα με εμπειρία ως μηχανικός αυτοκινήτων στη μαύρη αγορά που 

αναζητούσε δουλειά για μισό χρόνο, βρήκαμε τη σωστή συνταγή σε δύο ημέρες. Στη μικρή 

του πόλη, ο νεαρός είχε ήδη δοκιμάσει όλες τις πιθανές επιλογές, αλλά χωρίς επιτυχία. 



 

Ο επαγγελματικός σύμβουλος του προγράμματος SEPAL ήρθε σε επαφή με τον επικεφαλής 

μιας υπηρεσίας αυτοκινήτων στο Šiauliai και του πρότεινε να γίνει συνέντευξη με τον 

ωφελούμενο. Μια μέρα μετά, ο νεαρός προσκλήθηκε να ξεκινήσει δουλειά. Ο νεαρός ήταν 

λίγο διστακτικός για το αν άξιζε το κόπο να πηγαίνει σε άλλη πόλη για δουλειά, αλλά το 

πρόβλημα λύθηκε γρήγορα. Η μεταφορά του προς την εργασία χρηματοδοτείται από το 

πρόγραμμα SEPAL. 

 

ΚΟΙΣΠΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ / Ελλάδα 

Η S.E. είναι μία ΝΕΕΤ από την Ελλάδα που καταγράφηκε από τον ΚΟΙΣΠΕ Διαδρομές σε μια 

οργάνωση προσφύγων τον Σεπτέμβριο του 2019 και ενημερώθηκε για τις δυνατότητες που 

θα μπορούσε να της προσφέρει το πρόγραμμα SEPAL. Ως άτομο που έχει αντιμετωπίσει τις 

προκλήσεις της ζωής, η S.E. ήταν αποφασισμένη να ολοκληρώσει την εκπαίδευση, ώστε να 

έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει εργασία, να κερδίσει χρήματα για να είναι οικονομικά 

ανεξάρτητη, να αποκτήσει μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της  

εκπαίδευσή της, η S.E. βρισκόταν σε συνεχή επαφή με τον επαγγελματικό σύμβουλο του 

προγράμματος και παραβρίσκεται στα γραφεία του ΚΟΙΣΠΕ Διαδρομές κάθε δύο εβδομάδες 

για ενημέρωση σχετικά με την πρόοδό της. Μόλις βρει σταθερή εργασία, θα είναι σε θέση 

να αποκτήσει μόνιμη στέγαση και να φροντίσει τον εαυτό της. Η S.E. είναι αφοσιωμένη, 

εξαιρετικά περήφανη για τον εαυτό της και ευγνώμων για την ευκαιρία που της προσφέρει 

το πρόγραμμα SEPAL. 

Μέσω του προγράμματος SEPAL ένας νεαρός Έλληνας άνδρας, ο οποίος είναι ασθενής με 

καρκίνο, μπήκε σε εκπαιδευτικό μάθημα που θα τον οδηγήσει σε πιστοποίηση γνώσεων του 

Microsoft Office και του Adobe Photoshop. Αυτή η πιστοποίηση θα του δώσει την ευκαιρία 

να υποβάλει αίτηση για θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης στον Ελληνικό Δημόσιο 

Τομέα. 

Ένας άλλος νεαρός Έλληνας άνδρας ρουμανικής καταγωγής με αυτισμό, κατάφερε να 

ξεκινήσει να εργάζεται σε έναν Κοινωνικό Συνεταιρισμό ως καθαριστής. Ήταν η πρώτη του 

νόμιμη σύμβαση εργασίας. 

Μια Ελληνίδα ΝΕΕΤ, η οποία είχε σπουδάσει ψυχολογία στο παρελθόν αλλά δεν είχε 

εργαστεί ποτέ ως ψυχολόγος και είχε εμπειρία μόνο στη μαύρη αγορά ως μπέιμπι σίτερ, 

κατάφερε να αρχίσει να εργάζεται σε μια ΜΚΟ που προσφέρει Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας 

ως Ψυχολόγος. Ήταν η πρώτη της νόμιμη σύμβαση εργασίας. 

Μέσω του προγράμματος SEPAL είχαμε την ευκαιρία και την ευχαρίστηση να 

υποστηρίξουμε μια νεαρή γυναίκα με ιστορικό διαταραχής ψυχικής υγείας για να 

συνεισφέρουμε στην οικοδόμηση της εργασιακής της εμπειρίας. Αυτή η γυναίκα έχει 

τοποθετηθεί και εργάζεται με μερική απασχόληση σε έναν κοινωνικό συνεταιρισμό που έχει 

δημιουργηθεί από 5 σχεδιαστές κοσμημάτων. Απολαμβάνει πολύ τη δουλειά της στο 

κατάστημα και το εργαστήριο του κοινωνικού συνεταιρισμού και θα ήθελε να επενδύσει 

πάνω σε αυτή την ενασχόληση. Παρόλο που κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής της είχε μια 

περίοδο υποτροπής και εισήχθη στο νοσοκομείο, έχει διατηρήσει το ενδιαφέρον και το 

επαγγελματικό της όραμα. Εργαστήκαμε για να υποστηρίξουμε τόσο τη νεαρή όσο και τον 

κοινωνικό συνεταιρισμό σε όλη τη διαδικασία και ειδικά κατά τη διάρκεια και μετά την 



υποτροπή της ψυχικής της υγείας. Τα μέλη του κοινωνικού συνεταιρισμού έχουν εκτιμήσει 

τη συμβολή μας και έχουν δείξει μεγάλη ευαισθησία και υποστήριξη στην υπάλληλό τους. 

Ως εργοδότες, θεωρούν τη δουλειά της νεαρής χρήσιμη και εκτιμούν τη βοήθεια και τη 

συμβολή της. Αν και αυτό είναι πρώιμο στάδιο στην τοποθέτηση, πιστεύουμε ότι γίνονται 

ορισμένα σημαντικά βήματα τόσο για τη γυναίκα που αναπτύσσει νέες δεξιότητες όσο και 

για την εμπιστοσύνη στον κόσμο της απασχόλησης μέσα από την συνεργασία με τον 

συνεταιρισμό. Επιπλέον, τα μέλη του κοινωνικού συνεταιρισμού αναπτύσσουν την 

κατανόησή τους στη διαφορετικότητα των υπαλλήλων στον χώρο εργασίας.  

 

Collegium Balticum / Πολωνία 

Ο εταίρος μας από την Πολωνία έχει καταγράψει μαρτυρίες από τρεις NEETs που έχουν 

επωφεληθεί από το πρόγραμμα SEPAL: 

Damian: 26 ετών 

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα και οι συνομιλίες με επαγγελματικούς συμβούλους άνοιξαν τα 

μάτια μου στο ότι, πρώτα απ’ όλα, αξίζει να εγγραφείς στο γραφείο εργασίας, το οποίο δεν 

είχα κάνει πριν... Αυτό με έκανε να αισθάνομαι καλύτερα επειδή πλέον έχω πρόσβαση στην 

ασφάλιση. Άλλωστε, χάρη στις συνομιλίες και τις συναντήσεις με άτομα του προγράμματος, 

συνειδητοποίησα ότι είναι καλύτερο να έχω μια εργασία με μικρότερη αμοιβή, αλλά μια 

στην οποία θα είμαι ασφαλισμένος. Οι σύμβουλοι που μοιράζονται την εργασιακή τους 

εμπειρία μαζί μου με έκαναν να συνειδητοποιήσω ότι στην αρχή δεν γίνεται να είσαι 

έτοιμος για να κάνεις τα πάντα και ότι όλα αποκτώνται μέσω της καθημερινής ενασχόλησης. 

Ποτέ δεν πίστευα ότι με τις δεξιότητες που έχω θα μπορούσα να δουλέψω σε κουζίνα, όμως 

βρήκα μια τέτοια δουλειά και μου αρέσει πάρα πολύ, όχι μόνο γιατί η κουζίνα είναι σε 

εστιατόριο πέντε αστέρων, αλλά επειδή ανταπεξέρχομαι επαρκώς στις αρμοδιότητες που 

έχω με θετικά αποτελέσματα. Εξάλλου, έχω καλές σχέσεις με τους συναδέλφους μου και 

χαίρομαι που άνοιξα τα μάτια και τα αυτιά μου έγκαιρα και έκανα πράγματα για τον εαυτό 

μου. Είναι ωραίο ότι υπάρχουν άνθρωποι που σε πλησιάζουν ευγενικά και απλά θέλουν να 

σου παρέχουν τη βοήθεια τους. Συνιστώ ολόψυχα τη συμμετοχή στο πρόγραμμα σε όλους 

όσους αναζητούν τη πορεία τους στην αγορά εργασίας. 

Kornelia 28 ετών 

Προγράμματα όπως το SEPAL είναι μια τεράστια ευκαιρία για νέους που δεν μπορούν να 

βρουν δουλειά. Μετά την άδεια μητρότητας μου είχα μεγάλο πρόβλημα στο να βρω 

εργασία γιατί δεν πέρασα επιτυχώς τις εξετάσεις μου. Αποφοίτησα από μια επαγγελματική 

σχολή στον τομέα της γαστρονομίας και οι σύμβουλοι του προγράμματος SEPAL με 

βοήθησαν να δημιουργήσω τη δική μου καριέρα, να αξιολογήσω τις ικανότητές μου και να 

με παραπέμψουν στους κατάλληλους οργανισμούς. Είμαι μέρος του προγράμματος και 

είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό! 

Ania 28 ετών 

Αποφοίτησα από μια επαγγελματική σχολή στον τομέα των υπολογιστών, ένα διετές 

πρόγραμμα προσθετικής δοντιών, ένα σεμινάριο ηλεκτρολογίας που διοργανώθηκε από το 

Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας και ανυπομονώ να ολοκληρώσω το μάθημα της 

γραμματειακής υποστήριξης. Η αγορά εργασίας για νέους από μικρότερες πόλεις είναι πολύ 

δύσκολη υπόθεση. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο στο πρόγραμμα SEPAL είναι ότι έχω 



συνεχή επαφή με τον σύμβουλό μου. Έχουμε δημιουργήσει ένα σχέδιο μαζί του γιατί δεν 

ξέρω πραγματικά τι θέλω να κάνω στο μέλλον, ίσως όμως σε λίγο καιρό αρχίσω να βρίσκω 

την επαγγελματική πορεία μου, ποιος ξέρει! 

Ελπίζουμε να απολαύσατε τις ιστορίες μας και ότι θα συνεχίσετε να επικοινωνείτε μαζί μας 

μέσω της ιστοσελίδας μας και της σελίδας μας στο Facebook. Ίσως η παρούσα κρίση είναι 

πρωτόγνωρο για όλους μας, πρέπει όμως να συμμορφωθούμε με τα κρατικά μέτρα, αλλά 

πρέπει να παραμείνουμε εφευρετικοί, δημιουργικοί και προσαρμοσμένοι στη νέα 

πραγματικότητα, ώστε να μπορούμε να διατηρήσουμε τις επαφές μας "ζωντανές" και 

ενεργές. Η τεχνολογία είναι στο πλευρό μας και είναι εξαιρετικά χρήσιμη αυτή τη στιγμή, 

παρέχοντας μας τα εργαλεία για τη διατήρηση των «γεφυρών επικοινωνίας». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Προοπτικές στις επαρχίες της Λιθουανίας 

 

Από τον Οκτώβριο του 2019, οι επαγγελματικοί σύμβουλοι του SEPAL στη Λιθουανία έχουν 

διευρύνει το πεδίο καταγραφών. 

Δουλεύοντας και έξω από την πόλη του Siauliai, έχουμε επισκεφθεί τριγύρω μικρότερες 

πόλεις με μεγάλη επιτυχία. Οι μικρότερες πόλεις της Βόρειας Λιθουανίας θα μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν ως ελλιπείς σε κατάλληλες υπηρεσίες και με υψηλά ποσοστά ανεργίας. Οι 

νέοι στις περιφέρειες θεωρείται ότι δεν έχουν κίνητρα, δεν διαθέτουν κοινωνικές 

δεξιότητες, και επηρεάζονται από εθισμούς. Η εμπειρία όμως δείχνει ότι το αντίθετο! Οι 

NEETS σε περιοχές της επαρχίας συνήθως στερούνται υποστήριξης πάνω στην απασχόληση. 

Δημιουργούν οικογένειες σε μικρή ηλικία και γίνονται οι βασικοί πυλώνες της οικογένειας. 

Η έλλειψη οικονομικής επάρκειας και η εύκολη πρόσβαση σε δάνεια οδηγούν σε αφόρητες 

επιβαρύνσεις τους νέους. Οι προσδοκία μεγαλύτερων μισθών τους οδηγούν συνήθως στη 

μετανάστευση όπου καταλήγουν απογοητευμένοι ή εξαπατημένοι. Για να μην μιλήσουμε 

και για τη χαμηλή αυτοεκτίμησή, την ανικανότητα εκπροσώπησης του εαυτού τους και την 

έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης.  

Συνοψίζοντας, όλες οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι NEETS στην οικονομική και 

κοινωνική τους ζωή σε περιοχές της επαρχίας ενδέχεται να ξεπεραστούν με την κατάλληλη 

επαγγελματική υποστήριξη. Υπάρχουν «διαμάντια» σε περιοχές της επαρχίας! Όπως 

δείχνουν τα στατιστικά μας (δείτε τη φωτογραφία), από τους 20 ωφελούμενους στο 

πρόγραμμά μας, περισσότεροι από τους μισούς προέρχονται από απομακρυσμένες 

περιοχές (60%). Χάρη στον εκπρόσωπο του συνεργαζόμενου φορέα μας στο δήμο Joniškis, 

δημιουργήσαμε στενές σχέσεις με το Γραφείο Εργασίας Joniškis, το Κέντρο Νεολαίας 

Joniškis, το Κέντρο Κοινωνικής Υποστήριξης Joniškis και άλλα. Αποτέλεσμα αυτού, 8 NEET 

από την Joniškis επωφελούνται από υποστηριζόμενες υπηρεσίες απασχόλησης και έχουν 

ξεκινήσει πρόγραμμα μαθητείας. 

Η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα αμοιβαίας επικοινωνίας και συνεργασίας! 

Το πρόγραμμα SEPAL χρηματοδοτείται από τις Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία  μέσω 
της EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment 



 

 

 

 

 


