
Σο πρόγραμμα για την απαστολούμενη γσναίκα 
 
 

Η ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΚΡΗΣΗ θαιεί γπλαίθεο απαζρνινύκελεο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα θαη γπλαίθεο απηναπαζρνινύκελεο λα ιάβνπλ 

κέξνο ζηηο παξαθάησ δξάζεηο ππνζηήξημεο: 

  

Δράσεις για Απαστολούμενες 

o  Εμαηνκηθεπκέλε Επαγγεικαηηθή Σπκβνπιεπηηθή θαη Υπνζηήξημε: δηελέξγεηα ζπλεδξηώλ αηνκηθήο θαη νκαδηθήο 

ζπκβνπιεπηηθήο κε εηδηθνύο ζπκβνύινπο θαη δηνξγάλσζε ζεκαηηθώλ εξγαζηεξίσλ νξηδόληηνπ ραξαθηήξα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

ησλ απαζρνινύκελσλ γπλαηθώλ. 

o  Πξνώζεζε ηεο Πξνζαξκνζηηθόηεηαο: ζύληαμε ράξηε θηλήηξσλ θαη αηνκηθό πιάλν θαξηέξαο γηα θάζε σθεινύκελε. 

o  Καηάξηηζε θαη Επηκόξθωζε εξγαδνκέλωλ γπλαηθώλ: πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη επηκόξθσζεο ζηε βάζε ηεο 

αλαβάζκηζεο ησλ επαγγεικαηηθώλ δεμηνηήησλ. 

  

Δράσεις για Αστοαπαστολούμενες 

o  Εμαηνκηθεπκέλε Σπκβνπιεπηηθή Επηρεηξεκαηηθόηεηαο – Mentoring: δηελέξγεηα ζπλεδξηώλ αηνκηθήο θαη νκαδηθήο 

ζπκβνπιεπηηθήο - mentoring από εμεηδηθεπκέλνπο ζύκβνπινπο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, όπσο θαη ε δηνξγάλσζε ζεκαηηθώλ 

εξγαζηεξίσλ νξηδόληηνπ ραξαθηήξα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ γπλαηθώλ επηρεηξεκαηηώλ. 

o  Επηκόξθωζε απηναπαζρνινύκελωλ γπλαηθώλ: πινπνίεζε πξνγξακκάησλ επηκόξθσζεο ζηε βάζε ηεο αλαβάζκηζεο ησλ 

επαγγεικαηηθώλ θαη επηρεηξεκαηηθώλ δεμηνηήησλ κε έκθαζε ζηελ έληαζε γλώζεο θαη ηελ εμεηδίθεπζε ζύκθσλα κε ηηο δηαγλσζκέλεο 

αλάγθεο. 

o  Ελεξγεηηθή Υπνζηήξημε Απηναπαζρνινπκέλωλ Γπλαηθώλ: Εθπόλεζε αλαπηπμηαθώλ ζρεδίσλ δξάζεο, επηρεηξεκαηηθόο 

ζρεδηαζκόο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ ή/θαη ηελ επέθηαζε ησλ πθηζηάκελσλ, αμηνπνίεζε εξγαιείσλ, εληύπσλ, 

ειεθηξνληθώλ νδεγώλ γηα ην επηρεηξείλ, πξόζζεηεο ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ππνζηήξημεο όπσο ελζάξξπλζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε άιιεο επηρεηξήζεηο, δηεπθόιπλζε ηεο πξνώζεζεο πξντόλησλ, δηνξγάλσζε έθζεζεο - θόξνπκ επηρεηξεκαηηθόηεηαο. 

  

Επιπρόσθετες Δράσεις 

o  Δηθηύωζε ηωλ ωθεινύκελωλ γπλαηθώλ κεηαμύ ηνπο: δεκηνπξγία forum αληαιιαγήο απόςεσλ, πξνώζεζε θαη αληαιιαγή 

πξαθηηθώλ, ζπδήηεζε θνηλώλ πξνβιεκάησλ.  

o  Εμεηδηθεπκέλε πιεξνθόξεζε, ππνζηήξημε θαη ζπκβνπιεπηηθή-mentoring Επηρεηξήζεωλ θαη 

Οξγαληζκώλ:  επαηζζεηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ ηζόηεηαο ησλ δύν θύισλ ζηε βάζε ηεο θνηλσληθήο 

ππεπζπλόηεηαο γηα ηελ ηζόηεηα ησλ θύισλ ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ. 

  

Οη παξαπάλσ δξάζεηο πνπ πινπνηνύληαη από ηελ Αλαπηπμηαθή Κξήηεο πξαγκαηνπνηνύληαη ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ «ΕΝΩΗ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΕΝΗ ΓΤΝΑΙΚΑ ΣΙ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ», ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνπο Δήκνπο / Ννκνύο 

Ηξαθιείνπ, Χαλίσλ, Ρεζύκλνπ θαη Λαζηζίνπ ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο. Σν Έξγν ζηνρεύεη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ζέζεο θαη ησλ 

πξννπηηθώλ ησλ απαζρνινύκελσλ γπλαηθώλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαζώο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο επαγγεικαηηθήο ζέζεο θαη ησλ 

πξννπηηθώλ ηεο επηρείξεζεο ησλ απηναπαζρνινύκελσλ γπλαηθώλ. 

  

Σα νθέιε πνπ ζα πξνθύςνπλ από ην ελ ιόγσ Έξγν είλαη πνιιαπιά θαζώο ν ζθνπόο ηνπ ζρεδίνπ είλαη δηηηόο. Αθελόο, ην έξγν 

ζηνρεύεη ζηελ αλάδεημε ησλ δεμηνηήησλ θαη αλαβάζκηζε ησλ ηθαλνηήησλ θάζε σθεινύκελεο κε δξάζεηο  ζηνρεπκέλεο θαη επέιηθηεο 

πνπ πξνζαξκόδνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο πξννπηηθέο θάζε σθεινύκελεο μερσξηζηά. Αθεηέξνπ, κέζσ δξάζεσλ δηθηύσζεο, 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ησλ σθεινύκελσλ θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηθέξεηαο γηα ηνλ επαγγεικαηηθό ξόιν 

ησλ γπλαηθώλ, ζηνρεύεη ζηε δεκηνπξγία  ελόο επλντθόηεξνπ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο σο πξνο ηνλ επαγγεικαηηθό ξόιν ησλ 

γπλαηθώλ θαη ηειηθά ζηελ ελδπλάκσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ζέζεο όισλ ησλ γπλαηθώλ ζηελ πεξηθέξεηα. 

  

ηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε λα εθδειώζεηε ην ελδηαθέξνλ ζαο γηα ην ελ ιόγσ Έξγν κπνξείηε λα κεηαβείηε ζηελ αθόινπζε 

δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε θαη λα ζπκπιεξώζεηε ην ζρεηηθό εξσηεκαηνιόγην.  

  

http://goo.gl/BRboSP 

  

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελεο κπνξνύλ λ’ απεπζπλζνύλ ζην ηει: 2810-247041, ππεύζπλνο Ισάλλεο 

Δαζθαιάθεο, e-mail: daskalakis@ebeh.gr, web: www.oesyne-isotita.gr 
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