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ΤΟ ΕΡΓΟ
Το έργο UPthEM (Upskilling Pathways for Employability) είναι ένα
χρηματοδοτούμενο έργο Erasmus+ που στοχεύει στη χρήση καινοτόμων μεθόδων προκειμένου
να δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε ενήλικες
που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Επιπλέον, το έργο προσπαθεί να συμβάλλει στον στόχο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να επιτύχει ποσοστό απασχόλησης 75% για τον πληθυσμό
ηλικίας από 20 έως 64 ετών. Το UPthEM επικεντρώνεται σε άτομα που ανήκουν σε ομάδες
που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, το οποίο φτάνει το 28% του συνολικού πληθυσμού στην ΕΕ,
ώστε να τους βοηθήσει να χτίσουν μία επιτυχημένη επαγγελματική πορεία ως
αυτοαπασχολούμενοι ή επιχειρηματίες.
Το έργο υλοποιείται από ένα εταιρικό σχήμα έξι οργανισμών από πέντε χώρες. Η διάρκειά του
είναι 18 μήνες.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οι δραστηριότητες υπό το πλαίσιο του έργου είναι:
1. Εκπόνηση του προγράμματος UPTHEM σε εκπαιδευόμενους από μη προνομιούχα
κοινωνικά και οικονομικά περιβάλλοντα.
2. Δημιουργία 40 βίντεο από τις χώρες των εταίρων που θα εξιστορούν
υποδειγματικές ιστορίες επιτυχημένης επιχειρηματικότητας/ απασχολησιμότητας
από άτομα που προέρχονται από μη προνομιούχα περιβάλλοντα.
3. Εκπαίδευση 25 (5 από κάθε χώρα) ενήλικων εκπαιδευτικών για να εφαρμόσουν το
πρόγραμμα.
4. Συμμετοχή 50 ενήλικων από μη προνομιούχα κοινωνικά και οικονομικά
περιβάλλοντα (10 από κάθε χώρα) για να εξερευνήσουν τα οφέλη του προγράμματος
μέσω διαδικτυακών δραστηριοτήτων και 5 εκδηλώσεων.

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UPthEM
Το καινοτόμο πρόγραμμα κατάρτισης θα στοχεύει σε ενήλικες που προέρχονται από
μη προνομιούχα περιβάλλοντα και συγκεκριμένα από τέσσερις διαφορετικές ομάδες: άτομα
που αντιμετωπίζουν κοινωνικοπολιτισμικά προβλήματα (φύλο, εθνικότητα ή θρησκεία),
οικονομικά προβλήματα (που σχετίζονται με την ανεργία και τη φτώχεια), γεωγραφικά
μειονεκτήματα (που ζουν σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές με περιορισμένες
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ευκαιρίες απασχόλησης και υψηλότερο, σε σχέση με άλλες περιοχές, ποσοστό μακροχρόνιας
ανεργίας) και την ομάδα ατόμων με αναπηρία. Αυτές οι τέσσερις ομάδες συχνά αποκλείονται
από τις ευκαιρίες για διά βίου εκπαίδευση.
Το πρόγραμμα θα συνδυάσει μαθήματα για την επιχειρηματικότητα και την
απασχολησιμότητα, με ασκήσεις και ποικίλα παραδείγματα, καθιστώντας προσβάσιμη τη
διαδικασία αναζήτησης μίας νέας θέσης εργασίας ή έναρξης μιας επιχείρησης.
Ο σχεδιασμός του προγράμματος περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες, που θεωρούνται
βασικές για μια επιτυχημένη καριέρα, με βάση την τρέχουσα και τη μελλοντική αγορά
εργασίας:
 Πράσινη επιχειρηματικότητα και αειφόρος ανάπτυξη: η ΕΕ προωθεί ενεργά τις κοινές
περιβαλλοντικές πολιτικές και την απασχόληση, με τις λεγόμενες «πράσινες θέσεις
εργασίας» να κερδίζουν μια σημαντική θέση στην αγορά εργασίας στην Ευρώπη.
 Κοινωνική ενδυνάμωση: αυτή η ενότητα θεωρείται ότι ενισχύει την αλλαγή στη ζωή των
συμμετεχόντων και υποστηρίζει την κοινωνική ένταξη.
 Δημιουργική σκέψη: οι δεξιότητες που περιλαμβάνονται εδώ είναι βασικές για τον
επιχειρηματικό κόσμο και έτσι η ενότητα θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να
ανακαλύψουν πως να χρησιμοποιήσουν δραστηριότητες, δεξιότητες και ταλέντα ώστε να
κάνουν τη διαφορά σε σχέση με άλλους.
 Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης: η συγκεκριμένη ενότητα θα υποστηρίζει τους
συμμετέχοντες στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν δυσκολίες και να επιτύχουν
καθορισμένους στόχους.
Το συνολικό αντίκτυπο του προγράμματος αφορά στην επέκταση και ανάπτυξη των
ικανοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων καθώς και στην ενίσχυση του επιχειρηματικού
πνεύματος και της αυτοπεποίθησης των ατόμων από μη προνομιούχα περιβάλλοντα.

ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΙΣΤΟΡΙΩΝ
40 σύντομα βίντεο στις γλώσσες των εταίρων και στα Αγγλικά θα καταγράψουν τις
ιστορίες ανθρώπων που προέρχονται από μη προνομιούχα περιβάλλοντα και έχουν πετύχει
στην καριέρα τους, ξεπερνώντας όλες τις δυσκολίες που τους παρουσιάστηκαν. Αυτές οι
ιστορίες θα αποτελέσουν έμπνευση για κάθε συμμετέχοντα, επειδή θα αποδεικνύουν ότι μία
παρόμοια με τη δική τους δύσκολη κατάσταση μπορεί να μετατραπεί σε επιτυχία και ότι ο
καθένας μπορεί να ανοίξει τη δική του επιχείρηση ή να έχει μία εργασία που απολαμβάνει και
αγαπά.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θα επιλεγούν 25 εκπαιδευτές για να εφαρμόσουν το πρόγραμμα UPthEM. Θα
παρακολουθήσουν ένα τετραήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Μάλαγα (Ισπανία) τον
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Σεπτέμβριο του 2020. Θα εκπαιδευτούν στη διδασκαλία των μοντέλων UPthEM και θα
αναπτύξουν ικανότητες για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πληροφοριών σχετικά με το θέμα της
παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης ενηλίκων.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
50 ενήλικες από τις ομάδες-στόχους των πέντε χωρών των εταίρων θα επιλεγούν για
να συμμετέχουν στο έργο, και ως εκ τούτου να αναδείξουν τα αποτελέσματα του. Επίσης θα
συμμετέχουν σε ψηφιακές και δια-ζώσης δράσεις και εκδηλώσεις διάδοσης των
αποτελεσμάτων του έργου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το έργο UPthEM θα προσφέρει σημαντικά στοιχεία για τους υπεύθυνους χάραξης
πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, βοηθώντας τους να σχεδιάσουν μέτρα για την
καταπολέμηση των αρνητικών επιπτώσεων του κοινωνικού αποκλεισμού και την εξεύρεση
βιώσιμων λύσεων για την ανεργία που αντιμετωπίζουν άτομα από μειονεκτικά περιβάλλοντα.
Τα ευρήματα του έργου UPthEM μπορούν να χρησιμεύσουν ως κατευθυντήριες γραμμές
πολιτικής και να συμβάλουν στην ανάπτυξη εθνικών προγραμμάτων απασχόλησης,
ενισχύοντας τις πρωτοβουλίες που καθοδηγούνται από τα ευρωπαϊκά δίκτυα.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ UPthEM
Οι ακόλουθοι έξι οργανισμοί από πέντε χώρες υλοποιούν το έργο UPthEM:

SDRUDZENIE ZNAM I MOGA (Know and Can Association)
Ο συντονιστής του έργου UPthEM, Know and Can Association, είναι μια ΜΚΟ από τη
Σόφια (Βουλγαρία), που ιδρύθηκε το 2007. Ο οργανισμός έχει τεράστια εμπειρία σε εθνικά,
ευρωπαϊκά και διηπειρωτικά προγράμματα, με περιεχόμενο την παροχή συμβουλών για
επιτυχημένη σταδιοδρομία, προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, εκπαίδευση σε «ήπιες»
δεξιότητες, ενώ παράλληλα έχει εμπειρία και σε ανάπτυξη προγραμμάτων, μαθημάτων και
δραστηριοτήτων στον τομέα της τυπικής και μη εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επικεντρώνεται
στη δημιουργία και εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων, με στόχο την ανάπτυξη
κοινωνικών και πολιτισμικών δεξιοτήτων σε παιδιά, νέους και ενηλίκους σχετικά με τις
σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές στη μη τυπική εκπαίδευση και την κατάρτιση ειδικών στον
τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης. Δραστηριοποιείται επίσης στην τόνωση και τη διασφάλιση
της συμμετοχής των ανθρώπων σε εθνικά και διεθνή προγράμματα και έργα. Ο οργανισμός
Know and Can Association είναι μέρος διαφόρων δικτύων και άλλων οργανισμών στον τομέα
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, όπως το IVETA και το L.E.M.O.N.
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CWEP (Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji I Przedsiebiorczosci)
Το CWEP είναι ένας μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα το
Rzeszow (Πολωνία). Υποστηρίζει νέους και ενήλικες με προγράμματα επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ συνεργάζεται με επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, σχολεία,
επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα, προκειμένου να αυξήσει την ποιότητα της
εκπαίδευσης και να προωθήσει την επιχειρηματικότητα, διασφαλίζοντας την συμμετοχή όλων
των κοινωνικών ομάδων.

STIMMULI FOR SOCIAL CHANGE
Η STIMMULI FOR SOCIAL CHANGE είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρεία από τη
Θεσσαλονίκη (Ελλάδα), η οποία εξειδικεύεται στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας και της
ανάπτυξης και εφαρμογής της σε διάφορους τομείς όπως η εκπαίδευση, η μετανάστευση και η
κοινωνική ένταξη. Ειδικότερα, η Stimmuli αναπτύσσει εκπαιδευτικά προγράμματα με γνώμονα
τη στήριξη της κοινωνίας και την ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών στην
κοινωνική αλλαγή, με τη χρήση διαφόρων καινοτόμων μεθόδων εκπαίδευσης και κατάρτισης.
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GROWTH (GROWTH COOP S.COO. AND.)
Το GROWTH είναι ένας μη κερδοσκοπικός συνεταιρισμός, με έδρα το Κάντιθ
(Ισπανία), ο οποίος παρέχει εκπαίδευση σε οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων. Προσφέρει
μια εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων κατάρτισης σε διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς.
Τα μέλη του οργανισμού παρέχουν επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ο οργανισμός προωθεί
την κοινωνική ένταξη, σε συνεργασία με ανθρώπους από διαφορετικούς οικονομικούς τομείς
και υπόβαθρα.

ADES (Asociatia de Dezvoltare Economico-Sociala)
Ο οργανισμός ADES είναι μία ΜΚΟ στην περιοχή Curtea de Arges (Ρουμανία) που
δραστηριοποιείται από το 1995. Αποστολή του ADES είναι να δημιουργήσει καινοτόμες
κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές σε κοινότητες σε ολόκληρη τη χώρα με επαγγελματικό,
ηθικό και υπεύθυνο τρόπο. Έχουν μεγάλη εμπειρία σε εθνικά και διεθνή προγράμματα, με
στόχο τη βελτίωση των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών ποικίλων ομάδων, παρέχοντας
επιχειρηματική κατεύθυνση προς την αειφόρο ανάπτυξη.
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ADRM (Association of Danube River Municipalities “Danube”)
Το ADRM είναι μια ΜΚΟ που βρίσκεται στο Ρούσε (Βουλγαρία) που καλύπτει
ολόκληρη την περιοχή του Δούναβη. Βασικός στόχος του ADRM είναι να εργαστεί προς μία
κοινή αντίληψη και στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης και μία συμμετοχική εφαρμογή των
κοινωνικοοικονομικών πολιτικών. Επιπλέον, προσπαθεί για τη συνεργασία με όλους τους
ενδιαφερόμενους στην περιοχή, με προτεραιότητα τους τομείς των μεταφορών, της οικολογίας
και της ενεργειακής απόδοσης, την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, την επιστήμη, την
τεχνολογία και εκπαίδευση, την καλή διακυβέρνηση και την ασφάλεια.

Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Σόφια (Βουλγαρία) στις 7 Νοεμβρίου 2019
και διοργανώθηκε από τον οργανισμό Know and Can Association. Δυστυχώς, δεν μπορούσαν
να παρευρεθούν στη συνάντηση όλοι οι οργανισμοί, αλλά η STIMMULI ήταν παρούσα μέσω
σύνδεσης Skype.
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Ξεκίνησε με σύντομες παρουσιάσεις των οργανισμών, με τις δραστηριότητες και τα
έργα τους.
Οι εταίροι συζήτησαν τις δραστηριότητες του έργου, το χρονοδιάγραμμα, την κατανομή
των εργασιών και τα επιθυμητά αποτελέσματα του UPthEM. Επιπλέον, η σωστή διαχείριση
και η διασφάλιση υψηλής ποιότητας ήταν το επίκεντρο των συζητήσεων.
Ως ιδιαίτερο σημείο ανάλυσης στη συνάντησης ήταν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
UPthEM. Συμφωνήθηκε ότι θα υπάρχουν τέσσερις ενότητες στο πρόγραμμα: η κοινωνική
ενδυνάμωση, η πράσινη επιχειρηματικότητα και η αειφόρος ανάπτυξη, η δημιουργική σκέψη
και η οικοδόμηση της αυτοεκτίμησης.
Επιπλέον, συζητήθηκε η διαδικασία παραγωγής βίντεο, ο σχεδιασμός αυτών, το
περιεχόμενο και η δομή τους.
Εξετάστηκαν επίσης οικονομικά και διοικητικά ζητήματα, όπως ο προϋπολογισμός, οι
κανόνες και απαιτήσεις των εκθέσεων της προόδου του έργου, ενώ ορίστηκε το πρόγραμμα για
τις μελλοντικές συναντήσεις των εταίρων.
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