ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΕΜΙΝΑΡΙΟ
τα πλαίςια Ευρωπαΰκού Έτουσ για την καταπολέμηςη τησ φτώχειασ και του

κοινωνικού αποκλειςμού, υλοποιείται το έργο «Υτώχεια και Εργαςία: Μια
Ολοκληρωμένη Προςέγγιςη Διεύρυνςησ και Άμβλυνςησ» από τουσ
ςυνεργαζόμενουσ φορείσ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΣΑΗ
Α.Ε. -ΕΡΓΑΣΟΤΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΘΗΝΑ (Ε.Κ.Α.)-ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ (Ε.Ε.Κ.Π.)-ΝΟΜΑΡΦΙΑΚΟ ΚΕΚ ΑΘΗΝΩΝ.

τόχοσ του έργου είναι η ανάδειξη του επίκαιρου και λόγω τησ υφιςτάμενησ
οικονομικήσ κρίςησ φαινομένου τησ φτώχειασ ςτην εργαςία, η ευαιςθητοποίηςη και
κινητοποίηςη των εμπλεκόμενων φορέων για τη βελτίωςη των πολιτικών
αντιμετώπιςησ του φαινομένου και την προώθηςη κοινών δράςεων υποςτήριξησ των
εργαζομένων και των οικογενειών τουσ.
Η ενίςχυςη των εργαζομένων με επιςφαλείσ θέςεισ εργαςίασ, οι οποίοι ζουν και
εργάζονται ςτο κέντρο τησ Αθήνασ και βιώνουν καθημερινά τισ επιπτώςεισ τησ
φτώχειασ και του κοινωνικού αποκλειςμού, είναι κεντρική προτεραιότητα του έργου.
Παράλληλο ςτόχο αποτελεί η ςυνεργαςία των Δημόςιων Αρχών, των οργανώςεων τησ
Κοινωνίασ των Πολιτών και των κοινωνικών εταίρων προκειμένου να διαμορφώςουν
κοινέσ πρωτοβουλίεσ αντιμετώπιςησ του φαινομένου.
Η ΔΙΑΣΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ υλοποιεί ςτα
πλαίςια του έργου ςεμινάριο με αντικείμενο «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΩΝ
ΔΙΚΣΤΩΗ-ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΔΡΑΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ
ΥΣΩΦΕΙΑ»
κοπόσ του ςεμιναρίου είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων δικτύωςησ και
αποτελεςματικήσ ςυνεργαςίασ των ςυμμετεχόντων με ςτόχο την διαμόρφωςη
ενόσ δικτύου παροχήσ υπηρεςιών προσ τουσ ωφελούμενουσ για την ενημέρωςη
των δικαιωμάτων τουσ.
Ειςηγητήσ του ςεμιναρίου θα είναι ο κοσ Μπάμπησ Γραμματικόπουλοσ, Εκπαιδευτήσ
Ενηλίκων και Επιςτημονικόσ υνεργάτησ του ΚΕΚ ΔΙΑΣΑΗ Α.Ε., ςε θέματα
Διαχείριςησ Έργων και Επιχειρηματικήσ Διάρθρωςησ και η κα Κάκκαρη Αςπαςία
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