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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
«ΕΓΓΤΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑ: ΣΡΙΑ ΒΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞΕΤΡΕΗ ΕΡΓΑΙΑ»
«Youth Guarantee: Three steps to finding a job»
O Διμοσ Αιγάλεω ςασ προςκαλεί ςε δφο εκδθλϊςεισ, ςε ςυνεργαςία με τον Οργανιςμό
Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ (ΟΑΕΔ), το Υπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και
Θρθςκευμάτων και το Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, ςτο πλαίςιο τθσ
ςυγχρθματοδοτοφμενθσ δράςθσ «Εγγφθςθ για τθ Νεολαία: τρία βιματα για τθν εξεφρεςθ
εργαςίασ», με ςτόχο τθν ζνταξθ των νζων ςτθν αγορά εργαςίασ.
Το άββατο 30 επτεμβρίου 2017 ςτισ 10:00 π.μ. ςτο Πνευματικό Κζντρο «Γιάννθσ Ρίτςοσ»
(Δθμαρχείο 17 & Κουντουριώτου, Αιγάλεω) κα πραγματοποιθκεί Θεματικό Εργαςτήρι
Συμβουλευτικήσ και Ευαιςθητοποίηςησ με κζματα «Συμβουλευτικι για τον
Επαγγελματικό Προςανατολιςμό», «Τεχνικζσ Αναηιτθςθσ Εργαςίασ» και «Ανάλθψθσ
Επιχειρθματικϊν Πρωτοβουλιϊν». Το κεματικό εργαςτιρι αφορά νζουσ θλικίασ 15-24 ετών
εκτόσ απαςχόλθςθσ, εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ (ΕΑΕΚ). Οι νζοι κα υποςτθριχκοφν
αναφορικά με τθ διαδικαςία αναηιτθςθσ και εξεφρεςθσ εργαςίασ αξιολογϊντασ και τα
βιογραφικά τουσ.
Η δράςθ κα ολοκλθρωκεί με τθν Ανοιχτή Εκδήλωςη που κα πραγματοποιθκεί το
άββατο 7 Οκτωβρίου 2017 ςτισ 12:00 μ.μ. ςτθν πλατεία Ελ. Βενιηζλου (Στ. μετρό
Αιγάλεω) με εργοδότεσ, εργοδοτικοφσ και κεςμικοφσ φορείσ. Η εκδιλωςθ αποτελεί
ορόςθμο ςτθ δφςκολθ εργαςιακι ςυγκυρία τθσ χϊρασ και ζχει ςτόχο να φζρει ςε επαφι το
νεανικό πλθκυςμό με τθν αγορά εργαςίασ, προκειμζνου οι μεν νζοι να βελτιϊςουν τισ
ικανότθτζσ τουσ ςτθν προςπάκεια αναηιτθςθσ και εξεφρεςθσ εργαςίασ, ενϊ οι δε
φορείσ/εργοδότεσ να μεταφζρουν τισ απόψεισ τουσ ςτα άτομα αυτά, ςχετικά με τισ
απαιτιςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ και ενδεχομζνωσ να προβοφν ςτθν προςφορά κζςεων
απαςχόλθςθσ.
Η εκδήλωςη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Απαςχόληςη και την
Κοινωνική Καινοτομία (EaSI) και ζχει ςτόχο την ενημζρωςη των νζων ηλικίασ 15-24 ετών
που βρίςκονται εκτόσ απαςχόληςησ, εκπαίδευςησ ή κατάρτιςησ (ΕΑΕΚ) για το ρόλο του
Ο.A.Ε.Δ. και για τα οφζλη που μποροφν να λάβουν μετά την εγγραφή τουσ ςτο μητρώο του
Οργανιςμοφ.

Γραφείο Τφπου Διμου Αιγάλεω: 213 2044 822, grafeio.typou@egaleo.gr

