Με επιτυχία υλοποιήθηκε η 2η Διαδικτυακή Εκδήλωση του Δήμου Ιλίου «Πιλοτικές Δράσεις για
την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση, στο πλαίσιο της
ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ")», την Τετάρτη
25/5/2022 και ώρα 12:00. Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, οι οποίοι ξεπέρασαν τα 140
άτομα, ήταν μεγάλο. Αρχικά τονίσθηκε ότι το Έργο αφορά σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες
ενημέρωσης και παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής με στόχο την προετοιμασία και την
προώθηση των ευπαθών ομάδων που βρίσκονται σε εργασιακή ηλικία, καθώς και των νέων,
στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα. Αναλυτικότερα αφορά στη συμβουλευτική,
ενδυνάμωση, υποστήριξη, του άνεργου πληθυσμού καθώς και στην σύζευξη με θέσεις
εργασίας, που δηλώνονται από επιχειρήσεις. Φορέας Λειτουργίας του Έργου είναι η Διεύθυνση
Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου Ιλίου. Το Έργο χρηματοδοτείται, από το ΠΕΠ
Αττικής, από πόρους του ΕΚΤ στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας.
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Δήμαρχος Ιλίου, κος Ζενέτος ο οποίος υπογράμμισε ότι ο
Δήμος Ιλίου και η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου έχουν θέσει ως προτεραιότητα το θέμα
της Προώθησης της Απασχόλησης και της Υποστήριξης των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων
και προσδοκούν μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών να συμβάλλουν στην ένταξη ή και
επανένταξή τους στην Αγορά Εργασίας.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε εκ μέρους του Εμπορικού Συλλόγου Ιλίου, ο κος
Σιδηρόπουλος, ο οποίος και εξέφρασε το ενδιαφέρον του συλλόγου να υποστηρίξει τους
συμμετέχοντες στο Έργο, τονίζοντας πως παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία για τον
επιχειρηματικό κλάδο, οι τοπικές επιχειρήσεις στέκονται δίπλα στους ανθρώπους που αναζητούν
εργασία.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης έγινε παρουσίαση των βασικών σημείων του Έργου. Ενδιαφέρον
είχαν οι τοποθετήσεις των ήδη Συμμετεχόντων-Ωφελούμενων στις Δράσεις του Έργου,
στις οποίες εκφράστηκε η ικανοποίησή τους για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν. Οι υπηρεσίες

ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2021, 40 άτομα λαμβάνουν ήδη τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενώ
μέχρι και τον Μάιο του 2022, έχουν υλοποιηθεί περισσότερες από 400 συνεδρίες.
Η διαδικασία αιτήσεων είναι ανοικτή και καλούμε όλους τους/τις
ενδιαφερόμενους/ες να ενταχθούν σε αυτές και να λάβουν δωρεάν τις παρεχόμενες
υπηρεσίες.
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