«ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΕΓΩ»
H «EΠΑΝΟΔΟΣ», νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
εποπτευόμενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υλοποιεί
τη δράση «ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΕΓΩ» με την υποστήριξη
της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.
Η δράση «MΠΟΡΩ ΚΑΙ ΕΓΩ» είναι ένα κοινωνικό
πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και
επαγγελματικής κατάρτισης.
Απευθύνεται σε νέους/ες ηλικίας έως 30 ετών που
αντιμετώπισαν ή αντιμετωπίζουν προβλήματα με
την εφαρμογή του νόμου.

Στόχοι της δράσης:
• Η κοινωνική ένταξη νέων με νομικές δυσχέρειες
• Η πλαισίωσή τους από εξειδικευμένους φορείς,
υπηρεσίες και επαγγελματίες (όπως ΟΑΕΔ, θυρίδες
νεανικής επιχειρηματικότητας, κ.ά.)
• Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
απασχόλησης
• Η διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και η
υποστήριξη της επαγγελματικής τους ένταξης
• Η συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξή
τους από τους συμβούλους της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ»
• Η μείωση των ποσοστών υποτροπής τους

Εργαστήρια
Η δράση «ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΕΓΩ» περιλαμβάνει τη
δημιουργία των εξής τριών παραγωγικών εργαστηρίων
για 45 νέους/ες:
«Μαθαίνω το αυτοκίνητο»
«Χειρίζομαι τον Η/Υ»
«Πειραματίζομαι με την τέχνη»
• «Μαθαίνω το αυτοκίνητο»
Πραγματοποιείται σε εξειδικευμένο συνεργείο
και οι νέοι/ες εκπαιδεύονται σε γενικές γνώσεις
μηχανολογίας αυτοκινήτων, προκειμένου να
γνωρίσουν από κοντά τη μηχανή και τη λειτουργία
της. Η διάρκεια του εργαστηρίου είναι 3 μήνες.
• «Χειρίζομαι τον Η/Υ»
Οι νέοι/ες γνωρίζουν τον Η/Υ, τη λειτουργία του και
εξοικειώνονται με τη χρήση του. Το εργαστήριο αυτό
θα παρακολουθήσουν νέοι/ες που έχουν φοιτήσει
σε μία τουλάχιστον γυμνασιακή τάξη. Η διάρκεια
του εργαστηρίου είναι 3 μήνες.
• «Πειραματίζομαι με την τέχνη»
Εκπαίδευση σε δημιουργικές καλλιτεχνικές
δραστηριότητες με στόχο την παραγωγή ενός
video. Η διάρκεια του εργαστηρίου είναι 3 μήνες.

Το ωράριο λειτουργίας των εργαστηρίων καθορίζεται
σύμφωνα με τις ανάγκες και τη διαθεσιμότητα των
συμμετεχόντων. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης
χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης σε όλους/ες
που συμμετείχαν μέχρι τέλους.
Η φοίτηση στα εργαστήρια είναι δωρεάν.
Παράλληλα με τα εργαστήρια οι νέοι/ες υποστηρίζονται
από τους εξειδικευμένους συμβούλους απασχόλησης
της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ», ενώ μπορούν να αξιοποιούν
τις υπηρεσίες του Κέντρου Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (“Job Club”) που λειτουργεί
στην «ΕΠΑΝΟΔΟ».
Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου των εργαστηρίων θα
οργανωθεί «ΗΜΕΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», όπου θα κληθούν
εργοδότες ανάλογων ειδικοτήτων να γνωρίσουν τους
νέους/ες του προγράμματος και να ανταλλάξουν
μαζί τους απόψεις και προβληματισμούς.

