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Συντονιστής του έργου είναι το Διεθνές
Ινστιτούτο IARS (UK) και υλοποιείται σε
συνεργασία με:

CARE TO

ENTREPRENEURSHIP

Ελλάδα
KMOP Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και
Καινοτομίας
Web: www.kmop.eu
E-mail: kmop@kmop.gr
Ρουμανία
Asociatia Habilitas - Centru de Resurse si
Formare Profesionala
Web: www.habilitas.ro
E-mail: asoc.habilitas@yahoo.com
Ιταλία
Anziani e non solo
Web: www.anzianienonsolo.it
E-mail: progetti@anzianienonsolo.it
Βέλγιο
DIESIS COOP
Web: www.diesis.coop
E-mail: diesis@diesis.coop

www.c2eproject.org
Το έργο “C2E – Care to Entrepreneurship” χρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος
Erasmus+ (αρ. συμβ. 2017-3-UK01-KA205-046402).

Το φυλλάδιο του έργου δημιουργήθηκε από τους επιχορηγούμενους και
αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη των συγγραφέων. Ο Εθνικός Συντονιστής
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχει.

Ανάπτυξη των πρακτικών,
δημιουργικών και
επιχειρηματικών
δεξιοτήτων των νέων
φροντιστών υγείας, με
σκοπό να εξελιχθούν σε
ικανούς και επιτυχημένους
νέους επιχειρηματίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού έργου Care2Work,
εντοπίσαμε ότι οι νέοι φροντιστές υγείας σε ολόκληρη
την Ευρώπη, αντιμετωπίζουν κοινές δυσκολίες σχετικά
με την εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση τους. Λόγω
των συνθηκών μέσα από τις οποίες ωριμάζουν, οι νέοι
φροντιστές αναπτύσσουν διαπροσωπικές δεξιότητες
και ικανότητες οι οποίες, με τη σωστή καθοδήγηση, θα
μπορούσαν να τους οδηγήσουν στη δημιουργία των δικών
τους επιχειρήσεων. Αυτή η επιχειρηματική προσέγγιση
στην απασχόληση αποτελεί τον κύριο στόχο του νέου
έργου Care2Entrepreneurship, το οποίο χρηματοδοτείται
από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το έργο C2E ακολουθεί την προσέγγιση ότι οι νέοι
φροντιστές υγείας έχουν ελάχιστες ευκαιρίες να
βελτιώσουν τη θέση τους στην κοινωνία μέσω τυπικής
απασχόλησης και επομένως η επιχειρηματικότητα
αποτελεί μια πραγματική ευκαιρία για την εισαγωγή
τους στην αγορά εργασίας. Το έργο C2E στοχεύει να
υποστηρίξει τους νέους φροντιστές, προσφέροντας
προσιτή εκπαίδευση που καλύπτει τις ανάγκες τους και
τους εξοικειώνει με τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες
για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

C2E

Σε ένα κρίσιμο σημείο για την Ευρώπη όπου η ανεργία
των νέων συνεχίζει να αυξάνεται, το Διεθνές Ινστιτούτο
IARS μαζί με ένα έμπειρο δίκτυο οργανισμών προχωρούν
στην υλοποίηση του νέου, διακρατικού έργο C2E, το οποίο,
με επίκεντρο τους νέους ανθρώπους, θα αναπτύξει, θα
δοκιμάσει και θα εφαρμόσει καινοτόμες πρακτικές σε ένα
περιθωριοποιημένο κομμάτι της νεολαίας. Οι ικανότητες

που σχετίζονται με την κοινωνική επιχειρηματικότητα,
όπως ο επιχειρησιακός και στρατηγικός σχεδιασμός
στην κοινωνική του διάσταση, θα αποτελέσουν τον κύριο
πυλώνα του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων (capacity building) που θα αναπτυχθεί για τους νέους δυνητικούς
επιχειρηματίες του C2E.

ΓΙΑΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ

ΤΗΝ ΕΕ

Περισσότερα από 100 εκατομμύρια φροντιστές υγείας (που
προσφέρουν υπηρεσίες άτυπης και τυπικής φροντίδας)
εκτιμάται ότι υπάρχουν σήμερα στην Ευρώπη, οι οποίοι
αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα πέμπτο του συνόλου του
ευρωπαϊκού πληθυσμού. Η συντριπτική τους πλειοψηφία
είναι νέοι, κυρίως γυναίκες. Σύμφωνα με το έργο Care
to Work το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Erasmus KA2
(Νεολαία) και των στατιστικών της EUROCARERS, οι νέοι
φροντιστές αντιμετωπίζουν πρόσθετους φραγμούς στην
εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση.
Η ίδια έρευνα δείχνει επίσης ότι οι νέοι φροντιστές
αναπτύσσουν αρκετά νωρίς διαπροσωπικές δεξιότητες,
ικανές να τους οδηγήσουν στην ανάπτυξη των δικών τους
κοινωνικών επιχειρήσεων και άλλων επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων.
Η προώθηση της επιχειρηματικότητας αποτελεί
σημαντικό στοιχείο της Ατζέντας της Λισαβόνας και της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» η οποία αντιμετωπίζει την
επιχειρηματικότητα ως βασικό στοιχείο της έξυπνης,
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Η
επιχειρηματικότητα
θεωρείται από τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής
ως μέσο αντιμετώπιση του αποκλεισμού από την αγορά
εργασίας και του κοινωνικού αποκλεισμού γενικότερα.
Επίσης, οι νέοι φροντιστές βοηθούν σημαντικά στην
εξοικονόμηση κρατικών πόρων, μέσω της ανεπίσημης
φροντίδας που παρέχουν. Στην Ευρώπη, η αξία της
άμισθης, άτυπης περίθαλψης στην κοινότητα και στο σπίτι
υπολογίζεται από 50-90% του συνολικού κόστους της
παροχής επίσημης περίθαλψης.

ΤΟ ΕΡΓΟ

C2E

Αναπτύσσει τις επιχειρηματικές ικανότητες, όπως ο
επιχειρησιακός και στρατηγικός σχεδιασμός που αποτελεί
τον κύριο πυλώνα τoυ εκπαιδευτικού προγράμματος για
τους νέους δυνητικούς επιχειρηματίες του C2E.

Κύριοι στόχοι μας είναι:
1. Ο σχεδιασμός νέων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και μαθημάτων κατάρτισης (online και δια ζώσης) για τους νέους φροντιστές
υγείας ,που θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν
τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις ώστε
να εξελιχθούν σε νέους επιχειρηματίες.
2. Η πιλοτική δοκιμή και η εφαρμογή του
εκπαιδευτικού υλικού στο Ηνωμένο Βασίλειο,
την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Ρουμανία και το
Βέλγιο και η χρήση συγκριτικής μάθησης για
την ενημέρωση των εθνικών και ευρωπαϊκών
πρακτικών και πολιτικών

ΑΣ ΩΘΗΣΟΥΜΕ
ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΝΑ
ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ
ΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗ

