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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Γυναίκα, Πόντια, παλιννοστούσα από την πρώην ΕΣΣΔ: Τα πολλαπλά φορτία».
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΖΩΗ ΤΩΝ
ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΕΣΣΔ.
Ο «ΝΟΣΤΟΣ» αυτή την περίοδο υλοποιεί το πρόγραμμα με τίτλο: «Γυναίκα, Πόντια,
παλιννοστούσα από την πρώην ΕΣΣΔ: Τα πολλαπλά φορτία». Κεντρικός στόχος του
προγράμματος αυτού είναι η υποστήριξη μιας «ξεχασμένης» και πολλαπλά επιβαρυμένης
ομάδας γυναικών, των νεοπροσφύγων από την πρ. ΕΣΣΔ, ώστε να συμμετάσχουν ισότιμα
στην κοινωνική και πολιτική ζωή, ιδιαίτερα όσον αφορά την αξιοποίηση του μορφωτικού
κεφαλαίου που φέρουν από την πρ. ΕΣΣΔ, την επανεκκίνηση της επαγγελματικής τους
σταδιοδρομίας, τη συμφιλίωση επαγγελματικής - οικογενειακής ζωής και τη συμμετοχή
τους σε οργανώσεις και συλλόγους εκπροσώπησης. Παράλληλα, το πρόγραμμα θα
υποστηρίξει τη συμμετοχή των νεοπροσφύγων γυναικών σε συλλόγους και οργανώσεις,
διευκολύνοντας τη συμμετοχή τους σε θέσεις ευθύνης.
Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιήσαμε τον Ιούνιο του 2014 δύο εργαστήρια
απασχόλησης στις Αχαρνές και στους Αγίους Αναργύρους.
Ένα από τα θέματα που αναδείχθηκαν από τις δύο αυτές συναντήσεις, ήταν η δυσπιστία με
την οποία αντιμετωπίζουν πολλοί πολίτες τις δυνατότητες αναζήτησης εργασίας μέσω του
διαδικτύου και ιδιαίτερα οι δυσκολίες που προκύπτουν όταν απαιτείται η υποβολή μίας
αίτησης να γίνει ηλεκτρονικά.
Με αφορμή την προκήρυξη για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας το οποίο προβλέπει
ηλεκτρονική αίτηση και περιλαμβάνει μία σειρά από πολύπλοκες προϋποθέσεις και
οδηγίες, ο Νόστος διοργανώνει εργαστήριο με θέμα «Αναζήτηση εργασίας και διαδίκτυο»
την Τρίτη 21 Απριλίου 201, 11:00, στα κεντρικά γραφεία του, επί της οδού Μετσόβου 30
στην Αθήνα.
Θα παρουσιαστούν τρόποι αναζήτησης εργασίας στο διαδίκτυο, οδηγίες υποβολής μίας
ηλεκτρονικής αίτησης και συμβουλές ασφαλούς πλοήγησης και προστασίας προσωπικών
δεδομένων προκειμένου να μπορούν οι πολίτες να διακρίνουν τις «παγίδες».

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική
Μεταρρύθμιση 2007-2013». Ο Δικαιούχος είναι η «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού,
Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Του Υπουργείου
Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ).
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