Θεσσαλονίκη, 24 Απριλίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Προσέγγιση των «αόρατων» νέων και ενηλίκων: διαδρομές
αποκατάστασης και αναβάθμισης δεξιοτήτων για ευάλωτες ομάδες
Η χαμηλή επαγγελματική ειδίκευση, η αποσύνδεση από την εκπαίδευση και την
κατάρτιση, καθώς και η μακροχρόνια ανεργία είναι αλληλένδετα φαινόμενα και
έχουν την τάση να συσσωρεύονται στη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου. Για
την πρόληψη και την καταπολέμηση της περιθωριοποίησης τόσο των νέων όσο
και των ενηλίκων, οι εθνικές αρχές σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν αναπτύξει
μέτρα προσέγγισης για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ανθρώπων που δεν
καλύπτονται από τις τυπικές πολιτικές εκπαίδευσης, κατάρτισης και
απασχόλησης.
Για τους ανθρώπους που δεν διαθέτουν βασικές δεξιότητες τόσο στο επίπεδο της
εργασίας όσο και στο επίπεδο της προσωπικής ζωής απαιτούνται ολιστικές
στρατηγικές, στο πλαίσιο των οποίων παρέχονται υπηρεσίες υγείας και
υπηρεσίες κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης, ενώ τα συνήθη μέτρα
απασχολησιμότητας, όπως η αναζήτηση θέσεων εργασίας και τα προγράμματα
πρακτικής άσκησης, μετατίθενται στο τελευταίο στάδιο ενός εξατομικευμένου
προγράμματος αποκατάστασης.
Έχει αναπτυχθεί ευρύ φάσμα υπηρεσιών προσέγγισης σε ολόκληρη την ΕΕ·
ωστόσο, η φύση και το εύρος τους ποικίλλουν από χώρα σε χώρα. Προκειμένου
να γίνει καλύτερα κατανοητή η τρέχουσα κατάσταση, το Cedefop έχει καταρτίσει,
σε συνεργασία με το ReferNet, το δίκτυο εθνικών εμπειρογνωμόνων στον τομέα
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), σειρά εκθέσεων σχετικά
με τις υπηρεσίες προσέγγισης σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.
Στο πιο πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα του Cedefop παρέχεται μια
επισκόπηση της κατάστασης αυτής. Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα.
Διαβάστε τα δελτία Τύπου του Cedefop εδώ.
Δημιουργήστε λογαριασμό χρήστη στον δικτυακό μας τόπο και γίνετε συνδρομητές και
στις άλλες εκδόσεις του Cedefop (ενημερωτικό δελτίο, περιοδικό, ενημερωτικά
σημειώματα κ.λπ.).
Γραφείο Τύπου: Ρόζυ Βουδούρη
Τηλ.: +30 2310 490012, ηλ. ταχυδρομείο: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu
Επικεφαλής Τμήματος Επικοινωνίας: Gerd Oskar Bausewein
Τηλ.: +30 2310 490288, ηλ. ταχυδρομείο: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu
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Σχετικά με το Cedefop
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop),
είναι ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα,
ο οποίος παρέχει υποστήριξη στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Συνδεθείτε μαζί μας
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