ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

∆εκέµβριος 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VERSO
VOLUNTEERS FOR EUROPEAN EMPLOYMENT
Το Πρόγραμμα VERSO (εθελοντές για την ευρωπαϊκή απασχόληση) επιδιώκει να
βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων μέσω της μάθησης και της ανταλλαγής βέλτιστων
πρακτικών, οι οποίες είναι εστιασμένες στην εθελοντική εργασία. Απώτερος στόχος είναι η
βελτίωση της ευρωπαϊκής απασχόλησης. Το VERSO χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του Προγράμματος INTERREG IVC. Τέσσερα ερευνητικά
ιδρύματα και οκτώ περιφερειακές αρχές από οκτώ διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχουν
στο πρόγραμμα.
Το Πρόγραμμα VERSO έπειτα από δύο έτη υλοποίησης, οδεύει στο τελευταίο και
καθοριστικό έτος για την ολοκλήρωσή του, η οποία θα πραγματοποιηθεί με την σύνταξη του
Οδηγού Καλών Πρακτικών Εθελοντισμού με αντίκτυπο στην απασχόληση. Η Περιφέρεια Ηπείρου
μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ηπείρου, συμμετείχε στις συναντήσεις, τις δραστηριότητες και
τις εκπαιδευτικές ημερίδες, με σκοπό την ενημέρωση μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και
πρακτικών για δράσεις που εφαρμόζονται στις άλλες συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα ευρωπαϊκές
χώρες. Τα συμπεράσματα των εν λόγω επαφών είναι ιδιαίτερα σημαντικά και προσφέρουν
πληροφορίες και ιδέες, για την δυνατότητα εφαρμογής προγραμμάτων και υλοποίησης δράσεων
και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
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προγράμματα που απευθύνονται σε παιδιά με
μαθησιακές δυσκολίες, σε ανήλικες μητέρες,
και σε φυλακισμένες γυναίκες, οι οποίες
διδάσκονται δεξιότητες προκειμένου έπειτα
από την αποφυλάκισή τους, να διεκδικήσουν
την επαγγελματική τους αποκατάσταση για ένα
καλύτερο μέλλον. Επισημαίνουμε το γεγονός
ότι παρά το σοβαρότατο πρόβλημα ανεργίας
που αντιμετωπίζει η Ισπανία, διαπιστώθηκε ότι
μαζί με τον αριθμό των επωφελούμενων των
δράσεων, αυξήθηκε και ο αριθμός των
εθελοντών, οι οποίοι συνεισέφεραν τον χρόνο
τους και τις ικανότητές τους στις εθελοντικές
δράσεις.
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πληθυσμού 15.000 κατοίκων, λειτουργούν
δομές για την ηθική υποστήριξη νέων με
ψυχολογικά προβλήματα καθώς επίσης και
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επιδείξει πολυάριθμές δράσεις, σε πολλούς
τομείς, όπως της επιχειρηματικότητας, όπου
συνταξιούχοι επιχειρηματίες αναλάμβαναν
να καθοδηγήσουν επίδοξους επιχειρηματίες
από άλλες χώρες να οργανώσουν την δική
τους επιχείρηση.
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Στα πλαίσια των διμερών επισκέψεων που
πραγματοποιούνται για την υλοποίηση του
Προγράμματος VERSO, τον Ιούνιο 2013
υποδεχθήκαμε τους εταίρους από την πόλη
Detmold της Γερμανίας, οι οποίοι έγιναν
δεκτοί από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κο
Αλέξανδρο Καχριμάνη. Επισκέφθηκαν την
Προϊσταμένη του ΚΠΑ2 Ιωαννίνων, και
ενημερώθηκαν
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υποστήριξης ανέργων που υλοποιούνται
από τον ΟΑΕΔ. Επίσης ξεναγήθηκαν στις
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Ιωαννίνων για την περιβαλλοντική του
δράση, και τη συνεισφορά των εθελοντών
στους σκοπούς του. Στη συνέντευξη τύπου
που δόθηκε, οι εταίροι αφού εκδήλωσαν το
θαυμασμό
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Ιωαννίνων, δήλωσαν ότι αντιλαμβάνονται
τα προβλήματα ανεργίας που προκάλεσε η
κρίση, και ευελπιστούν ότι το πρόγραμμα
VERSO

θα

δώσει λύσεις.

Οι

εταίροι

μετέφεραν τις εντυπώσεις τους από την
επίσκεψη σε όλους τους συμμετέχοντες στο
Πρόγραμμα VERSO, οι οποίοι αποφάσισαν
στο σύνολό τους να επισκεφθούν την πόλη
μας τον ερχόμενο Μάιο.

Το VERSO, προσεγγίζει το θέμα του εθελοντισμού για την τόνωση της ευρωπαϊκής
απασχόλησης, και επιδιώκει να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων μέσω της μάθησης
και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, οι οποίες είναι εστιασμένες στον εθελοντισμό. Η
κοινωνία των πολιτών μέσω του εθελοντισμού μπορεί να προωθήσει την ανάπτυξη νέων
δεξιοτήτων μεταδίδοντας γνώσεις και εμπειρία που θα οδηγήσουν τελικά σε μια αμειβόμενη
εργασία. Για την επίτευξη των

στόχων του έργου είναι απαραίτητη η κινητοποίηση των

περιφερειακών αρχών καθώς και άλλων φορέων που σχετίζονται με την εργασία και τον
εθελοντισμό, για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα συνεισφέρει στην επαναφορά τους
στην εργασία.
Θα χαρούμε πολύ να έχουμε την δική σας ανταπόκριση και συμμετοχή για την ανάδειξη
της σημασίας του έργου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερώνεστε από την
ηλεκτρονική σελίδα του προγράμματος www.verso.au.dk, από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας
Ηπείρου www.php.gov.gr, ή να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: e.brati@php.gov.gr

