ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το PRAKSIS Employability – Υπηρεσίες Απασχόλησης στο περιθώριο της
συνεργασίας της ΜΚΟ PRAKSIS & της ROCHE Hellas A.E. στο πρόγραμμα «Εφόδια
Ζωής, Βήματα Ζωής» υποδέχεται την HR Generalist της ROCHE, η οποία θα
πραγματοποιήσει μία σειρά 4 εργαστηρίων που απευθύνονται σε ανέργους από
Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες.
Έχουμε την χαρά να σας προσκαλέσουμε
την Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015, 15.00 – 17.00
στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας(κτίριο παλιού Φρουραρχείου), Δομοκού 2 &
Φιλαδελφείας, 1ος όροφος,έναντι Σταθμού Λαρίσης
στο 1ο εργαστήριο με τίτλο:
"ΕΙΣΟΔΟΣ/ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"


Αναζήτηση εργασίας
o Τα 6 βήματα & συχνές ερωτήσεις
o Που βρίσκονται οι θέσεις;
o Συνήθεις ερωτήσεις
 Βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή
o Δομή
o Do’s & dont’s
 Συνέντευξη επιλογής
o Προετοιμασία
o Παρουσία και συνέπεια
o Προετοιμασία ερωτήσεων
o Διαχείριση άγχους κατά τη συνέντευξη

Το εργαστήριο απευθύνεται σε ανέργους που αντιμετωπίζουν ποικίλους
αποκλεισμούς κατά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και θα πραγματοποιηθεί
στην αγγλική γλώσσα.
Αριθμός συμμετεχόντων: 20

Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα & e-mail:
PRAKSIS Employability: 210 82 10 551
employability@praksis.gr

PRAKSIS EMPLOYABILITY
Στο πρόγραμμα EMPLOYABILITY της PRAKSIS παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης ανέργων κατά την
αναζήτηση εργασίας στην ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα. Μέσα από τις υπηρεσίες
εργασιακής συμβουλευτικής, αναζήτησης εργασίας στο διαδίκτυο με την βοήθεια εξειδικευμένων
συμβούλων, ομαδικών εργαστηρίων, σεμιναρίων και δράσεων δικτύωσης, επιδιώκεται η
μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των ανέργων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να ενταχθούν στην
αγορά εργασίας. Οι υπηρεσίες εργασιακής συμβουλευτικής απευθύνονται σε όλες τις κοινωνικές
ομάδες που υπόκεινται διακρίσεις και αντιμετωπίζουν αυξημένα εμπόδια πρόσβασης στην αγορά
εργασίας.
PRAKSIS
Η PRAKSIS, ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική Οργάνωση, έχει ως κύριο στόχο τον σχεδιασμό, εφαρμογή
και υλοποίηση ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής
Συνεργασίας. Τα προγράμματα της PRAKSIS προσφέρουν υποστήριξη και υπηρεσίες σε κάθε
συνάνθρωπό μας που βιώνει κοινωνικό ή / και οικονομικό αποκλεισμό και στερείται βασικών
αγαθών, ανεξάρτητα από φύλο, χρώμα, εθνικότητα, φυλή, πολιτική ή θρησκευτική κατεύθυνση και
σεξουαλικό προσανατολισμό. Μεταξύ των ωφελούμενων της PRAKSIS είναι οικογένειες που
πλήττονται από την οικονομική κρίση, άποροι, άστεγοι, ανασφάλιστοι, οικονομικοί μετανάστες,
αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες, ασυνόδευτοι ανήλικοι, Ρομά, αποφυλακισμένοι. Οι υπηρεσίες που
παρέχονται είναι άμεση και δωρεάν πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα, ψυχοκοινωνική υποστήριξη,
εργασιακή συμβουλευτική και προώθηση στην εργασία, νομική συμβουλευτική, στέγαση,
παρεμβάσεις δημόσιας υγείας, δωρεάν εξετάσεις για τον HIV και την Ηπατίτιδα Β και C, βασικές
υπηρεσίες υγιεινής.
Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας
Το Κέντρο Αλληλεγγύης στην Αθήνα προσφέρει χώρο σε νέες και υφιστάμενες οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα, διευκολύνοντας συνεργατικές λύσεις σε επίπεδο κοινοτήτων
για επείγοντα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Το Κέντρο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία των
OpenSocietyFoundations και του SolidarityNow, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και με την
οικονομική βοήθεια του ΕΕΑ Grants, ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Δεκέμβριο του 2014.
Το Κέντρο στεγάζεται στον δεύτερο όροφο του ιστορικού κτιρίου του παλαιού Φρουραρχείου στην
Αθήνα, ο οποίος έχει παραχωρηθεί για αυτόν τον σκοπό στο SolidarityNow από τον Δήμο Αθηναίων,
ενώ την πλήρη ανακαίνιση των χώρων που θα φιλοξενήσουν τις υπηρεσίες του Κέντρου ανέλαβε το
SolidarityNow.
Το Κέντρο απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως εθνικότητας, προέλευσης,
θρησκευτικών πεποιθήσεων και κοινωνικής κατάστασης και λειτουργεί σε συνεργασία με τέσσερις
ελληνικές ΜΚΟ, την ΑΡΣΙΣ, την PRAKSIS, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το Μαζί για το
Παιδί, προσφέροντας τις υπηρεσίες του σε όλους όσους έχουν ανάγκη. Οι βασικές υπηρεσίες που
παρέχονται στο Κέντρο Αλληλεγγύης περιλαμβάνουν υπηρεσίες υγείας, νομικής υποστήριξης,
βοήθειας στην αναζήτηση εργασίας, κέντρο ημερήσιας φροντίδας παιδιού, υπηρεσίες υποστήριξης
μητέρων, γραμμή βοηθείας για παιδιά και νέους, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης ευπαθών
ομάδων, όπως παιδιά και έφηβοι, ηλικιωμένοι, ασθενείς, μετανάστες και αιτούντες άσυλο.

