
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «∆ίκτυο Αλληλεγγύης για την απασχόλη-
ση των µεταναστών και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες - Solidarity 
Network for employment of the Poor, Immigrants and Disabled» µε 
διακριτικό τίτλο «SolNet PID» σας προσκαλεί στην δεύτερη ηµερίδα που 
θα πραγµατοποιηθεί στις 23 Σεπτεµβρίου 2013 16:00 µ.µ, ηµέρα ∆ευτέρα 
στα γραφεία του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Παπαστράτου 
και Σµύρνης 1 στο Αγρίνιο.  

Θα επεξηγηθούν και θα αναλυθούν τα αποτελέσµατα της ολοκλήρωσης της δράσης της 
κατάρτισης καθώς και η διαδικασία έναρξης της δράσης της επιµόρφωσης που 
περιλαµβάνει η πράξη «∆ράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων οµάδων ∆ήµων 
Αγρινίου, Θέρµου και Ξηροµέρου, περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας» στα 
πλαίσια του προγράµµατος των Τοπικών ∆ράσεων Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες 
Οµάδες «ΤΟΠ(ΕΚΟ)» που υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις 
κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες» της Κατηγορίας Παρέµβασης 1: «Πρόληψη 
και αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του πληθυσµού» του 
Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπι-
νου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013» που συγχρηµατοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ).
Στόχος είναι να ενηµερωθούν και να κινητοποιηθούν οι Τοπικοί Φορείς για την 
εξασφάλιση δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης για τους ωφελούµενους ανέργους 
ευάλωτων κοινωνικά οµάδων.
   Ο Πρόεδρος του ∆.Σ
   της Αναπτυξιακής Σύµπραξης «SolNet PID»

   Τσιχριτζής Παναγιώτης 

Η πράξη υλοποιείτε στο πλαίσιο της ∆ράσης 3: «Τοπικές δράσεις 
κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες – ΤΟΠ(ΕΚΟ), της κατηγορίας 
παρέµβασης 1 «Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού 
αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του πληθυσµού» του Θεµατικού Άξονα 
Προτεραιότητας 4: Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου 
δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του επιχειρησιακού 
προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007 – 2013», που 
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.
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Σε εκδήλωση µε θέµα:
«∆ράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων
οµάδων ∆ήµων Αγρινίου, Θέρµου και
Ξηροµέρου, περιφερειακής ενότητας
Αιτωλοακαρνανίας»


