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Τα ΤΟΠΣΑ

Τα ΤΟΠΣΑ (Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση) αποτελούν δράση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», το οποίο σχεδίασε το «Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» και διαχειρίζεται η Περιφέρεια Κρήτης.
Συγκεκριμένα, υλοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση,
προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤΟΠΣΑ) της κατηγορίας Παρέμβασης
1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της
πρόσβασης στην απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Αντικείμενο των ΤΟΠΣΑ είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο
την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης
εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές
παρέμβασης.
Οι πράξεις αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνουν όλες τις
απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση αυτών τουλάχιστον για 3 μήνες. Οι υλοποιούμενες
πράξεις έχουν ως πεδίο αναφοράς τις τοπικές αγορές εργασίας και επικεντρώνονται στην υποστήριξη
των ωφελουμένων αλλά και των επιχειρήσεων μιας οριοθετημένης περιοχής, για τη σύζευξη της
προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Δίνουν έμφαση τόσο στην εξυπηρέτηση των αναγκών της
υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και στη διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης
και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής
δραστηριότητας.
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Σεμινάρια Κατάρτισης
Α
Σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του προγράμματος «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση
Ενδοχώρας Ν. Ρεθύμνης», στο οποίο συμμετέχουν 100 ωφελούμενοι, ανάμεσά τους άνεργοι, νέοι
επιστήμονες και ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ.
Οι Δράσεις του Προγράμματος ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2013 και τον Μάρτιο του 2014
ολοκληρώθηκε η Κατάρτιση των ωφελουμένων. Ταυτόχρονα βρίσκεται σε εξέλιξη η Συμβουλευτική
των συμμετεχόντων, προκειμένου να προετοιμαστούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να
ενταχθούν στην αγορά εργασίας, είτε ως εργαζόμενοι-μισθωτοί, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
Στο πλαίσιο της Κατάρτισης, οι ωφελούμενοι παρακολούθησαν σε τμήματα ένα από τα τέσσερα
προγράμματα της Δράσης: «Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας στην Κοινωνική Οικονομία», το οποίο
αντικατέστησε και το σεμινάριο «Κατάρτιση Στελεχών Κατ οίκον Φροντίδας ατόμων που χρήζουν
βοήθειας», «Παραγωγή και τυποποίηση παραδοσιακών γλυκών και εδεσμάτων» και «Τυποποίηση,
επεξεργασία και προώθηση τοπικών αγροτικών προϊόντων».
Όλοι οι ωφελούμενοι παρακολουθούν πρόγραμμα συναντήσεων συμβουλευτικής στήριξης, είτε σε
ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο. Στόχος είναι η προετοιμασία για την προώθησή τους σε θέσεις
εργασίας ή για τη δημιουργία επιχειρήσεων. Παράλληλα, θα παρασχεθεί εξειδικευμένη συμβουλευτική
και στους επιχειρηματίες που θα προσλάβουν στις δομές τους συμμετέχοντες του Προγράμματος.

Τα σεμινάρια κατάρτισης με τις ημερομηνίες πραγματοποίησής τους ήταν τα εξής :

1. Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στην κοινωνική οικονομία : 21/10/2013-2/12/2013
2. Παραγωγή και τυποποίηση παραδοσιακών γλυκών και εδεσμάτων : 21/10/2013-2/12/2013
3. Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στην κοινωνική οικονομία (Αντικατάσταση του σεμιναρίου
«Κατάρτιση στελεχών κατ’ οίκον φροντίδας ατόμων που χρήζουν βοήθειας») :
21/10/2013-2/12/2013
4. Τυποποίηση, επεξεργασία και προώθηση τοπικών αγροτικών προϊόντων : 17/2/2014-31/3/2014
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Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων

Την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η ημερίδα δικτύωσης και
ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ Αναπτυξιακών Συμπράξεων της Κρήτης, η οποία υλοποιήθηκε στα
πλαίσια εφαρμογής της πράξης «Δρόμοι Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας» από την
Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ρεθεμιώτικη Συνεργασία Δημιουργικών Φορέων».
Η εκδήλωση έγινε με οργανωτική ευθύνη του Εμπορικού Συλλόγου Περάματος στο Δημαρχείο
του Δήμου Μυλοποτάμου, στο πλαίσιο προώθησης της από κοινού υλοποίησης δράσεων και την
ευρύτερη εφαρμογή κοινών αποτελεσμάτων των τοπικών σχεδίων.
Εισηγητής ήταν ο διαχειριστής της πράξης κ. Ιωάννης Καλαϊτζάκης, ενώ ακολούθησε
παρουσίαση των Αναπτυξιακών Συμπράξεων που εφαρμόζουν αντίστοιχα προγράμματα από τους
εκπροσώπους τους, καθώς και ανταλλαγή εμπειριών.
Συμμετείχαν οι εκπρόσωποι αναπτυξιακών συμπράξεων που λειτουργούν στις Περιφερειακές
Ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Χανίων και ο διάλογος που αναπτύχθηκε ήταν γόνιμος και
αποδοτικός.
Η συζήτηση κατέληξε στην πρόταση δικτύωσης των Αναπτυξιακών Συμπράξεων της Κρήτης σε
περιφερειακό επίπεδο με στόχο των συντονισμό των δράσεων και των ενεργειών τους.

Στιγμιότυπο από την ημερίδα δικτύωσης στο Πέραμα
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Το Δίκτυο Αναπτυξιακών Συμπράξεων στην έκθεση «ΚΡΗΤΗ : Η Μεγάλη Συνάντηση»

Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις που υλοποιούν τα προγράμματα ΤοπΕΚΟ και ΤοπΣΑ στην Περιφέρεια
Κρήτης, στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης, πληροφόρησης και δικτύωσης, συμμετείχαν στην
Παγκρήτια έκθεση «ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη Συνάντηση», που διεξήχθη από 28 έως 31 Μαρτίου 2014, στο
Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι.
Στόχοι της δράσης είναι:
Η δικτύωση μεταξύ των Αναπτυξιακών Συμπράξεων σε περιφερειακό επίπεδο.
Η δικτύωση των Αναπτυξιακών Συμπράξεων με επαγγελματικούς φορείς (επιμελητήρια, εμπορικοί
σύλλογοι κλπ).
Η ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις δράσεις του προγράμματος και τις δυνατότητες
χρηματοδότησής τους για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
Η ενημέρωση του κοινού για τα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Η ανταλλαγή καλών πρακτικών και προβληματισμών κυρίως στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.

Η αφίσα της Παγκρήτιας έκθεσης
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Στην έκθεση δημιουργήθηκε ενιαίο περίπτερο όπου συμμετείχαν 19 Αναπτυξιακές Συμπράξεις
ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ με έδρα την Κρήτη. Οι επισκέπτες, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με
εκπροσώπους των φορέων για τα προγράμματα απασχόλησης που υλοποιούνται στην Κρήτη και τις
ευκαιρίες που δίνονται στους ανέργους και στις επιχειρήσεις. Παράλληλα, εκπρόσωποι Κοινωνικών
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) παρουσίασαν τα προϊόντα τους και μίλησαν για το
εγχείρημά τους.
Στην έκθεση, πέρα από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΤοπΣΑ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», συμμετείχαν επίσης και οι εξής : «ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»,
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ», «ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ»,
«ΠΡΟΟΔΟΣ», «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δ.ΡΕΘΥΜΝΗΣ», «ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ», «ΧΑΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», «ΚΥΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ».
Ακόμη, συμμετείχαν και οι παρακάτω Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΕΚΟ : «ΚΥΔΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»,
«ΧΑΝΙΑ
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»,
«ΔΙΚΤΥΟ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»
«ΔΡΟΜΟΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», «ΔΙΑΥΛΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΙΣΤΟΣ», «Ο ΤΡΟΧΟΣ», «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».

Φωτογραφική άποψη από την Παγκρήτια έκθεση «ΚΡΗΤΗ : Η Μεγάλη Συνάντηση»
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Θα πρέπει τέλος να αναφερθεί ότι στα πλαίσια της Παγκρήτιας Έκθεσης, διοργανώθηκε από το
Δίκτυο Αναπτυξιακών Συμπράξεων ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ Κρήτης το Σάββατο 29 Μαρτίου 2014 στην
αίθουσα Παράλληλων Εκδηλώσεων (Δ6) του Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι., θεματικό
εργαστήριο με θέμα «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. Προβλήματα και προοπτικές. Το
παράδειγμα της Κρήτης».
Η εκδήλωση ήταν επιτυχημένη και ουσιαστική, ενώ αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι η Κρήτη είναι
πρωτοπόρος στην υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων απασχόλησης και την ίδρυση
Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

Στιγμιότυπο από το θεματικό εργαστήριο στην Παγκρήτια έκθεση
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Παγκρήτια σύσκεψη των Αναπτυξιακών Συμπράξεων ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ

Παγκρήτια σύσκεψη των Αναπτυξιακών Συμπράξεων (Α.Σ.) ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Ιουνίου στο Ηράκλειο στον χώρο του ΚΕΚ ΑΝΕΛΙΞΙΣ. Η σύσκεψη
έγινε στο πλαίσιο των Δράσεων Δημοσιότητα - Ευαισθητοποίηση και Δικτύωση των Α.Σ. ΤΟΠΣΑ και
ΤΟΠΕΚΟ. Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι των Αναπτυξιακών Συμπράξεων από τους τέσσερις
νομούς του νησιού, οι οποίοι συμφώνησαν να προχωρήσουν σε κοινές δράσεις.
Μεταξύ άλλων, στη σύσκεψη συζητήθηκε η κοινή διοργάνωση των εξής ενεργειών :

1.
2.
3.
4.
5.

Παγκρήτιο Συνέδριο για την Κοινωνική Οικονομία
Έκθεση προβολής και προώθησης προϊόντων Κοινωνικών Επιχειρήσεων
Έκδοση Οδηγού για την Κοινωνική Οικονομία
Συμμετοχή Α.Σ. και Κοινωνικών Επιχειρήσεων στον Αγροτικό Αύγουστο στα Χανιά
Ημερίδες

Τέλος, υπεγράφη το Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την ίδρυση του Δικτύου Αναπτυξιακών
Συμπράξεων Κρήτης ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ.

Στιγμιότυπο από την Παγκρήτια σύσκεψη των Αναπτυξιακών Συμπράξεων

