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“DARE- Day One Alliance for Employment” – Περιγραφή ςτα Ελληνικά 
 
Σο Γραφείο Χρθματοδοτικϊν Μθχανιςμϊν για τισ Χορθγίεσ ΕΟΧ και Νορβθγίασ (Financial 
Mechanisms Office for the EEA and Norway Grants) ενζκρινε για χρθματοδότθςθ το ζργο “DARE- 
Day One Alliance for Employment” που κατζκεςε ο οργανιςμόσ SEAL CYPRUS. Πρόκειται για 
μεγάλθ επιτυχία για τθν Κφπρο δεδομζνου ότι κατατζκθκαν αρχικά 303 αιτιςεισ από τισ οποίεσ 
πζραςαν τθν πρϊτθ φάςθ τθσ αξιολόγθςθσ οι 49. Από αυτζσ, μόνο 27 εγκρίκθκαν τελικϊσ για 
χρθματοδότθςθ. 
 

Σχετικά με το έργο  

Σο ζργο “DARE- Day One Alliance for Employment” αναμζνεται να ςυμβάλει ςτον ειδικό ςτόχο του 
Σαμείου «ενίςχυςθ τθσ διακρατικισ ςυνεργαςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ των ευρωπαϊκϊν 
προκλιςεων ςτον τομζα τθσ απαςχόλθςθσ των νζων”. 
 

Ομάδεσ ςτόχου 

 
Οι ομάδεσ ςτόχου είναι: 
 
(1) Νζοι που βρίςκονται εκτόσ απαςχόλθςθσ, εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ ςτθν Κφπρο, ςτθν Ελλάδα, 
ςτθν Ιταλία και ςτθν Πορτογαλία. Η ομάδα περιλαμβάνει μακροχρόνιουσ ανζργουσ, 
αποκαρρθμζνουσ ανκρϊπουσ που ζχουν ςταματιςει να αναηθτοφν εργαςία, ανενεργζσ γυναίκεσ 
που φροντίηουν παιδιά ι ενιλικεσ, εκνικζσ μειονότθτεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των Ρομά, αιτθτζσ 
αςφλου, άτομα με ελάχιςτθ ειδίκευςθ, άτομα με προβλιματα ψυχικισ υγείασ, άτομα με αναπθρία.  
 
(2) Εργοδότεσ που επικυμοφν να υποςτθρίξουν το ςφςτθμα επικφρωςθσ τθσ μθ τυπικισ μάκθςθσ 
Open Badges. 
 

Εταίροι και ρόλοι ςτην κοινοπραξία 

 
Η SEAL CYPRUS θγείται μίασ κοινοπραξίασ δζκα οργανιςμϊν από οκτϊ χϊρεσ. Πζντε εταίροι κα 
υλοποιιςουν παρεμβάςεισ υπζρ των άνεργων νζων ςε τζςςερισ χϊρεσ: 
SEAL CYRPUS- Cyprus Organisation for Sustainable Education & Active Learning (υντονιςτισ 
Εταίροσ), Craftsmanship & SMEs Association/ Confartigianato Imprese Salerno (Ιταλία), N.G.O. CIVIS 

http://www.sealcyprus.org/
http://www.salernoconfartigianato.it/
http://civisplus.gr/
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PLUS (Ελλάδα), PRAKSIS- Programs of Development, Social Support and Medical Cooperation 
(Ελλάδα), HA Moment, CRL (Πορτογαλία). 
 
Η Κφπροσ, θ Ιταλία, θ Ελλάδα και θ Πορτογαλία εμφανίηουν αδυναμίεσ ςτα ςυςτιματα ςχεδιαςμοφ 
ςταδιοδρομίασ, εκπαίδευςθσ για τθν επιχειρθματικότθτα και επικφρωςθσ τθσ άτυπθσ μάκθςθσ. Η 
εμπειρία από άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ζδειξε ότι πρωτοβουλίεσ που βελτιϊνουν αυτά τα 
ςυςτιματα αυξάνουν τισ ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ των νζων. 
 
Η προτεινόμενθ παρζμβαςθ ςυνίςταται ςτθν υλοποίθςθ Εργαςτθρίων χεδιαςμοφ Καριζρασ 
(Career Labs) και Εργαςτθρίων Επιχειρθματικότθτασ (Entrepreneurship Labs) που κα βοθκιςουν 
1.400 νζουσ ςτθν εκπαίδευςθ ι ςτθν εργαςία. Σο ζργο κα δθμιουργιςει επίςθσ ζνα ςφςτθμα για 
τθν επικφρωςθ τθσ άτυπθσ μάκθςθσ με τθ χριςθ Open Badges. 
Πζντε εταίροι κα μεταφζρουν εμπειρογνωμοςφνθ ςε κζματα ςχεδιαςμοφ καριζρασ και 
εκπαίδευςθσ ςτθν επιχειρθματικότθτα από τζςςερισ χϊρεσ: 
Lithuanian Association of Non-formal Education (Λικουανία), Youth Career and Advising Center 
(Λικουανία), Lodz Chamber of Industry and Commerce (Πολωνία), IFTE Initiative for Teaching 
Entrepreneurship (Αυςτρία), Austrian Federal Economic Chamber (Αυςτρία). 
 
 
Η διάρκεια ζργου που κα ξεκινιςει τον Απρίλιο του 2019 είναι τρία χρόνια. 
Σο ποςό επιχοριγθςθσ που εγκρίκθκε είναι 1.178.000 ευρϊ. Σο ποςοςτό τθσ χρθματοδότθςθσ είναι 
85% και το ποςοςτό τθσ ίδιασ ςυνειςφοράσ 15%. 

 

Πλαίςιο Χρηματοδότηςησ  

Σο ζργο εγκρίκθκε κάτω από τθν πρόςκλθςθ 2017-1 (ACTIVE YOUTH) για τθν υποβολι προτάςεων 
για επιχορθγιςεισ για διακρατικά ςχζδια ςτο πλαίςιο του Σαμείου Χορθγιϊν ΕΟΧ και Νορβθγίασ για 
τθν Απαςχόλθςθ των Νζων (Fund for Youth Employment). 
 
Σο Σαμείο για τθν Απαςχόλθςθ των Νζων υποςτθρίηει ζργα που προωκοφν τθ βιϊςιμθ και ποιοτικι 
απαςχόλθςθ των νζων ςε όλθ τθν Ευρϊπθ. Σο ςυνολικό διακζςιμο ποςό για ζργα ανζρχεται ςε 60,6 
εκ. ευρϊ. 
 
Σο Σαμείο διαχειρίηεται το Γραφείο Χρθματοδοτικϊν Μθχανιςμϊν ςε ςυνεργαςία με τθν 
κοινοπραξία Ecorys Polska και JCP.  
 
Σο Σαμείο λειτουργεί με βάςθ τισ προςκλιςεισ που ςχεδιάηουν και δρομολογοφν τα κράτθ- 
δωρθτζσ Νορβθγία, Ιςλανδία και Λιχτενςτάιν με τθν υποςτιριξθ τθσ γραμματείασ τουσ, το FMO. 

 

 

http://civisplus.gr/
https://www.praksis.gr/
http://www.hamoment.org/
http://www.neformaliai.lt/
http://karjeroscentras.eu/en/
http://www.izba.lodz.pl/
http://www.ifte.at/
http://www.ifte.at/
https://www.wko.at/

