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Η σημερινή κατάσταση της απασχόλησης των νέων στην Ευρώπη 

Η κατάσταση της απασχόλησης των νέων στην Ευρώπη, των νέων κάτω των 30 ετών, παραμένει ανησυχητική. Πολλές 
χώρες στην Ευρώπη έχουν πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων. Η πραγματικότητα είναι ότι μιλάμε για μια ομάδα 
που έχει ένα αβέβαιο μέλλον, με μια δύσκολη ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας, αν και πολλοί από αυτούς έχουν 
ανώτερη εκπαίδευση και μεταπτυχιακό δίπλωμα. Επιπλέον, οι συνθήκες εργασίας είναι συχνά επισφαλείς: αστάθεια, 
προσωρινά συμβόλαια, δυσκολία στην κάλυψη των εξόδων της οικογένειας και χαμηλοί μισθοί. Στο πλαίσιο για την 
πρόσβαση στην εργασία, ο αγώνας για την απασχόληση περιλαμβάνει πολλά εμπόδια και δυσκολίες, υπάρχουν πολ-
λοί υποψήφιοι και πολλή ανταγωνιστικότητα. 
 
Το έργο SYMPATIC στοχεύει στη δημιουργία: 

• Μίας διαδικασίας για την ενίσχυση της εργασιακής ένταξης των νέων μετά από κινητικότητα με υποστήρι-
ξη  

• Μιας διαδικασίας πρόσληψης που ξεκινάει πριν από την κινητικότητα / επαγγελματική εκπαίδευση και κα-
τάρτιση και μια καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των νέων και των εργοδοτών 

• Μια αξιόπιστη σχέση μεταξύ του νέου, του σύμβουλου και του εκπαιδευτή / εργοδότη 
• Ένα δίκτυο εταιρειών σε διάφορες χώρες που προσλαμβάνουν σε τακτική βάση και παρέχουν ευκαιρίες 

απασχόλησης 
• Μια ομάδα νέων (που συμμετείχαν σε δράσεις κινητικότητας και είναι εγγεγραμμένοι στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα) που είναι "διαθέσιμοι" και είναι ικανοί να υποβάλουν αίτηση για ευκαιρίες απασχόλησης 

Βασικοί ενδιαφερόμενοι / ομάδες-στόχοι για την επιτυχία του SYMPATIC 

Για την επιτυχία του SYMPATIC, θα συμμετάσχουν τρεις βασικές ομάδες συμμετεχόντων: 

• Νέοι κάτω των 30 ετών που συμμετέχουν σε πρόγραμμα κινητικότητας ή επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση. 

• Κοινωνικοί λειτουργοί / φορείς παροχής κινητικότητας / φορείς παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης (από οργανισμούς εταίρων) που θα βοηθήσουν τους νέους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά 

την κινητικότητα. Το προσωπικό, κατά τη διάρκεια του έργου, θα εκπαιδευτεί να γίνει εκπαιδευτής, εξοπλι-

σμένος για να παρέχει στοχευμένη επαγγελματική καθοδήγηση στους νέους ενήλικες που αναζητούν ερ-

γασία. 

• Οι εκπαιδευτές στις εταιρείες που θα υποστηρίξουν την ένταξη των νέων στη ροή εργασίας κατά τη διάρ-

κεια της πρακτικής άσκησης, θα κτίσουν μια αξιόπιστη σχέση και θα παρακολουθήσουν μια εκπαίδευση 

για την προσαρμογή των κενών θέσεων εργασίας με σκληρές και μαλακές δεξιότητες που μπορούν να 

ταιριάζουν καλύτερα με τους νέους. 

Το πρόγραμμα SYMPATIC είναι ένα φιλόδοξο έργο με τους 2 κύριους στόχους: 

1. Δημιουργία δεσμού μεταξύ εταιρειών που προσλαμβάνουν συχνά (π.χ. τουριστικοί τομείς: οδηγοί, 
κέντρα πληροφόρησης, διαμονή, εστιατόρια, πωλήσεις, εποχικές θέσεις εργασίας) και νέοι που ανα-
ζητούν εργασία. Αυτό περιλαμβάνει: 

I. Σχεδιασμό μιας πανοραμικής εικόνας της αγοράς εργασίας (ανάγκες και απαιτήσεις) και 
των κενών θέσεων εργασίας στον κάθε τομέα 

II. Εκπαίδευση tutors  εντός των εταιρειών που προσφέρουν ευκαιρίες πρακτικής  άσκησης.  
2. Διευκόλυνση της ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας σε εθνικό επίπεδο και στο εξωτερικό. Συγκε-

κριμένα, οι στόχοι μας είναι: 
Ι. Εκπαίδευση των κοινωνικών λειτουργών/παρόχων κινητικότητας/παρόχων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης ως προπονητές απασχόλησης 
ΙΙ. Να διευκολύνουμε τους νέους να εκπαιδευτούν κατά τη διάρκεια μιας κινητικότητας για να επι-
στρέψουν με τις απαραίτητες ικανότητες για την ένταξη τους αγοράς εργασίας 
III. Διευκόλυνση για την αναγνώριση των ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί  

Τα βασικά παραδοτέα του SYMPATIC: 

IO 1 – Επαγγελματικό προφίλ. 

Μια λεπτομερής μελέτη σχετικά με την πραγματικότητα της εργασίας και τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά (προσόντα) 
στον τομέα του τουρισμού. 

 

IO 2 – Εργαλεία Εκπαιδευτών:  

Εκπαίδευση και εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτές απασχόλησης στις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης 
ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τους νέους και να υποστηρίζουν / διευκολύνουν την επαγγελματική ένταξη στη 
ροή εργασίας της εταιρείας. 

 

IO 3 – Πακέτο κινητικότητας  

Εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαίδευση εκπαιδευτών απασχόλησης. Περιλαμβάνει 3 κύρια θέματα: 

• πώς να είσαι υπεύθυνος απασχόλησης (ρόλοι και στόχοι) 

• πώς να χρησιμοποιήσετε υπεύθυνα τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης για: α) να προωθήσετε μια εμπειρία 
για νέους μέσω των κοινωνικών δικτύων  και να αναζητήσετε μια εργασία με το κατάλληλο προφίλ στα 
κατάλληλα κοινωνικά μέσα 

• πώς αξιολογούνται οι ικανότητες που αναπτύσσονται σε μια κινητικότητα 

Το πακέτο κινητικότητας αποτελείται από ένα εκπαιδευτικό περιεχόμενο με μαθησιακούς στόχους και αποτελέσματα ανε-
πτυγμένα για τις 4 χώρες. 

 

IO 4 – Ηλεκτρονική Πλατφόρμα:  

Στόχος της πλατφόρμας CONNECT είναι να συνδέσει τους νέους που συμμετέχουν στο έργο αλλά και τους υπεύθυ-
νους για την πρόσληψη ατόμων από κάθε εταιρεία έτσι ώστε να ενθαρρύνουν την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ τους 
και κυρίως το σωστό ταίριασμα εργασίας - νέου. 


