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Έκδοση στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών ‐ κοινωνικής πολιτικής:
νέες προσεγγίσεις για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της ανεργίας
Κυκλοφόρησε και βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου ο τόμος:
"Καινοτομικές υπηρεσίες κατά του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας. Θεωρητική
τεκμηρίωση των μεθόδων και εργαλείων που προέκυψαν από το έργο ΣυνΠραξις ‐
συνεργασία για την απασχόληση "
Στο βιβλίο παρουσιάζεται η θεωρητική διαπραγμάτευση της σχέσης μεταξύ κοινωνικού
αποκλεισμού και ανεργίας σε συνδυασμό με το ρόλο των κοινωνικών υπηρεσιών. Τα άρθρα
που περιλαμβάνονται στον τόμο εκφράζουν τόσο την εμπειρία και τεχνογνωσία που έχουν
συγκεντρώσει φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της καταπολέμησης της
ανεργίας όσο και τις αναζητήσεις της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της εφαρμογής
πολιτικών κατά των κοινωνικών ανισοτήτων.

Ταυτότητα του βιβλίου
Τίτλος: "Καινοτομικές υπηρεσίες κατά του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας.
Θεωρητική τεκμηρίωση των μεθόδων και εργαλείων που προέκυψαν από το έργο
ΣυνΠραξις ‐ συνεργασία για την απασχόληση "
Συγγραφείς: Ανδριτσοπούλου Σ., Δημητρόπουλος Α., Κυριακούλιας Π., Λεκάτη Α., Λιάπη
Μ., Μπαλτά Η., Πούτου Κ., Τερλιξίδου Μ., Τζαβάρα Μ., Τσεβά Α., Χατζόπουλος Α.,
Χριστάκος Ν.
Περιεχόμενα:
• Ελληνική κοινωνία: σκληρός πυρήνας της ανεργίας, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες,
κοινωνικός αποκλεισμός και ανεργία
• Κοινωνική πολιτική: ανεργία και πολιτικές καταπολέμησης, κοινωνικές υπηρεσίες
του Μη Κυβερνητικού τομέα.
• Επιχειρήσεις, ανάπτυξη και ανεργία: εταιρική κοινωνική ευθύνη, στάσεις των
ελλήνων επιχειρηματιών ως προς την πολιτική προσλήψεων, στερεότυπα και
προκαταλήψεις κατά την πρόσληψη ανέργων.
• Εφαρμογές Συμβουλευτικής : μέθοδοι συμβουλευτικής υποστήριξης της ένταξης
στην απασχόληση, η έμφυλη διάσταση στη Συμβουλευτική, κινητοποίηση και
ματαίωση στη Συμβουλευτική, Σύμβουλος Απασχόλησης‐προσόντα και ρόλος, Νέες
Τεχνολογίες και Κοινωνικές Υπηρεσίες.
Έτος έκδοσης: 2008
Φορέας υπεύθυνος για την έκδοση: ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ
Παραγωγή: Εκδόσεις του Φοίνικα
Τόπος: Αθήνα
Η έκδοση έγινε στο πλαίσιο της Ενέργειας ΙΙΙ του έργου ΣυνΠραξις με τη χρηματοδότηση
της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL και του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας.
Διανέμεται δωρεάν
Το έργο εντάσσεται στο Υποπρόγραμμα 1 "Απασχολησιμότητα", Μέτρο 1.1 της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ανδριτσοπούλου Σ.: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ : Οι νέες διαστάσεις στην Υπηρεσία Υποδοχής των Φορέων Παροχής
Υπηρεσιών για την ένταξη στην απασχόληση, ιδίως όσον αφορά στην on‐the‐spot
αντιμετώπιση της ανεργίας

ΑΡΣΙΣ: Η διερεύνηση της κινητοποίησης του ανέργου ως εργαλείο ένταξης και ενσωμάτωσης

ΚΓΜΕ: Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη Συμβουλευτική Ανέργων

ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ: Μελέτη για τα κίνητρα και τις στάσεις των εργοδοτών σε ζητήματα πολιτικών
απασχόλησης «Επιχειρήσεις και Απασχόληση Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων»

ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ : Η συμβουλευτική στον εργασιακό χώρο: αναγκαιότητα της σύγχρονης
επιχείρησης ή εφήμερη τάση;
ΕΠ.ΕΝΩΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: Αναβάθμιση προσόντων Συμβούλων Απασχόλησης που
εργάζονται με άτομα τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ: Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο
χώρο των κοινωνικών υπηρεσιών

Το έργο εντάσσεται στο Υποπρόγραμμα 1 "Απασχολησιμότητα", Μέτρο 1.1 της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

