ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Eφαρμογή προγράμματος κοινωνικής στήριξης εφήβων και νεαρών ενήλικων
με μεταναστευτική βιογραφία
“Γέφυρα στην Επαγγελματική Σταδιοδρομία”
Θέμα: Δωρεάν παροχή εκπαίδευσης σε έφηβους και νεαρούς ενήλικες με μεταναστευτική
βιογραφία, με σκοπό τη στήριξη για ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την κουλτούρα, την
οικονομική και κοινωνική ζωή. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά σε βασικές κοινωνικές
δεξιότητες (επικοινωνία, συνεργασία, δημιουργικότητα, ομαδικότητα, κριτική σκέψη) και
βασικές γνώσεις για ενδυνάμωση της συμμετοχής στην κοινωνία (ψηφιακός γραμματισμός,
σχεδιαστική σκέψη, επιχειρηματικότητα, μάρκετινγκ, καινοτομία και επαγγελματικός
προσανατολισμός).
Εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος
Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου (6 εβδομάδες) στη
Λάρνακα, 2 φορές την εβδομάδα για 3 ώρες κάθε φορά (σύνολο 36 ώρες) με σύνολο 15 άτομα.
Το ωράριο (αριθμός συναντήσεων, μέρες, ώρες) μπορεί να τροποποιηθεί με βάση τη
διαθεσιμότητα των συμμετεχόντων. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα δοθεί δίπλωμα
παρακολούθησης στους επιτυχόντες.

ΦΟΡΜΑ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
Ονοματεπώνυμο:
Φύλο:

Εθνικότητα:

Αρσενικό

Θηλυκό

Άλλο

Ηλικία:

Γλώσσα/ες:

Νομικό καθεστώς ενδιαφερόμενου
ΥΤΧ με άδεια διαμονής από το ΤΑΠΜ στην οποία αναγράφεται το καθεστώς παραμονής
τους
Αναγνωρισμένοι Πρόσφυγες
Άτομα με καθεστώς επικουρικής προστασίας
ΥΤΧ που έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης ασύλου
Ισχύει Άδειας Παραμονής μέχρι ______________________
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Επίπεδο Ελληνικών ενδιαφερόμενου/ης (Να συμπληρωθεί από τον / την ενδιαφερόμενο/η)
Ανάγνωση

Γραφή

Ακρόαση

Ομιλία

Πολύ καλό (B2)
Καλό (B1)
Λίγο (A2)
Καθόλου (A1)
Άλλο
Έχω ενημερωθεί ότι:
 Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου (6 εβδομάδες)
στη Λάρνακα, 2 φορές την εβδομάδα για 3 ώρες κάθε φορά (σύνολο 36 ώρες). Αυτό
δύναται να τροποποιηθεί με βάση τη διαθεσιμότητα των συμμετεχόντων.
 Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) και ο Δήμος Λάρνακας δεν φέρουν καμία
ευθύνη για οποιοδήποτε γεγονός/ατύχημα συμβεί πριν και μετά τη διάρκεια του κάθε
μαθήματος.

Υπογραφή ενδιαφερόμενου

Ημερομηνία

___________________________

__________________

Άτομο επικοινωνίας: Λοΐζος Πιτσιλλίδης, Project Manager at Center for Social Innovation
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: loizos.pitsillides@csicy.com
Τηλέφωνο: 22-610711
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