Επικοινωνία

Εταίροι
Στο έργο ΑΜΗΕ συμμετέχουν 7 εταίροι από
διαφορετικές χώρες- μέλη της Ε.Ε

Ιστοσελίδα του συντονιστή του έργου

www.cc-sudcorse.fr
Συντονισμός του έργου

secretariat.general@cc-sudcorse.fr

• Communauté de communes du Sud-Corse –

Γαλλία
• Irecoop Toscana – Ιταλία
• Instituto para el Fomento del Desarrollo

Πώς να συμμετέχετε
www.amhe-project.eu

y la Formacion – Ισπανία
• Etudes Et Chantiers Corsica - Γαλλία
• Ecological Association Krka Knin – Κροατία
• Instituto de Soldadura e Qualidade –

Πορτογαλία
• Δήμος Αλίμου - Ελλάδα

Eγγραφείτε στα τακτικά μας newsletters &
ακολουθήστε μας στο facebook

European Wetlands Ambassadors
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή
της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά
τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Πρέσβεις των ευρωπαϊκών
υγροβιότοπων

Το έργο ʺΑΜΗΕʺ
Το έργο αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας δύο
ευρωπαϊκές προκλήσεις:
✔ να παρέχει μια πιο ποιοτική εκπαίδευση και
βιώσιμες επαγγελματικές προοπτικές σε άτομα
που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας και θα
ενταχθούν σε αυτή μέσα από οικονομικές
δραστηριότητες ··

Το πλαίσιο
Το έργο ʺΠρέσβεις των Ευρωπαϊκών Υδροβιότοπωνʺ
(AMHE) συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό
πρόγραμμα κατάρτισης ʺErasmus +ʺ, εντάσσεται
στο πλαίσιο κοινωνικών δράσεων για την
αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας που
χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Αυτές οι πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται κυρίως
από τις τοπικές αρχές της κάθε χώρας, συλλόγους/
εταιρείες ή φιλανθρωπικές οργανώσεις και
στοχεύουν στην ένταξη των ατόμων σε κοινωνικές
υπηρεσίες που αφορούν τις ανάγκες της εκάστοτε
κοινότητας.
Συνήθως οι υπηρεσίες αυτές αμείβονται χαμηλά
και συνοδεύονται από σεμινάρια επαγγελματικής
κατάρτισης.
Τα τελευταία 20 χρόνια, οι παραπάνω δράσεις
έχουν επικεντρωθεί σε περιβαλλοντικά θέματα.
Ωστόσο, παρά το υψηλό ενδιαφέρον που προκύπτει
για συμμετοχή (σε αυτές τις δράσεις) , το ποσοστό
της μετέπειτα ένταξης των ενδιαφερόμενων στην
αγορά εργασίας , παραμένει ακόμα χαμηλό.
Γι’ αυτό το λόγο, στόχο του έργου «AMHE» αποτελεί
η ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων των
συμμετεχόντων αλλά και η επαγγελματική τους
αναγνώριση και επανένταξη στην συντήρηση/
φροντίδα των ποταμών και υδροβιότοπων.

✔ να ανταποκριθεί στις ανάγκες προστασίας
και αξιοποίησης των ευρωπαϊκών φυσικών
υγροβιότοπων και ποταμών, στόχος που
υποστηρίζεται από την εφαρμογή της ευρωπαϊκής
«Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα» που επιβάλλει,
στις ευρωπαϊκές κοινότητες και τα κράτη- μέλη,
καθήκοντα συντήρησης, καταπολέμησης της
ρύπανσης, επίβλεψη φυσικών κινδύνων και
γενικότερα ενημέρωση του ευρύτερου κοινού.

Πού απευθύνεται
Το έργο ανταποκρίνεται ταυτόχρονα :
➜ τις ανάγκες για (κοινωνική) ένταξη των
ενδιαφερόμενων προσφέροντάς τους καλύτερες
δεξιότητες, περισσότερη ευελιξία, ενισχύοντας
την απασχολησιμότητά τους.
➜ στις ανάγκες των διαχειριστών των
Υγροβιότοπων, φέρνοντας τους ένα νέο
επάγγελμα που προσφέρει περισσότερη
τεχνογνωσία και ευελιξία στα καθήκοντά τους,
με στόχο ένα καλύτερο αποτέλεσμα στην σχέση
κόστους / αποτελεσματικότητας.

Οι στόχοι του έργου
Το έργο ʺAMHEʺ προτείνει να δημιουργηθεί
ένα νέο επάγγελμα, αυτό του ʺΠρέσβεις των
Υγροβιότοπωνʺ μέσα από αντίστοιχη κατάρτιση
για την απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Η
κατάρτιση αυτή αφορά σε θέματα όπως η αξία των
υγροβιότοπων, η περιβαλλοντική διαμεσολάβηση,
οικολογική μηχανική και ανάπτυξη πρακτικών
ικανοτήτων για εγκάρσιες δράσεις όπου
χρειάζεται.
Μέχρι σήμερα όλες οι παραπάνω δράσεις
καλύπτονταν από αντίστοιχες περιβαλλοντικές
οργανώσεις. Για να επιτευχθούν οι παραπάνω
στόχοι και η κατάρτιση μέσα στο πλαίσιο των
30 μηνών που ορίζει το έργο - 01/11/2019 έως
30/04/2022, οι ευρωπαίοι εταίροι (του έργου) θα
προχωρήσουν στις παρακάτω δράσεις:
● ΟΡΙΣΜΟΣ, ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ
ευρωπαϊκού πλαισίου τεχνικών προδιαγραφών
για την νέα θέση εργασία: ʺΠρέσβης ευρωπαϊκών
Υγροβιότοπωνʺ
● ΕΝΙΣΧΥΣΗ των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών που
είναι υπεύθυνοι για τη ένταξη των εκπαιδευομένων
σε συλλόγους, οργανισμούς κατάρτισης και τοπικές
αρχές, προκειμένου να συνδράμουν αποτελεσματικά
στην εδραίωση αυτής της νέας θέσης εργασίας

Αποτελέσματα
O1 Θέσπιση νέα θέσης εργασίας σε
ευρωπαϊκό επίπεδο

O2 Ανάπτυξη και δοκιμή περιεχομένων
εκπαίδευσης /κατάρτισης

O3 Αξιολόγηση των δεξιοτήτων /
διαδικασία πιστοποίησης

O4 Κέντρο πόρων και εργαλείο
ηλεκτρονικής μάθησης

