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Αγαπητή κ. Μαύρου,
Πρόσκληση για συμμετοχή στο Φόρουμ Ενδιαφερόμενων Μερών
σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για μονογονιούς
Με την παρούσα επιστολή, θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι ο Οργανισμός ΙΝΤΕΞ: Έρευνα και
Διάλογος υλοποιεί το πρόγραμμα RESTART στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος της ΕΕ
Leonardo Da Vinci, Transfer of Innovation. Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση της
απασχολησιμότητας των μονογονιών. Στο παρόν στάδιο διεξάγεται έρευνα για τις υφιστάμενες
πολιτικές και δράσεις αναφορικά με τους μονογονιούς. Το πρόγραμμα κατάρτισης διαρκεί τέσσερις
βδομάδες και ακολούθως οι συμμετέχοντες θα απασχοληθούν σε οργανισμούς/εταιρείες για πέντε
βδομάδες ενώ μια φορά τη βδομάδα θα λαμβάνουν επαγγελματική υποστήριξη από τους
εκπαιδευτές τους. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται ενεργά από την Υπηρεσία Απασχόλησης του
Τμήματος Απασχόλησης και Μάθησης της Βορείου Ιρλανδίας (Υπουργείο Απασχόλησης και
Μάθησης, Ηνωμένο Βασίλειο) μέσα από την αναγνώριση και πιστοποίηση του εκπαιδευτικού
υλικού και την συμβολή στην εξεύρεση επιχειρήσεων οι οποίες δύνανται να εργοδοτήσουν μόνους
γονείς.
Ο μη-κερδοσκοπικός/μη κυβερνητικός οργανισμός ΙΝΤΕΞ - Έρευνα και Διάλογος ιδρύθηκε το 2004
με σκοπό τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας, την παρέμβαση στη διαμόρφωση πολιτικής και
την ανάπτυξη προγραμμάτων με πολιτισμικά, κοινωνικά και πολιτικά θέματα που σχετίζονται με
την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θα ήθελα με την παρούσα επιστολή, να προσκαλέσω εσάς ή/ και εκπρόσωπο της Υπηρεσίας
σας για να συμμετάσχετε στο Φόρουμ Ενδιαφερομένων Μερών του προγράμματος αφού
αυτό άπτεται θεμάτων που πιθανώς να σας ενδιαφέρουν. Η πρώτη συνάντηση του Φόρουμ
θα πραγματοποιηθεί στις 25 Μαΐου 2011, στις 15:45 – 17:45. Θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί
σας με τον καθορισμένο χώρος συνάντησης. Στο μεταξύ παρακαλώ όπως μας επιβεβαιώσετε
τη συμμετοχή σας.
Ευχαριστώ για τη συνεργασία και παραμένω στη διάθεσή σας,

Γιούλη Τάκη
Ανώτερη Ερευνήτρια

