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Διακρατική Έκθεση των εμποδίων και των αναγκών που έχουν εντοπιστεί αναφορικά με 
τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανέργους που τους εμποδίζουν να γίνουν 
αυτοαπασχολούμενοι ή επιχειρηματίες.

Αναγνώριση προτύπων και κοινών αναγκών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και η ανίχνευση 
των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων των  εταίρων του έργου.

Πρόγραμμα Δράσης Ηλικιωμένων Επιχειρηματιών 
Πρόγραμμα δράσης για την εκπαίδευση ενηλίκων που παρέχει εκπαίδευση και καθοδήγηση 
σε μεγαλύτερους σε ηλικία ανέργους που ενδεχομένως γίνουν αυτοαπασχολούμενοι ή 
επιχειρηματίες. 

Το Πρόγραμμα Δράσης Ηλικιωμένων Επιχειρηματιών αποτελείται από ένα πρόγραμμα 
εκπαίδευσης, τις κατευθυντήριες γραμμές για εκπαιδευτές και μέντορες, καθώς και από 
συστάσεις πολιτικής και μελέτες περίπτωσης.

Πλάνο Διάχυσης και Στρατηγική Αξιοποίησης 
Συμπεριλαμβάνεται μια ειδική ιστοσελίδα, έντυπο υλικό, δραστηριότητες δικτύωσης και 
κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο (με αριθμό 2014 1-R001-KA204-002700) έχει χρηματοδοτηθεί με την 
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω του προγράμματος ERASMUS +.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της, και η 
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να 
γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Erasmus +

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΣΤΟΧΟΙ

Το έργο MYBUSINESS έχει ως στόχο να προωθήσει την 
επανένταξη στην αγορά εργασίας των μεγαλύτερων σε ηλικία 
ανέργων, ενδυναμώνοντάς τους μέσω της εκπαίδευσης και 
της κατάρτισης για να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση 
και να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες και το 
πνεύμα τους.

Δημιουργία ένα εξατομικευμένου προγράμματος προσαρμοσμένο στις ανάγκες 
των ηλικιωμένων ανέργων που ενδιαφέρονται να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι ή 
επιχειρηματίες.
Ενίσχυση των επιχειρηματικών τους δεξιοτήτων βάσει των αναγκών και των 
ικανοτήτων τους, αξιοποιώντας την εμπειρία τους και ενισχύοντας την 
αυτοπεποίθησή τους.
Μελέτη σε βάθος της κατάστασης και τις προοπτικές απασχόλησης των 
ηλικιωμένων ανέργων στην Ευρώπη.
Έρευνα και ανάλυση των αναγκών και των δυνατοτήτων τους για την προώθηση 
της δημιουργίας επιχειρήσεων.
Προώθηση της επιχειρηματικότητας, της αυτοαπασχόλησης και της ενεργού 
γήρανσης, βοηθώντας τους μεγαλύτερους σε ηλικία να παραμείνουν οικονομικά 
και κοινωνικά ενεργοί.
Απελευθερώση των επιχειρηματικού δυναμικού των μεγαλύτερων σε ηλικία στην 
Ευρώπη, με την άρση των υφιστάμενων εμποδίων.
Προσφορά στην ομάδα-στόχο της ευκαιρίας της αυτοαπασχόλησης και της 
αυτο-εκπλήρωσης μέσω της δια βίου μάθησης.
Συμμετοχή και δέσμευση των εμπλεκομένων στις δραστηριότητες του έργου.
Διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση 
της εφαρμογής του στο μέλλον και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές.
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