کار برای جوانان:
جوانان همبستگی اکنون
برنامه کارآفرینی

چشم انداز

کاوش
موفقیت

راه حل

مراحل کار

آیا شما بین ( )18تا ( )30هستید؟
آیا می خواهید رؤیای شروع کسب و کار خود ار تحقق بخشید؟ آیا عالقه مند به داشتن کسب و کار خود در یونان
می باشید؟
شما خواسته و ایده ار دارید اما احساس می کنید که ابزارهای الزم ار برای شروع کار ندارید؟

دیگر نه!
زی ار سازمان همبستگی اکنون ( ،)SolidarityNowبا پشتیبانی کمیته بین المللی امداد ( )IRCو با
همکاری بنیاد اجتماعی  ،Knowlیک برنامه آموزشی رایگان به مدت  40ساعت با عنوان "کار آفرینی
برای جوانان" در آتن برگزار می کند.

در این برنامه جامع ،شما دانش و مهارت های الزم برای شروع کار به صورت حرفه ای ار کسب
می کنید و همچنین اصول اساسی کار آفرینی و نحوه شروع یک کسب و کار موفق را یاد می گیرید.
دیگر چه؟
( )۴0نفر از شرکت کنندگان که دوره ار با موفقیت پشت سر بگذارند ،بودجه اولیه جهت شروع کسب
و کار خود ار دریافت خواهند کرد .ضمن این که این ( )۴0نفر در برنامه ویژه ای ،از طرف کارآفرینان
و مربیان حرفه ای مشاوره و راهنمایی های الزم ار دریافت خواهند کرد !
منتظر چه هستید؟
اطالعات کامل برنامه ار مطالعه کرده و سپس درخواست خود ار در فرم آنالین زیر پر کنید!

یکی از این ( )330جایگاه به شما تعلق دارد.
زی ار !business (is) for YOUth
شرایط شرکت شرکت در برنامه:
• در طول مدت زمان برگزاری این برنامه ،شرکت کنندگان باید در آتن مستقر باشند.
• شرایط سنی شرکت در برنامه :از  18تا  30سال.
• پناهندگان و متقاضیان درخواست پناهندگی که به صورت قانونی در یونان اقامت دارند و
اشخاصی که از حمایت بین المللی در یونان بهره مند هستند و مهاجرانی که اجازه اقامت در
یونان ار دارند و اتباع یونانی که دارای شغل نمی باشند .
• مهارت در حداقل یکی از زبان های ذکر شده :یونانی یا انگلیسی یا عربی یا فارسی یا
فرانسوی.

انتخاب شرکت کنندگان
انتخاب نهایی از طریق مصاحبه شخصی انجام خواهد شد.
حداکثر تعداد شرکت کنندگان ( )330نفر می باشد.
مدت زمان برنامه:
برنامه در ( )15مرحله جداگانه شامل ( )۴0ساعت آموزش (در طول چهار هفته) اج ار می گردد.
روزها و ساعات دروس به زودی به شرکت کنندگان اعالم خواهد شد.
هزینه:
شرکت در برنامه برای همه شرکت کنندگان رایگان می باشد.
مدرک
به تمامی شرکت کنندگانی که دوره آموزشی ار با موفقیت به اتمام برسانند گواهینامه حضور اعطا
می شود.
جهت شرکت در این برنامه آموزشی بر روی لینک زیر کلیک کنید.

Application form to participate in the training program
Business for Youth
جهت اطالعات بیشترyouth@solidaritynow.org :

این پروژه از طرف  Citi Foundationو با مشارکت کمیته بین المللی امداد ) ،)IRCپشتیبانی مي
شود.
با همکاری سازمان

