Talent Coaching for Youth 2018
Χρήσιμες Πληροφορίες

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να συμμετέχετε στο Talent
Coaching for Youth 2018!
Λίγα λόγια για την Δράση
Το Talent Coaching for Youth, αποτελεί μια πρωτοβουλία του HCA που στόχο
της έχει την εθελοντικά στήριξη νέων φοιτητών που βρίσκονται αντιμέτωποι
με την εισαγωγή τους στην αγορά εργασίας. Kρίναμε ότι μια προσπάθεια που θα
εστίαζε αμιγώς στους νέους, που αποτελούν τον πληθυσμό με τα υψηλότερα
ποσοστά ανεργίας στην χώρα, θα προσέφερε σημαντικό κοινωνικό έργο,
ιδιαίτερα εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στην ελληνική εργασιακή
πραγματικότητα σήμερα.
Η δράση Talent Coaching for Youth ξεκίνησε πιλοτικά τον Μάρτιο του 2017
και ο πρώτος κύκλος ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2017 με την συνεργασία
μας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, όπου προσφέρθηκε coaching
σε 20 μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Από πλευράς HCA εργάστηκαν για αυτό το έργο 14 coaches και
προσφέρθηκαν 150 ώρες bro bono coaching.
Tα αποτελέσματα της δράσης αυτής χαρακτηρίστηκαν εξαιρετικά από το
εκπαιδευτικό ίδρυμα και τους φοιτητές, ενώ η ανατροφοδότηση των εθελοντών
coaches που συμμετείχαν μας επέτρεψε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω
βελτιώσεις στη διαχείριση της πρωτοβουλίας αυτής.
Φέτος προχωράμε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Σε
συνέχεια της επικοινωνίας μας με το Γραφείο Καριέρας του Πανεπιστημίου, η
έναρξη της κοινής μας δράσης ορίζεται από τον Νοέμβριο 2018 και η λήξη της στο
τέλος του Μαΐου 2019.
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Προϋποθέσεις συμμετοχής
• Συμμετέχουν μόνο οικονομικά ενήμερα μέλη του HCA
• Απαιτείται εκπαίδευση στο coaching από αναγνωρισμένο φορέα
• Απαιτείται ελάχιστος αριθμός ωρών εμπειρίας coaching (coaching log): 80
ώρες
Ρόλος της Project Management Team (PMT)
• Για την εύρυθμη λειτουργία του Talent Coaching for Youth, έχει
δημιουργηθεί μια ομάδα διαχείρισης του έργου (PMT - Project Management
Team) η οποία αποτελείται από 3 μέλη του HCA και έχει τη συνολική ευθύνη της
διαχείρισης του προγράμματος.
• Σε περίπτωση προβλημάτων με τα χρονοδιαγράμματα ή με τη γενικότερη
ροή, οι εθελοντές coaches μπορούν να απευθύνονται στα μέλη της ομάδας
διαχείρισης του έργου (PMT).

Διαδικασία Επιλογής Εθελοντών
• Η διαδικασία επιλογής των εθελοντών coaches που συμμετέχουν στο
Talent Coaching for Youth Project, πραγματοποιείται από την Επιτροπή
Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από 3 coaches/ μέλη του Συνδέσμου.
• Η Επιτροπή Αξιολόγησης αξιολογεί τις αιτήσεις συμμετοχής ως προς την
κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής.
• Οι αιτήσεις συμμετοχής που καλύπτουν με επιτυχία τις προϋποθέσεις,
προχωρούν στο επόμενο στάδιο, όπου πραγματοποιείται το ταίριασμα coachcoachee.
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Όροι Συμμετοχής και Οφέλη για τον Coach
• Δέσμευση για τον χρόνο που έχει ορίσει ο ίδιος ο coach ότι θα παρέχει στην
δράση (το ελάχιστο ανά coachee 8 ώρες coaching) και καταγραφή των ωρών σε
coaching log.
• Τήρηση του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος της δράσης.
• Δέσμευση συμμετοχής σε δύο προγραμματισμένα supervision sessions
κατά τη διάρκεια των οποίων θα γίνεται και η ανάλογη ενημέρωση για την πορεία
της δράσης για κάθε συμμετέχοντα coach.
• Χρησιμοποίηση των προσωπικών εργαλείων και μοντέλου coaching σε
συνδυασμό με τις γνώσεις από την ενημέρωση για θέματα που αφορούν στη
διαχείριση καριέρας για την πραγματοποίηση των συναντήσεων.
• Ενημέρωση σε τακτά χρονικά διαστήματα από τον συντονιστή του
προγράμματος που θα ορισθεί από τη PMΤ σχετικά με την πορεία της δράσης.
• Υπογραφή συμφωνητικού με το HCΑ στο οποίο διευκρινίζεται το πλαίσιο
συνεργασίας του εθελοντή coach καθώς και η έγγραφη δέσμευσή του να τηρεί τα
ανωτέρω.
• Παραλαβή του εγγράφου coaching log και αξιολόγηση του coaching
προγράμματος από τον φοιτητή – coachee με τη λήξη του προγράμματος και
παράδοση αυτού στην ομάδα διαχείρισης του έργου (PMT).
• Αξιολόγηση του coaching προγράμματος από τον εθελοντή coach και
παράδοση του σχετικού εγγράφου στην ομάδα PMT με τη λήξη του
προγράμματος.
• Μετά το τέλος του προγράμματος το HCA/ EMCC Greece θα παρέχει
βεβαίωση των ωρών coaching που έχει προσφέρει ο εθελοντής coach (βασισμενες
στο coaching log) οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πιστοποίηση ή
ανανέωση της άδειας του coach.
Η Οργανωτική Επιτροπή,
Αμάντα Μαλούχου -Νίκη Κουλούρη- Βάσια Μανίκα
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