Project Future 3ος και 4ος κύκλος σε αριθμούς.

1.27 Εκατομύρια

Ευρώ€

επένδυση από την Τράπεζα
Πειραιώς

947

νέοι εκπαιδεύτηκαν συνολικά

650

συνεργαζόμενες επιχειρήσεις,
με το Project Future
και το ReGeneration, έχουν
προσλάβει κάποιον απόφοιτο
του προγράμματος.

JOB

Ο ένας από τους 2
που εκπαιδεύτηκε
στο Project Future έχει ήδη
απορροφηθεί στην εργασιακή
αγορά στην Ελλάδα

72%

που παρακολούθησαν
εξειδικευμένα προγράμματα
Project Future δεν εργάζονταν.

Πρόσβαση σε πάνω από

8.500 on line courses
μέσω της πλατφόρμας του
LinkedIn Learning

Εναρμόνιση με τον Στόχο 4,
Βιώσιμης Ανάπτυξηςτων Ηνωμένων Εθνών

Το Κοινωνικό Αποτύπωμα (SROI)
από το πρόγραμμα

Μετρώντας την Αξία
που δημιουργήθηκε βάσει του SROI
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης το πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε
παρουσιάζει έναν δείκτη κοινωνικής απόδοσης ίσο με 3,10:1. Γεγονός που σημαίνει πως για
κάθε ένα ευρώ που επενδύθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς για τον 3ο και 4ο κύκλο του
προγράμματος “Project Future” παρήχθησαν 3 περίπου ευρώ κοινωνικής αξίας.

Project Future

Τι είναι το SROI
Το Social Return on Investment (SROI) είναι ένα
διεθνές πρότυπο για τη μέτρηση και απόδοση της
αλλαγής και της ευρύτερης έννοιας της αξίας. Η
Τράπεζα Πειραιώς έχει χρησιμοποιήσει το SROI
προκειμένου να κατανοήσει τις επιπτώσεις των
δραστηριοτήτων της και να δείξει πώς αντιλαμβάνεται
την αξία που δημιουργείται, πώς μπορεί να τη
διαχειριστεί και πώς μπορεί να την αποδείξει βάσει

Το Project Future και θέσεις Εργασίας σε Νέους
διεθνών πρακτικών και μεθοδολογιών.
Τη μελέτη για λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς
ανέλαβε το Κέντρο Αειφορίας (CSE), που είναι
εξειδικευμένος σύμβουλος σε θέματα Εταιρικής
Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, διαθέτει την
απαραίτητη τεχνογνωσία καθώς και την εμπειρία στη
μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του
SROI.

Η Τράπεζα Πειραιώς, αντιλαμβανόμενη τα προβλήματα
των νέων πτυχιούχων, οι οποίοι παραμένουν εκτός
αγοράς εργασίας, αποφάσισε να δημιουργήσει το
πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας Project Future.

Project Future με τον 3ο και 4ο κύκλο.
Οι νέοι κύκλοι του προγράμματος είχαν θετικότερο
κοινωνικό-οικονομικό αποτύπωμα στους
συμμετέχοντες του προγράμματος.

To Project Future υλοποιείται σε συνεργασία με το
ReGeneration, το μεγαλύτερο πρόγραμμα
εκπαίδευσης και αμειβόμενης απασχόλησης για νέους.

Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι η
γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και της εύρεσης μίας θέσης στην
ελληνική αγορά εργασίας. Πιο αναλυτικά , οι στόχοι
του προγράμματος είναι:

Με γνώμονα την επιτυχία των δύο πρώτων κύκλων, η
Τράπεζα Πειραιώς αποφάσισε την συνέχιση του

Μεθοδολογία
Το Κέντρο Αειφορίας (CSE ) βάσει ειδικού
ερωτηματολογίου που στηρίζεται στα διεθνή πρότυπα
SROI, ήρθε σε επαφή με όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη
που είτε συνεισέφεραν στη μελέτη, χρηματοδότηση και
υλοποίηση του προγράμματος, είτε επωφελήθηκαν από

το πρόγραμμα αυτό. Συγκεκριμένα, συνέλεξε στοιχεία
από τα αρχεία της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ έγιναν
προσωπικές συνεντεύξεις με νέους που συμμετείχαν
στο πρόγραμμα καθώς και εταιρείες που βοήθησαν
στην ολοκλήρωση του προγράμματος.

•

Η εξειδικευμένη εκπαίδευση των νέων, ώστε να αποκομίσουν τα απαραίτητα εφόδια
που θα τους καταστήσουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς και έτοιμους να διεκδικήσουν
μια θέση που ταιριάζει στο προφίλ τους, στην ελληνική αγορά εργασίας.

•

Η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των νέων, που έχουν ολοκληρώσει
τις σπουδές τους και των επιχειρήσεων που αναζητούν καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.

•

Η ανάδειξη του τρόπου με τον οποίο η Τράπεζα Πειραιώς διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο
στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και στην ανάπτυξη της χώρας, στηρίζοντας
με συνέπεια την υγιή επιχειρηματικότητα.

Testimonies
«Θα το έκανα το πρόγραμμα και δωρεάν και μόνο για την ικανοποίηση
να βλέπει κανείς να εκπαιδεύονται τόσα νέα ταλέντα»
Convert Group

«Το πιο σημαντικό που έχω κάνει μέχρι τώρα για να βρω δουλειά»
Συμμετέχοντας στον 3ο Κύκλο

«Ήρθα σε επαφή με εταιρείες και αυτό οδήγησε στην επαγγελματική μου
αποκατάσταση»
Συμμετέχοντας στον 3ο Κύκλο

