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Ο «Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Επιχειρηματίας» είναι ένα έργο του Erasmus+  που στοχεύει στη 

διάδοση καλών πρακτικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της κατάρτισης νέων που μπορούν να 

παρέχουν καινοτόμες δεξιότητες σχετικά με το κοινωνικό επιχειρηματικό πεδίο στους νέους καθώς 

και την ενεργό συμμετοχή τους και ολόκληρης της τοπικής κοινότητας. 

  1η Συνάντηση 

Αγαπητοί φίλοι του ESE, η πρώτη συνάντηση του έργου ESE πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία, στην πόλη Τράνι, στις 

28 Οκτωβρίου. Οι εκπρόσωποι όλων των οργανισμών που συμμετέχουν στο έργο ήταν παρόντες. Οι CO-LABORY από 

Ιταλία, Cross Culture International Foundation Cyprus Ltd από Κύπρο, MITRA FRANCE από Γαλλία, IED-Ινστιτούτο 

Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας από Ελλάδα, CAI – Conversas Associacao Internacional από Πορτογαλία και ACTA 

- Asociatia Centrul European pentru Integrare Socioprofesionala από Ρουμανία. 

Οι εταίροι συζήτησαν σχετικά με τις δραστηριότητες του έργου και με όλα τα θέματα που αφορούν τη διάδοση και 

την προώθηση του έργου και των εφαρμογών του με την καλύτερη δυνατή ποιότητα. 

Όλοι οι οργανισμοί θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση του «Εγχειριδίου για την κοινωνική επιχειρηματικότητα» 

που θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα συγκριτικής μελέτης στην Ευρώπη σχετικά με τις επιτυχημένες κοινωνικές 

επιχειρήσεις με σημαντική κοινωνική επίδραση στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται. 

Το Εγχειρίδιο επίσης θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους προσέγγισης και κατάρτισης σε νέους, 

συγκεκριμένα σε νέους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, πώς να ξεκινήσουν μια startup, με στόχο πάντα την 

κοινωνική επιχείρηση. 



 

 

 

"Νέοι και κοινωνική επιχείρηση" 

Οι εταίροι βρίσκονται στη διαδικασία υλοποίησης της πρώτης Τοπικής εκδήλωσης 

του έργου ESE με τη συμμετοχή της τοπικής κοινότητας και να ενημερώσουν τους 

ενδιαφερόμενους σχετικά με το έργο και τις δραστηριότητες του. 

Κατά η διάρκεια των εκδηλώσεων, οι εταίροι θα διαδώσουν πληροφορίες σχετικά 

με το έργο και το δίκτυο τους. 

Μία από τις προτεραιότητες του έργου είναι η προώθηση της συμμετοχής, της 

σύνδεσης και της ενίσχυσης των νέων κυρίως εκείνων που ανήκουν σε ευπαθείς 

ομάδες. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε μας  

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Τα 

περιεχόμενα αυτής της δημοσίευσης απηχούν αποκλειστ ικά τ ις  απόψεις  των 

συντακτών της και  σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι  απηχούν τις  

απόψεις της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που  περιέχει αυτή η δημοσίευση .  
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