
 

 

 

Δεξιότητες στην Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητα 
Υποστήριξη για την απόκτηση και 
ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων στην 
κοινωνική επιχειρηματικότητα 

Οι εταίροι του έργου 

IED – Ινστιτούτο Ανάπτυξης 
Επιχειρηματικότητας - Ελλάδα 

www.ied.eu 

CO-LABORY - Ιταλία 

www.co-labory.com 

Mitra France - Γαλλία 

FB: @mitrafr 

ACTA Center - Ρομανία 

www.actacenter.ro 

CCIF Cyprus – Cross Culture International 
Foundation Cyprus – Κύπρος 

www.ccifcyprus.com 

CAI - Conversas Associacao Internacional  

http://www.cai.org.pt/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EUROPEAN SOCIAL 
ENTREPRENEUR 

Ενδυνάμωση της νεολαίας στον 
τομέα της Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας! 

 

Επαγγελματική Εξέλιξη  
Υποστήριξη των εργαζομένων στον τομέα 
της νεολαίας για την ενίσχυση της 
επαγγελματικής τους ανάπτυξης 

 

Μέθοδοι κοινής χρήσης 
Υποστήριξη των εργαζομένων στον τομέα 
της νεολαίας για την ανταλλαγή 
αποτελεσματικών μεθόδων για την 
επίτευξη περιθωριοποιημένων νέων 

 

Μείωση της Φτώχειας  
Ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά 
εργασίας, της απόκτησης δεξιοτήτων και 
της μείωσης της φτώχειας 

 

Άτομα με ιδιαιτερότητες  
Προώθηση καινοτόμων πρακτικών 
εργασίας, μάθησης και επικοινωνίας 
μεταξύ ατόμων με ιδιαιτερότητες 

 

Βελτίωση Εκπαιδευτών 
Βελτίωση του επιπέδου των ικανοτήτων και 
των βασικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ 

socialentrepreneur.eu 

 
 

 
@ESEerasmus 

 

@ese.erasmus 

 

 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα 

περιεχόμενα αυτής της δημοσίευσης απηχούν αποκλειστικά τις 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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Καινοτομία έργου 

"Η γνώση είναι δύναμη" και αυτό το έργο, " 
European Social Entrepreneur (ESE)" προωθεί 
την ενδυνάμωση των νέων αναπτύσσοντας ένα 
σύνολο εργαλείων που θα βελτιώσουν τις 
γνώσεις τους στον τομέα της 
επιχειρηματικότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
κοινωνική επιχειρηματικότητα, η οποία 
συνδυάζει την επιχειρηματική διάσταση με την 
κοινωνική.  
 
Η ιδέα του έργου προέκυψε από τη βούληση της 
εταιρικής σχέσης για τη δημιουργία ενός 
αποτελεσματικού και επαναλαμβανόμενου 
μοντέλου σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διάδοση 
τεχνικών ένταξης στον κοινωνικό επιχειρηματικό 
τομέα. 

 
Το έργο στοχεύει στην προώθηση της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης και στην παροχή 
εξατομικευμένων ευκαιριών μάθησης στους 
εκπαιδευόμενους. Οι εργαζόμενοι στον τομέα 
της νεολαίας θα είναι σε θέση να μεταδίδουν και 
να διαδίδουν τις δεξιότητες που χρειάζονται οι 
νέοι της επικράτειάς τους. Όλα τα παραγόμενα 
υλικά θα διατεθούν στο διαδίκτυο για να 
αυξήσουν τον αντίκτυπο και να ενθαρρύνουν τις 
μειονότητες και τα άτομα που βρίσκονται σε 
αγροτικές περιοχές να βελτιώσουν τις δεξιότητές 
τους. 

 

Ομάδες Στόχοι  

 Νέα άτομα (ειδικότερα μειονότητες νέων) 
 Εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας  
 Οργανισμοί νέων  
 Τοπικές κοινότητες 
 Εταιρίες 
 Κέντρα απασχόλησης και σχολεία  
 Ενδιαφερόμενα μέλη 

 

Αποτελέσματα  

Εγχειρίδιο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας   

Το εγχειρίδιο αυτό θα περιέχει τα αποτελέσματα της 
συγκριτικής μελέτης στην Ευρώπη σχετικά με τις 
υφιστάμενες επιτυχημένες κοινωνικές επιχειρήσεις οι 
οποίες έχουν  σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο στις 
περιοχές που δραστηριοποιούνται. Επίσης, θα παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους προσέγγισης και 
διδασκαλίας των νέων για το πώς μπορούν να 
ξεκινήσουν τη δική τους κοινωνική επιχείρηση. 
 

Δραστηριότητες  

 Εκπαίδευση στην Κύπρο  

Θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση των εργαζομένων στον 
τομέα της νεολαίας στην Κύπρο σχετικά με το πώς να 
προσεγγίσουν τις μειονότητες νέων και πώς να τους 
βοηθήσουν να κατανοήσουν τη σημασία του να είναι 
ενεργοί πολίτες, να γνωρίζουν τα απαραίτητα στοιχεία για 
να ξεκινήσουν μια επιχειρηματική ιδέα,  και να 
αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις για την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα 
 

 Εκπαίδευση των εργαζομένων στον 
τομέα της νεολαίας στην κάθε χώρα 
εταίρο (6 εκδηλώσεις) 

 
 

 Εκπαίδευση των νέων στην κάθε χώρα 
εταίρο (6 εκδηλώσεις) 

 

 

 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ 

socialentrepreneur.eu 

 

  @ESEerasmus 

  @ese.erasmus 

 

 

 

 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την βοήθεια της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα περιεχόμενα αυτής της 

δημοσίευσης απηχούν αποκλειστικά τις 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. 


