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Το “European Social Entrepreneur” είναι ένα έργο Erasmus+ που στοχεύει στην διάδοση καλών 

πρακτικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της κατάρτισης των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας. 

Βλέποντας την ενεργό  συμμετοχή τους καθώς και ολόκληρης της κοινωνίας,  παρέχουν στους νέους 

καινοτόμες δεξιότητες σχετικά με τον τομέα της κοινωνικής επιχείρησης. 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Ένα από τα κύρια αποτελέσματα του έργου European Social Entrepreneurs – ESE  είναι η δημιουργία 

ενός εγχειριδίου που περιέχει κατευθυντήριες γραμμές για τις συγκριτικές μελέτες στην Ευρώπη 

σχετικά με τις μεθόδους διδασκαλίας για την προσέγγιση των νέων, συμπεριλαμβανομένων και των 

νέων που ανήκουν σε μειονεκτικές ομάδες, σχετικά με τον τρόπο έναρξης μιας νέας επιχείρησης, 

ιδίως μιας κοινωνικής επιχείρησης.  

Στόχος του Εγχειριδίου για την κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχής ή 

της δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων, ιδίως για τους νέους που ανήκουν σε μειονεκτούσες 

ομάδες. Χάρη στο εγχειρίδιο που θα συγκεντρώνει επιτυχείς ιστορίες, μαρτυρίες και καλά 

παραδείγματα, θα είμαστε σε θέση να εμπλέξουμε τους νέους σε τοπικό επίπεδο και να τους 

ενεργοποιήσουμε ξανά. 
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΡΕΥΝΑ 

 

Αυτή τη στιγμή, οι εταίροι ασχολούνται με το πρώτο βήμα στη φάσης της 

κατασκευής του εγχειριδίου, δηλαδή την ερευνητική φάση των case studies 

σχετικά με παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων, κοινωνικών επιχειρήσεων 

που περιλαμβάνουν νέους που ανήκουν σε μειονεκτικές ομάδες και εργαλεία για 

την υποστήριξη της ίδρυσης μια κοινωνικής επιχείρησης ή εργαλεία για την 

υποστήριξη νέων ανθρώπων στην ανάπτυξη ενός κοινωνικού επιχειρηματικού 

σχεδίου. Η έρευνα αυτή θα παρέχει μια επισκόπηση των διαφορών σε σχέση με 

τις κοινωνικές επιχειρήσεις σε κάθε χώρα των εταίρων 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  

 

Τον Ιούλιο του 2020 θα πραγματοποιήσουμε στην Κύπρο ένα μάθημα θεωρητικής 

και πρακτικής κατάρτισης για εργαζόμενους που ασχολούνται με θέματα νεολαίας 

σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης νέων που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες 

και θα τους βοηθήσουμε να κατανοήσουν όχι μόνο τη σημασία της ενεργού 

συμμετοχής αλλά και τα απαραίτητα στοιχεία για να ξεκινήσουν μια 

επιχειρηματική ιδέα και να αποκτήσουν γνώσεις όσον αφορά την κοινωνική 

επιχειρηματικότητα. 

Εργάζεστε σε θέματα νεολαίας; Θα θέλατε να συμμετάσχετε στην εκπαιδευτική 

δραστηριότητα που δημιουργήσαμε  για την κοινωνική καινοτομία; 

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ: europeansocialentrepreneur@gmail.com 

Ή ακολουθήστε την ιστοσελίδα μας και τα μέσα δικτύωσης ώστε να μένετε πάντα 

ενημερωμένοι σχετικά με τις δραστηριότητες του έργου ESE. 

 

 

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. 

 

www.socialentrepreneur.eu Ακολουθήστε μας:    
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