
 

 

 

 

Ευρωπαίος  
Κοινωνικός Επιχειρηματίας 

5ον Ενημερωτικό 
φυλλάδιο 

Ιούλιος 2021 

Το έργο "European Social Entrepreneur" είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ που στοχεύει στη διάδοση καλών πρακτικών 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της κατάρτισης εργαζομένων σε θέματα νεολαίας, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν 

καινοτόμες δεξιότητες στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για νέους, προωθώντας την ενεργό συμμετοχή 

τους στις τοπικές κοινωνίες. 

Οι ικανότητες ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένας συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων κατάλληλων 

για το εκάστοτε πλαίσιο και όπου:  

• η γνώση αποτελείται από τα γεγονότα και τα στοιχεία, τις έννοιες, τις ιδέες και τις θεωρίες που είναι ήδη 

καθιερωμένες και υποστηρίζουν την κατανόηση ενός συγκεκριμένου τομέα ή θέματος,  

• οι δεξιότητες ορίζονται ως η ικανότητα και η δυνατότητα να εκτελούνται διαδικασίες και να χρησιμοποιούνται οι 

υπάρχουσες γνώσεις για την επίτευξη αποτελεσμάτων,  

• οι στάσεις περιγράφουν τη διάθεση και τις νοοτροπίες για να ενεργεί ή να αντιδρά σε ιδέες, πρόσωπα ή 

καταστάσεις.  

Οι βασικές ικανότητες είναι εκείνες που χρειάζονται όλα τα άτομα για την προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την 

απασχολησιμότητα, την κοινωνική ένταξη και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά. Αναπτύσσονται σε μια προοπτική δια βίου 

μάθησης, από την πρώιμη παιδική ηλικία σε όλη την ενήλικη ζωή, και μέσω της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης.  

Το Πλαίσιο Αναφοράς (2018) ορίζει οκτώ βασικές ικανότητες, μεταξύ των οποίων η 7η είναι η ικανότητα 

επιχειρηματικότητας.  
«Ικανότητα επιχειρηματικότητας» αναφέρεται στην ικανότητα να ενεργεί κανείς βάσει ευκαιριών και ιδεών και να τις 

μετατρέπει σε αξίες για τους άλλους. Βασίζεται στη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη και την επίλυση προβλημάτων, την 

ανάληψη πρωτοβουλιών και την επιμονή και την ικανότητα συνεργασίας για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση έργων που 

έχουν πολιτιστική, κοινωνική ή εμπορική αξία.  
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Το έργο αυτό  χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Αυτή 
η δημοσίευση αντικατοπτρίζει  τις  απόψεις  μόνο του συγγραφέα και η  Επιτροπή δεν 
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν.  

www.socialentrepreneur.eu Ακολουθείστε μας: 

         
 

ΕΙΚΟΝΙΚΉ ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ  
Η ημερομηνία λήξης του έργου European Social Entrepreneur-ESE 

παρατάθηκε έως τον Ιανουάριο του 2022 λόγω των περιορισμών του 

Covid.  Η σύμπραξη αποφάσισε έτσι να προσθέσει ένα νέο 

αποτέλεσμα, τη διεξαγωγή πολλών συνεντεύξεων σε κάθε χώρα 

εταίρο. Η ιδέα αυτής της εικονικής περιήγησης είναι να λάβουμε 

γενικά σχόλια από επιτυχημένες κοινωνικές επιχειρήσεις, να 

ενημερώσουμε και να εκπαιδεύσουμε το κοινό μας σχετικά με τις 

υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές και ο απώτερος στόχος είναι να 

ιντριγκάρουμε τους ενδιαφερόμενους για τον τομέα της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας. 

Στο κανάλι μας στο Youtube "European Social Entrepreneur" είναι 

διαθέσιμες οι συνεντεύξεις.  

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ για ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ 

Λόγω των περιορισμών Covid, η κατάρτιση στην Κύπρο, αναβλήθηκε για τον Σεπτέμβριο 2021. Οι εταίροι προετοιμάζουν το 

θεωρητικό-πρακτικό υλικό για τους Youth Workers. Κατά τη διάρκεια των 3 ημερών κατάρτισης, θα συζητήσουμε διάφορα 

θέματα όπως: τι είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα, ποιος είναι ο κοινωνικός επιχειρηματίας, πώς να ξεκινήσει ένα σχέδιο 

κοινωνικής επιχείρησης, καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου, πού να βρει κανείς χρηματοδότηση για μια κοινωνική επιχείρηση 

και ο αντίκτυπος των κοινωνικών επιχειρήσεων.   

Ακολουθήστε μας στην ιστοσελίδα μας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερώνεστε πάντα για τις δραστηριότητες 

του έργου ESE. 

 

 

https://www.facebook.com/ESEerasmus/
https://www.instagram.com/ese.erasmus/
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