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Το "European Social Entrepreneur" είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ που στοχεύει στη διάδοση καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω 

της κατάρτισης για εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας για καινοτόμες δεξιότητες στον τομέα της νεανικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας για 

την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινότητας. 

   ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ESE 
 

 

Ακολουθούν οι τελευταίες εξελίξεις του έργου ESE 

• Λειτουργικό μάθημα για την κοινωνική καινοτομία, μια μικρής διάρκειας κατάρτιση 3 ημερών που έγινε στην Κύπρο, το Σεπτέμβριο του 

2021  για τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας και το προσωπικό 

• Λειτουργικά εργαστήρια για εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας και νέους σε κάθε χώρα εταίρο  

• Τελευταία διακρατική συνάντηση στην Πορτογαλία 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
Μετά τη μικρής διάρκειας κατάρτιση το Σεπτέμβριο του 2021, οι εταίροι του έργου ESE διοργάνωσαν 

δύο τοπικές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχαν εργαζόμενοι στο τομέα της νεολαίας, 

επαγγελματίες του τομέα και νέοι συμπεριλαμβανομένων και ατόμων που βρίσκονται σε 

μειονεκτική θέση, για να μιλήσουν για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και να μεταδώσουν σε 

τοπικό επίπεδο τις γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης στην Πάφο. 



 

Το έργο χρηματοδοτήθηκε  με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής .  Η 
παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα  και η 
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Τον Δεκέμβριο του 2021 οι εταίροι του έργου ESE συναντήθηκαν στη Λισαβόνα 

της Πορτογαλίας για την τελευταία συνάντηση του έργου. Ήταν μια ευκαιρία να 

συζητηθούν τα τελικά στάδια του έργου και όλες οι δραστηριότητες που πρέπει 

να υλοποιηθούν πριν από τη λήξη του. 

www.socialentrepreneur.eu Follow us: 

         
 

Αποχαιρετισμός... 

Οι εργασίες του έργου ESE ολοκληρώνονται στις 31 Ιανουαρίου 2022. Όλοι οι εταίροι που 

συμμετείχαν στην υλοποίησή του κατά τη διάρκεια αυτών των 30 μηνών θα ήθελαν να 

ευχαριστήσουν τους αναγνώστες που μας ακολούθησαν καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας. 

Ελπίζουμε ότι το έργο μας, σας άφησε νέες γνώσεις, ιδέες και ότι σας ενέπνευσε στον τομέα της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας και σε πολλά άλλα. 

Μην ξεχάσετε να κατεβάσετε δωρεάν το εγχειρίδιο μας για την κοινωνική επιχειρηματικότητα* 

από την ιστοσελίδα μας https://socialentrepreneur.eu/outcomes/ 

*διαθέσιμο στα αγγλικά, ιταλικά, γαλλικά, πορτογαλικά, ρουμανικά και ελληνικά 

https://www.facebook.com/ESEerasmus/
https://www.instagram.com/ese.erasmus/
https://socialentrepreneur.eu/outcomes/

