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Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο 
 Διακρατική έκθεση για τις 

 επιτυχημένες ιστορίες και τις καλές 
πρακτικές 

 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας 

 Πρόγραμμα  Σπουδών Ευρωπαϊκής 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

 Δραστηριότητες  
κοινοπραξίας και  
επόμενα βήματα 

 

O   διακρατική έκθεση, που ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο 
του 2020 περιλαμβάνει ένα σύνολο συστάσεων (δείτε 
πίνακες στη σελίδα 3) για την ενίσχυση της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας και τα βασικά σημεία για τη βελτίωση 
της κατάρτισης, της υποστήριξης, της ανταλλαγής καλών 
πρακτικών και της δικτύωσης. Αποτελεί τη βάση για την 
εκπόνηση του Πρόγραμμα @ESEN και Πρόγραμμα Σπουδών, 
αλλά είναι επίσης ένα αυτόνομο έγγραφο, χρήσιμο σε όποιον 
ενδιαφέρεται για το θέμα. 
 
Η έκθεση βασίζεται στη συνολική διασταυρούμενη ανάλυση 
των πέντε εθνικών εκθέσεων, για τις οποίες διεξήχθησαν 
βιβλιογραφικές έρευνες και πεδίου στις χώρες εταίρους - 
Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Η βιβλιογραφική έρευνα συνίστατο από την ανάλυση των 
σχετικών νομοθεσιών, δημοσιεύσεων, έργων και βάσεων 
δεδομένων της κοινωνικής οικονομίας που διατίθενται σε 
εθνικό επίπεδο. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στις Εθνικές 
Εκθέσεις που διατίθενται στην ιστοσελίδα του έργου.  

Ενημερωτικό Δελτίο 

N° 2 - 2021 

Όπως παρατήρησαν οι Sophie Bacq και G. T. Lumpkin 
«επειδή το COVID‐19 είναι μια τεράστια κρίση υγείας 

με επιπτώσεις σε μεγάλα κοινωνικά προβλήματα 
όπως η στέγαση και η πείνα, οι απαιτήσεις της 

κρίσης απαιτούν επαναξιολόγηση της λειτουργίας 
των κοινωνικών επιχειρηματιών και μετατόπιση       

του ρόλου τους – από μεμονωμένους παράγοντες  
αλλαγής σε συλλογικούς 

ενορχηστρωτές πόρων». Κάτι 
περισσότερο από μια 

αντανάκλαση, ενισχύοντας τη 
σημασία της δράσης ESEN 

 

Η έρευνα πεδίου πραγματοποιήθηκε μέσω ημιδομημένου  
ερωτηματολογίου που απευθύνεται στις ομάδες-στόχο του 
@ESEN σε κάθε χώρα  Οι δραστηριότητες αυτές πέτυχαν το 
αποτέλεσμα της συλλογής σημαντικών εμπειριών και ενός 
σχετικού φάσματος καλών πρακτικών που είναι χρήσιμες σε 
όσους ενδιαφέρονται για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την 
υλοποίηση κοινωνικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η 
δραστηριότητα «στο πεδίο» είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 
ορισμένων εμπειριών που αποτελούν υποδειγματικά σύνολα 
καλών πρακτικών. 25 καλές πρακτικές (5 ανά χώρα) της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας επιλέχθηκαν και 
παρουσιάστηκαν στην έκθεση Διακρατική, που καλύπτει 
διάφορους τομείς και δείχνει πώς η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα είναι μια νοοτροπία, ένα ηθικό σχέδιο 
και στάση που μπορεί να χαρακτηριστεί ολιστικά το 
επιχειρηματικό πνεύμα. Εντοπίστηκαν καλές πρακτικές με 
βάση το ακόλουθο σύνολο κριτηρίων: αποτελεσματικότητα, 
αποδοτικότητα, σχεδιασμός, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση, ευελιξία, καινοτομία, ηθική, 
επιχειρηματικότητα και ωριμότητα. 

 

Διακρατική έκθεση για επιτυχημένες ιστορίες και συστάσεις για την ενίσχυση της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

«Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες δεν αρκούνται μόνο στο να δίνουν ένα ψάρι ή να διδάσκουν πώς να ψαρεύουν. Δεν θα 
ξεκουραστούν μέχρι να έχουν φέρει επανάσταση στην αλιευτική βιομηχανία." ‐ Bill Drayton 
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Οι εταίροι έχουν περιγράψει μια αρθρωτή δομή που ταιριάζει με 
ένα σύνολο μονάδων ικανοτήτων / γνώσεων και δεξιοτήτων. Η 
διάρθρωση του πιλοτικού έχει σχεδιαστεί σε πέντε ενότητες. 
Διοίκηση Επιχειρήσεων που αφορά την κοινωνική επιχείρηση το 
Επιχειρηματικό σχέδιο, την  Αξιολόγηση Κινδύνου / 
Παρακολούθηση προόδου, τη  Στρατηγική, την αναγνώριση και την 
ανάλυση ενδιαφερομένων. 
Μεταφορά κοινωνικής καινοτομίας και αντίκτυπου  που 
ασχολείται με την Προτυποποίηση / Δοκιμή και την Πρόταση Αξίας 
Μάρκετινγκ Κοινωνικών Επιχειρήσεων  Χαρτογράφηση και δοκιμή, 
στόχευση κοινού, αξιολόγηση αγοράς, στρατηγική επικοινωνίας για 
τις κοινωνικές επιχειρήσεις / δικτύωση 
Συγκέντρωση χρημάτων & Πόροι που αναπτύσσουν πτυχές που 
σχετίζονται με την οικονομική στρατηγική, το μοντέλο FairShares - 
κατανομή ισχύος μεταξύ των ενδιαφερομένων, την παρουσίαση, 
την Ενεργοποίηση της ανεκμετάλλευτης κοινοτικής 
χρηματοδότησης και δύναμης. 
Δύναμη Ανθρώπινου Δυναμικού που αφορά τα ακόλουθα θέματα: 
Συνεργασία με μια ομάδα, διαχείριση της πολυμορφίας, 
αποτελεσματική επικοινωνία και επίλυση συγκρούσεων. 
Η προβλεπόμενη διάρκεια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας είναι  
40 ώρες. Η εκπαιδευτική προσέγγιση εξασφαλίζει την παράδοση 
τόσο δια ζώσης όσο και online. Οι δραστηριότητες θα  
υλοποιηθούν σύμφωνα με τη μέθοδο μελέτης περόπτωσης, σε μια 
δυναμική μάθησης από ομότιμους και με στόχο να καθοδηγήσει 
τους συμμετέχοντες να εστιάσουν στις ιδέες της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας και να βελτιώσουν τις δραστηριότητές τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ιδέα της ανταλλαγής αυτών των καλών πρακτικών ήταν να δοθούν 
τα παραδείγματα που πρέπει να ακολουθήσουν και να εμπνέουν 
άλλες Κοινωνικές Επιχειρήσεις. Επιπλέον, αυτές οι καλές πρακτικές 
δεν προσδιορίζουν μόνο θεωρητικά μοντέλα και επιτυχημένες 
εμπειρίες, αλλά και πρόσωπα με τα οποία είναι δυνατόν να έρθουν 
σε επαφή για την ανταλλαγή ιδεών και πρωτοβουλιών. Πράγματι, η 
εταιρική σχέση @ESEN έχει ως στόχο να λειτουργήσει ως κόμβος 
σύνδεσης για την ανταλλαγή ιδεών, έργων και διαδικασιών 
βελτίωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι επιλεγμένες επιχειρήσεις 
αποφάσισαν να κλιμακώσουν τον αντίκτυπό τους, επέλεξαν 
μεθόδους που είναι διαφορετικές και εξαρτώνται από το είδος των 
δραστηριοτήτων που παρέχουν οι επιχειρήσεις, τους διαθέσιμους 
πόρους και το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται. 
Οι διακρατικές και εθνικές εκθέσεις διατίθενται ελεύθερα στον 
διαδικτυακό ιστότοπο του έργου. 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας  
Το δεύτερο πνευματικό αποτέλεσμα είναι μία από τις κεντρικές 
δραστηριότητες του έργου και αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός 
ολοκληρωμένου προγράμματος μάθησης και στήριξης για όσους 
ήδη ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να αναπτύξουν ή να 
υποστηρίξουν κοινωνικές επιχειρήσεις. Το έργο @ESEN βασίζεται 
στις εντοπισμένες ανάγκες των κοινωνικών επιχειρήσεων και στις 
συστάσεις από τα ευρήματα του 1ου Πνευματικού Προϊόντος, αλλά 
η εκπαιδευτική οδός και το περιεχόμενό της πρέπει να θεωρείται 
ως ένα εργαστήριο συνεργατικής κατάρτισης, με βάση την  
προσέγγιση μάθησης μεταξύ ισότιμων και την ανταλλαγή ιδεών 
βασισμένες στην εμπειρία. 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας 
Ένα πρόγραμμα σπουδών θα αναπτυχθεί με ευρωπαϊκή 
προοπτική, συμπεριλαμβανομένων παραδειγμάτων, μελέτες 
περίπτωσης, επιχειρηματικών μοντέλων και στρατηγικών από 
τις συμμετέχουσες χώρες, επιτυγχάνοντας ευρωπαϊκό 
αντίκτυπο.  
Στόχος είναι η δημιουργία ενός καινοτόμου και λειτουργικού 
συστήματος μάθησης και κατάρτισης για την υποστήριξη της 
ευρωπαϊκής κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ενός ευέλικτου 
μέσου που θα ενσωματώνει σύγχρονες επιστημονικές έννοιες, 
μεθόδους και τεχνικές και θα ικανοποιεί τις ανάγκες των 
διαφόρων ομάδων-στόχων με ολοκληρωμένο τρόπο. 
Το Πρόγραμμα Σπουδών πρέπει να νοείται όχι μόνο ως 
στατικό έγγραφο, αλλά ως ένα συνεργατικό πλαίσιο όπου 
είναι δυνατή η  
•κατανόηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο 

πλαίσιο της αλλαγής των κοινωνικών ρυθμίσεων 
•σκέψη και επικοινωνία σχετικά με τις κοινωνικές αξίες με 

συγκεκριμένους όρους 
•κοινή χρήση και συζήτηση σχετικά με τα μοντέλα για την 

αρχή, να ηγεσία, διαχείριση και αξιολόγηση ενός 
κοινωνικού εγχειρήματος. 

 
 
 

 προσανατολισμός σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης 
για το εγχείρημα 

 ανταλλαγή λήψης κριτικής ανάδρασης σχετικά με 
συγκεκριμένες έννοιες για την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα πριν από το ξεκίνημα.  

Θα ψηφιοποιηθεί και θα προσφέρεται σε μορφή SCORM 
μέσω της πλατφόρμας ESEN e – platform (IO4). 

Δραστηριότητες συνεργατών  
Το πλαίσιο της πανδημίας έχει επηρεάσει τη δραστηριότητα 
του ESEN αναγκάζοντας την αναδιάταξη των οργανωτικών 
ρυθμίσεων, των προσεγγίσεων επικοινωνίας και των 
συνεδριάσεων. Ως εκ τούτου, οι εταίροι έχουν βιώσει τα 
πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς της εικονικής 
διάστασης που βελτιώνει ορισμένες πτυχές αλλά 
αποδυναμώνει ορισμένες άλλες.  
Η εντύπωση είναι ότι οι άνθρωποι υπάρχουν για να είναι 
αισθητοί και όχι εικονικοί, αλλά εν τω μεταξύ ίσως αυτό θα 
πρέπει να είναι αρκετό προς τον παρόν. 
Πάντως, οι «Εθνικές» ομάδες έχουν βρει τον τρόπο να 
εργάζονται παραγωγικά με μία απομακρυσμένη (αλλά όχι 
"μακρινή") προσέγγιση κατά τη διάρκεια της 2ης 
(15.07.2020) και 3ης (17.12.2020) ηλεκτρονικής συνάντησης 
και οι συζητήσεις ήταν κερδοφόρα παραγωγικές. 
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Μεθοδολογία και 
προσεγγίσεις [2/2] 
Η υποστήριξη της ΚΕ θα πρέπει είναι προτιμότερη 
με τη μορφή  ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (η οποία 
είναι πολύ σημαντική πτυχή, ιδίως κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας COVID-19).  

Αναφέρθηκε ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να 
απευθύνεται σε κάθε είδους ΚΕ από εκείνους στο 
αρχικό στάδιο έως και το τελικό   

Συνεπώς, η κατάρτιση θα πρέπει να περιέχει 
βασικές πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση μιας 
ΚΕ, καθώς και πιο προηγμένες πληροφορίες, 
όπως, για παράδειγμα, την εκτίμηση των 
κινδύνων ή τη διαφοροποίηση των πηγών 
εσόδων.  

Οι μελλοντική @ESEN Κατάρτιση θα λάβει υπόψη 
όλες αυτές τις πληροφορίες κατά την 
προετοιμασία του έργου @ESEN, του 
προγράμματος σπουδών και της ηλεκτρονικής 
μάθησης. 

Οι εταίροι, για την επόμενη φάση, είναι ιδιαίτερα 
δεσμευμένοι στα: 
 ΠΠ2 Ε.K.O. Πρόγραμμα – Ολοκλήρωση του 
προγράμματος κατάρτισης και παράδοση 
πιλοτικών μαθημάτων δοκιμών και επικύρωση 
περιεχομένου και προσεγγίσεων 
 
 ΠΠ2 Ε.K.O. Διδακτέα ύλη – δημιουργία αυτού 
του συστήματος μάθησης και κατάρτισης, 
συμπεριλαμβανομένου του οργανωμένου υλικού 
που θα αντιστοιχεί στις πραγματικές ανάγκες των 
εκπαιδευομένων και των εκπαιδευομένων. 
 
 ΠΠ3 Ε.K.O. Πλατφόρμα – Ανάπτυξη και 
ψηφιοποίηση διαδικτυακού @ESEN μαθησιακού 
υλικού και πόρων σε μορφή SCORM (μετά τις 
τελικές εκδόσεις του περιεχομένου του 
προγράμματος σπουδών και του προγράμματος 
σπουδών μεταφρασμένο σε εθνικές γλώσσες) 
 

Συστάσεις για τη βελτίωση της 
κατάρτισης ενός δικτύου [1/2] 
Με βάση το αποτέλεσμα της έρευνας πεδίου  
υπάρχουν τα εξής συμπεράσματα: 
Η @ESEN κατάρτιση θα πρέπει να είναι 
ολοκληρωμένη και ιδίως να αφορά τις ακόλουθες 
κατηγορίες: 

 Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα 
 Σχεδιασμός των δραστηριοτήτων της 

εταιρείας 
 Παρακολούθηση και αξιολόγηση 
 Καινοτομία 
 Ηθικές δραστηριότητες 
 Αξιολόγηση της επιχειρηματικότητας της 

εταιρείας 
 Επικοινωνία και προώθηση 
 Λύσεις σε κοινωνικά προβλήματα 
 Σταθερότητα και ωριμότητα. 

 

Εργασίες για τους επόμενους 6 μήνες 

Σε όλες τις χώρες των εταίρων, ανεξάρτητα από 
το νομοθετικό βαθμό ανάπτυξης, υπάρχει η 
ανάγκη για καλή υποστήριξη των δικτύων για τις 
κοινωνικές επιχειρήσεις. 

Αυτή η παρόρμηση οξύνεται από την πανδημία. 
Οι κύριοι παράγοντες του μελλοντικού δικτύου 
@ESEN είναι:  

 ανταλλαγή απόψεων και συμβουλών 
 κοινή χρήση των προβλημάτων 
 λύσεις και ορθές πρακτικές 
 την ένταξη, την προώθηση της κοινωνικής 

οικονομίας και της εκπαίδευσης τόσο των 
νέων όσο και των καθιερωμένων ΚΕ. 
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Instytut Ochrony Środowiska  
- Państwowy Instytut Badawczy 
(Poland)     
www.ios.edu.pl 

 

Institute for Private Enterprise  
and Democracy  
(Poland)    
www.iped.pl 
 

Tiber Umbria Comett  
Education Programme  
(Italy)     
www.tucep.org 

 

  

 

Social Enterprise  
International LTD  
(UK)     
www.sei.coop 
 

Emphasys Centre  
(Cyprus)    
www.emphasyscentre.com 
 

DIMITRA Education  
& Consulting SA  
(Greece) 
 www.dimitra.gr 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεργάτες  του έργου 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας του 
έργου @ESEN 
Ιστοσελίδα σε 4 γλώσσες:  
https://esen.ios.edu.pl 
 

 
European Social Economy Network ESEN 
esensocialeconomy 
social_esen 

 


