ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΤΕΙ ΑΜΘ)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Γενικά στοιχεία έργου
Το έργο “Support of Social Enterprises Development and Enhancement of Employment / SoSEDEE”
χρηματοδοτείται με ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
και 15% από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, μέσα από το Διασυνοριακό
Πρόγραμμα Συνεργασίας (ΠΣ) Interreg V-A Greece Bulgaria 2014 – 2020.
Οι εταίροι του έργου είναι:


O Δήμος Gotse Delchev (συντονιστής εταίρος), Βουλγαρία



Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, Παράρτημα Θράκης, Αρίστηνο Αλεξανδρούπολης.



Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης / Τμήμα
Διοίκησης Επιχειρήσεων

Βασικό Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ακαδημαϊκά αναγνωρισμένου εξ
αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος στον τομέα της «κοινωνικής επιχειρηματικότητας»
από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ ΑΜΘ και η εξατομικευμένη υποστήριξη ανάπτυξης
δύο κοινωνικών επιχειρήσεων για τους εταίρους του έργου.
Απώτερος σκοπός του έργου είναι η συνδρομή στην ενίσχυση της απασχόλησης ευάλωτων
ομάδων μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων για τη σύσταση και λειτουργία αποδοτικών κοινωνικών
επιχειρήσεων στη διασυνοριακή περιοχή.
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης του Κοινωνικού Επιχειρηματία
Αντικείμενο-σκοπός
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην κοινωνική
επιχειρηματικότητα. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή με απλό και κατανοητό
τρόπο των πλέον σύγχρονων γνώσεων και η ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων για την
αποτελεσματικότερη ανάπτυξη και διοίκηση κοινωνικών επιχειρήσεων.

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Διασυνοριακού
Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Greece Bulgaria 2014-2020.

Τι περιλαμβάνει;
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 5 εβδομάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο πυρήνας του
μαθήματος αποτελείται από διαδικτυακές διαλέξεις καθώς και βιωματικές ευκαιρίες μάθησης
μέσω πραγματικών επιχειρηματικών προκλήσεων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.
Γιατί να το παρακολουθήσω;
Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αποκτήσουν γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να
δημιουργήσουν την δική τους κοινωνική επιχείρηση ή να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις
κοινωνικής οικονομίας μεγιστοποιώντας τον κοινωνικό αντίκτυπο των δράσεων τους σύμφωνα
με τις σύγχρονες προκλήσεις και ανάγκες του επιχειρησιακού περιβάλλοντος με περιορισμένο
τον κίνδυνο αποτυχίας του εγχειρήματος.
Η επιτυχής ολοκλήρωση συνοδεύεται από Πιστοποιητικό επιμόρφωσης «Κοινωνικού
Επιχειρηματία».
Σε ποιους απευθύνεται;


Σε υπάρχοντες και εν δυνάμει κοινωνικούς επιχειρηματίες, οι οποίοι επιθυμούν να
διευρύνουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο και να βελτιώσουν τις επαγγελματικές και
προσωπικές τους δεξιότητες.



Σε συμβούλους κοινωνικής επιχειρηματικότητας, στελέχη δομών και υπηρεσιών
υποστήριξης κοινωνικών επιχειρήσεων ή δραστηριοτήτων κοινωνικής οικονομίας για να
εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους στο αντικείμενο.



Σε στελέχη επιχειρήσεων που έχουν ενεργό ρόλο σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης.

Πώς να μάθω περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή και το κόστος παρακολούθησης;
Η παρακολούθηση του προγράμματος στο πλαίσιο του έργου SOSEDEE είναι δωρεάν. Στο
πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν 2 κύκλοι σπουδών. Ο πρώτος στο τέλος του 2018 και ο
δεύτερος στα μέσα του 2019.
Μπορείς να εκδηλώσεις ενδιαφέρον συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση
sosedeeproject@gmail.com
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