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1. Αντικείμενο του έργου
Σκοπός του έργου PROMYSE είναι η προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στους τομείς της
υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας ως μία εναλλακτική πρόταση οικονομικής αυτάρκειας των νέων. Ο
σκοπός αυτός θα επιτευχθεί: α) μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας
των άνεργων νέων που διαθέτουν σχετική εκπαιδευτική ή επαγγελματική πείρα στους τομείς της υγείας
και της κοινωνικής πρόνοιας και β) μέσω της ενημέρωσης για τα πλεονεκτήματα και την προστιθέμενη
αξία των κοινωνικών επιχειρήσεων για την κοινωνία συνολικά. Το έργο χρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα διαρκέσει 24 μήνες (Σεπτέμβριος 2017-Αύγουστος
2019).

2. Ιστορικό του έργου

Η οικονομική κρίση, η οποία έχει γίνει αισθητή με ιδιαίτερη δριμύτητα στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, έχει επιφέρει ένα δυσανάλογα σφοδρό πλήγμα στους νέους. Η συνεχιζόμενη
οικονομική ύφεση σε συνδυασμό με τις κοινωνικές ανισότητες έχει προκαλέσει την ολοένα αυξανόμενη αλλοτρίωση των νέων, την κατ άρρευση των κοινωνικών αξιών καθώς και την
έλλειψη πίστης σε οποιαδήποτε κοινωνική αλλαγή. Επιπλέον, οι εξελίξεις αυτές έχουν περιορίσει τη δυνατότητα πρόσβασης σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και κατ’
επέκταση έχουν οδηγήσει στη μείωση των ευκαιριών προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης. Ακόμη, ενώ το οικονομικό κ όστος των ευθυνών οικογενειακής φροντίδας είναι
δυσβάσταχτο για πολλά νοικοκυριά, παρατηρείται ότι το εργατικό δυναμικό σε αυτό τον κλάδο του τριτογενούς τομέα δεν αξιοποιείται πλήρως. Τα τελευταία χρόνια, ο τομέας της
κοινωνικής οικονομίας έχει σημειώσει άνοδο και έχει αποκτήσει δυναμική στις οικονομίες των χωρών της ΕΕ, διότι αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο ο ρόλος των κο ινωνικών
επιχειρήσεων τόσο στην καταπολέμηση των κοινωνικών και των περιβαλλοντικών προβλημάτων όσο και στην προώθηση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισµούς. Αν και η κοινωνική
επιχειρηματικότητα προσελκύει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των νέων, διαπιστώνεται σοβαρή έλλειψη ενημέρωσης σε θέματα αρχών κοινωνικής επιχειρηματικότητας και
δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων. Η επιχειρηματική εκπαίδευση δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί σε ικανοποιητικό επίπεδο στο εκπαιδευτικό σύστημα και συγχρόνως πολλοί νέοι
δεν διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες, τη χρηματοδότηση και τη στήριξη (π.χ. υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων), που θα τ ους επιτρέψουν την πρόσβαση στο σύγχρονο
επιχειρηματικό τοπίο. Τέλος, η κοινωνική επιχειρηματικότητα αναμένεται να προσφέρει βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις για τη γεφύρωση του χάσματος µεταξύ προσφοράς και ζήτησης
στους τομείς της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (π.χ. παιδιά, ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες κτλ.).

The IARS International Institute

Diesis COOP

Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού

3. Εταίροι του έργου

(ΚΜΟΠ)

Το έργο υλοποιείται από ένα σχήμα 6 συνεργαζόμενων φορέων
από 5 χώρες (Ελλάδα, Λιθουανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο,
Βέλγιο), οι οποίοι θα ανταλλάξουν γνώσεις, εμπειρογνωσία και
βέλτιστες πρακτικές εθνικού επιπέδου με στόχο την μελλοντική
τους αξιοποίηση και την αμοιβαία μετάδοση τεχνογνωσίας.
Επομένως, το εταιρικό σχήμα αποτελείται από μία ευρωπαϊκή
ομάδα ειδικών, ενώ παράλληλα προσφέρει πολλαπλές ευκαιρίες
δικτύωσης. Φορέας συντονισμού του έργου είναι το IARS
International Institute που εξειδικεύεται στην υλοποίηση έργων
με πρωταγωνιστές τους νέους. Οι υπόλοιποι εταίροι προέρχονται
από διάφορους επιστημονικούς κλάδους και καλύπτουν ένα ευρύ
φάσμα δραστηριοτήτων. Το αποτέλεσμα της συνεργασίας όλων
των παραπάνω φορέων θα είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου
μοντέλου με σκοπό την πανευρωπαϊκή προώθηση της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας των νέων.

www.iars.org.uk

www.diesis.coop

www.kmop.gr

Canary Wharf Consulting

Diversity Development Group

International Center
for Southern Europe

www.diversitygroup.lt

www.icse-co.org

www.canarywharf-consulting.com

4. Στόχοι και αποτελέσματα του έργου
Το κύριο αποτέλεσμα του έργου PROMYSE, αφού ολοκληρωθεί η υλοποίησή του, θα είναι η ενίσχυση
της ικανότητας των νεαρών επίδοξων κοινωνικών επιχειρηματιών (και κυρίως των νέων με λιγότερες
ευκαιρίες), ώστε να ασχοληθούν με επιτυχία με την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, οι
επιμέρους στόχοι του έργου είναι οι εξής:
•

Άντληση και αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών και διάδοση εμπειρογνωσίας από επιτυχή πρότυπα κοινωνικής επιχειρηματικότητας που ισχύουν στις χώρες των εταίρων

•

Δημιουργία μίας ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης και αυτενέργειας και ανάπτυξη μίας συνεκτικής, ευρωπαϊκής μεθοδολογίας για την ανάπτυξη
των ικανοτήτων των νέων, η οποία θα δώσει ώθηση στο έργο και θα ξεχωρίσει ως ορθή και μεταβιβάσιμη πρακτική

•

Επισήμανση προσεγγίσεων «από τη βάση προς τα πάνω» (bottom-up approaches) για την ικανοποίηση των επιτακτικών αναγκών, που προκάλεσε κυρίως η κρίση, στην
παροχή υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών

•

Βελτίωση, αξιολόγηση και πιστοποίηση των δεξιοτήτων (κοινωνικών, βασικών και επιχειρηματικών) των νέων για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της μη τυπικής
εκπαίδευσης και των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας

•

Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας αφενός ως μίας εναλλακτικής πρότασης οικονομικής αυτάρκειας και αφετέρου ως ενός τρόπου αντιμετώπισης
επιτακτικών κοινωνικών αναγκών

•

Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των νεαρών ωφελούμενων

Το έργο PROMYSE απευθύνεται σε:
• νέους που διαθέτουν εκπαιδευτική και/ή επαγγελματική πείρα στους τομείς της υγείας και της
κοινωνικής πρόνοιας (με έμφαση στους άνεργους νέους που περιθωριοποιούνται λόγω
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης, εθνικής καταγωγής ή οποιουδήποτε άλλου
χαρακτηριστικού τους αλλά έχουν επιχειρηματικό ταλέντο ή πάθος για την
επιχειρηματικότητα)
•

δημοτικές και εθελοντικές οργανώσεις
•

•

κέντρα κοινωνικής και υγειονομικής περίθαλψης

κοινωνικούς επιχειρηματίες στους τομείς της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας

5. Επόμενα βήματα
Με βάση την αξιολόγηση των συμπερασμάτων της ανάλυσης αναγκών που θα πραγματοποιήσουν οι φορείς υλοποίησης του έργου, ο εταίρος ISCE & Co σε συνεργασία με το
Youth Advisory Board του συντονιστή IARS και τους υπόλοιπους εταίρους: (α) θα προετοιμάσουν το περίγραμμα μίας σειράς μαθημάτων και (β) θα αναλύσουν τις προτεινόμενες
διδακτικές ενότητες και τα κεφάλαια που θα περιέχει καθώς και τα μαθησιακά αποτελέσματα και τους στόχους του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος. Στη συνέχεια, όλοι οι
εταίροι θα κληθούν να καταρτίσουν το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων ανάπτυξης ικανοτήτων υπό την καθοδήγηση του ISCE & Co. Τα μαθήματα αυτά θα
περιλαμβάνουν θεωρητικό υλικό κατάλληλο για αυτοδιδασκαλία, μελέτες περίπτωσης, βέλτιστες πρακτικές, κουίζ και εργασίες για αξιολόγηση από ομοτίμους (peerreviewing).

Επικοινωνία
promyse.eu

info@promyse.eu

facebook.com/promyseproject

Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθεί ότι απηχεί τις απόψεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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