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ANOIKTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SOCIALNEET  

Το Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας απευθύνει ανοικτή 

πρόκληση συμμετοχής σε όσους ήδη δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν 

να δραστηριοποιηθούν στο χώρο της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

προκειμένου να συμμετέχουν στις δράσεις του έργου SOCIALNEET. Η 

πρόσκληση απευθύνεται ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά σε: 

➢ νέους / νέες έως 29 χρονών που έχουν ολοκληρώσει την 

εκπαίδευση / κατάρτιση τους και βρίσκονται εκτός αγοράς 

εργασίας 

➢ φορείς της κοινωνίας των πολιτών ανεξαρτήτως νομικής μορφής 

αλλά και στις κοινωνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στους παρακάτω τομείς  

o Τουρισμός – Πολιτισμός

o Αγροδιατροφή

o Ενέργεια

o Νέες Τεχνολογίες

o Υγεία – Πρόνοια - Φροντίδα

➢ άτυπες ομάδες πολιτών που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν μια 

βιώσιμη κοινωνική επιχειρηματικότητα σε έναν από τους 
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παραπάνω τομείς αλλά και να συμμετέχουν ενεργά σε αυτές τις 

πρωτοβουλίες 

➢ ενεργά μέλη των τοπικών κοινωνιών που επιθυμούν να 

εκπαιδευτούν ως Μέντορες Κοινωνικής Οικονομίας προκειμένου 

να είναι σε θέση να υποστηρίξουν ενεργά πρωτοβουλίες με 

κοινωνικό αντίκτυπο στην περιοχή τους αλλά και ευρύτερα 

➢ δημόσιους φορείς (κυρίως ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού) που 

ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας στην περιοχής τους  

➢ ακαδημαϊκούς / ερευνητικούς φορείς που επιθυμούν να 

συμβάλλουν με τις γνώσεις τους στο έργο SOCIALNEET αλλά και 

να γνωρίσουν από κοντά πρωτοβουλίες κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας 

Το έργο SOCIALNEET είναι μια εναλλακτική πρόταση ολοκληρωμένης 

παρέμβασης και στοχεύει να παρουσιάσει ένα νέο ολιστικό μοντέλο για 

την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας στην 

Ελλάδα συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη δημιουργία βιώσιμων 

θέσεων απασχόλησης κυρίως για τους νέους. Στόχος είναι η δημιουργία 

ενός οικοσυστήματος, χωρίς αποκλεισμούς, το οποίο θα μπορεί να 

υποστηρίξει αποτελεσματικά νέες πρωτοβουλίες αλλά και να 

δημιουργήσει νέες καινοτόμες ιδέες τόσο σε επίπεδο πολιτικής όσο και 

σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής.  

Η πρόσκληση - κάλεσμα θα παραμείνει ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια 

του έργου (μέχρι 30/9/2021). 

Για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τους στόχους και τις δράσεις 

του έργου SOCIALNEET διοργανώνονται συναντήσεις σε τακτική βάση σε 

όλη την Αττική 

Παράλληλα, ειδικά για τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών και τις 

κοινωνικές επιχειρήσεις διοργανώνονται τεχνικές συναντήσεις – 

εργαστήρια στις έδρες / γραφεία των φορέων με αντικείμενο: 
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 τη Συμβουλευτική Υποστήριξη / Ενδυνάμωση πάνω στις δράσεις 

που ήδη υλοποιούν 

 την διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης μια πρωτοβουλίας 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο αντικείμενο που 

δραστηριοποιούνται ή συναφές αντικείμενο   

Σύντομα θα ξεκινήσει και η λειτουργία (πλησίον του σταθμού «Αττική») 

ενός χώρου συνάντησης, ενημέρωσης, εκπαίδευσης και συνεργασίας για 

όλους τους άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους στο έργο SOCIALNEET.  

Στοιχεία Επικοινωνίας για συμμετοχή στις ενημερωτικές συναντήσεις του 

έργου SOCIALNEET αλλά και για τη διοργάνωση τεχνικών συναντήσεων:  

➢ Κων/νος Οικονομόπουλος (cosoik@gmail.com, 2117057627) 

➢ Βασίλης Τακτικός (anadrash@otenet.gr, 2108813760) 

Λίγα Λόγια για το SOCIALNEET 

Το έργο SOCIALNEET είναι μια φιλόδοξη και καινοτόμα πρωτοβουλία 

εννέα (9) φορέων από οκτώ (8) χώρες της Ευρώπης, το οποίο αποσκοπεί 

στην δημιουργία απασχόλησης για νέους έως ετών οι οποίοι βρίσκονται 

εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), αξιοποιώντας 

νέα μοντέλα κοινωνικής καινοτομίας στο πεδίο της κοινωνικής 

οικονομίας και ειδικότερα στους τομείς Τουρισμού - Πολιτισμού, 

Φροντίδας Υγείας, Αγροδιατροφής, Νέων Τεχνολογιών και Εναλλακτικών 

Πηγών Ενέργειας. Είναι ένα από τα 27 έργα που χρηματοδοτούνται σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο από το πρόγραμμα EEA and Norway Grants 

Fund for Youth Employment. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από το 

2011 που ψηφίστηκε ο πρώτος νόμος για την Κοινωνική Οικονομία, 

επιχειρείται στο πλαίσιο του έργου SOCIALNEET, μια νέα προσέγγιση 

στη δημιουργία απασχόλησης σε δράσεις του τρίτου τομέα. Το έργο 

SOCIALNEET προτείνει ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας που βασίζεται στους ενεργούς πολίτες και στις 

οργανώσεις τους (φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών), στις ήδη 

υπάρχουσες κοινωνικές επιχειρήσεις, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους 
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νέους, αλλά και στην εθελοντική προσφορά έμπειρων μεντόρων που αν 

και εκτός αγοράς εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, έχουν ακόμα την 

όρεξη και τη διάθεση της προσφοράς. Παράλληλα επιχειρεί να 

καταγράψει τους ανενεργούς πόρους (π.χ. κτίρια, εξοπλισμός) που θα 

μπορούσαν να παραχωρηθούν και να αξιοποιηθούν από νέες ή και 

υπάρχουσες κοινωνικές επιχειρήσεις.  

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από τους εξής φορείς: 

• Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας (Ελλάδα) – 

Επικεφαλής εταίρος του έργου 

• Development Association of Alto Tamega’s Region (Πορτογαλία) 

• Janusz Korczak Pedagogical University in Warsaw (Πολωνία) 

• University of Primorska (Σλοβενία) 

• Rezekne Academy of Technologies (Λεττονία) 

• Municipality of Mataro (Ισπανία) 

• ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ (Ελλάδα) 

• Craftsmen Association of Terni (Ιταλία) 

• European Network of Cities and Regions for the Social Economy 

(REVES) (Βέλγιο) 

Περισσότερες πληροφορίες στο www.socialneet.eu. 

 
SocialNeet 

Με εκτίμηση, 

Κωνσταντίνος Οικονομόπουλος,  

Υπεύθυνος Έργου 

 

Με την υποστήριξη 

                           

http://www.socialneet.eu/

