Αναφορά 5ης Δράση Δημοσιότητας
ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Η Πρόσκληση
Λίγο πριν το κλείσιμο της χρονιάς, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στην εκδήλωσηπαρουσίαση που διοργανώνουμε με θέμα “Η εμπειρία μας από τη Δράση των Κέντρων
Στήριξης”, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου, 18.00-20.00 στο κέντρο στήριξης
Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Έσλιν 14 στους Αμπελόκηπους (200μ από το Σταθμό Μετρό
Αμπελόκηποι, Γραμμή 3).
Σκοπός της συγκεκριμένης εκδήλωσης είναι να μοιραστούμε μαζί σας μια πρώτη αποτίμηση της
εμπειρίας μας από τη λειτουργία του Κέντρου Στήριξης, στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών τόσο
από τη δική μας πλευρά όσο και από την πλευρά των ανθρώπων και των ομάδων που έχουν
λάβει υπηρεσίες ενημέρωσης και πληροφόρησης.
Τί κοινό μας προσεγγίζει, πώς έχουμε επιλέξει να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, τί εκδηλώσεις
έχουμε πραγματοποίησει, ποιες θα πραγματοποιήσουμε και τί συμπεράσματα έχουν βγει από
όσες έχουμε πραγματοποιήσει είναι μερικά από αυτά που θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας.
Παράλληλα δίνουμε το λόγο στους ανθρώπους και τις ομάδες που έχουμε συνεργαστεί με στόχο
να αναδειχθεί η λειτουργία μας από τη σκοπιά τους.
Μετά την παρουσίαση-συζήτηση θα ακολουθήσουν τα εγκαίνια του Κέντρου Στήριξης με
φαγητό,ποτό και συζητήσεις μετά μουσικής!
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Καλωσόρισμα
Την εκδήλωση άνοιξε ο υπεύθυνος του κέντρου στήριξης Γιώργος Πλουμπίδης, Καλωσόρισε τους
παρευρισκόμενους και προχώρησε στην παρουσίαση του κέντρου στήριξης, των δράσεων και των
ενεργειών του καθώς και του προγραμματισμού αυτού.
Συγκεκριμένα η παρουσίαση κινήθηκε στην εξής χρονική σειρά.
• Παρουσίαση Υπηρεσιών Α Δέσμης –
Υπηρεσίες Ενημέρωσης και περιεχόμενο
αυτών
• Παρουσίαση Υπηρεσιών Α Δέσμης –
Διαδικασίας

παροχής

υπηρεσιών

ενημέρωσης
• Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Α Δέσμης
- προφίλ ομάδων που έχουν έρθει ως τώρα
σε επικοινωνία με το κέντρο
• Παρουσίαση Υπηρεσιών Α Δέσμης –
Εκδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί
• Παρουσίαση

Αποτελεσμάτων

θεματικού εργαστηρίου “στηρίξου πάνω
μας”, σε ότι έχει να κάνει με το κέντρο
στήριξης
• Παρουσίαση Υπηρεσιών Α Δέσμης –
Εκδηλώσεις που προγραμματίζουμε
• Παρουσίαση Υπηρεσιών Β Δέσμης –
Περιγραφή Υπηρεσιών
•

Παρουσίαση Υπηρεσιών Β Δέσμης – Διαδικασίες πρόσβασης σε αυτές

•

Παρουσίαση Υπηρεσιών Β Δέσμης – Περιεχόμενο και τρόπος παροχής υπηρεσιών

•

Ομιλίες από λήπτες των υπηρεσιών

Στη συνέχεια θα σταθούμε σε όσα σημεία δεν έχουν περιγραφεί σε άλλες αναφορές ή / και δεν
περιέχονται στο site του κέντρου στήριξης.
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Παρουσίαση αποτελεσμάτων Α’ Δέσμης - προφίλ ομάδων και
που έχουν έρθει ως τώρα σε επικοινωνία με το κέντρο
Το κριτήριο κατηγοριοποίησης που χρησιμοποιήσαμε είναι το στάδιο ανάπτυξης των εγχειρημάτων στις
75 μοναδικές περιπτώσεις όπου έχει πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση στο κέντρο στήριξης.

Φάση Idea 30%
Έχουν μια ιδέα, εξυπηρετούν ένα κοινωνικό σκοπό – συχνά κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που
κάνουν ήδη ως επάγγελμα.
Κίνητρο είναι να δουλέψουν συλλογικά με συναδέλφους/φίλους/συνεργάτες. Θέλουν να εργαστούν στο
αντικείμενό τους πιο κοινωνικά υπεύθυνα, πιο ανθρωποκεντρικά, πιο δίκαια.
Μία δράση, ένα χόμπι, ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ένα τομέα/κατηγορία να το μετατρέψουν δηλαδή
σε μια επιχειρηματική ιδέα. Βιώσιμη εμπορικά ή μη. Όταν η κινητοποίηση του προσωπικού και
κοινωνικού τους κεφαλαίου δεν είναι πια είτε αρκετός πόρος για τη συνέχειά της ενασχόλησης είτε αυτή
ήρθε η ώρα να μετεξελιχθεί.
Αντικείμενα: Τέχνες-πολιτισμός, Εκπαίδευση ενηλίκων και ειδική αγωγή, υπηρεσίες φροντίδας για
ειδικές ομάδες, αθλητισμός-φύση-σπόρ
Που ωφελούνται από τα κέντρα στήριξης
Για αυτό τον κόσμο οι εκδηλώσεις, τα θεματικά εργαστήρια, η παρουσίαση παραδειγμάτων – πρακτικών
κλπ είναι πολύ πιο χρήσιμο από πληροφορίες που έχουν να κάνουν με νομική μορφή, διαδικασίες
ίδρυσης, νόμους κτλ.
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Φάση Pre- start up stage 30%
Έχουν ξεκινήσει σκέψεις γύρω από κάποιο πλάνο, διερεύνηση αγοράς, αναγκών του πεδίου, όψεις
σχεδιασμού φορέα / οργανισμού / επιχείρησης. Μπορεί να υπάρχουν ήδη οι δράσεις, το προϊόν ή οι
υπηρεσίες που παρέχονται αλλά δεν υπάρχει η επιχείρηση ως οργανισμός που τα παρέχει.
Αντικείμενα: Τέχνες – πολιτισμός, Ψυχική υγεία, αγροδιατροφικό
Που ωφελούνται από τα κέντρα στήριξης
Για αυτό τον κόσμο οι εκδηλώσεις, τα θεματικά εργαστήρια, η παρουσίαση παραδειγμάτων – πρακτικών
κλπ είναι πολύ χρήσιμες
Κάποιες πρώτες πληροφορίες για τις διαθέσιμες νομικές μορφές και μια πρώτη εξοικείωση με
υποχρεώσεις/ δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αρκετή. Ο κίνδυνος που εντοπίζεται εδώ
είναι η ταύτιση της ετοιμότητας μιας εταιρείας με τις τυπικές διαδικασίες ίδρυσης που τυχόν έχει βάλει
μπροστά ή έχει ήδη ολοκληρώσει.
Περισσότερο εδώ κατά τη γνώμη μας, χρειάζεται ενημέρωση, πληροφορία, εκπαίδευση για θέματα
επιχειρηματικότητας στην Κ.ΑΛ.Ο.. Δηλαδή πως σχεδιάζεται η φιλοσοφία, το πλαίσιο, πως θέτουμε
στόχους, ορίζουμε σκοπούς και δραστηριότητες που εξυπηρετούν τους σκοπούς. Πως φτιάχνουμε
μοντέλο λειτουργίας και επιχειρηματικό μοντέλο. Τα οποία τυπικά δεν παρέχονται μέσα από τα κέντρα
στήριξης.
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Φάση Start up stage 40%
Από την ίδρυση λειτουργίας του φορέα μέχρι 4 χρόνια. Σημειώνεται κάποιος τζίρος και υπάρχουν
εργαζόμενοι. Οι υποχρεώσεις έχουν γίνει εμφανής και φυσικά έχουν έρθει αντιμέτωποι με τους ”κανόνες
της αγοράς”. Ταυτόχρονα αρχίζει να εφαρμόζεται η επιχειρηματικότητας με κοινωνική και συλλογική
ωφέλεια. Με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για τα κόστη, τους πόρους, την εσωτερική οργάνωση, την
καθημερινή λειτουργία, το παραγόμενο προϊόν ή υπηρεσία.
Αντικείμενα: Περιβάλλον – ανακύκλωση, εστίαση, εκπαίδευση, αγροδιατροφικό
Που ωφελούνται από τα κέντρα στήριξης
Εδώ χρειάζονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με νομική μορφή, ίδρυση στο Μητρώο, λογιστικά, ειδικές
ρυθμίσεις φορέων ΚΑΛΟ, λογιστική - νομική στήριξη, τις εξειδικεύσεις του ρυθμιστικού πλαισίου και
μετά την ίδρυση των φορέων κλπ.
Τούτων δοθέντων μία πρόκληση είναι πως αντιμετωπίζουμε το κενό της εκπαίδευσης και της
ουσιαστικής υποστήριξης των ομάδων πάνω σε θέματα ως προς την επιχειρηματική οργάνωση στην
Κ.ΑΛ.Ο και σχεδιασμό του εγχειρήματος με όρους βιωσιμότητας προτού ιδρυθούν ή ταυτόχρονα με την
ίδρυση του. Πεδία που επίσης δεν παρέχονται από ένα κέντρο στήριξης.
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Παρουσίαση Ερωτηματολογίου Διάγνωσης
Προκειμένου στο κέντρο στήριξης να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε επιτυχημένες εκδηλώσεις
ευαισθητοποίησης αλλά και εκπαιδευτικές δράσεις που θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες
των (δυνητικών) εγχειρημάτων, το καλύτερο που είχαμε να κάνουμε ήταν να ρωτήσουμε τους ίδιους
τους ενδιαφερόμενους για τις ανάγκες τους.
Σε συνέχεια του προηγούμενου σχετικού θεματικού εργαστηρίου, αναρτήσαμε στην ιστοσελίδα μας και
παροτρύναμε τους παρευρισκομένους να συμπληρώσουν το σχετικό ερωτηματολόγιο.
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Παρουσίαση Υπηρεσιών Β Δέσμης – Περιεχόμενο και τρόπος
παροχής υπηρεσιών
Οι υπηρεσίες της Β’ Δέσμης παρουσιάστηκαν με λεπτομέρεια, τονίζοντας τις διαφορές μεταξύ του
επιχειρηματικού πλάνου και του πλάνου marketing. Επιγραμματικά παροτρύνθηκαν οι ενδιαφερόμενοι
που θέλουν να σχεδιάσουν το σύνολο της δραστηριότητάς τους να κάνουν αίτηση για το επιχειρηματικό
πλάνο, ενώ οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να επικεντρωθούν σε θέματα αγοράς και προώθησης των
προϊόντων τους να κάνουν αίτηση για το marketing plan. Στη συνέχεια αναλύθηκαν τα κεφάλαια από τα
οποία αποτελείται το κάθε σχέδιο. Επίσης αναλύθηκε η διαδικασία αλλά και τα κριτήρια επιλογής των
αιτήσεων. Όλη η διαδικασία είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του κέντρου στήριξης:
https://kentrostirixiskalo.online/ypiresies-ypostirixis/.
Στη συνέχεια δόθηκε έμφαση στο πώς υλοποιούνται οι υπηρεσίες της Β’ Δέσμης. Πέρα από τη σύνταξη
του επιχειρηματικού σχεδίου ή του σχεδίου marketing, οι σύμβουλοι και η ομάδα διανύουν ένα
διάστημα εντατικής εργασίας πάνω στην ιδέα της ομάδας. Η διαδικασία αυτή έχει σκοπό την
ενδυνάμωση της ομάδας σε όλες τις θεματικές από τις οποίες αποτελείται το εκάστοτε σχέδιο,
προκυμμένου η ομάδα να είναι σε θέση να διαχειριστεί η ίδια όλα τα σχετικά θέματα στο μέλλον.
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Ομιλίες από λήπτες των υπηρεσιών
Στο τέλος της εκδήλωσης μίλησαν οι δύο φορείς που έχουν λάβει ή λαμβάνουν υπηρεσίες υποστήριξης
(Β Δέσμη) και συγκεκριμένα “επιχειρηματικό σχέδιο και βοήθεια στην εγγραφή στο μητρώο φορέων
ΚΑΛΟ”.
Και οι δύο φορείς τόνισαν ότι η υποστήριξη που έλαβαν ξεπέρασε κατά πολύ την απλή συγγραφή ενός
επιχειρηματικού σχεδίου αλλά τους βοήθησε πρώτα και κύρια να αποσαφηνίσουν την ιδέα τους και να
μελετήσουν τις δυνατότητές τους. Θετικά επίσης κρίθηκε ότι η όλη διαδικασία έλαβε υπόψη και τις
προσωπικές τους προσδοκίες, ενώ σιγουρεύτηκαν ταυτόχρονα ότι θέλουν να δουλεύουν ως ομάδα και
όχι απλά ως ένωση επαγγελματικών.
Εξαιτίας της συμμετοχικής διαδικασίας συλλογής στοιχείων που έχει επιλεγεί, οι συμμετέχοντες
επανεξέτασαν το επιχειρηματικό τους μοντέλο, τις οικονομικές τους ροές και τα προσδοκώμενα
αποτελέσματα.
Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι και στους δύο φορείς υπάρχουν άτομα με αντικείμενό σπουδών την
οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, οπότε αξιολόγησαν ως ιδιαίτερα βοηθητικά τα εργαλεία που
χρησιμοποιούνται από τους συμβούλους που συνεργάζονται με το κέντρο στήριξης.
Τέλος και οι δύο φορείς ανέφεραν ότι συστήνουν ανεπιφύλακτα την διαδικασία αυτή σε κάθε
ενδιαφερόμενο.

Ερωτήσεις του κοινού
Οι λίγες σχετικά ερωτήσεις που αφορούσαν τη λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του κέντρου,
είχαν να κάνουν με τη συνέχιση της λειτουργίας του και μετά το τέλος του προγράμματος, την
επιχειρηματική ενδυνάμωση των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. τις συμβάσεις παραχώρησης χρήσης δημόσιας
περιουσίας. Δεν έλειψαν και τα ερωτήματα σχετικά με την υποβοήθηση του κέντρου ως προς την χρήση
της πλατφόρμα του e – μητρώου ΚΑΛΟ και τις δημόσιες χρηματοδοτήσεις για το πεδίο.
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Στο κλείσιμο της εκδήλωσης

Τέλος ο συντονιστής της εκδήλωσης αφού προέτρεψε τους παρευρισκόμενους να επικοινωνήσουν με το
Kέντρο Στήριξης για οποιοδήποτε λόγο επιθυμούν, αποφώνησε την εκδήλωση και ενημέρωσε ξανά για
τα κεράσματα που διατίθενται.

Αθήνα Δεκέμβριος 2019

A: Έσλιν 14, Αθηνα 115 23 / T: 2106437570 / W: www.kentrostirixiskalo.online
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