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Μηνυμα από τα Κεντρα
Στηριξης Κ.ΑΛ.Ο.
Εσείς πόσο πιστεύετε ότι κάνει ένα και ένα; Η αυθόρμητη απάντηση είναι δύο αλλά όσοι/
ες ασχολούμαστε με ομάδες γνωρίζουμε καλά ότι η δυναμική της ομάδας είναι κάτι
παραπάνω από το άθροισμα των μελών της. Οπότε λοιπόν πόσο μπορεί να κάνει ένα
και ένα και αυτό έντεκα φορές; Δεν χρειάζεται να απαντήσετε τώρα, σας προσκαλούμε
να περιηγηθείτε πρώτα σε αυτή την έκθεση των έντεκα Κέντρων Στήριξης Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονομίας που στελεχώνονται από δύο επαγγελματίες το καθένα και
λειτουργούν αυτή την στιγμή πανελλαδικά και μπορείτε να επιστρέψετε σε αυτή την
ερώτηση στο τέλος.
Η έκθεση που κρατάτε είναι ένα συλλογικό πόνημα που προσπαθεί να αποτυπώσει,
τόσο ποσοτικά όσο κυρίως ποιοτικά, την δουλειά που γίνεται στο πεδίο, αθόρυβα τις
περισσότερες φορές, από τους έντεκα φορείς Κ.ΑΛ.Ο. που υλοποιούν ένα καινοτόμο
πρόγραμμα στήριξης και συμβουλευτικής στο πεδίο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας. Η καινοτομία του προγράμματος έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτός ο
μηχανισμός υποστήριξης αποτελείται από υφιστάμενους φορείς, γειωμένους στις τοπικές
ανάγκες και πραγματικότητες. Ο κάθε φορέας είναι διαφορετικός αλλά ταυτόχρονα
συμβατός και λειτουργικός με όλους τους άλλους, περίπου όπως οι ποικίλες οικονομίες που
κρύβονται μέσα στο ευρύ οικοσύστημα της Κ.ΑΛ.Ο. Την ίδια στιγμή η δικτύωση μεταξύ μας
μας επέτρεψε να πετύχουμε πολλαπλασιαστικά οφέλη όπως η ανταλλαγή πληροφοριών
προς όφελος των ενδιαφερομένων, κοινές δράσεις δημοσιότητας με αναβαθμισμένο
αντίκτυπο καθώς επίσης και τον οδηγό που κρατάτε. Κάτι τελευταίο που θέλουμε να
τονίσουμε μέσα από αυτή την ενέργεια είναι ότι το πεδίο της Κ.ΑΛ.Ο. αποδεικνύει ότι όταν
του εμπιστεύονται πόρους τα αποτελέσματα είναι συνήθως πέρα από τα αναμενόμενα
παραδοτέα. Υπό αυτό το πρίσμα ένα και ένα πάντα κάνει πολύ περισσότερο από δύο.
Αυτός ο οδηγός είναι μια αποτύπωση των αποτελεσμάτων της λειτουργίας των Κέντρων
Στήριξης κατά τους πρώτους είκοσι μήνες της σύστασής τους. Σύντομα θα σας ξεναγήσουμε
και στα πεπραγμένα των επομένων μηνών με συμπληρωματικό υλικό. Θα χαρούμε να σας
υποδεχτούμε στον χώρο μας και να στηρίξουμε τη δική σας πορεία στην Κ.ΑΛ.Ο.
Με εκτίμηση,
Τα στελέχη των 11 Κέντρων Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο.

Αντί εισαγωγής:

η Κ.Αλ.Ο.
με μια ματιά

η Κ.Αλ.Ο. με μια ματιά
ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Κ.ΑΛ.Ο.
Στην Ελλάδα, οι αρχές της Κ.ΑΛ.Ο. προϋπήρχαν της νομοθεσίας και τις συναντάμε σε ξεχωριστές αλλά αλληλένδετες παραδόσεις εδώ
και τρεις αιώνες. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να προσδιοριστούν 5 πρόδρομοι των φορέων Κ.ΑΛ.Ο.:
1. πρώιμες μορφές συνεργασίας που συνδέονται στενά με τις τοπικές διοικήσεις,
2. συνεταιρισμοί,
		
			
3. ενώσεις και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις,
				
4. φιλανθρωπικά ιδρύματα και
					
5. η Ορθόδοξη Εκκλησία και εγχειρήματα αλληλεγγύης.

Περίπου 60%
του συνολικού
εργατικού
δυναμικού τους
είναι γυναίκες
Η απασχόληση
ατόμων που
ανήκουν σε
ευάλωτες ομάδες
αυξάνεται με
την πάροδο των
χρόνων

Συνήθως τα
μέλη τους έχουν
υψηλό μορφωτικό
επίπεδο

ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η Κ.ΑΛ.Ο.
Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία ή αλλιώς Κ.ΑΛ.Ο. είναι ένας διαφορετικός τρόπος εργασίας και επιχειρηματικότητας που
βασίζεται στις αρχές της δημοκρατίας, της συνεργασίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης και του σεβασμού στον άνθρωπο και το
περιβάλλον.

ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ
1ος
ΝΌΜΟΣ

για την Κ.ΑΛ.Ο. – ο νόμος 4430/2016 που εγκρίθηκε το 2016. Ως «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία»
ορίζεται το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται σε μία εναλλακτική μορφή οργάνωσης
των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας,
της ισότητας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Πνεύμα αλληλεγγύης

Οριζόντια διοίκηση/λήψη
αποφάσεων και διαφάνεια

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΑΛΛΗΛΈΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΆ

2ος
ΝΌΜΟΣ

Ανήκουν στις πολύ
μικρές επιχειρήσεις

Στο επίκεντρο η θέληση των
ανθρώπων/ομάδων να
ενώσουν τις δυνάμεις τους
για να ικανοποιήσουν τις δικές
τους ανάγκες ή των άλλων
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ΠΡΟΦΊΛ
ΦΟΡΈΩΝ
Κ.ΑΛ.Ο.

για την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα: ο νόμος 4019/2011 που
εγκρίθηκε το 2011.

Οι περισσότεροι
στηρίζονται
εξ’ολοκλήρου σε
ιδίους πόρους

Κοινωνικός αντίκτυπος

ΑΡΧΈΣ
ΤΗΣ
Κ.ΑΛ.Ο.

Περιβαλλοντικός αντίκτυπος

Τοπική βιώσιμη ανάπτυξη

Έχουν ευρύ φάσμα
οικονομικών
δραστηριοτήτων
Οι περισσότεροι
δραστηριοποιούνται
σε τοπικό επίπεδο
Πηγές:
Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, «Ετήσια Έκθεση 2018»
British Council, «Έκθεση για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ελλάδα»
European Commission, “Social Enterprises and their Ecosystems in Europe: Country Report Greece”
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΑΛΛΗΛΈΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΆ
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η Κ.Αλ.Ο. με μια ματιά
Κατανομή ανά νομική μορφή των φορέων του Μητρώου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (31/5/2020)

ΕΞΈΛΙΞΗ
Το οικοσύστημα φορέων Κ.ΑΛ.Ο. έχει αναπτυχθεί ουσιαστικά την τελευταία δεκαετία όμως, ενώ βρίσκεται σε σχετικά πρώιμο στάδιο,
συντελεί στην αντιμετώπιση ορισμένων από τις σημαντικότερες προκλήσεις της χώρας, ιδιαίτερα της φτώχιας και της ανεργίας, ενώ
ταυτόχρονα επιδιώκει να προωθήσει τον συνεργατισμό και να παρουσιάσει εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα που ενσωματώνουν
το κοινωνικό όφελος στην οικονομική δραστηριότητα.
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Στοιχεία του Γενικού Μητρώου Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. (ν.4430/2016)
Οι εγγραφές των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. βάσει του ν.4430/2016 άρχισαν τον Ιανουάριο του 2017 και έως τις 31/5/2020 είχαν εγγραφεί 1.164
νέοι φορείς. Συμπεριλαμβανομένων των 573 φορέων του ν.4019/2011, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τη διαδικασία μετάπτωσης, το σύνολο
των εγγεγραμμένων φορέων στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. τον Μάιο του 2020 ανερχόταν σε 1.737.
Ο αριθμός των εγγραφών των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. ανά έτος παρουσιάζει σταδιακή αύξηση, με ιδιαίτερη δυναμική τα έτη 2017 και 2018.

ΣΗΜΕΡΑ
Σήμερα (Μάιος του 2020) δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα περίπου 1.737 φορείς Κ.ΑΛ.Ο.
Η δραστηριότητα των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. διαρκώς επεκτείνεται σε νέους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, ενώ
το 2016 οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο. είχαν παρουσία σε 42 κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, διεύρυναν τη δραστηριότητά τους
έχοντας παρουσία σε 52 κλάδους το 2017 και σε 55 κλάδους το 2018.
Το Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. αποτελείται από δύο επιμέρους Μητρώα α) το Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας,
στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) και οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων,
καθώς και οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) και β) το Ειδικό Μητρώο Άλλων Φορέων Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονομίας, στο οποίο εγγράφονται προαιρετικά τα υφιστάμενα νομικά πρόσωπα, τα οποία πληρούν σωρευτικά
τα ειδικά κριτήρια που περιγράφονται στο άρθρο 3, παρ.1 εδάφ. δ’ του ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016).
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ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Αστικές εταιρίες των αρ. 741 επ. Α.Κ.
Σωματεία (αρ. 78 επ. Α.Κ.)
Αστικοί Συνεταιρισμοί του ν.1667/1986
Λοιπές νομικές μορφές
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί του ν. 4384/2016
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
48
11
8
3
1
71

ΠΟΣΟΣΤΟ %
66,7
15,3
11,1
5,6
1,4
100

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ* (ΕΜΕ)

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ (ΕΜΕ)*
2016

2016

2017

2018

2016

2017

2

19

12

-

393

382

-

16

35

79.133

12.602.170

11.465.083

Αστικοί
Συνεταιρισμοί του
ν.1667/1986

-

2

4

-

7

10

-

0

1

-

712.688

995.381

Αγροτικοί
Συνεταιρισμοί του ν.
4384/2016

-

1

-

-

2

-

-

0

-

-

124.192

-

15

21

18

-

302

348

-

157

191

2.268.045

5.641.813

6.976.418

Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης
Ειδικών Ομάδων

1

1

4

-

0

0

0

0

38.859

138.120

42.783

Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης
Ευάλωτων Ομάδων

7

10

13

-

20

47

44

22

26

318.434

508.536

599.184

15

-

-

-

-

-

-

-

-

262.677

-

-

369

622

579

-

433

340

-

47

31

8.399.236

14.282.952

13.054.111

Συνεταιρισμοί
Εργαζομένων

6

12

10

-

13

37

-

6

10

279.803

500.728

621.322

Σωματεία (αρ. 78
επ. Α.Κ.)

-

2

2

-

0

0

-

0

0

-

20.783

51.236

Λοιπές νομικές
μορφές

-

-

1

-

0

0

-

-

0

-

-

0

415

690

643

-

1.180

1.164

-

248

292

11.646.215 34.531.982

33.805.518

Κοι.Σ.Π.Ε.

Κοιν.Σ.Επ.
ν.4019/2011*
Κοιν.Σ.Επ.
Συλλογικής και
Κοινωνικής Οφέλειας
ν.4430/2016

ΣΥΝΟΛΟ

2018

2017

2018

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ €

Αστικές εταιρίες των
αρ. 741 Α.Κ.

40

2012

ΠΟΣΟΣΤΟ %
93,9
2,0
1,7
1,7
1,6
100

Ο αριθμός των φορέων Κ.ΑΛ.Ο., η απασχόληση και ο κύκλος εργασιών τους κατά νομική μορφή

81

100

ΑΡΙΘΜΟΣ
1.564
33
29
29
10
1.665

Κατανομή ανά νομική μορφή των φορέων του Ειδικού Μητρώου ‘Αλλων Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. (31/5/2020)

332

200

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Οφέλειας
Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων
Κοι.Σ.Π.Ε.
Συνεταιρισμοί Εργαζομένων
Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ειδικών Ομάδων
ΣΥΝΟΛΟ

2016

2017

2018

*Οι φορείς μέσα από τη διαδικασία μετάπτωσης εντάχθηκαν στο Μητρώο του ν.4430/2016.
*Οι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) παρουσιάζονται από το έτος 2017 και έπειτα, δηλαδή μετά τη διαδικασία μετάπτωσης και ένταξης των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. στο νέο Γενικό
Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν4430/16.
Πηγή: Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, “Κ.ΑΛ.Ο. Έκθεση ετών 2019-2020”

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΑΛΛΗΛΈΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΆ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΑΛΛΗΛΈΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΆ
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Μέρος Α

Κεντρα Στηριξης
Κ.ΑΛ.Ο.: Αποτελεσματα
2019 & 2020

1. Κεντρα Στηριξης Κ.ΑΛ.Ο.: Αποτελεσματα 2019 & 2020

1.
‘Αμφισσα

Τα Κέντρα Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. συστάθηκαν από Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. και δημιουργήθηκαν προκειμένου να υποστηρίξουν την ανάπτυξη του
θεσμού της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Κιάτο

Η στόχευση των Κέντρων Στήριξης είναι διπλή: αφενός η προώθηση της Κ.ΑΛ.Ο. προς το ευρύ κοινό με ενημερωτικές δράσεις και
αφετέρου οι υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε υφιστάμενους ή υπό σύσταση φορείς Κ.ΑΛ.Ο.*

Λευκάδα
Θεσσαλονίκη

*Ποιοι είναι οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο.

Αθήνα
Λέσβος

Ιωάννινα
Η Κοινωνική Συνεταιριστική επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.)

Κέρκυρα

Βόλος

Χανιά

Ηράκλειο

Ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων
Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.)
Κάθε νομικό πρόσωπο που ακολουθεί τους όρους του ν.4430/2016

11 «σημεια ενημερωσης» και δομες
υποστηριξης και συμβουλευτικης για την
Κοινωνικη και Αλληλεγγυα Οικονομια.

Τα 11 Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020
που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η δημιουργία των Κέντρων Στήριξης εντάσσεται στο σχέδιο δράσης
για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος της Κ.ΑΛ.Ο. 2017 – 2023.
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ΚΈΝΤΡΑ ΣΤΉΡΙΞΗΣ Κ.ΑΛ.Ο.: ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ 2019 & 2020

ΚΈΝΤΡΑ ΣΤΉΡΙΞΗΣ Κ.ΑΛ.Ο.: ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ 2019 & 2020
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1. Κεντρα Στηριξης Κ.ΑΛ.Ο.: Αποτελεσματα 2019 & 2020

1.
Οι τομεις δραστηριοτητας ανα κεντρο

A.
Υπηρεσίες
δημοσιότητας

9%

ΠΡΩΤΟΓΕΝΉΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉ

11%

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

13%
Υπηρεσίες δημοσιότητας που απευθύνονται
στο γενικό πληθυσμό, σε φυσικά πρόσωπα
που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για
τα ζητήματα της Κ.ΑΛ.Ο., όπως επίσης και σε
υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηματίες

8%

ΕΣΤΙΑΣΗ

17%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

10%

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

10%

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

6%

Οι υπηρεσιες

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

14%

που παρεχουν τα κεντρα

Β.
Υπηρεσίες
υποστήριξης &
συμβουλευτικής
Yπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε
υφιστάμενους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. ή/και σε φυσικά
πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την ίδρυση
φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1%

ΑΛΛΟ

1%

Πρωτογενής
Παραγωγή

Μεταποίηση

Εμπόριο

Εστίαση

Υπηρεσίες

Εκπαίδευση

Τουρισμός

Ανακύκλωση

Πολιτισμός

Ενέργεια

Άλλο

Ηράκλειο

0

0

0

5

3

0

0

2

4

0

0

Θεσσαλονίκη

2

1

3

6

3

2

0

5

0

0

0

Ιωάννινα

7

7

3

1

9

5

5

1

4

1

0

Αθήνα

0

3

7

5

8

8

5

4

7

0

4

Κέρκυρα

0

1

0

0

4

1

3

2

3

2

0

Κόρινθος

6

0

6

0

4

0

4

0

4

0

0

Λευκάδα

0

7

7

0

7

0

7

0

7

0

0

Λέσβος

4

0

0

3

3

0

3

0

4

0

0

Μαγνησία

0

4

5

5

8

6

3

1

3

0

0

Φωκίδα

7

8

6

2

1

3

5

0

6

0

0

Χανιά

4

6

7

2

10

8

1

6

7

0

0

Αναλυτικές πληροφορίες ανά περιφερειακή ενότητα παρουσιάζονται στο Μέρος Β’: Παρουσίαση Κέντρων & Φορέων Υλοποίησης
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1. Κεντρα Στηριξης Κ.ΑΛ.Ο.: Αποτελεσματα 2019 & 2020

A. Υπηρεσίες δημοσιότητας

Υπηρεσίες δημοσιότητας που απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό, σε φυσικά πρόσωπα
που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα ζητήματα της Κ.ΑΛ.Ο., όπως επίσης και σε
υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηματίες

1.

A. Υπηρεσίες δημοσιότητας

Υπηρεσίες δημοσιότητας που απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό, σε φυσικά πρόσωπα
που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα ζητήματα της Κ.ΑΛ.Ο., όπως επίσης και σε
υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηματίες

Αίτημα μέσω τηλεφώνου / mail

Εκδήλωση / Ημερίδα

Εξειδικευμένη
Συμβουλευτική

Μεμονωμένες Περιπτώσεις

8%
16%

Τους 20 από τους 30 μήνες λειτουργίας τους (2019 – 2020)
τα Κέντρα Στήριξης χειρίστηκαν

8.951
περιπτωσεισ

31%

45%

Μεμονωμένες περιπτώσεις που απευθύνθηκαν στα Κέντρα για μια γενική ενημέρωση
Αιτήματα που διαχειρίστηκαν τα στελέχη των Κέντρων: Γενική Πληροφόρηση – Θεσμικό
πλαίσιο – Επιλογή νομικής μορφής – Ρυθμίσεις για Κοιν.Σ.Επ και Συνεταιρισμούς Εργαζομένων
– Διαδικασίες Ίδρυσης – Ρόλος του Μητρώου Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. – Χρηματοδοτικά Εργαλεία –
Δικτύωση*
Εξειδικευμένη συμβουλευτική: ατομικές συναντήσεις με υπάρχοντα ή υπό σύσταση
εγχειρήματα Κ.ΑΛ.Ο. σχετικά με την δραστηριότητά τους ή την ιδέα τους
Δράσεις Δημοσιότητας **

*ανάλογα με τη φύση του, κάθε αίτημα μπορεί να απασχολήσει ένα Στέλεχος από 5 λεπτά για μία απλή ερώτηση, έως 1 μήνα για πιο εξειδικευμένα θέματα ή / και αντιμετώπιση
προβλημάτων
**περισσότερες πληροφορίες στις σελίδες 8 & 9
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1. Κεντρα Στηριξης Κ.ΑΛ.Ο.: Αποτελεσματα 2019 & 2020

A. Υπηρεσίες δημοσιότητας

22

Υπηρεσίες δημοσιότητας που απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό, σε φυσικά πρόσωπα
που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα ζητήματα της Κ.ΑΛ.Ο., όπως επίσης και σε
υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηματίες

1.

A. Υπηρεσίες δημοσιότητας

Υπηρεσίες δημοσιότητας που απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό, σε φυσικά πρόσωπα
που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα ζητήματα της Κ.ΑΛ.Ο., όπως επίσης και σε
υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηματίες

Θεματικά εργαστήρια

Ημερίδες

Εκδηλώσεις
παρουσίασης και
προβολής καλών
πρακτικών

Συμμετοχή σε συνέργειες και δράσεις με Ο.Τ.Α.
α’ και β’ βαθμού ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.

48%

15%

3.998
άτομα

παρακολούθησαν συνολικά τις 127 δράσεις δημοσιότητας
που πραγματοποιήθηκαν

Τα Κέντρα Στήριξης διοργανώνουν πληθώρα εκδηλώσεων με στόχο τόσο την
προώθηση της Κ.ΑΛ.Ο. στο ευρύ κοινό όσο και την εκπαίδευση ή/και δικτύωση για
τα εγχειρήματα Κ.ΑΛ.Ο. και άλλους θεσμικούς φορείς. Τέτοιου είδους εκδηλώσεις
περιλαμβάνουν:

23%
14%

Ημερίδες
Συμμετοχή σε συνέργειες και κοινές δράσεις με Ο.Τ.Α. ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.,
Θεματικά εργαστήρια
Εκδηλώσεις παρουσίασης και προβολής καλών πρακτικών.
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1. Κεντρα Στηριξης Κ.ΑΛ.Ο.: Αποτελεσματα 2019 & 2020

1.

24

127 δρασεισ

Γνωριμία με το Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. Στόχος - Εισαγωγή στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Εισαγωγή
στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα x 2, Δημιουργία και Ανάπτυξη επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. στο Δήμο
Δέλτα - Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Κοινωνικής Ένταξης, της Αγροδιατροφής και του Εμπορίου στο Δήμο Δέλτα, Δημιουργία και
Ανάπτυξη επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. στο Δήμο Χαλκηδόνος - Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Κοινωνικής Ένταξης, της Αγροδιατροφής και
του Εμπορίου στο Δήμο Χαλκηδόνος, Δημιουργία και Ανάπτυξη επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. στο Δήμο Ωραιοκάστρου - Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στον
τομέα της Κοινωνικής Ένταξης, της Αγροδιατροφής και του Εμπορίου στο Δήμο Ωραιοκάστρου, Κ.ΑΛ.Ο. & Επιλογή οικονομικής δραστηριότητας.
Κοινωνικός σκοπός και καινοτομία. x 2. Κ.ΑΛ.Ο. & Στελέχη Κοινωνικών Υπηρεσιών, Κ.ΑΛ.Ο. & Συγκρότηση ομάδας - Διοίκηση Κοινωνικής Επιχείρησης,
Θεσμικό πλαίσιο και διαδικασίες δημιουργίας μιας Κ.ΑΛ.Ο. x 2, Κ.ΑΛ.Ο. & Επιχειρηματικό σχέδιο & Marketing Plan x 2, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ, ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ Κ.ΑΛ.Ο., ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΣΥΝΔΕΣΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Οι ΚΟΙΝΣΕΠ της Ηπείρου Δικτυώνονται – Οργανώνονται, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ ΣΤΗΝ Κ.ΑΛ.Ο., Ανάλυση
Κινήτρων Που Θα Ωθήσουν Νέους Επιχειρηματίες Στην Ενασχόληση Με Την Κ.ΑΛ.Ο., ΤΡΟΠΟΙ ΊΔΡΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ), ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΛΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, Δίκαιο Εμπόριο: Εναλλακτικά δίκτυα Παραγωγής-Διακίνησης-Κατανάλωσης
τροφίμων, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση σε θέματα Κ.ΑΛ.Ο., Παρουσίαση της δράσης ανακύκλωσης «Η δεύτερη ζωή μιας αφίσας» και
Συζήτηση για την περιβαλλοντική υπευθυνότητα των Φορέων Κ.ΑΛ.Ο., Στηρίξου πάνω μας, Η εμπειρία μας από το Κέντρο Στήριξης, Χρηματοδοτικά
Εργαλεία για Κ.ΑΛ.Ο., Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματικά Μοντέλα Κ.ΑΛ.Ο., Εργασία και καθημερινή ζωή σε ένα φορέα Κ.ΑΛ.Ο., Marketing
Προϊόντων και υπηρεσιών στην Κ.ΑΛ.Ο., Συνεργώ Συνεργείς Συνεργούμε, Προβολή Δοκιμαντέρ “Βίος… ο άλλος δρόμος”, Συνέργεια με την Ένωση
Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Αττικής, Εργαλεία της Αγοράς και Βιωσιμότητα-Η προσέγγιση της Κ.ΑΛ.Ο., Οικονομική Διαχείρηση για Κοινωνικές Επιχειρήσεις: αυτός
ο υπέροχος άγνωστος κόσμος, 120 λεπτά με την διεύθυνση Κ.ΑΛ.Ο.: Εσείς ρωτάτε οι υπηρεσίες απαντούν, Παρουσίαση του BiosCOOP, Συνεταιριστικές
Αρχές, Σταραμάκι το οικολογικό καλαμάκι από σιτάρι για ροφήματα, Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις επιχειρήσεις Κοινωνικής
Αλληλέγγυας Οικονομίας, Κ.ΑΛ.Ο. και επιχειρηματικότητα, Θεσμικό πλαίσιο φορέων Κ.ΑΛ.Ο., Η κοινωνική επιχειρηματικότητα ως μοχλός βιώσιμης
ανάπτυξης, Επιλογή προϊόντος/υπηρεσίας, CommonsLab. Τεχνολογίες Ανοικτού Κώδικα, Κ.ΑΛ.Ο. Ένα διαφορετικό μοντέλο απασχόλησης και
ανάπτυξης επιχειρηματικότητας για τους νέους πτυχιούχους επιστήμονες, Καμβάς κοινωνικών επιχειρήσεων, «Πορεία Υγείας». Η ένταξη επιστημόνων
σε εγχειρήματα παροχής υπηρεσίων ψυχικής υγείας και συναφών υπηρεσιών., Τουρισμός, συνεταιρισμοί & βιώσιμα αναπτυξιακά μοντέλα, Ενεργειακή
κοινότητα Βλάστης στο νομό Κοζάνης, Κ.ΑΛ.Ο. και γυναικεία χειραφέτηση, Διακυβέρνηση κοινωνικών εγχειρημάτων, Οικοσύστημα συνεργατισμού. Το
παράδειγμα της Καρδίτσας, Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, ο Εναλλακτικός μοχλός Ανάπτυξης, 1ο Φόρουμ Γνωριμίας και Δικτύωσης Φορέων
Κ.ΑΛ.Ο. Λέσβου, Γνωρίζοντας την Κ.ΑΛ.Ο. : Η Μαγεία του Συνεργατισμού, Διαχείριση μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, Κ.ΑΛ.Ο. και
επιτυχημένα παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων των Ρομά, Δυνατότητες της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για την ένταξη των ανέργων
στην αγορά εργασίας, Η κοινωνική επιχειρηματικότητα στο θεσμικό πλαίσιο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα
Οικονομία και η ένταξη των ΑΜΕΑ στην αγορά εργασίας, Εισαγωγή στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, 2ο Φόρουμ Γνωριμίας και Δικτύωσης
Φορέων Κ.ΑΛ.Ο., Η Κ.ΑΛ.Ο. στηρίζει την Κοινότητα, Κ.ΑΛ.Ο., ένας νεος τρόπος επιχειρηματικότητας, Τα βήματα για μια επιτυχημένη κοινωνική
επιχείρηση, Επιλέγοντας τη νομική μορφή, Καταστατικό - κριτήρια εγγραφής Κ.ΑΛ.Ο. στο μητρώο, Χρηματοδοτικά εργαλεία - πηγές χρηματοδότησης,
Τα βασικά βήματα ενός business plan, Κανάλια διανομής προιόντων - σχέση με τους πελάτες, εσωτερική διαχείριση των ανθρώπων μιας κοινωνικής
επιχείρησης, ΜΚΤ plan και δημοσιότητα, Η αναγκαιότητα του κοινωνικού αντικτύπου, Ενημέρωση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λευκάδας, Ενημέρωση
αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας, Ενημέρωση για τη Κ.ΑΛ.Ο. στον Κάλαμο Λευκάδας, Ενημέρωση για τη Κ.ΑΛ.Ο. σε ομάδα αργαλειού, Κοινωνική
επιχειρηματικότητα: κοινωνική δικαιοσύνη και επιχειρείν, Κοινωνική επιχειρηματικότητα: τι, πώς και γιατί;, Κοινωνική επιχειρηματικότητα και Άτομα με
Αναπηρία, Φορείς Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) και ζητήματα λογιστικής διαχείρισης, Καλές πρακτικές Κ.ΑΛ.Ο. στον τομέα της Αγροτικής
Οικονομίας και Χειροτεχνίας, Προκλήσεις και δυναμικές για ένα οικοσύστημα Κ.ΑΛ.Ο. στη Μαγνησία, Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και Φορείς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κοινωνική επιχειρηματικότητα και δραστηριότητες πληροφορικής, τεχνολογίας, χειροτεχνίας, τουρισμού και εστίασης, Καλές
πρακτικές κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, Κοινωνική επιχειρηματικότητα και ειδικές ομάδες, Καλές πρακτικές Κοιν.Σ.Επ.
στη Μαγνησία, Ειδικές ομάδες και κοινωφελείς φορείς στην τοπική αυτοδιοίκηση: ευκαιρίες μέσα στην Κ.ΑΛ.Ο., Προσφυγικό: ευκαιρίες μέσα στην
Κ.ΑΛ.Ο., Social Coop Skills - Δεξιότητες διαχείρισης συνεταιριστικής ομάδας, Εκδήλωση Παρουσίασης Λειτουργίας του Κέντρου Στήριξης Κοινωνικής
& Αλληλέγγυας Οικονομίας, Η Υποστηριζόμενη Εργασία στην Κοινωνική Οικονομία, Κοινωνική Οικονομία & Τοπική Ανάπτυξη « Πρόταση Ανάπτυξης
και Ανάδειξης της Περιοχής της Δωρίδας Κονιάκος – Λευκαδίτι – Συκεά , Δήμου Δωρίδας», Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ως χώρος επιχειρησιακής
δράσης, κοινωνικής δικτύωσης και εργασιακής ένταξης x 5, Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Αγροδιατροφής και του
Εμπορίου, Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Αγροδιατροφής και του Εμπορίου, Ενημερωτική εκδήλωση για την Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονομία, Κοινωνική επιχειρηματικότητα και επαγγελματική αποκατάσταση ευάλωτων ομάδων, Νομικό και φορολογικό πλαίσιο
Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, Συμμετοχή στην έκθεση του “Αγροτικού Αύγουστου 2019”, Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και
Κοινωνικά Κινήματα, Συμμετοχική Χαρτογράφηση αναγκών του τοπικού οικοσυστήματος Κ.ΑΛ.Ο. στον Νομό Χανίων, Παίζοντας με όρους δίκαιου,
Πόσα χιλιόμετρα χωρούν στο πιάτο σου;, Χωρική ανάπτυξη, κοινωνική καινοτομία και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία - Παρουσίαση καλών
πρακτικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο Δήμο Καντάνου-Σελίνου, Τα Κοινά του πολιτισμού και ο δημόσιος χώρος, Τριήμερο εκδηλώσεων με
τίτλο : Η Κ.ΑΛ.Ο. στη SABBIONARA, Γνωριμία με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία-Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας-Παράρτημα Αλικιανού, Γνωριμία
με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία-Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας-Χανιά, Χωρική ανάπτυξη, κοινωνική καινοτομία και Κοινωνική και Αλληλέγγυα
Οικονομία. - Παρουσίαση καλών πρακτικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο Δήμο Αποκόρωνα, Βιωματικό εργαστήριο “Αποτελεσματικές
συζητήσει, διαχείριση διαφωνιών και επικοινωνία ομάδας, Γνωριμία με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία-Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο
Πλατανιά, Θεματικό εργαστήριο: Η λειτουργία της ομάδας ως βασικός παράγοντας ανάπτυξης ενός εγχειρήματος Κ.ΑΛ.Ο., Διαδικτυακή Ημερίδα με
θέμα «Η πρόταση της Κ.ΑΛ.Ο. για την εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία – Προσεγγίζοντας την κοινωνική ενσωμάτωση»
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1. Κεντρα Στηριξης Κ.ΑΛ.Ο.: Αποτελεσματα 2019 & 2020

B. Yπηρεσίες υποστήριξης
& συμβουλευτικής
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σε υφιστάμενους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. ή/και σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται
για την ίδρυση φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

1.

B. Yπηρεσίες υποστήριξης
& συμβουλευτικής
Business Plan & Αίτηση Χρηματοδότησης

σε υφιστάμενους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. ή/και σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται
για την ίδρυση φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Business Plan & Υποβολή Αίτησης
στο Μητρώο Κ.ΑΛ.Ο.

Marketing Plan

7%

43
υπηρεσίες

21%

72%

Υποστήριξης και συμβουλευτικής

Εκπόνηση Business Plan & Αίτηση Χρηματοδότησης,
Εκπόνηση Marketing Plan
Εκπόνηση Business Plan & Υποβολή Αίτησης στο Μητρώο Κ.ΑΛ.Ο.

ΚΈΝΤΡΑ ΣΤΉΡΙΞΗΣ Κ.ΑΛ.Ο.: ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ 2019 & 2020
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1. Κεντρα Στηριξης Κ.ΑΛ.Ο.: Αποτελεσματα 2019 & 2020
ερευνα ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1.
κατοικια συμμετεχοντων

Ποσο ικανοποιημενοι ΕΜΕΙΝΑΝ
ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ Κ.ΑΛ.Ο. απο τα
Κεντρα Στηριξης;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ
Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ;

Για να αξιολογήσουν τα Κέντρα Στήριξης την
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους και να
βελτιώσουν τη λειτουργία τους πραγματοποίησαν
έρευνα ικανοποίησης με ηλεκτρονική φόρμα
(Ιούλιος 2020 - 137 απαντήσεις).

Η ποιότητα μιας υπηρεσίας σχετίζεται με την
ικανοποίηση του λήπτη, την αφοσίωση του λήπτη
και τη θετική από-στόμα-σε-στόμα επικοινωνία
για την υπηρεσία.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ*

ΑΠΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Εμφάνιση φυσικών εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, προσωπικού και
* ΑΠΤΑ
υλικών

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ: Ικανότητα εκτέλεσης της υπηρεσίας αξιόπιστα και με ακρίβεια
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ: Προθυμία στελεχών να βοηθήσουν τους πελάτες και να παρέχουν
άμεση εξυπηρέτηση

Κέρκυρα
Χανιά
Ιωάννινα
Θεσπρωτία
Μαγνησία
Λευκάδα
Αιτωλοακαρνανία
Φωκίδα
Πρέβεζα
Καρδίτσα

2,19%

8,03%
6,57%
13,14%
0,73%
19,71%
27,74%
0,73%
3,65%
0,73%
0,73%

το 2,19% των
συμμετεχόντων στην
έρευνα είναι ΑμεΑ

2,19%
8,76%
1,46%
0,73%
2,19%
0,73%
1,46%
0,73%

13,14% των ωφελουμενων εξυπηρετήθηκαν από
Κέντρο Κ.ΑΛ.Ο. εκτός της Π.Ε. κατοικίας τους

13,14%

ειδικεσ ομαδεσ, ευαλωτεσ ομαδεσ

το 13,14% των ωφελουμένων ανήκουν σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (θύματα παράνομης διακίνησης
και εμπορίας ανθρώπων, θύματα ενδοοικογενιακής βίας, άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας,
αρχηγοί μονογενεϊκών οικογενιών, άστεγοι, μακροχρόνια άνεργοι έως 25 ετών ή άνω των 50 ετών, άτομα
με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και σε κάποιες περιπτώσεις συνδυασμοί αυτών των όμαδων)

20,26%

ενημέρωση για την
Κ.ΑΛ.Ο. τηλεφωνικά ή
μέσω διαδικτύου

ΠΡΟΩΘΗΣΗ Κ.ΑΛ.Ο.
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ: Γνώση και ευγένεια των στελεχών και ικανότητά τους να εμπνέουν
εμπιστοσύνη
ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ: Φροντίδα, εξατομικευμένη προσοχή
ΠΡΟΩΘΗΣΗ Κ.ΑΛ.Ο.: Ικανότητα υλοποίησης ενεργειών για την προαγωγή της
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Λάρισα
Αττική
Καστοριά
Κορινθία
Λέσβος
Ρεθυμνο
Θεσσαλονίκη
Ηράκλειο

7,52%
ομιλητής/τρια
σε δράση
δημοσιότητας

16,67%
ενημέρωση για
την Κ.ΑΛ.Ο. μέσω
διαζώσης/διαδικτυακής
συνάντησης
διαζώσης ή
διαδικτυακή
συνάντηση για
σύσταση φορέα
Κ.ΑΛ.Ο.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

28

Ηλικιακεσ ομαδεσ

συμμετέχων/ουσα
σε δράση
δημοσιότητας

φυλο

60

27,45%

9,15%

55,47%

40

20

31,39%

39,42%
19,71%

9,49%

ΣΧΕΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ
31 - 40

42 - 50
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50+

υποστήριξη
σύνταξης
καταστατικού ή/
και business plan
ή/και marketing
plan για φορέα
Κ.ΑΛ.Ο.
υποστήριξη υποβολής
αιτήματος για τη
σύσταση φορέα
Κ.ΑΛ.Ο. στο Μητρώο
Κ.ΑΛ.Ο.

44,53%

0

18 - 30

12,42%

Γυναίκα

6,54%

Άνδρας
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1. Κεντρα Στηριξης Κ.ΑΛ.Ο.: Αποτελεσματα 2019 & 2020
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ Κ.ΑΛ.ο.

307

75,03%

Οι 137 συμμετέχοντες έλαβαν 307 διαφορετικές υπηρεσίες από τα Κέντρα Κ.ΑΛ.Ο.

84,68%
83,58%

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ

88,79%

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ

89,25%

ΠΡΟΩΘΗΣΗ Κ.ΑΛ.Ο.

1.

Το 64,29% των ωφελουμένων που συμμετείχαν σε δράσεις δημοσιότητας, ζήτησαν και
έλαβαν υπηρεσίες ενημέρωσης - πληροφόρησης

37,75
%

64,29
%

το 37,75% των ωφελουμένων που συμμετείχαν σε δράσεις δημοσιότητας, ζήτησαν και
έλαβαν υποστηριξη κατά τη σύσταση νέου φορέα Κ.ΑΛ.Ο.

83,54%

Ποιότητα

Το 30,07% των ωφελουμένων που έλαβαν υπηρεσίες ενημέρωσης - πληροφόρησης
ζήτησαν και έλαβαν υποστήριξη κατά τη σύσταση νέων φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

30,07
%

82,94%
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

θα μας προτειναν και σε αλλουσ;
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

86,86%

ΝΑΙ

ΠΛΗΘΟΣ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ %

ΑΠΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

126

11,25

3,49

75,03

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

134

12,7

3,24

84,68

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ

136

12,54

3,22

83,58

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ

136

17,76

3,68

88,79

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ

137

13,39

2,90

89,25

ΠΡΟΩΘΗΣΗ Κ.ΑΛ.Ο.

137

16,71

4,38

83,54

137

82,94

19,04

82,94

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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παρουσιαση
κεντρων
& φορεων
υλοποιησησ

2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ & φορεων υλοποιησησ

1. Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο.
Ν. Ηρακλείου

2.

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. commonslab

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

2811 112473

Εθνικής Αντιστάσεως 73

kalo.commonslab.gr

kalo@commonslab.gr

Το Κέντρο Στήριξης της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. COMMONSLAB έχει ως στόχο να εργαστεί στην βοήθεια δημιουργίας
υγιών και βιώσιμων φορέων Κ.ΑΛ.Ο., την δικτύωσή τους και την συμμετοχή τους στον σχεδιασμό και
την υλοποίηση αυτόνομων υποστηρικτικών δομών, για τη δημιουργία συνθήκων που θα οδηγήσουν
την εγκαθίδρυση της Κ.ΑΛ.Ο. ως αποτελεσματικού μοντέλου συμβίωσης και δημιουργίας.

Κάθε Κέντρο Διαφορετικό
Κάθε Κέντρο Μοναδικό
Κάθε Κέντρο Αποτελεσματικό

… καθώς το κάθε κέντρο αντανακλά τις ιδιαίτερες ανάγκες της
τοπικής κοινωνίας αλλά και την εμπειρία του οργανισμού που
το υλοποιεί.

Ο τομέας της οικονομίας που επικεντρώθηκε τo Κέντρο
Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. στο Ηράκλειο όσον αφορά στην ενημέρωση,
υποστήριξη και τις δράσεις δημοσιότητας που πραγματοποίησε,
είναι η Εστίαση. Ασχολήθηκε επίσης πολύ με τους τομείς
του Πολιτισμού και των Υπηρεσιών καθώς και με την
Ανακύκλωση.

ΚΑΛΗ ΣΤΙΓΜΗ
Η παρακαταθήκη που θέλουμε να αφήσουμε ως Κέντρο Στήριξης περιλαμβάνεται σε δυο
εργαστήρια, α) σχεδιαζοντας ένα μικρό συνεταιρισμό που περιλαμβάνει τον σχεδιασμό απο
την ιδέα μέχρι την υλοποίηση τπου επιχειρηματικού σχεδίου και β) η διαδικασία δημιουργίας
κοινοτήτων Κ.ΑΛ.Ο. μέσα απο την δημιουργία δομών υποδοχής κάθε ενδιαφερόμενου σε τρεις
κατηγορίες ι) συνεταιριστές, ιι) φίλοι, ιιι) υποστηρικτές.

Εργαστήρια Σχεδιασμού
Μικρών Συνεταιρισμών

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Επιχειρηματικό πλάνο μικρών συνεταιρισμών

Το πλάνο περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες σχεδιασμού:

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
Η εμπειρία μας χωρίζεται σε δυο φάσεις: την πρώτη όπου υπήρχε κινητικότητα για την προκύρηξη χρηματοδοτικών προγραμμάτων
για την Κ.ΑΛ.Ο. όπου υπήρχε ενα γενικό ενδιαφέρον και την δεύτερη φάση όπου επικοινωνήσαν μαζί μας άτομα και ομάδες με πιο
συγκεκριμένους στόχους για την δημιουργία φορέων.
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ομάδα: σκοπός ομάδας, ανάγκες που επιθυμούν να καλύψουν τα μέλη, δεξιότητες των μελών, πλαίσιο συνεργασίας.
Παραγωγή: επιλογή των προϊόντων-υπηρεσιών που θα προσφέρει η ομάδα και σχεδιασμός της παραγωγικής διαδικασίας.
Αγορά: με ποια στρατηγική θα διαθέσει η ομάδα τα προϊόντα-υπηρεσίες της στην αγορά.
Χρήμα: το ύψος της επένδυσης που θα απαιτηθεί, πήγες χρηματοδότησης, προβλέψεις και παρακολούθηση εσόδων-εξόδων.
Δικτύωση: με ποιες επιχειρήσεις, συνεργάτες, συνεταιρισμούς θα συνεργαστεί η ομάδα για την επιτυχία του επιχειρηματικού 		
		
πλάνου.
Κοινότητα: με ποιο τρόπο θα αλληλεπιδράσει η ομάδα με την κοινότητα που την περιβάλει.

Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. Ηρακλείου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
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2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ & φορεων υλοποιησησ

1. ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. commonslab

Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο.
Ν. Ηρακλείου

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

2811 117695

@commonslabgr
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www.commonslab.gr

info@commonslab.gr

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Το commonslab δημιουργήθηκε απο 5 άτομα που συμμετείχαν
στην οργανωτική ομάδα του φεστιβαλ των ΚΟΙΝΩΝ
(2013,2014,2015). Ο στόχος της ομάδας ήταν και είναι η
ανάπτυξη έργων ανοικτής τεχνολογίας για την αγορά και την
κοινότητα της αλληλέγγυας οικονομίας.

Το commonslab ασχολείται με την δημιουργία custom
τεχνολογικών έργων σε επίπεδο hardware και software, καθώς
και με τη στήριξη της αλληλέγγυας οικονομίας.

Q&A
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επιλέξατε να γίνετε
1 Γιατί
φορέας Κ.ΑΛ.Ο.;

Γιατί θεωρούμε την αλληλέγγυα
οικονομία τον φυσικό μας χώρο που
μας επιτρέπει να βιοποριζόμαστε, να
δημιουργούμε και να εξελισόμαστε
σαν άτομα και σαν ομάδα.

2.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

βλέπετε την Κ.ΑΛ.Ο.
2 Πώς
στην Ελλάδα σήμερα;

Κατά την άποψη μας η Κ.ΑΛ.Ο.
αποτελεί ένα στάδιο εξέλιξης
της συνεργατικής αλληλέγγυας
οικονομίας όπως πρωτοεμφανίστηκε
στην Ελλάδα μετά το 2010.
Θεωρούμε οτι είναι στη διαδικασία
ωρίμανσης βασιζόμενη στη εμπειρία
και τη γνώση που δημιουργήθηκαν
τα τελευταία 10 χρονια. Επίσης εχει
δημιουργήσει μια μικρογραφία
ενός
νέου
συνεταιριστικού
κινήματος που προσπαθεί και γενικά
το έχει επιτύχει, να απαλλαγεί απο
τα προβλήματα του συνεταιριστικού
κινήματος των τελευταίων 4
δεκαετιών.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

βλέπετε να αναπτύσσεται
3 Πώς
η Κ.ΑΛ.Ο. στην Ελλάδα
τα επόμενα χρόνια;

Η Κ.ΑΛ.Ο. τα επόμενα χρόνια
θεωρούμε οτι θα συνεχίσει να
αναπτύσεται με αργούς αλλα
σταθερούς ρυθμούς δεδομένου
οτι απάνταει σε κύρια προβλήματα
ηθικής οργάνωσης της εργασίας
και της ηθικής κατανάλωσης. Η
διαδικασία συτή θα εμπλουτιστεί με
την επανεμφάνιση των κοινωνικών
κινημάτων που παρακολουθούμε
τον τελευταίο χρόνο στα πλαίσια
που δημιούργησε ο covid 19.
Τέλος θεωρούμε οτι η ωρίμανση
των φορέων θα επιτρέψει την
δημιουργία βιώσιμων δικτυώσεων
με αποτέλεσμα την αύξηση του
ρυθμού ανάπτυξης του πεδίου.

Το σύστημα εισόδου δίνει την δυνατότητα σε ηλικιωμένους να συνδέονται με την πλατφόρμα
του Activage χωρίς να χρειαστεί να πληκτρολογήσουν όνομα χρήστη και κωδικό, με την χρήση
συσκευής ανάγνωσης μαγνητικής κάρτας. Η είσοδος γίνεται σύμφωνα με τα πρωτόκολλα
ασφαλείας της πλατφόρμας. Το έργο έχει σχεδιαστεί με ανοικτό λογισμικό και υλισμικό τα οποία
έχουν διατεθεί δημόσια.

Σύστημα εισόδου
ηλικιωμένων στην
πλατφόρμα Internet of
Things Activage (HORIZON 2020)

ΚΑΛΗ ΣΤΙΓΜΗ

Καταγραφικό σύστημα 10 αισθητήρων περιβαλλοντικών δεδομένων σε σπήλαια
(Ινστιτούτο σπηλαιολογικών ερεύνων)

Το καταγραφικό σύστημα με την ονομασία troglo έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί με μπαταρίες που παρέχουν αυτονομία 3 μηνών και
καταγράφει δεδομένα θερμοκρασίας εδάφους-αέρα, φωτεινότητα, υγρασία ατμόσφαιρας-εδάφους ,ατμοσφαρική πίεση, αγωγιμοτητα
νερού, διεύθυνση και ένταση ανέμου, φωτογραφική κάμερα.
Το καταγραφικό σύστημα έχει σχεδιαστεί με ανοικτό λογισμικό και υλισμικό τα οποία θα διατεθούν δημόσια για την ελεύθερη
αναπαραγωγή του.

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. commonslab ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
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2. Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο.
Θεσσαλονίκης

2.

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
Συλλογικής & Κοινωνικής Ωφέλειας “ΣΤΟΧΟΣ”

Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

2310 715881

Καραμανλή 40, Γέφυρα, Δημος Νέας Χαλκηδόνος

www.kentrostirixisstoxos.gr

info@kentrostirixisstoxos.gr

Το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας «Στόχος» λειτουργεί ως δομή συμβουλευτικής
υποστήριξης κοινωνικών επιχειρηματιών και υποψηφίων κοινωνικών επιχειρηματιών και ως δομή
υποστήριξης της δημιουργίας και ανάπτυξης άλλων φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Μέσα από τις εκδηλώσεις
δημοσιότητας που έχουν υλοποιηθεί από τον Απρίλιο του 2019 έως και σήμερα έχει ενημερωθεί
μεγάλος αριθμός υποψήφιων κοινωνικών επιχειρηματιών και Στελεχών Κοινωνικών Δομών της
δυτικής Θεσσαλονίκης μέσα από Ημερίδες, Εκδηλώσεις, Συνέργειες με τους Δήμους της περιοχής,
Θεματικά Εργαστήρια, με σκοπό την κινητοποίηση τους για δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο.

Κάθε Κέντρο Διαφορετικό
Κάθε Κέντρο Μοναδικό
Κάθε Κέντρο Αποτελεσματικό

… καθώς το κάθε κέντρο αντανακλά τις ιδιαίτερες ανάγκες της
τοπικής κοινωνίας αλλά και την εμπειρία του οργανισμού που
το υλοποιεί.

Τo Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. στην Θεσσαλονίκη όσον αφορά
στην ενημέρωση, υποστήριξη και τις δράσεις δημοσιότητας που
πραγματοποίησε, επικεντρώθηκε στους τομείς της Εστίασης
και της Ανακύκλωσης. Ασχολήθηκε επίσης πολύ με τους
τομείς του Εμπορίου και των Υπηρεσιών, αρκετά με την
Πρωτογενή Παραγωγή και την Εκπαίδευση καθώς
λιγότερο με την Μεταποίηση.

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
Υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό και αυτό φαίνεται από τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις που διοργανώσαμε και τη πρόθεση των
ατόμων αυτών να ενημερωθούν περισσότερο πάνω σε θέματα λειτουργίας των Κ.ΑΛΟ. και να ξεκινήσουν τη δική τους συνεταιριστική
επιχείρηση.
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Συνέργειες με τους Δήμους Δέλτα, Χαλκηδόνος και Ωραιοκάστρου για την διοργάνωση
3 εκδηλώσεων με σκοπό τη Κινητοποίηση όσων ενδιαφέρονται για τη δημιουργία νέων
Επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. σε τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας που ευδοκιμούν στους
ανωτέρω Δήμους και ειδικότερα για τη δημιουργία επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. με δραστηριότητα
στον τομέα της Κοινωνικής Ένταξης, της Αγροδιατροφής και του Εμπορίου. Ειδικότερα στην
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Δέλτα έλαβαν μέρος εκτός από υποψήφιους
κοινωνικούς επιχειρηματίες και στελέχη κοινωνικών υπηρεσιών όπου με τη σειρά τους διέδωσαν
την πληροφορία και την δυναμική της Κ.ΑΛ.Ο. στις δομές που απασχολούνται.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
Συνέργειες με τους
Δήμους Δέλτα,
Χαλκηδόνος και
Ωραιοκάστρου

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Δημιουργία της 1ης Κοιν.Σ.Επ. που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια του Κέντρου Στήριξης

Η επιχείρηση λειτουργεί εστιατόριο και παντοπωλείο στη περιοχή του Κέντρου της Θεσσαλονίκης με την παρασκευή και την παροχή
καφέ και λοιπών ροφημάτων καθώς και σπιτικά μαγειρεμένων εδεσμάτων από ελληνικά προϊόντα και από Έλληνες παραγωγούς και
προμηθευτές, με έμφαση στην ποιότητα και τη χορτοφαγία. Επίσης λειτουργεί παραπλεύρως μικρό παντοπωλείο με προϊόντα που
προέρχονται από παραγωγούς της περιοχής. Στον σχεδιασμό είναι η διοργάνωση στον χώρο διαφόρων εκδηλώσεων. Οι επτά μέτοχοι
της επιχείρησης είναι άτομα με φιλικούς δεσμούς μεταξύ τους, εκπαιδευμένοι σε αντικείμενα αντίστοιχα με τον κλάδο. Οι έξι εκ των
επτά, είναι άτομα με προβλήματα ακοής, ενεργοί πολίτες με αντίστοιχη εμπειρία και όρεξη για δουλειά.

Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. Θεσσαλονίκης ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
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2. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Συλλογικής & Κοινωνικής Ωφέλειας “ΣΤΟΧΟΣ”

Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο.
Θεσσαλονίκη

Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

2310 715 971

koinseptoxos@gmail.com

Δημοκρατίας 25, Γέφυρα, Δημος Νέας Χαλκδόνος

www.koinsepstoxos.gr

info@koinseptoxos.gr

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η ΚοινΣΕπ Στόχος δημιουργήθηκε το 2016 και είναι μια
επιχείρηση με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για την
ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός,
εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, κ.α.) που προάγουν
το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της
απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την
ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

Η Κοιν.Σ.Επ. Στόχος παρέχει υπηρεσίες επιστημονικών και
τεχνικών συμβουλών, υπηρεσίες υποστηρικτικές προς την
εκπαίδευση, και υπηρεσίες συμβουλευτικής, επαγγελματικού
προσανατολισμού και κοινωνικής αρωγής σε επιχειρήσεις,
πολίτες αλλά και ευπαθείς ομάδες.

Σχέδια Δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά σε δύο Δήμους της Δυτικής Θεσσαλονίκης
με στόχο ν’ αποδώσουν -στις Διοικήσεις και τις Υπηρεσίες- ρεαλιστικά Σχέδια Δράσης για την
σφαιρική υποστήριξη των κοινωνικά αποκλεισμένων Ρομά στους τομείς της βελτίωσης των
οικιστικών και στεγαστικών συνθηκών, της Υγείας, της Κοινωνικής Προστασίας, της Εκπαίδευσης,
της Απασχόλησης, της Κοινωνικής συμμετοχής κ.α. που ανέλυαν την υφιστάμενη κατάσταση
και πρότειναν δράσεις βασισμένες στις δυνατότητες και την βούληση των Δήμων για κοινωνική
ένταξη των Ρομά που είναι εγκατεστημένοι σε αυτούς. Τα δύο Σχέδια Δράσης υλοποιήθηκαν με
Διεξαγωγή έρευνας και καταγραφή.

Q&A
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επιλέξατε να γίνετε
1 Γιατί
φορέας Κ.ΑΛ.Ο.;

Μας εξέφραζαν οι αρχές της
Κοινωνικής
και
Αλληλέγγυας
Οικονομίας, Δημοκρατική Διοίκηση,
Αλληλεγγύη. Μας έδωσε την
δυνατότητα εκτός του βιοπορισμού,
να επιστρέψουμε όφελος και προς
την τοπική κοινωνία της Δυτικής
Θεσσαλονίκης μέσω δράσεων.
Φυσικά σημαντικό ρόλο έπαιξαν και
τα κίνητρα που συνοδεύουν έναν
Φορέα Κ.ΑΛ.Ο.

2.

βλέπετε την Κ.ΑΛ.Ο.
2 Πώς
στην Ελλάδα σήμερα;

Γενικά η επιχειρηματικότητα
πλήττεται τη δεδομένη χρονική
στιγμή, παρόλα αυτά υπάρχει
δυναμική, αυτό φαίνεται και
από την πρόθεση να ξεκινήσουν
νέες επιχειρήσεις Κ.ΑΛ.Ο. εν μέσω
πανδημίας, με πολύ όμορφες
ιδέες και διάθεση συνεργασίας
μεταξύ των υποψηφίων Κοινωνικών
Επιχειρηματιών.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

βλέπετε να αναπτύσσεται
3 Πώς
η Κ.ΑΛ.Ο. στην Ελλάδα
τα επόμενα χρόνια;

Με σταθερά βήματα πιστεύουμε
πως θα αναπτυχθεί. Φυσικά κάτι
τέτοιο προϋποθέτει να υπάρχει
σταθερότητα, κυρίως οικονομική
και ίσως κάποιου είδους στήριξη σε
νέους κοινωνικούς επιχειρηματίες. Η
θέληση φαίνεται ότι υπάρχει όπως
και οι ιδέες, πέρα από τα κίνητρα
που έχουν οι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. θα
βοηθούσε πολύ η χρηματοδότηση
νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων
από το Κράτος.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Σχέδια Δράσης για την
κοινωνική ένταξη των
Ρομά σε Δήμους της
Δυτικής Θεσσαλονίκης

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Παροχή υπηρεσιών διαμεσολαβητών υγείας και υποστηρικτικές υπηρεσίες για την λειτουργία του Πιλοτικού
Τοπικού Κέντρου Equal2Health για τον έλεγχο και την πρόληψη των κοινωνικά σημαντικών ασθενειών στην
περιοχή, Διαβατά Θεσσαλονίκης.

Παροχή υπηρεσιών διαμεσολαβητών υγείας και υποστηρικτικές υπηρεσίες για την λειτουργία του Πιλοτικού Τοπικού Κέντρου Equal2Health για το έλεγχο και την πρόληψη των κοινωνικά σημαντικών ασθενειών στην περιοχή, Διαβατά Θεσσαλονίκης.» Ο γενικός
στόχος του έργου ήταν η μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην περιοχή, προστατεύοντας τους πολίτες από τις κοινωνικά
ευαίσθητες ασθένειες, προάγοντας την πρόληψη της υγείας, ενδυναμώνοντας το περιβάλλον υποστήριξης για έναν υγιεινό τρόπο ζωής
και ενθαρρύνοντας την καινοτομία στην υγεία στην διασυνοριακή περιοχή εφαρμογής του Προγράμματος.
Το Έργο επικεντρώθηκε στις ακόλουθες κατηγορίες των κοινωνικά σημαντικών ασθενειών σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας:
α) κύριες μη μεταδοτικές ασθένειες, κυρίως καρδιαγγειακές παθήσεις, χρόνιες αναπνευστικές νόσοι και διαβήτης, β) ψυχιατρικές
ασθένειες
Και οι δύο παραπάνω κατηγορίες ασθενειών συνδέονται με τη στέρηση, τη φτώχεια, την ανισότητα και άλλους κοινωνικούς και
οικονομικούς παραγόντες της υγείας, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής & Κοινωνικής Ωφέλειας “ΣΤΟΧΟΣ” ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
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3. Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο.
ΠΕ Ιωαννίνων

2.

Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη - ICSD

Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων

2651 077 037

@www.icsd.gr

Δημητρίου Χατζή 13, Ιωάννινα

www.kalo-ioannina.gr

kalo.icsd@gmail.com

Το Κέντρο Στήριξης δίνει έμφαση στην πληροφόρηση όλων όσων ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για
την ιδέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Τα στελέχη του είναι προσιτά, επιδιώκοντας
την επίλυση όλων των ζητημάτων σχετικά με την Κ.ΑΛ.Ο., στηρίζουν - συμβουλεύουν όλους τους
ενδιαφερόμενους που το επισκέπτονται, ανεξαρτήτως της Περιφερειακής Ενότητας που εντάσσονται.

Κάθε Κέντρο Διαφορετικό
Κάθε Κέντρο Μοναδικό
Κάθε Κέντρο Αποτελεσματικό

Οι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. μέσω του Κέντρου Στήριξης ΠΕ Ιωαννίνων:
… καθώς το κάθε κέντρο αντανακλά τις ιδιαίτερες ανάγκες της
τοπικής κοινωνίας αλλά και την εμπειρία του οργανισμού που
το υλοποιεί.

Ο τομέας της οικονομίας που επικεντρώθηκε τo Κέντρο Στήριξης
Κ.ΑΛ.Ο. στα Ιωάννινα όσον αφορά στην ενημέρωση, υποστήριξη
και τις δράσεις δημοσιότητας που πραγματοποίησε, είναι
οι Υπηρεσίες. Ασχολήθηκε επίσης πολύ με τους τομείς της
Πρωτογενούς Παραγωγής και της Μεταποίησης και
αρκετά με τους τομείς της Εκπαίδευσης, του Τουρισμού
και του Πολιτισμού. Ασχολήθηκε κάπως με το Εμπόριο, ενώ
λιγότερο ασχολήθηκε με την Εστίαση, την Ανακύκλωση και
την Ενέργεια.

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
Το Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. στα Ιωάννινα δημιούργησε το πλαίσιο πάνω στο οποίο βασίστηκε η ανάπτυξη νέων κοινωνικών επιχειρήσεων
στην περιοχή της Ηπείρου, καθώς επίσης αποτέλεσε τη βάση συζήτησης για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την κοινωνική οικονομία.
Αποσαφηνίστηκαν οι έννοιες της κοινωνικής επιχείρησης, η διακριτότητα από τις παραδοσιακές επιχειρήσεις και δόθηκε η τεχνική
υποστήριξη απαραίτητη για το χώρο. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τους πολίτες και όλα τα σημάδια προμηνύουν πως θα αναπτυχθεί
περαιτέρω η Κ.ΑΛ.Ο. στην Ήπειρο, με την καθοριστική συμβολή του Κέντρου Στήριξης.
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Αυξήθηκαν.
Οι Εγγεγραμμένοι Ενεργοί Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. της Περιφέρειας Ηπείρου είναι 40, εκ των οποίων:
- οι 26 στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων
- οι 7 στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας
- οι 4 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας
- οι 3 στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.
Δικτυώθηκαν: Δικτύωση των Φορέων ΚΑΛΟ όλης της Περιφέρειας Ηπείρου.
Ανέδειξαν την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στο ευρύ κοινό.

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Οι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο.
περιφέρειας Ηπείρου

ΚΑΛΗ ΣΤΙΓΜΗ
Πρόσκληση επιχορήγησης αποκλειστικά για Φορείς Κ.ΑΛ.Ο.

Επιστέγασμα της όλης προσπάθειας μας, όταν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Κέντρου Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. στις 25/09/2019, ο
Περιφερειάρχης Ηπείρου εξήγγειλε πρόγραμμα επιδότησης των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. και στη συνέχεια η ΕΥΔ.ΕΠ. Περιφέρειας Ηπείρου
προέβη στην έκδοση της πρόσκλησης: 97/2020 (Α/Α 4412) για την Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2020 με τίτλο «Επιχορήγηση
Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας». Η Περιφέρεια Ηπείρου είναι η πρώτη Περιφέρεια, η οποία εξέδωσε πρόσκληση
επιχορήγησης αποκλειστικά για Φορείς Κ.ΑΛ.Ο.

Κέντρο Στήριξης ΚΑΛΟ – ΠΕ Ιωαννίνων ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
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3. Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη - ICSD

Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο.
ΠΕ Ιωαννίνων

Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων

2651 068 532

28ης Οκτωβρίου 9, Ιωάννινα

www.icsd.gr

@www.icsd.gr

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ο φορέας του Κέντρου Στήριξης ιδρύθηκε το 2011 από
πέντε φιλόδοξους νέους που ενώ βρίσκονταν σε εστιατόριο
της Πανεπιστημιούπολης, αποφάσισαν να ιδρύσουν μια
Μη Κερδοσκοπική Επιχείρηση, με σκοπό την μείωση των
οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και διακρίσεων, την
καταπολέμηση της φτώχειας, την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής
φροντίδας, την στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπου
και με βάσει το λογότυπο του εστιατορίου δημιούργησαν το
δικό τους παρεμφερές λογότυπο.

Η «ICSD» έχει ως σκοπό την προώθηση δραστηριοτήτων που
συμβάλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη, στην άνοδο του πνευματικού
και οικονομικού επιπέδου, στον επιστημονικό προβληματισμό και
την εκλαΐκευση της γνώσης τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.Η
προώθηση των παραπάνω σκοπών επιτελείται μέσα από τις εξής
δραστηριότητες:
-Παροχή τεχνικών συμβουλών και πληροφόρησης σε επιχειρήσεις,
φορείς, ιδρύματα και οργανισμούς για τους τρεις πυλώνες της
βιώσιμης ανάπτυξης (οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον).
-Συμμετοχή σε δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης.
-Υλοποίηση κάθε μορφής κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων.
-Διοργάνωση ημερίδων/συνεδρίων.
-Συλλογή, δημιουργία και διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού.
-Εθελοντική δράση σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση για
την προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
-Εθελοντική δράση για την υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών.

Q&A
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επιλέξατε να γίνετε
1 Γιατί
φορέας Κ.ΑΛ.Ο.;

Επιλέξαμε να γίνουμε φορέας
Κ.ΑΛ.Ο., διότι πιστεύουμε πως
οι φορείς αυτοί βοηθούν στην
αντιμετώπιση ορισμένων από τις
σημαντικότερες προκλήσεις της
χώρας, ιδιαίτερα της φτώχιας και
της ανεργίας, ενώ ταυτόχρονα
επιδιώκουν να προωθήσουν και
να παρουσιάσουν εναλλακτικά
επιχειρηματικά μοντέλα που
ενσωματώνουν το κοινωνικό όφελος
στην οικονομική δραστηριότητα.

βλέπετε την Κ.ΑΛ.Ο.
2 Πώς
στην Ελλάδα σήμερα;

Η Κοινωνική Οικονομία στην Ελλάδα
υφίσταται δυναμικές αλλαγές,
αλλά υστερεί σε σχέση με άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, απαιτείται να
γίνουν κινήσεις ανασυγκρότησης
του χώρου, τόσο από την πολιτεία,
όσο και από τους υφιστάμενους
φορείς Κ.ΑΛ.Ο.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

2.

ΜΕΛΈΤΗ
ΠΕΡΊΠΤΩΣΗΣ
Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης των
ευπαθών ομάδων και κυρίως αυτών που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, ο Δήμος
Νικολάου Σκουφά σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη(ICSD), θα
λειτουργήσει τη Δομή παροχής βασικών αγαθών.

Κοινωνικό Παντοπωλείο
(06/02/2017)

βλέπετε να αναπτύσσεται
3 Πώς
η Κ.ΑΛ.Ο. στην Ελλάδα
τα επόμενα χρόνια;

Τα Κέντρα Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. ανά την
επικράτεια, θα αποτελέσουν τον κεντρικό
πυλώνα για την αναβάθμιση της
κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα τα
επόμενα χρόνια. Η καθοριστική συμβολή
των Κέντρων στήριξης, στη διάδοση
της ιδέας Κ.ΑΛ.Ο., στην αποσαφήνιση
του θεσμικού πλαισίου, στην ευρύτερη
υποστήριξη των νέων και υφιστάμενων
φορέων, όσο και στη δικτύωση αυτών, θα
οδηγήσει σε ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον
για την ενίσχυση της Κ.ΑΛ.Ο.

ΜΕΛΈΤΗ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗΣ
Προσφυγικό

Η Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων καθιερώθηκε πρώτη φορά από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στις 20 Ιουνίου 2001. Από τότε
κάθε χρόνο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, οργανώνονται εκδηλώσεις, εκστρατείες και δράσεις για να τιμηθεί
η αντοχή, η υπομονή, η δύναμη και το θάρρος εκατομμυρίων προσφύγων σε όλο τον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, την Πέμπτη 20
Ιουνίου 2019 η Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών διοργάνωσε στο Μουσείο Αργυροτεχνίας στα Ιωάννινα δράσεις,
παιχνίδια και εργαστήρια. Με τη συμβολή του γλύπτη κ. Θεόδωρου Παπαγιάννη δημιουργήθηκε ένα γλυπτό από ανακυκλώσιμα
υλικά. Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “ICSD”, έλαβε μέρος στις προαναφερθείσες δραστηριότητες.

Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη - ICSD ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
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4. Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο.

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

2.

Dock - Συνεργατικός Χώρος Κ.ΑΛ.Ο.

Κεντρικός Τομέας Αθηνών

210 643 7570

@dockathens

Έσλιν 14, 11523 Αθήνα

www.kentrostirixiskalo.online

info@kentrostirixiskalo.online

Στο Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. Κεντρικού Τομέα Αθηνών εστιάζουμε στην αύξηση της ορατότητας της Κ.ΑΛ.Ο.
και στην ενδυνάμωση του πεδίου.
ΕΜΠΝΕΟΜΑΣΤΕ από την ιδέα του συνεργατισμού, τις κοινωνικά καινοτόμες ιδέες, και καλές πρακτικές
στην Κ.ΑΛ.Ο. και συμβάλλουμε στη διάχυσή τους μέσα από δράσεις ενημέρωσης και δημόσιες εκδηλώσεις.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ μέσα από εκπαιδεύσεις, εργαστήρια, συμβουλευτική και καθοδήγηση ομάδες που
θέλουν να πορευτούν στην Κ.ΑΛ.Ο. και να προσεγγίσουν τη βιωσιμότητά τους ενσωματώνοντας στην
δραστηριότητά τους τον κοινωνικό τους αντίκτυπο.
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ μέσα από ενώσεις, δικτυώσεις και συνέργειες τις οποίες θεωρούμε απαραίτητη
προϋπόθεση για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Κάθε Κέντρο Διαφορετικό
Κάθε Κέντρο Μοναδικό
Κάθε Κέντρο Αποτελεσματικό

… καθώς το κάθε κέντρο αντανακλά τις ιδιαίτερες ανάγκες της
τοπικής κοινωνίας αλλά και την εμπειρία του οργανισμού που
το υλοποιεί.
Όσον αφορά στην ενημέρωση, υποστήριξη και τις δράσεις
δημοσιότητας που πραγματοποίησε, τo Κέντρο Στήριξης
Κ.ΑΛ.Ο. στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών επικεντρώθηκε πρωτίστως
στους τομείς των Υπηρεσιών και της Εκπαίδευσης, ενώ
ασχολήθηκε πολύ με το Εμπόριο και τον Πολιτισμό.
Ασχολήθηκε αρκετά με τους τομείς της Εστίασης και του
Τουρισμού και κάπως με την Ανακύκλωση και την
Μεταποίηση. Σημείωση: το Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. στον
Κεντρικό Τομέα Αθηνών ασχολήθηκε και με διάφορους άλλους
τομείς της οικονομίας π.χ. Εναλλακτικές Θεραπείες, Μεταφορές,
Κοινωνικοί Χώροι κ.α.

Εφτά διαφορετικές δικτυώσεις τοποθετήθηκαν ως προς τα κοινωνικοπολιτικά και οικονομικά οφέλη
που προκύπτουν μέσα από την αποτελεσματική συνέργεια και συνεργασία. Συμμετοχές από:
WFTO: Παγκόσμιος Οργανισμός για το Δίκαιο και Αλληλέγγυο Εμπόριο, Synergy: Πλατφόρμα
Οικονομικής Συνεργασίας Εγχειρημάτων, kalomathe.gr: Εκπαιδευτική Πλατφόρμα για την Κ.ΑΛ.Ο.,
Δίκτυο Αλληλέγγυων Σχολείων: Δίκτυο για την προώθηση της Εναλλακτικής και Αλληλέγγυας
Εκπαίδευσης, Menalon Trail: συνέργεια για την Προστασία του Μαινάλου και Ήπιος Εναλλακτικός
Τουρισμός, Ένωση Παραγωγών Επιχειρώ Κοινωνικά: Ένωση μικρών συνεργατικών μονάδων
παραγωγής για την προώθηση των προϊόντων τους, Μέλος Συν Άλλοις: εμπειρία από συμμετοχή
σε διαφορετικές δικτυώσεις.

ΚΑΛΗ ΣΤΙΓΜΗ
Εκδήλωση για την
συνεργασία, τις
δικτυώσεις και την
ανάπτυξη συνεργιών
μεταξύ φορέων
Κ.ΑΛ.Ο. Εκδήλωση:
“Συνεργώ, συνεργείς…
συνεργούμε“
(04/02/2020)

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ
Με κατάλληλη διάγνωση, εξειδικευμένη συμβουλευτική και καθοδήγηση υποστηρίξαμε ομάδες στο στήσιμο ή την ανάπτυξή τους, στον
επιχειρηματικό τους σχεδιασμό ή στο σχέδιο marketing τους. Κάποιες από τις περιπτώσεις που ξεχωρίζουμε είναι:
Διαφορετικοί επαγγελματίες που αποφάσισαν να συγκροτηθούν σε μια συνεργατική ομάδα.

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
Η Κ.ΑΛ.Ο. δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή στο ευρύ κοινό. Οι ενδιαφερόμενοι που ήρθαν σε επαφή με το Κέντρο Στήριξης Κεντρικού
Τομέα Αθηνών αντιλαμβάνονται ότι η Κ.ΑΛ.Ο. μπορεί να προσφέρει αξιοπρεπή εργασία με κοινωνικό νόημα σε ένα συνεργατικό
σχήμα. Το σχετικό ενδιαφέρον είναι συνεχώς αυξανόμενο ενώ υπάρχει η ανάγκη για συνεχή πληροφόρηση, υποστήριξη, καθοδήγηση,
εκπαίδευση και ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων προκειμένου να ενεργοποιηθούν στην Κ.ΑΛ.Ο. και να αναπτύξουν την δική τους
δραστηριότητα.
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Ομάδα ακτιβιστών που βρέθηκαν σε κοινωνικές δράσεις και έφτιαξαν μια κοινωνική επιχείρηση.
Ομάδα νέων που ήθελε να εργαστεί συλλογικά, δημιούργησε ένα zero-waste κατάστημα.
Συνεταιρισμός που λειτουργεί πολλά χρόνια αλλάζει και γίνεται πιο υπεύθυνος και πιο βιώσιμος.
Κοιν.Σ.Επ. που λειτουργεί χρόνια οργανώνεται καλύτερα και απευθύνεται σε νέες αγορές.

Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. Κεντρικού Τομέα Αθηνών ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
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4. Dock - Συνεργατικός Χώρος Κ.ΑΛ.Ο.
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Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο.
Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Κεντρικός Τομέας Αθηνών

213 088 3758

@dockathens

Έσλιν 14, 11523 Αθήνα

www.dock.zone

info@dock.zone

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Συναντηθήκαμε το 2013 ως ομάδα εργασίας σε έναν μη
κερδοσκοπικό φορέα προκειμένου να ιχνηλατήσουμε το πεδίο
της Κ.ΑΛ.Ο. Η ομάδα εργασίας άρχισε σιγά σιγά να παρέχει
υποστήριξη σε υποψήφιους φορείς Κ.ΑΛ.Ο., να ετοιμάζει
οδηγούς, να δικτυώνει εγχειρήματα μεταξύ τους, να μεταφέρει
καλές πρακτικές από το εξωτερικό, να οργανώνει δημόσιες
εκδηλώσεις και σχετικά εργαστήρια εμβαθύνοντας τον διάλογο
για τις προοπτικές της Κ.ΑΛ.Ο. στην Ελλάδα.
Το 2015 η ομάδα αποφάσισε να στήσει ένα δικό της οργανισμό
με σκοπό να συνεχίσει με πιο συστηματικό, οργανωμένο
και επαγγελματικό τρόπο τη λειτουργία του και το 2017
δημιουργήθηκε και τυπικά το Dock ως ΑΜΚΕ αποτελούμενο από
12 ιδρυτικά μέλη.

Το Dock είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας Κ.ΑΛ.Ο. με
συνεταιριστική δομή και απαρτίζεται από μέλη-εργαζόμενους
και μέλη-εθελοντές. Το όραμά μας αναγνωρίζει την Κ.ΑΛ.Ο.
ως έναν εναλλακτικό τρόπο οργάνωσης της οικονομίας και
της κοινωνίας βασιζόμενο στις αρχές της Αλληλεγγύης, της
Βιωσιμότητας και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης. Μίας οικονομίας
που το κέρδος είναι η κοινωνική ωφέλεια που παράγει.
Θέλουμε να συμβάλλουμε στην αύξηση της ορατότητας της
Κ.ΑΛ.Ο., ενδυναμώνοντας και ενισχύοντας τα εγχειρήματα και
τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτά. Λειτουργούμε ένα
μόνιμο σημείο καθημερινής πληροφόρησης, ενημέρωσης και
εκπαίδευσης, επιχειρηματικής υποστήριξης φορέων Κ.ΑΛ.Ο.,
δικτύωσης και ανάπτυξης συνεργειών με άλλους φορείς Κ.ΑΛ.Ο.

ΚΑΛΗ ΣΤΙΓΜΗ
Πενήντα ομάδες από το εξωτερικό καθώς και 300 ομάδες από την Ελλάδα συμμετείχαν σε ένα
πλούσιο πρόγραμμα που περιελάμβανε 46 ομιλίες (31 πάνελ, εργαστήρια, 4 συνελεύσεις και
συναντήσεις δικτύωσης). Ήμασταν ο κύριος εμπνευστής και οργανωτής του συνεδρίου που
χρειάστηκε οκτώ μήνες έντονης προετοιμασίας της μεγαλύτερης, μέχρι τότε, εκδήλωσης για την
Κ.ΑΛ.Ο. στην Ελλάδα μέχρι σήμερα (https://universse2017.org).

Q&A
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επιλέξατε να γίνετε
1 Γιατί
φορέας Κ.ΑΛ.Ο.;

Η Κ.ΑΛ.Ο. είναι η πρότασή μας
για οικονομική και κοινωνική
οργάνωση και είναι το αντικείμενο
της δραστηριότητάς μας. Οι αρχές και
αξίες της Κ.ΑΛ.Ο. μας οδήγησαν στο
όραμά μας, στους κοινωνικούς μας
στόχους και στον τρόπο εσωτερικής
μας λειτουργίας.

βλέπετε την Κ.ΑΛ.Ο.
2 Πώς
στην Ελλάδα σήμερα;

Οι επαναλαμβανόμενες κρίσεις,
ευνοούν την κινητοποίηση πολιτών
καθώς και την ανάπτυξη εναλλακτικού
επιχειρείν. Σήμερα, ο κόσμος είναι
πιο εξοικειωμένος με την Κ.ΑΛ.Ο.
και τον ενδιαφέρει ως προοπτική. Η
έλλειψη υποστηρικτικών μηχανισμών
και πρόσβασης σε χρηματοδοτικά
εργαλεία των επιχειρήσεων υψηλού
κοινωνικού κεφαλαίου παραμένει
εμπόδιο για εκκίνηση και ανάπτυξη.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

βλέπετε να αναπτύσσεται
3 Πώς
η Κ.ΑΛ.Ο. στην Ελλάδα
τα επόμενα χρόνια;

Η Κ.ΑΛ.Ο. θα μπορούσε να έρθει στο
προσκήνιο. Η ετοιμότητα του πεδίου
να ανταποκριθεί, να δικτυωθεί και
να προωθήσει την ορατότητα της
Κ.ΑΛ.Ο., ώστε να προκύψουν νέες
πρακτικές σε πολλούς κλάδους που
θα εμπνεύσουν περισσότερο κόσμο
θα παίξει καθοριστικό ρόλο σε
συνδυασμό με κατάλληλες δημόσιες
πολιτικές.

4ο Πανευρωπαϊκό
Συνέδριο Κοινωνικής
Αλληλλέγγυας
Οικονομίας “UNIVERSSE
2017” (09/06/2017 –
11/06/2017) Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Καρποί Αλληλεγγύης

Οι Καρποί Αλληλεγγύης είναι ένα δίκτυο μεταξύ παραγωγικών συνεταιρισμών στην Ελλάδα και δομών ενεργών πολιτών στο εξωτερικό.
Μέσα από τη δίκαιη διακίνηση μεταποιημένων αγροτικών κυρίως προϊόντων, υποστηρίζονται οικονομικά, οι παραγωγοί που
συνεργαζόμαστε αλλά και δράσεις και φορείς (τυπικοί και άτυποι) που επιδιώκουν την κοινωνική αλλαγή μέσα από τη συλλογική
δράση. Το Dock συντονίζει, οργανώνει και προωθεί τους Καρπούς Αλληλεγγύης από το 2015 (https://fruitsofsolidarity.gr).

Dock - Συνεργατικός Χώρος Κ.ΑΛ.Ο. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
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5. Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο.
Κέρκυρας

2.

Open Technologies ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Περιφερειακή Ενότητα Ιονίων Νήσων

2661 020 604

@kentro.kalo.kerkyra

Εθνικής Αντίστασης 18

kalo.open-tech.gr

kalo@open-tech.gr

Το Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. Κέρκυρας λειτουργεί ως σημείο ενημέρωσης για την Κοινωνική και
Αλληλέγγυα Οικονομία, ως δομή συμβουλευτικής υποστήριξης κοινωνικών επιχειρηματιών και
υποψηφίων κοινωνικών επιχειρηματιών και ως δομή υποστήριξης της δημιουργίας και ανάπτυξης
άλλων φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Προσπαθούμε να άρουμε τους ενδοιασμούς των εν δυνάμει κοινωνικών
επιχειρηματιών, να τους υποστηρίξουμε με κάθε τρόπο, αλλά και να τους επισημάνουμε πιθανές
παγίδες και κινδύνους που θα συναντήσουν στην πορεία.

Κάθε Κέντρο Διαφορετικό
Κάθε Κέντρο Μοναδικό
Κάθε Κέντρο Αποτελεσματικό

… καθώς το κάθε κέντρο αντανακλά τις ιδιαίτερες ανάγκες της
τοπικής κοινωνίας αλλά και την εμπειρία του οργανισμού που
το υλοποιεί.

Τo Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. στην Κέρκυρα όσον αφορά στην
ενημέρωση, υποστήριξη και τις δράσεις δημοσιότητας που
πραγματοποίησε, επικεντρώθηκε στον τομέα των Υπηρεσιών.
Ασχολήθηκε επίσης πολύ με τους τομείς του Τουρισμού και
Πολιτισμού, αρκετά με την Ανακύκλωση και την Ενέργεια
ενώ λιγότερο με την Μεταποίηση και την Εκπαίδευση.

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
Το κοινό βλέπει θετικά την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Πολλοί ενδιαφερόμενοι είναι θετικοί στο να προχωρήσουν με τη
σύσταση μιας συνεταιριστικής επιχείρησης εφόσον μπορούν να διασφαλίσουν ότι έχουν τα απαραίτητα εφόδια και κάποιες προοπτικές
επιτυχίας.
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Μια σημαντική στιγμή για εμάς ήταν η εκδήλωση που διοργανώσαμε για τους φοιτητές
στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο μετά από δική τους πρόσκληση αφού η πρώτη μας εκδήλωση
είχε πραγματοποιηθεί σε περίοδο κοντά στις εξετάσεις και πολλοί αδυνατούσαν να
παρακολουθήσουν. Αίσθηση μας έκανε το έντονο ενδιαφέρον με δεκάδες ερωτήσεις από την
πλευρά των φοιτητών. Τελικά αναγκαστήκαμε να κλείσουμε την εκδήλωση επειδή ο φύλακας
έπρεπε να κλειδώσει τις αίθουσες του Πανεπιστημίου!

ΚΑΛΗ ΣΤΙΓΜΗ
Εκδήλωση στο Ιόνιο
Πανεπιστήμιο

ΚΑΛΗ ΣΤΙΓΜΗ
Υποστήριξη ομάδας κεραμικής

Μια καλή στιγμή του Κέντρου Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. Κέρκυρας ήταν η ευκαιρία μας να υποστηρίξουμε μια ομάδα με ιδανικά κατά τη γνώμη
μας χαρακτηριστικά.
5 νέες γυναίκες με πολύχρονη εμπειρία σε συνδυασμό με συμπληρωματικές μεταξύ τους δεξιότητες και γνώσεις ενώθηκαν προκειμένου
να ασχοληθούν με απόλυτα σύγχρονο τρόπο και γνώσεις πανεπιστημιακού επιπέδου με ένα από τα πιο παραδοσιακά αντικείμενα στον
ελλαδικό χώρο: την κεραμική.
Με το εγχείρημα αυτό επιθυμούν να εστιάσουν στη διάδοση της σύγχρονης ελληνικής κεραμικής τέχνης, μέσα από τη δημιουργία νέων
προϊόντων μικρής παραγωγής, αντλώντας έμπνευση από την αρχαία και λαϊκή ελληνική κεραμική. Την ίδια στιγμή στόχος τους είναι η
εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων παραγωγής (3d ceramic printing, artist residency, custom-made service).
Το νομικό πρόσωπο της Κοιν.Σ.Επ. είναι μια πολύ καλή επιλογή για μια ομάδα με αυτά τα χαρακτηριστικά που θα βοηθήσει την
ισχυροποίηση των δεσμών μεταξύ των μελών, θα τονώσει την πρωτοβουλία και θα μοιράσει τα βάρη του πρώτου διαστήματος.
Κέντρο Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Κέρκυρας ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
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5. Open Technologies ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο.
Κέρκυρας
@open.tech.15

Περιφερειακή Ενότητα Ιονίων Νήσων

contact@open-tech.gr

www.open-tech.gr

Σπύρου Νικοκάβουρα 7, Κέρκυρα 49132

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ξεκινήσαμε μια παρέα φίλων των 2015 χωρίς πολλά εφόδια
ούτε και εμπειρία επιχειρηματικής διαχείρισης.

Η Open Technologies (ή οpen.tech) είναι ένα δημιουργικό
συνεταιριστικό γραφείο που δραστηριοποιείται στον ευρύτερο
χώρο των καινοτόμων τεχνολογιών και του διαδικτύου. Ιδρύθηκε
τα τέλη του 2015 σε Κέρκυρα όπου έχει την έδρα της και στην
Αθήνα. Η Open Technologies ειδικεύεται στην ανάπτυξη
διαδικτυακών εφαρμογών, στο web & graphic design και τη
διαδικτυακή διαφήμιση. Αναλαμβάνει τη συμβουλευτική
επιχειρήσεων ειδικά σε θέματα χρηματοδοτήσεων, αλλά και
ενσωμάτωσης καινοτομίας και νέων τεχνολογιών. Καθοδηγεί
τα πρόσωπα και τις εταιρίες με τις οποίες συνεργάζεται ώστε
να μπορούν να ανταποκριθούν στον ψηφιακό κόσμο που
αναδύεται και στη χρήση όλων εκείνων των ψηφιακών εργαλείων
που έχουν ανάγκη. Πάθος των μελών της είναι η χρήση των
νέων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση παλιών και σύγχρονων
προκλήσεων.

Q&A
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επιλέξατε να γίνετε
1 Γιατί
φορέας Κ.ΑΛ.Ο.;

Διότι
πιστεύουμε
ότι
ο
συνεργατισμός και οι ομάδες
μπορούν να έχουν εξίσου καλά αν
όχι καλύτερα αποτελέσματα από
τα κλασικά/παραδοσιακά μοντέλα
επιχειρηματικότητας. Και γιατί αυτή
η ιδέα από μόνη της συνιστά έναν
εξαιρετικά σημαντικό κοινωνικό
σκοπό.

2.

βλέπετε την Κ.ΑΛ.Ο.
2 Πώς
στην Ελλάδα σήμερα;

Η Κ.ΑΛ.Ο. σήμερα στην Ελλάδα
βρίσκεται στη δίνη της γενικότερης
κρίσης που δοκιμάζει όλες τις μορφές
οικονομικής αναπαραγωγής και
επιχειρηματικότητας. Ωστόσο, η
Κ.ΑΛ.Ο. και ευρύτερα ο συνεργατισμός
έχουν αποδείξει ότι αποτελούν
ιδιαίτερα ανθεκτικούς θεσμούς
που προστατεύουν την εργασία και
αναπτύσσουν τις τοπικές κοινωνίες με
σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και τις
ανάγκες του κοινωνικού ιστού.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μια στιγμή που αξίζει να αναφέρουμε στην πορεία μας από όταν ξεκινήσαμε ήταν όταν
ανταποκριθήκαμε στην τιμητική πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας της Ισπανίας να
ταξιδέψουμε ως τη Μαδρίτη και να παρουσιάσουμε το μοντέλο της Open Technologies ως καλή
πρακτική (best practice) στο διήμερο Συνέδριο 16 & 17 Οκτώβρη 2017 με τίτλο: “Opportunities
for social economy enterprises in new emerging sectors and digitalization: The European Social
Fund as key to change”.

ΚΑΛΗ ΣΤΙΓΜΗ
Παρουσίαση μοντέλου
Open Technologies
ως καλή πρακτική
σε διήμερο συνέδριο
στην Ισπανία μετά
από πρόσκληση του
Υπουργείου Εργασίας

βλέπετε να αναπτύσσεται
3 Πώς
η Κ.ΑΛ.Ο. στην Ελλάδα
τα επόμενα χρόνια;

Η Κ.ΑΛ.Ο. θα αναπτυχθεί τα επόμενα
χρόνια διότι είναι ένας τομέας που
τον έχει ανάγκη η κοινωνία. Αυτό
βέβαια θα εξαρτηθεί και από τις
αποφάσεις και πρωτοβουλίες σε
κυβερνητικό επίπεδο.

ΚΑΛΗ ΣΤΙΓΜΗ
Έγκριση φακέλου στο πρόγραμμα ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Άλλη μια σημαντική στιγμή ήταν η έγκριση του φακέλου μας στο πρόγραμμα ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ. H Open Technologies ήταν ανάμεσα στους λίγους συνεταιρισμούς στην Ελλάδα που κατάφεραν να αντλήσουν χρηματοδότηση από αυτό το πολύ
ανταγωνιστικό ερευνητικό πρόγραμμα που συμμετέχουν κατά κόρον τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας. Το έργο
αυτό αφορά την Κέρκυρα, το Κατάκολο και τη Σαντορίνη. Στόχος είναι η ανάδειξη του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος των
προορισμών αυτών μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών, η δημιουργία καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων για τους επισκέπτες και η
διαχείριση των τουριστικών ροών.

Open Technologies ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
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6. Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο.
ΠΕ Κορινθίας

2.

ΕΠΕΚ

Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας

2742 306 733

@kalokorinthias

Κροκίδα 18, Κιάτο Κορινθίας

www.kalokorinthias.gr

kalokorinthias@gmail.com

Να ενημερώνουμε σχετικά με τις βασικές αρχές και αξίες της Κ.Α.Λ.Ο. και τις διαδικασίες ίδρυσης
και λειτουργίας των Κοιν.Σ.Επ.
Να υποστηρίξουμε και να συμβουλεύουμε επίδοξους κοινωνικούς επιχειρηματίες, για τη δημιουργία
και την ανάπτυξη της δικής τους Κοιν.Σ.Επ.
Να υποστηρίξουμε και να συμβουλεύουμε τις ήδη υπάρχουσες Κοιν.Σ.Επ., για το θεσμικό και
κανονιστικό πλαίσιο που τις διέπει, ως μέλη του Μητρώου Κ.Α.Λ.Ο.

Κάθε Κέντρο Διαφορετικό
Κάθε Κέντρο Μοναδικό
Κάθε Κέντρο Αποτελεσματικό

… καθώς το κάθε κέντρο αντανακλά τις ιδιαίτερες ανάγκες της
τοπικής κοινωνίας αλλά και την εμπειρία του οργανισμού που
το υλοποιεί.

Ο τομέας της οικονομίας που επικεντρώθηκε τo Κέντρο Στήριξης
Κ.ΑΛ.Ο. στην Κόρινθο όσον αφορά στην ενημέρωση, υποστήριξη
και τις δράσεις δημοσιότητας που πραγματοποίησε, είναι η
Πρωτογενής Παραγωγή και το Εμπόριο. Ασχολήθηκε
επίσης πολύ με τους τομείς των Υπηρεσιών, του Τουρισμού
καθώς και του Πολιτισμού.

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
Ο περισσότερος κόσμος αγνοούσε την ύπαρξη της Κ.ΑΛ.Ο. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον το έδειξαν άτομα που ήδη δραστηριοποιούνται στην
κοινωνική οικονομία μέσα από τοπικούς συλλόγους και σωματεία. Επίσης ενδιαφέρον για ίδρυση ΚΟΙΝΣΕΠ έδειξαν κυρίως άτομα που
δραστηριοποιούνται ήδη ως επιχειρηματίες.
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Σε συνέργεια με τον Εμπορικό Σύλλογο Κιάτου πραγματοποιήθηκε ενημερωτική Ημερίδα για
την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα όπου αναλύθηκε διεξοδικά το μοντέλο της Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας και πως μπορεί το επιχειρήν να δημιουργήσει μεγαλύτερο κοινωνικό
αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία.
Αναλυθηκαν οι παρακάτω θεματικές ενότητες :
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία,
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και διαδικασίες ίδρυσης τους
Φορολογικές και ασφαλιστικές ιδιαιτερότητες των Κοιν.Σ.Επ.
Δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
Εμπορικός Σύλλογος
Κιάτου, 25 Σεπτεμβρίου
2019

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση στον Τουρισμό

Με την υποστήριξη του Κέντρου Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. ΠΕ Κορινθίας ιδρύθηκε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση η οποία ασχολείται
δυναμικά με την ανάδειξη παραδοσιακών ορεινών οικισμών, εναλλακτικό τουρισμό, τον αγροτουρισμό, την διοργάνωση πολιτιστικών
εκδηλώσεων, την προβολή του περιβαλλοντικού πλούτου και της ιδιαιτερότητας του οικοσυστήματος της λίμνης Στυμφαλίας στην
καρδιά της Ορεινής Κορινθίας.

Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. ΠΕ Κορινθίας ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
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6. ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

2.

Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο.
ΠΕ Κορινθίας

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας

2742 306 733

@kalokorinthias

Κροκίδα 18, Κιάτο Κορινθίας

www.kalokorinthias.gr

info@kalokorinthias.gr

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η ΕΠΕΚ ιδρύθηκε το 1998, απο μια ομάδα ανθρώπων που
θέλανε να συμβάλουν στο κοινωνικό καλό, την εκπαίδευση,
προστασία οικολογικών και περιβαλλοντικών αξιών και πόρων,
της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, και την καλυτέρευση
της ποιότητας ζωής.

Η ΕΠΕΚ ασχολείται με:
Την προστασία του περιβάλλοντος, την οικολογία, την
κοινωνική ενσωμάτωση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, την
υποστήριξη της εργασίας, την προώθηση της κοινωνικής
οικονομίας, την προώθηση των τεχνών και των επιστημών,
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε αυτά
τα θέματα.
Την συμβουλευτική υποστήριξη προς την Κοινωνική Οικονομία.

ΚΑΛΗ ΣΤΙΓΜΗ
Θεματικό εργαστήριο για τον Τουρισμό και την βιώσιμη ανάπτυξη τις δυνατότητες του
εναλλακτικού τουρισμού, την εκμετάλλευση του τοπικού τουριστικού προϊόντος μέσω της
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Ειδική έμφαση δόθηκε στις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα
που υπάρχουν στον εναλλακτικό τουρισμό, από τα οποία θα μπορούσαν να επωφεληθούν οι
Κοιν.Σ.Επ.

Θεματικό εργαστήριο
στο καφέ «Χυμείον»
Άργους 14, Κόρινθος,

Q&A
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επιλέξατε να γίνετε
1 Γιατί
φορέας Κ.ΑΛ.Ο.;

Γιατί θέλαμε να συνεισφέρουμε στο
κοινωνικό καλό και να βοηθήσουμε
με τις γνώσεις μας και τις υπηρεσίες
μας, αυτούς που θα τις έχουν
ανάγκη.

βλέπετε την Κ.ΑΛ.Ο.
2 Πώς
στην Ελλάδα σήμερα;

Δυστυχώς υπάρχουν λίγοι που
γνωρίζουν την ύπαρξη της Κ.ΑΛ.Ο.
και η πολιτεία δεν δείχνει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τους φορείς αυτούς.
Παρόλο αυτών, υπάρχει μια μικρή
κινητικότητα για την δημιουργία
Κ.ΑΛ.Ο.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

βλέπετε να αναπτύσσεται
3 Πώς
η Κ.ΑΛ.Ο. στην Ελλάδα
τα επόμενα χρόνια;

Οι προϋποθέσεις άνθησης της
Κ.ΑΛ.Ο. βασίζονται σε πολύ μεγάλο
βαθμό στην κρατική πολιτική. Είναι
πολύ σημαντικό η Κ.ΑΛ.Ο. να ανέβει
ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα
των επόμενων χρόνων. Τα κονδύλια
υπάρχουν, η Ευρωπαϊκή Ένωση
πιέζει, εφόσον το κράτος βοηθήσει,
τότε θα υπάρξει μεγαλύτερη
ανάπτυξη.

ΕΠΕΚ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
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7. Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο.
Λέσβου

2.

ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ

Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Αιγαίου

2251022917

@kalotropio

1ο χλμ Ε.Ο. Μυτιλήνης - Λουτρών

www.kalolesvos.gr

kaloles@iliaktida-amea.gr

Το Καλοτρόπιο, Κέντρο Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Λέσβου, παρέχει υπηρεσίες
ενημέρωσης, πληροφόρησης, υποστήριξης και συμβουλευτικής:
Στους υφιστάμενους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. προκειμένου να υποστηριχθεί η λειτουργία τους και να βελτιωθεί ο κοινωνικός
τους αντίκτυπος
Σε ομάδες και άτομα που είναι φορείς καινοτόμων ιδεών, οι οποίες μπορούν να μεταφραστούν σε κοινωνικές
επιχειρήσεις, προκειμένου να υποστηριχθεί η υλοποίησή τους στο πλαίσιο της Κ.ΑΛ.Ο.
Σε ευάλωτες και ειδικές ομάδες, με απώτερο στόχο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας στο πλαίσιο της Κ.ΑΛ.Ο.
Σε υφιστάμενους, νεοσύστατους ή υπό ίδρυση φορείς Κ.ΑΛ.Ο., προκειμένου να υποβοηθηθεί η μεταξύ τους
δικτύωση, η οποία θα δράσει ενισχυτικά για το ευρύτερο οικοσύστημα της Κ.ΑΛ.Ο. στη Λέσβο συνολικά και εν
γένει στην Ελλάδα
Στην κοινότητα προκειμένου να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί σχετικά με τη φιλοσοφία της Κ.ΑΛ.Ο.
Στους διαφόρους τοπικούς φορείς, των οποίων η εμπλοκή είναι δυνατόν να λειτουργήσει ενισχυτικά για τους
σκοπούς της Δράσης του

Κάθε Κέντρο Διαφορετικό
Κάθε Κέντρο Μοναδικό
Κάθε Κέντρο Αποτελεσματικό

ΚΑΛΗ ΣΤΙΓΜΗ
… καθώς το κάθε κέντρο αντανακλά τις ιδιαίτερες ανάγκες της
τοπικής κοινωνίας αλλά και την εμπειρία του οργανισμού που
το υλοποιεί.

Τo Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. στην Λέσβο όσον αφορά στην
ενημέρωση, υποστήριξη και τις δράσεις δημοσιότητας
που πραγματοποίησε επικεντρώθηκε στους τομείς της
Πρωτογενούς Παραγωγής και του Πολιτισμού.
Ασχολήθηκε επίσης πολύ με τους τομείς της Εστίασης, των
Υπηρεσιών και του Τουρισμού.

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
Τα Κέντρα Στήριξης μπορούν να παίξουν τον ουσιαστικό ρόλο του εμψυχωτή - υποκινητή για την ανάπτυξη της Κ.ΑΛ.Ο. σε μια περιοχή.
Προϋπόθεση είναι οι σταθερές και μόνιμες σχέσεις με τα εγχειρήματα, η ανάπτυξη δεσμών με τις τοπικές κοινωνίες και η συνεχής
παρουσία τους στα τοπικά αναπτυξιακά δρώμενα.
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Στις καλύτερες στιγμές του Καλοτροπίου εξέχουσα θέση έχει το θεματικό εργαστήριο γυναικείας
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, το οποίο απευθύνθηκε σε προσφύγισσες διαφόρων
εθνικοτήτων. Το θεματικό εργαστήριο ανέδειξε την Κ.ΑΛ.Ο. ως φορέα ενός αξιακού συστήματος
με διαπολιτισμική ισχύ, ικανό να δώσει λύσεις στα δυσκολότερα κοινωνικά και οικονομικά
προβλήματα ανεξάρτητα από τουπόβαθρο των εμπλεκομένων.

Θεματικό
εργαστήριο
γυναικείας κοινωνικής
επιχειρηματικότητας

ΚΑΛΗ ΣΤΙΓΜΗ
Ένωσης Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Βορείου Αιγαίου
Άλλη μια αξιοσημείωτη στιγμή υπήρξε η κορύφωση της επιχειρούμενης δικτύωσης των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Λέσβου με τη δημιουργία
της Ένωσης Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Βορείου Αιγαίου. Νιώσαμε την ίδρυση της Ένωσης ως την επιβράβευση των εντατικών προσπαθειών
για τη δικτύωση και τη συνεργασία των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. της περιφέρειάς μας, την οποία καταβάλλαμε από την αρχή της ζωής του
Καλοτροπίου σε συνεργασία με τους φορείς. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι αυτή η σύμπραξη θα αναδείξει την Κ.ΑΛ.Ο. ως έναν σημαντικό
διακριτό αναπτυξιακό πόλο για την ευρύτερη περιοχή μας.

ΚΑΛΟΤΡΟΠΙΟ - Κέντρο Στήριξης ΚΑΛΟ Λέσβου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
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7. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ

2.

Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο.
Λέσβου

Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Αιγαίου

2251 045 577

@iliaktidamke

1o χλμ Ε.Ο. Μυτιλήνης-Λουτρών, 81100, Μυτιλήνη, Λέσβος

www.iliaktida-amea.gr

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η Ηλιακτίδα ξεκίνησε τη δράση της το 1997 με τη συνεργασία του
Βοστάνειου Νοσοκομείου Μυτιλήνης, του Δήμου Μυτιλήνης,
της Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Λέσβου και εθελοντών, οπότε
και λειτούργησε το κέντρο απασχόλησης ατόμων με ειδικές
ανάγκες και την κοινωνική επιχείρηση ατόμων με νοητική
υστέρηση.Το 1999 απέκτησε τη νομική μορφή της Αστικής Μη
Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ) και ξεκίνησε ένα δημιουργικό
εργαστήρι με χειροποίητο χαρτί, ως μια ακόμη εφαρμογή της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας με άτομα με ειδικές ανάγκες.
Η Λέσβος ήταν πάντα μια από τις κύριες «πύλες εισόδου»
μεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα και η Ηλιακτίδα
ανταποκρίθηκε
λειτουργώντας δομές φιλοξενίας και
υποστήριξης για μετανάστες από το 2009, μέσα από
πρωτοβουλίες με κρατικές ή ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης,
ενώ επέκτεινε τη δράση της σε διάφορες πόλεις της ηπειρωτικής
Ελλάδας .

H Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ είναι ένας κοινωνικός φορέας (αστική μη
κερδοσκοπική εταιρεία), που δημιουργήθηκε μέσα από τις
ανάγκες της τοπικής κοινωνίας της Λέσβου, για την καταπολέμηση
του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω της απασχόλησης και της
εξατομικευμένης συμβουλευτικής στα άτομα με ειδικές ανάγκες
και στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού

ΚΑΛΗ ΣΤΙΓΜΗ
EQUALCommunity

Το 2003 η Ηλιακτίδα συντόνισε το Ελληνικό Θεματικό Δίκτυο Κοινωνικής Οικονομίας στο πλαίσιο
της πρωτοβουλίας EQUALCommunity.

Q&A

60

επιλέξατε να γίνετε
1 Γιατί
φορέας Κ.ΑΛ.Ο.;

Η Ηλιακτίδα, από τα πρώτα βήματα
της λειτουργίας της, είδε τον εαυτό
της να ανήκει στον ευρύτερο τομέα
της κοινωνικής οικονομίας. Σε όλη
τη διάρκεια της ζωής της συμμετείχε
και συντονίζει δράσεις στήριξης
της κοινωνικής οικονομίας, ενώ η
προσφορά στην κοινότητα, είναι
βασικό στοιχείο της δράσης της.

βλέπετε την Κ.ΑΛ.Ο.
2 Πώς
στην Ελλάδα σήμερα;

Αν και έχουν γίνει σημαντικά βήμα,
ο χώρος υστερεί σημαντικά όσον
αφορά το ειδικό του βάρος στην
οικονομική ζωή. Επιπλέον, η ύπαρξη
του δεν είναι ορατή στο ευρύτερο
κοινό, κάτι που με την σειρά του
δυσκολεύει στο να αποκτήσει ένα
μεγαλύτερο ειδικό βάρος.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

βλέπετε να αναπτύσσεται
3 Πώς
η Κ.ΑΛ.Ο. στην Ελλάδα
τα επόμενα χρόνια;

Η προοπτικές (και κυρίως η ανάγκη)
για την άναπτυξη της Κ.ΑΛ.Ο.
είναι σημαντικές στην Ελλάδα.
Ειδικοτερα, στην νέα φάση της
κρίσης στην οποία μπαίνουμε, ο
ρόλος της, στην ανασυγκρότηση της
κοινωνίας, μπορεί να καθοριστικός.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΟΠΣΑ

Ο κύριος στόχος της παρέμβασης ήταν να ενδυναμώσει, να ενθαρρύνει, να συνηγορήσει και να δώσει προοπτική στους ανθρώπους
που κατοικούν στον Δήμο Λέσβου, και που βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας και να τους δώσει «ακτίνα» προοπτικής μέσα από την
συνεργασία, αλληλεγγύη και την εξωστρέφεια. Ο κύριος άξονας είναι η κοινωνική οικονομία με εργαλείο τον τότε νόμο 4019/2011 που
έδινε την δυνατότητα της ίδρυσης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
Τα παραγόμενα προϊόντα της παρέμβασης ήταν:
Δημιουργία κοινωνικών συνεταιρισμών με την μορφή της «Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικού και Παραγωγικού
Σκοπού», καθώς και «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Κοινωνικής Φροντίδας».

ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
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8. Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο.
Λευκάδας

2.

Equal Society

Περιφερειακή Ενότητα Ιονίων Νήσων

2645 302011

Ι. Γαζή 12 - Πλατεία Αγίου Μηνά - Λευκάδα.

www.kalolefkada.gr

Το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) «Social Value» στο νησί
της Λευκάδας, εξασφαλίζει τόσο την ανάδειξη της έννοιας της κοινωνικής οικονομίας όσο και την
ουσιαστική εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας με την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Το Social Value
λειτουργεί ως ένα πολυθεματικό «σημείο στήριξης» για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
καθώς διαθέτει την ταυτότητα τόσο της δομής συμβουλευτικής υποστήριξης των τοπικών κοινωνικών
επιχειρηματιών όσο και εκείνη του πόλου δημιουργίας και ανάπτυξης νέων φορέων Κ.ΑΛ.Ο. μέσω της
ευαισθητοποίησης του κοινωνικού ιστού.
7 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και συνεχίζουμε…

Κάθε Κέντρο Διαφορετικό
Κάθε Κέντρο Μοναδικό
Κάθε Κέντρο Αποτελεσματικό

… καθώς το κάθε κέντρο αντανακλά τις ιδιαίτερες ανάγκες της
τοπικής κοινωνίας αλλά και την εμπειρία του οργανισμού που
το υλοποιεί.

Οι τομείς της οικονομίας που επικεντρώθηκε τo Κέντρο
Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. στην Λευκάδα όσον αφορά στην ενημέρωση,
υποστήριξη και τις δράσεις δημοσιότητας που πραγματοποίησε
είναι η Μεταποίηση, το Εμπόριο, οι Υπηρεσίες, ο
Τουρισμός και ο Πολιτισμός.

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
Έως σήμερα έχει καταφέρει να δημιουργήσει επτά κοινωνικές επιχειρήσεις και να αναδείξει επτά επιχειρηματικά σχέδια. Παράλληλα
σημαντικός άξονας λειτουργίας του Κέντρου Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. Λευκάδας «Social Value» είναι η ανάδειξη της καινοτομίας του και
φυσικά η προβολή του, στους φορείς της Λευκάδας, στην επιχειρηματική και στην επιστημονική κοινότητα του νησιού και φυσικά
γενικά στο κοινωνικό σύνολο μέσω των δράσεων επικοινωνίας που πραγματοποιούνται.
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Η πρωτοβουλία επιδιώκει να αναβιώσει και να φέρει στην αγορά την παραδοσιακή μοναδική
Καρσάνικη – Λευκαδίτικη βελονιά μέσω της δημιουργίας χειροποίητων αντικειμένων (κεντημάτων,
κοσμήματων, ρούχων, αξεσουάρ, τσάντες κλπ.). Η συγκεκριμένη μοναδική στον κόσμο λαϊκή τέχνη
κοντεύει δυστυχώς να ξεχαστεί και να εξαφανιστεί καθώς δεν υπάρχουν πλέον αρκετές γυναίκες
που να κεντούν και οι νέες δεν ενδιαφέρονται να μάθουν. Η Κοιν.Σ.Επ. «Ελίχρυσον» επιδιώκει να
αναβιώσει αυτήν την λαϊκή τέχνη και να την συνδυάσει με τις σύγχρονες καταναλωτικές ανάγκες
του κοινού και την σημερινή εποχή απευθυνόμενη τόσο στην ελληνική όσο και στην ξένη αγορά.

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΛΙΧΡΥΣΟ,
προσπάθεια αναβίωσης
του λευκαδίτικου
κέντηματος

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Ομάδα ΑΙΤΑΡΩ, πρόγραμμα εκμάθησης εργαλειού

Μια Διαγενεακή συνεργασία μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας από τις ηλικιωμένες στις νεότερες (μέλη του Συνεταιρισμού και λοιποί
ενδιαφερόμενοι) με στόχο τη διαφύλαξη των τεχνών της υφαντικής, του πλεξίματος, της ραπτικής, του κεντήματος και της βαφικής.
Παράλληλα η ΚΟΙΝΕΠ «ΑΙΤΑΡΩ» πραγματοποιεί λαογραφική έρευνα, καταγραφή και αποτύπωση σε γραπτές περιγραφές και σε
πρωτότυπο φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό των δραστηριοτήτων, των τεχνικών και της τεχνολογίας του παρελθόντος, κυρίως
αυτών που σχετίζονται με την ενδυμασία.

Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. Λευκάδας ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
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8. Equal Society

Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο.
Λευκάδας

Περιφερειακή Ενότητα Ιονίων Νήσων

211 705 1841

Σανταρόζα 1 και Σταδίου - Αθήνα

www.equalsociety.gr

@equalsocietyngo

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η Equal Society συστάθηκε τον Φεβρουάριο του 2010 ως
ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός φορέας με δράσεις «Κατά
του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Ανεργίας και της Φτώχειας».
Στόχος του οργανισμού με σύνθημα «Κοντά στον Άνθρωπο»,
είναι η υποστήριξη και ενημέρωση των πολιτών στα θέματα της
ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης σε όλους τους τομείς της
κοινωνικής ζωής.
Η πορεία της Equal Society είναι γεμάτη παρεμβάσεις, δράσεις
και πρωτοβουλίες που έχουν συμβάλει στη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης για χιλιάδες μέλη ευάλωτων κοινωνικά
ομάδων στη χώρα.

Ο οργανισμός στοχεύει στην αύξηση της ισχύος του δείκτη
κοινωνικής αλληλεγγύης οραματιζόμενος τη δημιουργία
μιας κοινωνίας ίσων ευκαιριών για όλους. Βασικοί άξονες
δραστηριοποίησής μας είναι η εκπαίδευση, η κοινωνική
πρόνοια, η κοινωνική επιχειρηματικότητα, οι πρωτοβουλίες
επανένταξης, οι καμπάνιες συνηγορίας, η προάσπιση της υγείας
και ο πολιτισμός.
Η Equal Society, εδώ και μια δεκαετία διαθέτει ένα δυναμικό
προφίλ γεμάτο από παραστάσεις, που αφορούν στην κοινωνική
προσφορά και στήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

Q&A
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επιλέξατε να γίνετε
1 Γιατί
φορέας Κ.ΑΛ.Ο.;

Η κοινωνική οικονοµία έχει τη
δυνατότητα να αποτελέσει µια
εναλλακτική µορφή οικονοµίας
που µπορεί να δηµιουργήσει
ένα νέο πεδίο συνεργειών µε
πραγµατικές προοπτικές ανάπτυξης
στη Λευκάδα. Άνεργοι, άτοµα
των οποίον το επαγγελµατικό
µέλλον παρουσιάζεται αβέβαιο
και εργαζόµενοι οι οποίοι
αναζητούν νέες επαγγελµατικές
προοπτικές έχουν την ευκαιρία
να κινητοποιηθούν προς µια
κατεύθυνση συνεργατικότητας

2.

βλέπετε την Κ.ΑΛ.Ο.
2 Πώς
στην Ελλάδα σήμερα;

Από τη µια ένας «σφιχτός» δηµόσιος
τοµέας που πασχίζει να επιβιώσει
και από την άλλη ο κόσµος των
ιδιωτικών επιχειρήσεων όπου η
τεράστια δυσαναλογία προσφοράς
και ζήτησης αποτελεί τροχοπέδη
για τους αναζητούντες εργασία.
Η σύγχρονη δοµή της οικονοµίας
περιλαµβάνει ως «τρίτο πόλο»,
την ανάδειξη των κοινωνικών
επιχειρήσεων. Θεωρούμε πως ήρθε
η ώρα να επενδύσουμε προς αυτήν
την κατεύθυνση.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

βλέπετε να αναπτύσσεται
3 Πώς
η Κ.ΑΛ.Ο. στην Ελλάδα
τα επόμενα χρόνια;

Μέσα
από
ολοκληρωμένα
προγράμματα (Κέντρα Στήριξης
Κ.ΑΛ.Ο. πηγές χρηματοδοτήσεις
ΕΣΠΑ, κίνητρα για συμβάσεις με
ΝΠΔΔ κλπ), μπορεί να υπάρχει
πλαίσιο ανάπτυξης και επέκτασης
των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. στην Ελλάδα.
Προγράμματα
χρηματοδότησης
που να απευθύνονται σε όλους
τους φορείς χωρίς εξαιρέσεις, με
δυνατότητα επιδότησης άνω του
50%, έτσι ώστε να υπάρχει ανάπτυξη
σε έναν τομέα της οικονομίας που
έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και
επενδυτική δραστηριότητα, αρκεί να
υποστηριχθεί.

Είμαστε επίσημο μέλος της FEANTSA (European Federation of National Organisations Working with the Homeless), του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση της Φτώχειας, του
Ελληνικού δικτύου για την καταπολέμηση της αστεγίας, του Εθνικού Μητρώου Ελληνικών &
Ξένων Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης
και κοινωνικής ένταξης, του Μητρώου Πρώτης Υποδοχής του Υπ. Εσωτερικών & Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, πιστοποιημένος φορέας παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής
φροντίδας ενώ αποτελούμε και μέλος του Εθνικού Μητρώου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
Συμμετοχή σε
Ευρωπαικούς και
Εθνικούς οργανισμούς

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Υποστήριξη ευάλωτων ομάδων

Η Equal Society, αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς φορείς στο πεδίο στηρίζοντας κάθε μήνα περισσότερους από 1000 συνανθρώπους
μας μέλη ευάλωτων ομάδων. Διαθέτει ένα ευρύ πλέγμα κοινωνικών δομών όπως Κέντρα Αστέγων, Κοινωνικά Συσσίτια, Κοινωνικά Φαρμακεία
και Κοινωνικά Ιατρεία. Παράλληλα λειτουργεί δομές επαγγελματικής επανένταξης, κοινωνικής επιχειρηματικότητας και κέντρα ψυχοκοινωνικής
ενδυνάμωσης. Έχει ιδρύσει τη μόνη θεατρική ομάδα αστέγων στην Ελλάδα ενώ έχει αναδείξει παράλληλα πρωτοβουλίες για την επανένταξη
τοξικοεξαρτώμενων μέσω adventurous sports με το ΚΕΘΕΑ και την επανένταξη προσφύγων με αναπηρία μέσω του παραολυμπιακού αθλητισμού
με την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή. Κατά την τρέχουσα πανδημία, ο Οργανισμός συμμετείχε με όλες τους τις δυνάμεις στο πολυδύναμο
κέντρο αστέγων του Δήμου Αθηναίων στηρίζοντας επιπλέον 210 άστεγους σε καθημερινή βάση και πραγματοποίησε ενέργειες street work για
την προστασία των αστέγων των Αθηνών που διαβιούν στο δρόμο.

Equal Society ΜΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
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9. Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο.
Μαγνησίας

2.

ΠΟΡΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ Κοιν.Σ.Επ.

Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας

2421 300 003

@kalomagnesia

Μαυροκορδάτου 169, 38221, Βόλος

www.kalo-magnesia.gr

info@kalo-magnesia.gr

Κέντρο Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με σκόπιμο προσανατολισμό προς
την προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε ειδικές και ευάλωτες ομάδες.
Εξωστρέφεια πέραν των προβλεπόμενων δράσεων δημοσιότητας.
Μέλημα η συμμετοχή στην ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
στη Μαγνησία.
Ωφελιμότητα - Διεπιστημονικότητα - Ανατροφοδότηση

Κάθε Κέντρο Διαφορετικό
Κάθε Κέντρο Μοναδικό
Κάθε Κέντρο Αποτελεσματικό

… καθώς το κάθε κέντρο αντανακλά τις ιδιαίτερες ανάγκες της
τοπικής κοινωνίας αλλά και την εμπειρία του οργανισμού που
το υλοποιεί.

Όσον αφορά στην ενημέρωση, υποστήριξη και τις δράσεις
δημοσιότητας που πραγματοποίησε, τo Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο.
στην Μαγνησία επικεντρώθηκε στον τομέα των Υπηρεσιών,
ενώ ασχολήθηκε πολύ με το Εμπόριο, την Εστίαση και
την Εκπαίδευση. Ασχολήθηκε αρκετά με τους τομείς της
Μεταποίησης, του Τουρισμού και του Πολιτισμού και
λιγότερο με την Ανακύκλωση.

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
Για το Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. Μαγνησίας ήταν σημαντική η επαφή με ανθρώπους και φορείς που διαφορετικά δε θα είχαν την
ευκαιρία να γνωρίσουν την Κ.ΑΛ.Ο., καθώς και η ανάπτυξη στρατηγικών υπέρβασης εμποδίων, μέσω της δημιουργίας μεθοδολογίας
για την προώθηση της Κ.ΑΛ.Ο. Ως συχνό εμπόδιο καταγράφηκε η αστήριχτη σύνδεση της Κ.ΑΛ.Ο. με προβληματικές εμπειρίες από το
μη κυβερνητικό χώρο.
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Η εκδήλωση αποτέλεσε την αφορμή για τη γνωριμία φορέων Κ.ΑΛ.Ο. που δεν είχαν
συναντηθεί πρότερα, την απόκτηση πληρέστερης εικόνας για το πεδίο Κ.ΑΛ.Ο. στη Μαγνησία
και την ανάπτυξη δικτυώσεων που θα ενισχύσουν μελλοντικά τόσο τους ίδιους τους φορείς
όσο και την τοπική οικονομία.
Συμμετοχή φορέων Κ.ΑΛ.Ο. με δραστηριοποίηση στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα της
οικονομίας και επισήμανση της δυνητικής συνεργασίας μεταξύ τους με σχέσεις πελατών προμηθευτών.
Συμμετοχή του 50% των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. της Μαγνησίας (20 στους 40).
Παρουσία κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, για πρώτη φορά in vivo συνάντηση με το πεδίο
Κ.ΑΛ.Ο. της Μαγνησίας.

ΚΑΛΗ ΣΤΙΓΜΗ
Εκδήλωση προβολής
καλών πρακτικών
“Καλές πρακτικές
Κοιν.Σ.Επ. στη
Μαγνησία”
(31/01/2019)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Η συλλογικότητα “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ”

Μέλη της συλλογικότητας “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ” επιχειρούν μέσω της υποστήριξης
του Κέντρου Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. Μαγνησίας να συστήσουν κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση ευάλωτων ομάδων με βασική
δραστηριότητα τη δημιουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ατόμων με αναπηρία.
Με τον τρόπο αυτό θα καλύψουν ένα σημαντικό κοινωνικό κενό, καθώς η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας στερείται Στέγης
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης με σοβαρές κοινωνικές συνέπειες για τα ενήλικα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Παράλληλα, η
περίπτωση αυτή αποτελεί υποδειγματικό παράδειγμα χειραφέτησης των ατόμων με αναπηρία, καθώς συμπράττουν για να επιχειρήσουν
με σκοπό τόσο τη δική τους οικονομική και κοινωνικής επιβίωση όσο και την παραγωγή άμεσου οφέλους για ομοτίμους τους. Η
υποστήριξη της ομάδας βρίσκεται στη φάση υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. Μαγνησίας ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
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9. ΠΟΡΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ Κοιν.Σ.Επ.

Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο.
Μαγνησίας

Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας

2421 058 128

@poreiaygeias

Κ. Καρτάλη 297, 38221, Βόλος

www.poreia-ygeias.gr

info@poreia-ygeias.gr

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Επαγγελματίες του ψυχοκοινωνικού χώρου με εκπαίδευση και
επιστημονική προσέγγιση διαχείρισης των ψυχοκοινωνικών
προβλημάτων όχι μόνο σε κλινικό πλαίσιο αλλά και στο πεδίο,
όχι μόνο μέσα από τα αποτελέσματα της εργασίας αλλά και μέσα
από τον τρόπο της εργασίας, συναντήθηκαν και συνέστησαν το
2014 την Κοιν.Σ.Επ. Πορεία Υγείας. Η Κοιν.Σ.Επ. Πορεία Υγείας
αντιλαμβάνεται την υγεία κατά τον ορισμό του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας ως συνδυασμό υγείας σωματικής, ψυχικής,
κοινωνικής και πνευματικής. Μέλημα της Κοιν.Σ.Επ. είναι να
παρέχει συνολικές απαντήσεις στο αίτημα της υγείας.

Η Πορεία Υγείας Κοιν.Σ.Επ. παρέχει υπηρεσίες ψυχολογικής
υποστήριξης και ψυχοθεραπείας σε άτομα και ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες, εκπαίδευσης και διοργάνωσης σεμιναρίων
(ως πιστοποιημένο ΚΔΒΜ-1), ψυχοσωματικής υποστήριξης,
ολιστικών θεραπειών και εναλλακτικού τουρισμού. 
Υλοποιεί δράσεις
α)δωρεάν επιμόρφωσης της τοπικής κοινότητας σε σύμπραξη
με εκπαιδευτικούς φορείς και φορείς ή συλλογικότητες
του χώρου της ψυχικής και σωματικής αναπηρίας,
β)προώθηση της επαγγελματικής και κοινωνικής
ένταξης ευπαθών ή κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων,
γ)διεξαγωγή ερευνών για την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση
πορισμάτων που προκύπτουν από τις δράσεις.
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Το θεσμικό πλαίσιο της Κ.ΑΛ.Ο.
αποτυπώνει τη φιλοσοφία και
επιθυμητή μεθοδολογία κοινωνικής
δράσης και εργασίας των μελών της
Κοιν.Σ.Επ. Πορεία Υγείας.

11 ανοιχτές ομιλίες ανοιχτές για το ευρύ κοινό με μέσο όρο συμμετοχής 90 άτομα
6 χρόνια συνέργειας
20 προσκεκλημένοι ομιλητές

41 διαφορετικοί ομιλητές
βλέπετε την Κ.ΑΛ.Ο.
2 Πώς
στην Ελλάδα σήμερα;

Το πεδίο βρίσκεται σε νηπιακή
ηλικία και έχει κακοχαρακτηριστεί
στα πρώτα του βήματα, κυρίως
λόγω εμπειριών του παρελθόντος
και αργών αντανακλαστικών θεσμών
και πεδίου. Ωστόσο οι ενέργειες που
πραγματοποιούν τα Κέντρα Στήριξης
συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός
θετικότερου κλίματος υποδοχής
των εγχειρημάτων κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονομίας.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
«Διάλογοι Θεολογίας Ψυχολογίας» σε
συνέργεια με το
αναγνωρισμένο
ερευνητικό κέντρο
Ακαδημία Θεολογικών
Σπουδών Βόλου
(2014-2020)

1 έκδοση βιβλίου

Q&A
επιλέξατε να γίνετε
1 Γιατί
φορέας Κ.ΑΛ.Ο.;

2.

βλέπετε να αναπτύσσεται
3 Πώς
η Κ.ΑΛ.Ο. στην Ελλάδα
τα επόμενα χρόνια;

Με συνειδητές ενέργειες για την
“αποκατάσταση” του ονόματος της
Κ.ΑΛ.Ο. και με θεσμική υποστήριξη
η Κ.ΑΛ.Ο. μπορεί να δείξει πράγματι
τη δυναμική της όχι ως λύση ανάγκης
αλλά ως επιλογή συνεταιριστικής
εργασίας με θετικές επιδράσεις στο
τοπικό και ευρύ κοινωνικό πλαίσιο.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

συλλογικότητας του χώρου της αναπηρίας “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ”
(2016-2020)

-Συντονισμός ομάδας υποστήριξης για ένα έτος 2016
- Εκπαίδευση στην αυτοβοήθεια για ένα εξάμηνο 2017
- Τρεις ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια με συ-συγγραφή με άτομα με αναπηρία
- Μία ημερίδα με συνδιοργάνωση φορέα υποστήριξης ψυχικά πασχόντων και συλλογικότητας ατόμων
με κινητική αναπηρία (Τέχνη για το διαφορετικό, 18 Μαρτίου 2017)
- Ένα πανελλήνιο συνέδριο με διεθνή συμμετοχή (Εκκλησία-Αναπηρία-Κοινωνία, 30-31 Μαρτίου 2019)

ΠΟΡΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ Κοιν.Σ.Επ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
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10. Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο.
Ν. Φωκίδας

Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας
Ανδρούτσου 5, 33100 Άμφισσα

2.

Κοι.Σ.Π.Ε. Νομού Φωκίδας «Γιάννης
Βολίκας»
2265 301 627

@kalo.fokida
kalo.fokida@gmail.com

Αποτελεί καινοτόμο χώρο και εγχείρημα για το Νομό μας, χρήσιμο εργαλείο με ανθρωποκεντρική
προσέγγιση για νέους επιχειρηματίες. Δίνουμε βάση στη διάδοση της ιδέας της Κ.ΑΛ.Ο., πάντα σε
συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης και των ανθρώπων της.

Κάθε Κέντρο Διαφορετικό
Κάθε Κέντρο Μοναδικό
Κάθε Κέντρο Αποτελεσματικό

… καθώς το κάθε κέντρο αντανακλά τις ιδιαίτερες ανάγκες της
τοπικής κοινωνίας αλλά και την εμπειρία του οργανισμού που
το υλοποιεί.

Οι τομείς της οικονομίας που επικεντρώθηκε τo Κέντρο Στήριξης
Κ.ΑΛ.Ο. στη Φωκίδα όσον αφορά στην ενημέρωση, υποστήριξη
και τις δράσεις δημοσιότητας που πραγματοποίησε, είναι η
Πρωτογενής Παραγωγή και η Μεταποίηση. Ασχολήθηκε
επίσης πολύ με τους τομείς του Εμπορίου, του Τουρισμού
και του Πολιτισμού και αρκετά με τους τομείς της Εστίασης
και της Εκπαίδευσης, ενώ λιγότερο ασχολήθηκε με τις
Υπηρεσίες.

ΚΑΛΗ ΣΤΙΓΜΗ
Ο φορέας αντιπροσωπεύει τις πολιτικές ένταξης και συμπερίληψης στην εργασία ατόμων ευάλωτων
ομάδων (με ψυχοκοινωνική ή άλλης μορφής αναπηρία). Στο πλαίσιο αυτό έχει γίνει εντοπισμός
και καταγραφή των ομάδων στόχου του τοπικού πληθυσμού με αυτά τα χαρακτηριστικά. Ειδικές
ενέργειες έγκαιρης παρέμβασης και ενημέρωσης των δυνατοτήτων που προσφέρει το σύστημα
της Κ.ΑΛ.Ο. σχεδιάζονται και υλοποιούνται καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Εργαστήριο «Κοινωνική
επιχειρηματικότητα
και επαγγελματική
αποκατάσταση
ευάλωτων ομάδων» στο
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο
Άμφισσας

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Δυνατότητες σύνδεσης του πρωτογενούς τομέα με τους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού στην ύπαιθρο

Η περίπτωση του βορείου τομέα του Δήμου Δελφών (Τοπικές Κοινότητες Παρνασσού). Πραγματοποιήθηκε εργαστήριο με συμμετοχή
πολλών κατοίκων της περιοχής και σκοπό τη σύνδεση του εξωτερικού περιβάλλοντος με το οικοσύστημα της Κ.ΑΛ.Ο., τη διερεύνηση των
ευκαιριών και εργαλείων χρηματοδότησης και την προώθηση των προοπτικών των συνεργατικών σχημάτων.

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
Στο Νομό μας η αντίληψη της έννοιας της Κ.ΑΛ.Ο. είναι πολύ περιορισμένη, πράγμα το οποίο αποδεικνύεται από συνοπτική
χαρτογράφηση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος της περιοχής μας. Κατά τις ενημερώσεις υπήρξαν ενδείξεις ενδιαφέροντος από
μερίδα του κοινού, ωστόσο χρειάζεται χρόνος ώστε να ωριμάσουν οι συνθήκες για τη σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων.
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10. Κοι.Σ.Π.Ε. Νομού Φωκίδας «Γιάννης
Βολίκας»

Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο.
Ν. Φωκίδας

Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας

2265 028 507

@koispefokidas

Ν. Γιαγτζή 7, 33100 Άμφισσα

www.koispefokidas.gr

koispevolikas@yahoo.gr

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας ιδρύθηκε το 2006, και έχει την έδρα
του στην Άμφισσα. Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.
Σακελλαρόπουλος, έχοντας μακρά εμπειρία σε συνεταιρισμούς
δράσεων και αγωγής ψυχικής υγείας και θεωρώντας την
εργασία αναπόσπαστο κομμάτι στην προαγωγή της ψυχικής
υγείας συνέβαλε καθοριστικά στην ίδρυση και εξέλιξη του
Κοι.Σ.Π.Ε.. Ο Συνεταιρισμός στην πάροδο των χρόνων κατάφερε
να εδραιωθεί στην τοπική κοινότητα, με την ανάπτυξη
επιχειρηματικών δράσεων για την επαγγελματική ένταξη ατόμων
με ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή με άλλη ευαλωτότητα.

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας είναι μία κοινωνική και συλλογική
επιχείρηση που στηρίζεται στην συνεργατικότητα και δεν
προσδοκά στο καθαρό οικονομικό όφελος, αλλά στο
ανταποδοτικό κοινωνικό όφελος και την κοινωνική αξία. Οι
δράσεις και υπηρεσίες που παρέχει σήμερα ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ν.
Φωκίδας είναι:
1. Κατάστημα Βιολογικών και Οικολογικών Προϊόντων,
«Πράσινο Σπίτι»
2. Γραφείο Εναλλακτικού Τουρισμού
3. Εργαστήρι Παραγωγής Σαπουνιού, με την ονομασία «Αγνός
Σάπων Ελαίο Δελφών»
4. Υπηρεσίες Καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
5. Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο.

Q&A
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επιλέξατε να γίνετε
1 Γιατί
φορέας Κ.ΑΛ.Ο.;

Η Ψυχιατρική μεταρρύθμιση
συμπεριέλαβε την επαγγελματική
ένταξη
ληπτών
υπηρεσιών
ψυχικής υγείας και η μορφή
της επιχειρηματικότητας που
αναπτύχθηκε ήταν οι Κοι.Σ.Π.Ε.,
καθότι εκφράζουν την κοινωνική,
συνεταιριστική και αλληλέγγυα
αντίληψη ανάμεσα στα μέλη τους.

βλέπετε την Κ.ΑΛ.Ο.
2 Πώς
στην Ελλάδα σήμερα;

Αποτελεί ξεκάθαρη ανάγκη στην εποχή
πολλαπλής κρίσης που βιώνει η χώρα
και είναι κομμάτι του επιχειρείν, με
έντονο κοινωνικό αντίκτυπο, εντούτοις
υπάρχουν στοιχεία που λειτουργούν
ανασταλτικά για όσους επιχειρούν
(γραφειοκρατία,
περιορισμένη
πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία,
πολυνομία-αστοχίες
νομοθετικού
πλαισίου, καθυστέρηση στη σύσταση
Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

2.

βλέπετε να αναπτύσσεται
3 Πώς
η Κ.ΑΛ.Ο. στην Ελλάδα
τα επόμενα χρόνια;

Με τη συνδρομή των Κέντρων
Στήριξης, την εδραίωσή τους, την
ενημέρωση των φορέων σχετικά
με την παροχή χρηματοδοτικών
εργαλείων και τον αντίκτυπο της
Κ.ΑΛ.Ο., την αρτιότερη εκπαίδευση
των μελών και την υιοθέτηση
πρακτικών από χώρες όπως η Ιταλία,
το Η.Β., το Βέλγιο κ.α. υπάρχουν
προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
Ανάθεση στον Κοι.Σ.Π.Ε. μέσω προγραμματικής σύμβασης των υπηρεσιών στελέχωσης και
λειτουργίας μουσειακών δομών σε όλο το εύρος του Δήμου Δελφών.

Συνέργεια με Δήμο
Δελφών (2020)

Αφορά την στελέχωση 5 μουσειακών χώρων.
Δημιουργία 6 θέσεων εργασίας.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Τριετής συνεργασία με Δήμο Δελφών (2016-2019)

Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και τουριστικής προβολής των σημαντικών αξιοθέατων του Ν. Φωκίδας με τη δημιουργία
τουριστικού περιπτέρου στην πόλη των Δελφών και τη χρήση ήπιων μέσων μέσων κυκλοφορίας για την προσβασιμότητα των επισκεπτών
στους χώρους αυτούς (τρενάκια ήπιας κυκλοφορίας).
Δημιουργία 2 θέσεων εργασίας.

Κοι.Σ.Π.Ε. Νομού Φωκίδας «Γιάννης Βολίκας» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
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11. Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο.
Ν. Χανίων

2.

Κοινωνική Συνεταιριστική
Επιχείρηση Terra Verde

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

2821 055 389

@kendrokalonomouxanion

Τσουδερών 46

www.sse-chania.gr

info@sse-chania.gr

Βασικός στόχος του Κέντρου είναι να αυξήσουμε την ορατότητα του πεδίου Κ.ΑΛ.Ο. Αυτό μπορεί να
φέρει πολλαπλά οφέλη, τόσο στο πεδίο όσο και στο ευρύ κοινό το οποίο εκτός από το κομμάτι της
ηθικής κατανάλωσης θα γνωρίσει και εναλλακτικούς τρόπους στο επιχειρείν. Ένας άλλος σημαντικός
στόχος μας είναι η δικτύωση των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. μεταξύ τους αλλά και με δομές όπως Πανεπιστήμια,
Τοπική αυτοδιοίκηση κ.α., η οποία μπορεί να τους προσφέρει επιπλέον αξία, εξειδίκευση και δυναμική.
Τέλος, βάζουμε στο επίκεντρο και την εκπαίδευση, είτε στο επίπεδο των μελών σε φορείς Κ.ΑΛ.Ο. είτε
στο επίπεδο πολιτών/μαθητών προκειμένου να επιτευχθεί μακροχρόνια αλλαγή στάσης.

Κάθε Κέντρο Διαφορετικό
Κάθε Κέντρο Μοναδικό
Κάθε Κέντρο Αποτελεσματικό

… καθώς το κάθε κέντρο αντανακλά τις ιδιαίτερες ανάγκες της
τοπικής κοινωνίας αλλά και την εμπειρία του οργανισμού που
το υλοποιεί.

Τo Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. στα Χανιά όσον αφορά στην
ενημέρωση, υποστήριξη και τις δράσεις δημοσιότητας που
πραγματοποίησε, επικεντρώθηκε στον τομέα των Υπηρεσιών.
Ασχολήθηκε επίσης πολύ με τους τομείς του Εμπορίου, της
Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού. Ασχολήθηκε αρκετά
με την Πρωτογενή Παραγωγή, Μεταποίηση και την
Ανακύκλωση ενώ λιγότερο ασχολήθηκε με την Εστίαση και
των Τουρισμό.

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
Γενικά παρατηρήσαμε το πόσο χρήσιμη είναι η Α’ δέσμη ενεργειών των Κέντρων Στήριξης καθώς το πεδίο της Κ.ΑΛ.Ο. και άρα και οι
αρχές της δεν είναι ακόμα ευρέως ορατά. Επομένως πιστεύουμε πως είναι απαραίτητη η συνεχής διάδοση και προβολή των αρχών
της Κ.ΑΛ.Ο. προκειμένου το κοινό να εξοικειωθεί με αυτές. Επίσης, συναντάμε μια δυσκολία στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο
λειτουργεί η συνεταιριστική δραστηριότητα. Το γενικό προφίλ των ωφελούμενων μαρτυρά άτομα με δεξιότητες τα οποία προσπαθούν
να βρουν πιο ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Επίσης, έχουμε συναντήσει ένα μοτίβο το οποίο σχετίζεται με την τάση για αποφυγή
δέσμευσης με ασφαλιστικές εισφορές λόγω ανασφάλειας για τη βιωσιμότητα.
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Η συνεισφορά του Κέντρου Στήριξης στο φεστιβάλ «Συλλογικοί Βηματισμοί», διοργάνωσης
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Terra Verde, συνέβαλε σε μια πρωτόγνωρη συνεύρεση για το νησί της Κρήτης.
Προσκαλέσαμε φορείς Κ.ΑΛ.Ο. από όλη την Κρήτη οι οποίοι συναντήθηκαν και δημιούργησαν
ένα διήμερο συζητήσεων, προβολών, καλλιτεχνικών δρώμενων, αφιερωμένο στην ιδέα της
συλλογικότητας και της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
Κατά την διάρκεια του διημέρου δημιουργήθηκε ένα εύφορο κλίμα για δικτύωση και ανταλλαγή
καλών πρακτικών. Το φεστιβάλ ήταν αναμφισβήτητα ένα γεγονός που άφησε μια σημαντική
παρακαταθήκη και βοήθησε σημαντικά την ορατότητα της Κ.ΑΛ.Ο. στο νησί.

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
Φεστιβάλ «Συλλογικοί
Βηματισμοί»

ΚΑΛΗ ΣΤΙΓΜΗ
Εκπαιδευτικού εργαστήριο με τίτλο «Παίζοντας με όρους δίκαιου εμπορίου!»

Μια καλή στιγμή από τις δράσεις του Κέντρου Στήριξης της Κ.ΑΛ.Ο. ν. Χανίων ήταν αυτή του εκπαιδευτικού εργαστηρίου με τίτλο
«Παίζοντας με όρους δίκαιου εμπορίου!» για μαθητές Δημοτικού. Σκοπός του ήταν να αναρωτηθούν οι μαθητές: Πόσα χέρια αλλάζει
μια μπανάνα πριν να καταλήξει στα χέρια μας; Πως διαμοιράζεται η τιμή στους μεσάζοντες; Πώς γίνεται μια μπανάνα από το Εκουαδόρ
να είναι πιο φτηνή από μια Κρητική μπανάνα; Και τι είναι άραγε το δίκαιο εμπόριο; Η ανταπόκριση των μαθητών ήταν εντυπωσιακή.
Προβληματίστηκαν και μετά από κάθε δραστηριότητα προέκυπτε κουβέντα γύρω από αυτές τις έννοιες.

Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. Ν.Χανίων ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
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11. Κοινωνική Συνεταιριστική

Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο.
Ν. Χανίων

Επιχείρηση Terra Verde
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

2821 052 201

@terraverde.chania

Χατζημιχάλη Νταλιάνη 5

www.terraverde-chania.gr

info@terraverde-chania.gr

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Έπειτα από μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα
Χανιά για την διακίνηση του ζαπατίστικου καφέ ως μορφή
αλληλεγγύης και υποστήριξης των εξεγερμένων ζαπατίστικων
κοινοτήτων, δημιουργήθηκε μια άτυπη ομάδα διακίνησης του
καφέ στα Χανιά το 2009. Το πρώτο “σπίτι” αυτής της ομάδας
ήταν το Κοινωνικό Στέκι - Στέκι Μεταναστών. Κάποια στιγμή
το 2010 προέκυψε η δυνατότητα ενοικίασης ενός μικρού
χώρου στο ισόγειο του Στεκιού και έτσι το εγχείρημα απέκτησε
νομική μορφή (Α.Μ.Κ.Ε.). Έπειτα από λίγα χρόνια έγινε η
μετατροπή σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς
αυτός ο καινούργιος τύπος επιχείρησης ταίριαζε καλύτερα στην
επιθυμία της συλλογικότητας για δημιουργία θέσεων εργασίας
για μέλη της.

Η Terra Verde είναι μια συλλογικότητα που δραστηριοποιείται
στο δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο. Στην συλλογικότητα
συμμετέχουν παραγωγοί, μεταποιητές, αλληλέγγυοι, και
εργαζόμενοι. Η δομή είναι οριζόντια και οι αποφάσεις
λαμβάνονται με ανοιχτές, αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες.
Τα προϊόντα που διακινούνται στο μπακάλικο της Terra Verde
επιθυμούμε να πληρούν κριτήρια σεβασμού στην εργασία και
στο περιβάλλον. Προτεραιότητα δίνεται σε τοπικά, εποχιακά
προϊόντα από καλλιεργητές και μεταποιητές που είναι σε
ευθυγράμμιση με τις αρχές της συλλογικότητας. Τα προϊόντα
που δεν μπορούν να βρεθούν τοπικά προέρχονται, στην
πλειοψηφία τους, από φορείς Κ.ΑΛ.Ο. εγχώριους αλλά και του
εξωτερικού.

Q&A
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επιλέξατε να γίνετε
1 Γιατί
φορέας Κ.ΑΛ.Ο.;
Η συλλογικότητα απέκτησε νομική
μορφή το 2010 σαν αστική εταιρεία μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΑΜΚΕ). Ενώ
στην αρχή του εγχειρήματος το κοινωνικό
έργο και ο αντίκτυπος αποτελούσε
βασική προτεραιότητα και η εργασία
διεκπεραιώνονταν εθελοντικά από τα
μέλη, σύντομα διαγνώστηκε η ανάγκη και
η επιθυμία δημιουργίας θέσεων εργασίας
για κάποια μέλη. Έτσι αποφασίστηκε
η μετατροπή της σε Κοιν.Σ.Επ καθώς
θεωρήθηκε ότι αυτή η καινούργια νομική
μορφή θα εξυπηρετούσε καλύτερα τους
στόχους της συλλογικότητας.

2.

βλέπετε την Κ.ΑΛ.Ο.
2 Πώς
στην Ελλάδα σήμερα;
Αν θέλουμε αυτό το νέο μοντέλο να
στεριώσει χρειάζεται να του προσφερθεί
ένας ασφαλής χώρος ανάπτυξης. Αυτό
μπορεί να γίνει κυρίως μέσα από
κατάλληλες πολιτικές και υποστηρικτικό
πλαίσιο. Η σταθερότητα των πολιτικών,
η προσήλωση σε ένα ρεαλιστικό εθνικό
στρατηγικό σχέδιο και κατάλληλα
χρηματοδοτικά εργαλεία είναι ζωτικής
σημασίας στο να καταφέρει η Κ.ΑΛ.Ο.
να προσεγγίσει τις πραγματικές της
δυνατότητες. Δυνατότητες που θα είναι
ευεργετικές για το σύνολο της κοινωνίας
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βλέπετε να αναπτύσσεται
3 Πώς
η Κ.ΑΛ.Ο. στην Ελλάδα

τα επόμενα χρόνια;
Τα επόμενα χρόνια το στοίχημα για
την Κ.ΑΛ.Ο. στην Ελλάδα θεωρούμε
ότι θα είναι η διαμόρφωση και
αποκρυστάλωση μιας συνεργατικής /
συνεταιριστικής κουλτούρας ανάμεσα
στα μέλη των εγχειρημάτων Κ.ΑΛ.Ο.
η οποία θα είναι διακριτή από τις
συμβατικές επιχειρήσεις και θα
βοηθήσει στην διαμόρφωση μιας
αναγνωρίσιμης ταυτότητας. Κρίσιμο
ρόλο θα παίξουν τα εγχειρήματα που
αυτή την στιγμή θεμελιώνουν την
βιώσιμότητα τους ενώ παράλληλα
τηρούν τις βασικές αρχές και αξίες της
Κ.ΑΛ.Ο.

Οι Κύκλοι Αλληλοδιδακτικής Γεωργίας είναι μια κοινωνική δράση του φορέα που πραγματοποιείται
σε τακτά χρονικά διαστήματα αρκετά χρόνια πλέον. Ουσιαστικά ο φορέας οργανώνει μια ανοιχτή
εκδήλωση / συζήτηση σχετική με θεματικές που αφορούν τον πρωτογενή τομέα ή/και την
μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Υπάρχει κάποιος εισηγητής/ες αναγνωρισμένου κύρους και
εμπειρίας στην εκάστοτε θεματική αλλά σε κάθε περίπτωση η βαρύτητα δίνεται στον διάλογο και
στην ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στους παρευρισκομένους, στην πλειοψηφία τους αγρότες,
μεταξύ τους αλλά και με τον εισηγητή. Στην φιλοσοφία των εκδηλώσεων δηλαδή ο εκάστοτε
εισηγητής δεν κατέχει μια θέση αυθεντίας αλλά προσφέρει ένα έναυσμα συζήτησης και διαλόγου
ανάμεσα στους πραγματικούς δρώντες, στην περίπτωση μας οι παραγωγοί / μεταποιητές.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Κύκλοι
Αλληλοδιδακτικής
Γεωργίας

ΚΑΛΗ ΣΤΙΓΜΗ
Προγράμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.»

Μια ωραία στιγμή για το φορέα ήταν η επαφή μας με τους μαθητές Α’,Β’ και Γ’ Λυκείου του ΕΠΑ.Λ. Ακρωτηρίου. Στα πλαίσια του
προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» η συμμετοχή μας αποσκοπούσε στο να μεταδώσει στους μαθητές τις βάσεις μιας άλλου
τύπου επιχειρηματικότητας, η οποία στηρίζεται στις αρχές της συνεργασίας, του κοινωνικού αντίκτυπου καθώς και του σεβασμού στο
περιβάλλον. Για αυτό το σκοπό, οι μαθητές πραγματοποίησαν συνεντεύξεις στα μέλη-εργαζόμενους, στα μέλη-παραγωγούς αλλά και
στους υποστηρικτές της KOIN.Σ.ΕΠ. οι οποίοι έκαναν πολύ καίριες ερωτήσεις, αφού είχε προηγηθεί εξοικείωση με τις αρχές της Κ.ΑΛ.Ο.
με βιωματικό τρόπο.
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καινοτομια &
πολλαπλασιαστικα
ωφελη

καινοτομια & πολλαπλασιαστικά ωφελη
Πέρα από τα προ-απαιτούμενα του προγράμματος αλλά και τις τυπικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούταν να διαθέτουμε για
να υλοποιήσουμε, η καινοτομία του προγράμματος έγκειται στο γεγονός ότι είμαστε οι ίδιοι φορείς Κ.ΑΛ.Ο. καθώς τα οφέλη ήταν
πολλαπλασιαστικά.
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Ενδεικτικά:

Αύξηση της
Ορατότητας της
Κ.ΑΛ.Ο.

Γνώση του
Πεδίου

Συν-διαμόρφωση
Λειτουργίας

Οικονομική
Στήριξη του
Πεδίου
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗ

Ανταπόκριση
στην Πανδημία

Αν και η κατάσταση που δημιούργησε η πανδημία ήταν πρωτόγνωρη
για όλες και όλους μας ανταποκριθήκαμε άμεσα και όλα
τα Κέντρα συνέχισαν αδιάλειπτα την λειτουργία τους. Αυτό
περιλάμβανε την ασφαλή λειτουργία του χώρου για εργαζόμενες /
ους και επισκέπτες, τον επανασχεδιασμό των υπηρεσιών προκειμένου
να μπορούν να λαμβάνονται από απόσταση και την μεταφορά
όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ψηφιακό περιβάλλον.

Αλληλοβοήθεια &
Συνέργειες

Αν και κάθε Κέντρο λειτουργεί αυτόνομα στο τοπικό του περιβάλλον,
γνωρίζουμε ως φορείς Κ.ΑΛ.Ο. τα οφέλη και πόσο κρίσιμο ρόλο
έχει η επικοινωνία, η αλληλοβοήθεια και οι συνέργειες
μεταξύ μας. Από τον Απρίλιο του 2020 ανά δύο βδομάδες, τα
Κέντρα Στήριξης συναντιόμαστε διαδικτυακά με σκοπό την εκατέρωθεν
ενημέρωση για ζητήματα που μας απασχολούν και το σχεδιασμό κοινών
δράσεων. Οι κοινές μας δράσεις περιλαμβάνουν την παρούσα έκθεση
αποτελεσμάτων, μια κοινή ανάλυση ικανοποίησης ωφελούμενων, την
διαδικτυακή δράση “Εβδομάδα Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Υπευθυνότητα

Είναι γεγονός ότι οι ανάγκες για ενημέρωση και στήριξη είναι
πολύ περισσότερες από αυτές που έχουν προβλεφθεί
από το πρόγραμμα. Κάθε Κέντρο έχει να αναφέρει πολλά
παραδείγματα όπου χρησιμοποίησε το επαγγελματικό και κοινωνικό
κεφάλαιο του φορέα του θέλοντας να ανταποκριθεί καλύτερα
στον ρόλο του ως το μοναδικό σημείο στήριξης της Κ.ΑΛ.Ο. Επίσης
δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις όπου δεν τέθηκαν γεωγραφικά όρια
και τα στελέχη παρείχαν πληροφορίες και υποστήριξη και σε
ενδιαφερόμενους από μέρη που δεν διέθεταν Κέντρο Στήριξης.

Γνωστικό
Κεφάλαιο

Η εμπειρία των 11 Κέντρων και των 22 στελεχών αποτελεί γνωστικό
κεφάλαιο που θα παραμείνει στο πεδίο και μετά τη λήξη
του προγράμματος καθώς οι φορείς θα συνεχίσουν να υπάρχουν σε
αυτό. Το γνωστικό κεφάλαιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: διαχείριση
έργων (οικονομική & τεχνική) μεσαίας κλίμακας, λόγοι και ανάγκες που
οδηγούν ανθρώπους στο να συστήσουν φορείς Κ.ΑΛ.Ο., ευκαιρίες και
απειλές για εγχειρήματα σε διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας,
η συμβουλευτική & υποστήριξη φορέων Κ.ΑΛ.Ο. ως αντικείμενο.

Υπάρχει σύγκλιση ανάμεσα στον σκοπό του προγράμματος
και την ταυτότητα των φορέων που υλοποιούν. Ως εκ τούτου
η θετική έκβαση του προγράμματος δεν αφορά μόνο το οικονομικό
και τεχνικό αντικείμενο ενός project. Αφορά την ενδυνάμωση του
πεδίου και την αύξηση της ορατότητας Κ.ΑΛ.Ο. που είναι μέρος της
αποστολής μας και λειτουργούμε ούτως ή άλλως προς αυτόν τον σκοπό.

Είμαστε μέρος του οικοσυστήματος, βιώνουμε και γνωρίζουμε τις
ιδιαιτερότητες αλλά και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας
που δρούμε, συνυπάρχουμε με τους υπόλοιπους φορείς τους οποίους
στην πλειοψηφία τους γνωρίζουμε, συνομιλούμε, έχουμε συνέργειες και
συν-διεκδικούμε ένα ορατό και δυνατό οικοσύστημα για όλες και όλους.

Τους πρώτους μήνες λειτουργίας των Κέντρων δημιουργήσαμε πρότυπους
χώρους και οργανώσαμε την λειτουργία μας λαμβάνοντας υπόψη
τις ανάγκες, τις προσδοκίες αλλά και τις επιθυμίες των
ενδιαφερόμενων τόσο οργανωμένα (με ερωτηματολόγια, σχετικές
δράσεις), όσο και μέσω της καθημερινής μας επικοινωνίας μαζί τους.

Για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων προτιμούμε φορείς
Κ.ΑΛ.Ο. Αυτό μπορεί να αφορά τη διαμόρφωση του χώρου, την
επίπλωση, την κατασκευή της ιστοσελίδας, τα απαιτούμενα αναλώσιμα
και προμήθειες, την ενοικίαση χώρων & προμήθειες για τις δράσεις
δημοσιότητας, συμβουλευτική και άλλες υπηρεσίες (πχ. GDPR) κ.α.
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Αποποίηση Ευθυνών:
Η παρούσα έκθεση αποτελεσμάτων είναι μια κοινή προσπάθεια να αποτυπωθεί η λειτουργία των 11 Κέντρων Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. τους 20 πρώτους
μήνες λειτουργίας τους (από τους συνολικά 30 που προβλέπει το πρόγραμμα) σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η έκθεση αφορά τα έτη 2019 και 2020,
ενώ τα στοιχεία δόθηκαν από τους φορείς που υλοποιούν τα εκάστοτε Κέντρα Στήριξης. Ο κάθε φορέας υλοποίησης φέρει την ευθύνη της
εγκυρότητας μόνων των δικών του στοιχείων. Το παρόν έγγραφο είναι συμπληρωματικό και δεν αντικαθιστά τις μηνιαίες, τριμηνιαίες και ετήσιες
αναφορές που αποστέλλει ο κάθε φορέας υλοποίησης στη διαχειριστική αρχή του προγράμματος.
Η άδεια χρήσης του παρόντος είναι Creative Commons Διανομή 4.0 Διεθνές — Αναφορά Δημιουργού (CC BY 4.0)
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