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1. Εισαγωγή - Πρόλογος
Το σεμινάριο στοχεύει στην ενημέρωση και προετοιμασία των ενδιαφερομένων, για την είσοδο τους στο πεδίο της Κοινωνικής Οικονομίας
(ΚΟ). Η ΚΟ είναι μια εναλλακτική επαγγελματική επιλογή και στάση ζωής που έχει σκοπό την παροχή κοινωφελούς έργου, την δημιουργία
κοινωνικού αντίκτυπου και την ευκαιρία εργασιακής ένταξης μέσω της ίδρυσης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.).
Διάρκεια 11 ώρες (Παρασκευή 5 ώρες-Σάββατο 6 ώρες)
Έναρξη: 16/03/18 - 16μμ-21μμ
Λήξη: 17/03/2018 – 9πμ-15μμ
Τόπος: Αθήνα (αίθουσα Ένωσης Χημικών) ,Κάνιγγος 27, 6ος όροφος
1.1 Που απευθύνεται - Στόχοι
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές και πτυχιούχους ΑΕΙ κάθε ηλικίας, ερευνητές, ανέργους, γνώστες της ελληνικής γλώσσας (ως
μητρική), που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση
των ενδιαφερομένων με το θεσμικό πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας (ΚΟ). Ένας επιπλέον στόχος είναι η παροχή των βασικών γνώσεων
επιχειρηματικής δράσης εντός του πεδίου της ΚΟ. Θα γίνει κατανοητή η διαδικασία προετοιμασίας, ίδρυσης και διαχείρισης μιας Κοιν.Σ.Επ
«εργασιακής Ένταξης» η οποία στοχεύει στην επίρρωση των προβλημάτων ανεργίας πρωτίστως των μελών της αλλά και ευρύτερα του
κοινωνικού περίγυρου της
1.2 Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Όταν θα ολοκληρωθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
Μπορούν να τεκμηριώσουν την χρησιμότητα της Κοινωνικής Οικονομίας στην σύγχρονή κοινωνία
Αναγνωρίζουν τις κοινωνικές ανάγκες που εξυπηρετούνται από το πεδίο της ΚΟ
Αναγνωρίζουν τους τρεις διαφορετικούς τύπους όπως αναφέρονται στον νόμο 4430/16 και
να διακρίνουν τις διαφορές από τις συμβατικές ιδιωτικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
Γνωρίζουν τα αναγκαία βήματα ίδρυσης και διαχείρισης μιας Κοιν.Σ.Επ εργασιακής ένταξης

2. Σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος
2.1 Θεματικές ενότητες

1.

Κοινωνική Οικονομία - Ευρώπη - Ελλάδα

2.

Ίδρυση μιας Κοιν.Σ.Επ. Τα βήματα πριν και μετά την απόφαση

3.

Διοίκηση – Λειτουργία των Κοιν.Σ.Επ.

2.1.1 Κοινωνική Οικονομία - Ευρώπη - Ελλάδα
Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνεται το πρόσφατο θεωρητικό πλαίσιο με το οποίο ερμηνεύονται οι πολιτικές και οι πρακτικές της
Κοινωνικής Οικονομίας έως σήμερα και αναφέρονται παραδείγματα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Παρουσιάζεται το ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.). Θα γίνει εισαγωγική μνεία
στην αξία του Κοινωνικού Αντίκτυπου, ο ρόλος του στην λειτουργία της Κοιν.Σ.Επ. και την διάδραση της με την κοινωνία. Θα
αναφερθούν οι προκλήσεις της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και οι ιδιαιτερότητες λειτουργίας του θεσμικού
πλαισίου.
2.1.3 Ίδρυση μιας Κοιν.Σ.Επ. Τα βήματα πριν και μετά την απόφαση

Στην ενότητα αυτή θα γίνει αναφορά στην πορεία από την αρχική σύλληψη μιας ιδέας έως την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής
δράσης. Την αναγκαία έρευνα και σκέψη πριν τον σχεδιασμό και τα βασικά σημεία ελέγχου πριν την απόφαση. Θα δοθούν με
σαφήνεια εξηγήσεις για την διαδικασία ίδρυσης, τα βήματα, τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες (υπουργείο εφορία κλπ). Στην
συνέχεια θα αναφερθούν οι βασικές υποχρεώσεις λογιστικής και φοροτεχνικής οργάνωσης πριν και κατά την διάρκεια της
λειτουργίας. Θα δοθεί με αρκετή σαφήνεια και ειδικό βάρος στην οικονομική φιλοσοφία της λειτουργίας μιας Κοιν.Σ.Επ. και στον
εργασιακό - ενταξιακό προσανατολισμό της για τα μέλη της.
2.1.2 Διοίκηση – Λειτουργία των Κοιν.Σ.Επ.
Στην ενότητα αυτή θα γίνει ανάλυση των αρχών διοίκησης επιχειρήσεων και θα οριστούν οι αρχές της οικονομικής επιτυχίας ενός
οργανισμού. Θα αναφερθούν οι αρχές της επιχειρησιακής δράσης και βιώσιμης ανάπτυξης. Σημαντικό μέρος του χρόνου θα
διατεθεί στις στρατηγικές marketing κα την εφαρμογή τεχνικών για την επιτυχία του οργανισμού. Θα δοθούν οδηγίες για την
βασική έρευνα αγοράς, την προετοιμασία επιχειρηματικού σχεδίου την σύνταξη, τον έλεγχο και την ολοκλήρωση του. Για
πληρέστερη κατανόηση της εταιρικής λειτουργίας θα αναλυθούν επαρκώς οι αρχές διοίκησης και marketing.

