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Σκοπός του έργου

Το έργο “Ενδυνάμωση των γυναικών από εθνικές μειονότητες μέσω της

κοινωνικής επιχειρηματικότητας” στοχεύει στην αύξηση της

απασχόλησης των γυναικών εθνικής μειονότητας, παρέχοντάς τους τη

γνώση, τις πρακτικές δεξιότητες και τις αναγκαίες συμβουλές, έτσι ώστε

να τις συμπεριλάβει στον κοινωνικό επιχειρηματικό κόσμο.

Για να πετύχει αυτόν τον φιλόδοξο στόχο, το έργο θα λάβει βαθιά

υπόψη του τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε μειονεκτική

θέση, όπως: τρέχουσες συνθήκες εργασίας, κενά δεξιοτήτων, ψυχολογικά

και πολιτιστικά εμπόδια.

v
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ξεκινήσετε την δική σας
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women from ethnic minorities in social enterprise
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1. Τύποι κοινωνικών 
επιχειρήσεων
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Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ
ΣΤΟΥΣ 4 ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΛΑΔΟΥΣ:

Εργασιακή ενσωμάτωση

Προσωπικές υπηρεσίες στην κοινωνία

Τοπική ανάπτυξη των περιοχών με μειονεκτική θέση

Προστασία του περιβάλλοντος και άλλα
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ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Είδος Περιγραφή

Εργασιακή ενσωμάτωση Εκπαίδευση και ενσωμάτωση των ανθρώπων
με αναπηρίες και των ανέργων

Προσωπικές υπηρεσίες στην κοινωνία Υγεία, ευεξία και ιατρική περίθαλψη,
επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση, υπηρεσίες υγείας,
υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών, υπηρεσίες για
ηλικιωμένους, ή βοήθεια των ανθρώπων με αναπηρίες

Τοπική ανάπτυξη των περιοχών με μειονεκτική θέση Κοινωνικές επιχειρήσεις στις απομακρυσμένες αγροτικές
περιοχές, ανάπτυξη των γειτονιών/αποκατάσταση των
συστημάτων στα αστικά κέντρα, ανάπτυξη της βοήθειας και
της συνεργασίας με τις τριτοκοσμικές χώρες

Προστασία του περιβάλλοντος και άλλα Περιλαμβάνει την ανακύκλωση, την προστασία του
περιβάλλοντος, τα αθλήματα, τις τέχνες, την πολιτιστική ή
την ιστορική διατήρηση, την επιστήμη, την έρευνα και την
καινοτομία, την προστασία του καταναλωτή και τα
ερασιτεχνικά αθλήματα
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2. Νομικές μορφές και νομικές 
υποστάσεις
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Μία σημαντική διαφοροποίηση χρειάζεται να σχεδιαστεί

ανάμεσα στις νομικές μορφές– οι οποίες αναφέρονται

στη θεμελιώδη νομική οργάνωση ενός οργανισμού – και

στις νομικές υποστάσεις – οι οποίες συνδέουν πολλές νομικές

μορφές με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και επηρεάζουν την

αντιμετώπιση αυτών.
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✓ Δεκαέξι Ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν μία
μορφή νομοθεσίας, η οποία αναγνωρίζει και
ρυθμίζει τη δραστηριότητα της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας, είτε δημιουργώντας
μορφές κοινωνικής επιχειρηματικότητας,
είτε νομικών κοινωνικών επιχειρηματικών
υποστάσεων, μέσω πολλών διαφόρων
τρόπων.

Ωστόσο, στις περισσότερες χώρες, η πλειοψηφία των κοινωνικών 
επιχειρήσεων έχουν την τάση να χρησιμοποιούν και να υιοθετούν 
τις νομικές μορφές οι οποίες δεν είναι ειδικά σχεδιασμένες για 
αυτές και δεν λαμβάνουν νόμιμη αναγνώριση.
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Είδος 1: Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί – οι οποίοι διαχειρίζονται από
μία ομάδα ατόμων δημοκρατικά, οι οποίοι δεν διανέμουν κέρδος και
δραστηριοποιούνται προς όφελος της κοινωνίας.

Είδος 2: Συνεταιρισμοί – οι οποίοι διοικούνται και διαχειρίζονται από
μία ομάδα ατόμων δημοκρατικά, διανέμουν κέρδος στα μέλη τους μέσα
από επενδυτικές δραστηριότητες και στοχεύουν στη συγκρότηση και
στην υλοποίηση υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος, μέσα από
τα εγγεγραμμένα προνομιούχα μέλη τους.

Είδος 3: Μετοχικές εταιρείες – οι οποίες διοικούνται και διαχειρίζονται
από μετόχους αναλογικά, οι οποίοι δραστηριοποιούνται προς όφελος
της κοινωνίας και διακατέχουν τα χαρακτηριστικά διακυβέρνησης, ώστε
να διανέμουν το κέρδος προς αυτόν τον σκοπό.

Εδώ βρίσκονται 3 
βασικά 
είδη Νομικών 
Μορφών 
κοινωνικών 
επιχειρήσεων:
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3. Βασικές δεξιότητες για να 
ξεκινήσετε την δική σας 

επιχείρηση
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Με το πέρασμα των χρόνων, η κοινωνική επιχειρηματικότητα έχει
αναπτυχθεί σημαντικά. Σήμερα, το να δίνεις για έναν σημαντικό και
μοναδικό λόγο, απαιτεί πολύ περισσότερα από το να δωρίσεις
απλώς χρήματα για έναν καλό σκοπό—οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων,
οι οποίοι στοχεύουν να διακριθούν στον κλάδο της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας, πρέπει να αναπτύξουν καινοτόμες και
αποτελεσματικές προσεγγίσεις, έτσι ώστε να διευθετήσουν τα
αμέτρητα κοινωνικά προβλήματα. Για να θεσπίσουν τα οράματά τους για
κοινωνική δικαιοσύνη, ένας πετυχημένος επιχειρηματίας χρειάζεται
συγκεκριμένες ισχυρές δεξιότητες.

v
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗΣ ΣΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ

Για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες, η ικανότητα να βρουν μία

επιχειρηματική ιδέα σε ένα άδικο περιβάλλον από πλευράς

συνθηκών δεν είναι αρκετή; αυτοί πρέπει, επίσης, να

αναπτύξουν δημιουργικές λύσεις για να διευθετήσουν την

αδικία. Αυτό, συνήθως, πραγματοποιείται όταν σκέφτονται

αντισυμβατικά.

Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες διαθέτουν αμέτρητες ευκαιρίες

για να επεκτείνουν τους λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης. Η

ταυτοποίηση αυτών των ευκαιριών αποτελεί μία μεγάλη

πρόκληση, η οποία διακρίνεται για τη δημιουργικότητα.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες ξεκινούν με την αναγνώριση ενός προβλήματος.
Πιο συχνά, αυτοί επιλέγουν μία ουσιαστικά σταθερή, αλλά άδικη κατάσταση, η
οποία αποκλείει ή περιθωριοποιεί ένα μέρος της ανθρωπότητας. Αυτοί οι
πληθυσμοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες, εξαιτίας της έλλειψης τον πόρων και της
ανικανότητάς τους να σταθεροποιήσουν τους εαυτούς τους, εξαιτίας των
υποκείμενων κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών αδικιών.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Για να γίνετε πετυχημένοι επιχειρηματίες, πρέπει
συνεχώς να είστε δημιουργικοί και να
αναζητείτε καινούριες ευκαιρίες, έτσι ώστε να τις
αναπτύξετε.

Αλλά πώς θα βρείτε νέες ευκαιρίες, για να ξεκινήσετε τη
νεοφυή επιχείρησή σας στις νέες αγορές και στα επίπεδα
ανάπτυξης; Εδώ υπάρχουν τέσσερις τρόποι για να
αναγνωρίσετε περισσότερες ευκαιρίες.

1. Ακούστε τους υποψήφιους 
πελάτες και τις προηγούμενες 
διοικήσεις.

2. Ακούστε τους πελάτες σας

3. Παρατηρήστε τους 
ανταγωνιστές

4. Παρατηρήστε τις τάσεις της 
βιομηχανίας και των οπτικών σας 
πεδίων.
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ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΉΣΕΤΕ ΤΗ 
ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ:
ΛΑΒΕΤΕ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ

Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες δεν φαίνεται να είναι

ικανοποιημένοι μόνο με τη διανομή κεφαλαίου, έτσι ώστε να

αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα. Λαμβάνουν άμεσα δράση για να

δημιουργήσουν θετική αλλαγή.

Μία έμφαση στην πρακτική φύση της κοινωνικής

επιχειρηματικότητας είναι σημαντική. Η άμεση δράση απαιτεί άμεση

υποχρέωση. Πιο συχνά, αυτό περιλαμβάνει υφιστάμενους

οργανισμούς, δίκτυο, και υποδομές για να θεσπίσουν τις αλλαγές που

οι κοινωνικοί επιχειρηματίες θέλουν να δουν.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΜΙΛΙΑ

Για να θεσπίσουν το όραμά τους οι κοινωνικοί

επιχειρηματίες, πρέπει να είναι αποτελεσματικοί

δημόσιοι ομιλητές. Η αλλαγή απαιτεί έμπνευση. Για να

καθιερωθεί αυτή η έμπνευση, οι κοινωνικοί

επιχειρηματίες πρέπει να μπορούν να εκφράσουν

αποτελεσματικά το όραμά τους.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΔΕΑΣ

Η παραγωγή ιδέας είναι η διαδικασία δημιουργίας, ανάπτυξης και έκφρασης

των αφηρημένων, πραγματικών, ή εικονικών ιδεών.

Οι ιδέες είναι το πρώτο βήμα για την επίτευξη βελτίωσης. Η εξέλιξή μας ως

ανεξάρτητα ανθρώπινα όντα βασίζεται στις νέες ιδέες.



21

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ 
ΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΆΛΛΗΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΉΣ

Μία από τις σημαντικότερες επιλογές που θα κάνετε, όταν σχηματίσετε τη
δική σας καινούρια επιχείρηση, είναι ποια νομική δομή θα επιλέξετε.
Αποκαλούμενη, επίσης ως ιδιοκτησιακή δομή επιχείρησης ή επιχειρηματική
δομή, οι επιλογές περιλαμβάνουν Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης,
Ομόρρυθμες Εταιρείες, Ατομικές Επιχειρήσεις, Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, Μη-Κερδοσκοπικές Επιχειρήσεις, και Συνεταιρισμούς. Το
είδος της επιχειρηματικής ταυτότητας που θα επιλέξετε εξαρτάται από
διάφορους παράγοντες, όπως η οικονομική υποχρέωση, η φορολογία, και η
απογραφή; αλλά το σημαντικό είναι να βρείτε την κατάλληλη για τον
οργανισμό σας.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ 
ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ)

Η κοινωνική πολιτική σχετίζεται με την ενσωμάτωση αξιών, τις θεμελιώδεις

αρχές μέσω των οποίων, αυτές οι αξίες θα μεταφερθούν στις πολιτικές και τα

προγράμματα, τις αξιολογήσεις των αποτελεσμάτων της υλοποίησης αυτών των

αρχών στα πλαίσια διεκδίκησης αξιών, και την αναζήτηση στρατηγικών

αποτελεσματικής αλλαγής, η οποία υπόσχεται μία καλύτερη εφαρμογή μεταξύ

των αξιών, των αρχών και των αποτελεσμάτων.
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Δέκα συμβουλές για να ξεκινήσετε 
μία επιχείρηση:

1. Διευθετήστε τις δικαιολογίες
2. Ενστερνιστείτε τα πάντα
3. Δώστε μία λύση
4. Διατηρήστε τη απλή
5. Υπολογίστε τα έξοδα
6. Φανταστείτε τον εαυτό σας χωρίς 

χρήματα
7. Αποφέρετε κέρδος ενώ την 

δημιουργείτε
8. Μιλήστε για την επιχείρησή σας
9. Μάθετε τις νομικές απαιτήσεις 

της χώρας σας για να ξεκινήσετε 
μία επιχείρηση

10.Ισορροπείστε το πάθος με τη 
γνώση
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Χρήσιμα βίντεο - συνδέσεις

Gayle Tzemach Lemmon: Γυναίκες 
επιχειρηματίες, παράδειγμα, όχι εξαίρεση

Γυναίκα με μειονεκτική εθνικότητα 
αναπτύσει επιχείρηση με IR40 
τεχνολογίες

https://www.youtube.com/watch?v=vw5HJhIlJp4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=JnZDCVWGWoY&feature=emb_logo
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"5 γυναίκες επιχειρηματίες 
μοιράζονται τα μυστικά της επιτυχίας 
τους”

Michael Porter: Γιατί η 
επιχειρηματικότητα μπορεί να είναι ικανή 
να λύσει τα κοινωνικά προβλήματα

Χρήσιμα βίντεο - συνδέσεις

https://www.youtube.com/watch?v=0iIh5YYDR2o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=JzHLIXbqlOU&ab_channel=Refinery29
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Συνέντευξη για το έργο EMwoSE

Svetlana Vasichkina. Russian Community “Lada” 
in Klaipėda

Λιθουανία

Χρήσιμα βίντεο - συνδέσεις

https://www.youtube.com/watch?v=8X3WaruX--4&ab_channel=EMWOSE
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Αναφορές

https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en

https://esela.eu/wp-content/uploads/2015/11/legal_mapping_publication_051015_web.pdf

https://www.forbes.com/sites/mikekappel/2017/07/12/10-tips-for-starting-a-small-business-that-you-havent-
heard-a-thousand-times-already/#43fe386c6e19

https://onlinemasters.ohio.edu/blog/seven-skills-for-social-
entrepreneurs/?fbclid=IwAR0S1DwEJjvtFh2ZqzsfAJO2bO7lPvgz-LS7VWl5hXJrwDmG48Xpi6mkF0k

https://www.viima.com/blog/idea-generation

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01944367108977836?journalCode=rjpa19

https://smallbusiness.findlaw.com/incorporation-and-legal-structures/choosing-a-legal-structure.html

https://www.smartcompany.com.au/startupsmart/advice/business-planning/four-ways-to-identify-more-business-
opportunities/

https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en
https://esela.eu/wp-content/uploads/2015/11/legal_mapping_publication_051015_web.pdf
https://www.forbes.com/sites/mikekappel/2017/07/12/10-tips-for-starting-a-small-business-that-you-havent-heard-a-thousand-times-already/%2343fe386c6e19
https://onlinemasters.ohio.edu/blog/seven-skills-for-social-entrepreneurs/?fbclid=IwAR0S1DwEJjvtFh2ZqzsfAJO2bO7lPvgz-LS7VWl5hXJrwDmG48Xpi6mkF0k
https://www.viima.com/blog/idea-generation
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01944367108977836?journalCode=rjpa19
https://smallbusiness.findlaw.com/incorporation-and-legal-structures/choosing-a-legal-structure.html
https://www.smartcompany.com.au/startupsmart/advice/business-planning/four-ways-to-identify-more-business-opportunities/


Συνεργάτες
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women from ethnic minorities in social enterprise

https://emwose.eu/partners-stakeholders/archivio-della-memoria/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/padagogische-hochschule-freiburg/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/glyndwr-university/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/vsi-inovaciju-biuras/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/limerick-institute-of-technology/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/uluslararasi-hayat-boyu-ogrenme-dernegi/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/institute-of-entrepreneurship-development-ied/

