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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της 
παρούσας ιστοσελίδας δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, 
το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.
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Ο γενικός στόχος του έργου Senior Social Entrepreneurship (SSE) είναι η 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για 
τους ηλικιωμένους. Επτά χώρες αποτελούν τη διεθνή κοινοπραξία του έργου 
SSE: Ισπανία (Πανεπιστήμιο της Μάλαγα), Αυστρία (WIN), Σλοβακία (QUALED), 
Φινλανδία (TUAS), Ελλάδα (Gunet), Πορτογαλία (USE) και Σλοβενία (GEA).

ΈΡΓΟΥ SENIOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 

Υπό το συντονισμό του Πανεπιστημίου της Μάλαγα, το 
έργο SSE έχει χρηματοδότηση άνω των 160.000 ευρώ, στο 
πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Αυτή η πρωτοβουλία 
στοχεύει στην παροχή εργαλείων επιχειρηματικότητας 
και στην ενίσχυση των ευκαιριών των ηλικιωμένων, ενός 
πληθυσμού του οποίου η τάση ανάπτυξης στο εγγύς μέλλον 
είναι εμφανής. Οι δημογραφικές προβλέψεις δείχνουν ότι 
υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης πρωτοβουλιών σύμφωνα με την 
ενεργό γήρανση.

Στόχοι

Ο γενικός στόχος του SSE είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά 
με τα οφέλη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για τους 
ηλικιωμένους, ειδικά για τις γυναίκες, των οποίων το ποσοστό 
συμμετοχής σε αυτόν τον τομέα είναι πολύ χαμηλότερο από 
αυτό των ανδρών.

Για το σκοπό αυτό, οι συγκεκριμένοι στόχοι είναι να 
αναπτυχθεί ένα διαδραστικό διαδικτυακό εκπαιδευτικό 
σεμινάριο για την κοινωνική επιχειρηματικότητα των 
ηλικιωμένων προκειμένου να καλυφθούν τα κενά της γνώσης. 
Επιπλέον, μια διαδικτυακή πλατφόρμα έχει αναπτυχθεί ως 
βάση για την διάθεση όλων των διαδικτυακών εργαλείων του 
έργου, π.χ. φόρουμ και εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης.

Δικαιούχοι

Οι κύριοι στόχοι του ESS είναι οι πάροχοι εκπαίδευσης 
ενηλίκων, σύμβουλοι αγοράς εργασίας και οργανώσεις 
ανθρώπινων πόρων. Φυσικά, μεταξύ των κύριων 
δικαιούχων είναι και τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που 
έχουν κίνητρα να επιστρέψουν στην κοινωνία με την 
εμπειρία και το ιστορικό τους ώστε να είναι χρήσιμα ως 
κοινωνικοί επιχειρηματίες ή μέντορες για άλλες κοινωνικές 
επιχειρήσεις.

Κάθε εταίρος θα έχει επίσης ένα δίκτυο τοπικών 
συνεργαζόμενων εταίρων που συμμετέχουν στις διάφορες 
δραστηριότητες ανάπτυξης και διάδοσης του έργου, 
ενισχύοντας έτσι τη δημιουργία συνεργιών και ευνοώντας 
τον αντίκτυπο και τη βιωσιμότητα του έργου, ιδίως 
μέσω σχετικών πρωτοβουλιών και πολλαπλασιαστικών 
εκδηλώσεων.
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Συνάντηση του έργου SSE στο Aula de Mayores +55

Η απόκτηση ικανοτήτων για επιχειρηματική επιχειρηματικότητα 
στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας από άτομα άνω των 
55 ετών είναι ο στόχος του ευρωπαϊκού προγράμματος 
για την Senior Social Entrepreneurship project (Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητα Ηλικιωμένων), του οποίου η πρώτη 
συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Aula de Mayores 
+ 55 του Πανεπιστημίου της Μάλαγα. Στη συνάντηση 
συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταίρων που απαρτίζουν την 
ομάδα εργασίας του ευρωπαϊκού έργου: GEA (Σλοβενία), 
WIN (Αυστρία), QUALED (Σλοβακία), USE (Πορτογαλία), 
GUnet (Ελλάδα).

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 
Ιανουαρίου 2020. Την ημέρα των εγκαινίων, ο Jesús 
Delgado, συντονιστής του έργου SSE, παρουσίασε τους 
στόχους και τα αποτελέσματα και έδωσε μια γενική 
περιγραφή του προγράμματος εργασίας. Στη συνέχεια, 
αντιμετωπίστηκαν οικονομικά και διοικητικά ζητήματα. 
Το επίκεντρο ήταν στα οικονομικά καθήκοντα όπως η 
προετοιμασία της έκθεσης αξιολόγησης προόδου και οι 
απαιτήσεις της τελικής έκθεσης. Αυτά τα ζητήματα πρέπει 
να συμμορφώνονται αυστηρά με τις προθεσμίες που 
ορίζονται από την Οικονομική Επιτροπή ERASMUS +.

Η απογευματινή συνεδρία αφιερώθηκε στο δεύτερο 
μέρος της ηλεκτρονικής μάθησης. Η συνεδρία τελείωσε με 
μια σύνοψη των αποτελεσμάτων που ελήφθησαν κατά τη 
διάρκεια της εργασίας της ημέρας και τα συμπεράσματα. 
Στη συνέχεια, όλοι οι συμμετέχοντες απόλαυσαν μια 
ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της Μάλαγα και ένα δείπνο 
όπου μπορούσαν να δοκιμάσουν πιάτα της τυπικής 
γαστρονομίας της Μάλαγα.

Η δεύτερη μέρα της εργασίας έγινε το πρωί. Η έναρξη 
της συνεδρίας ήταν αφιερωμένη για να γνωρίσει την 
διαδικτυακή πλατφόρμα του έργου. Αυτή η συνεδρία 
καθοδήγησε το GUNET. Στη συνέχεια, αντιμετωπίστηκαν 
άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση, όπως το 
σχέδιο ποιότητας, το σχέδιο επικοινωνίας, ο σχεδιασμός 
του λογότυπου του έργου και ο ιστότοπος.

Το τελευταίο μέρος της ημέρας ήταν αφιερωμένο στο 
να προβληματιστούμε σχετικά με τη συνάντηση. Κατά 
τη διάρκεια του προβληματισμού, άνοιξε μια ανοιχτή 
ερώτηση σχετικά με το έργο στην οποία συμμετείχαν όλοι 
οι εταίροι. Ομοίως, έγινε μια τελική περίληψη στην οποία 
παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη 
διάρκεια της συνάντησης. Προσδιορίστηκε η κατεύθυνση 
και τα επόμενα βήματα που πρέπει να ληφθούν για την 
υλοποίηση του έργου και ανατέθηκαν τα καθήκοντα που 
πρέπει να εκτελέσει ο καθένας από τους ευρωπαίους 
εταίρους.

Η πρώτη συνάντηση ήταν επιτυχής όσον αφορά τη 
συμμετοχή και τα αποτελέσματα. Έχουν εδραιωθεί οι 
πυλώνες ενός έργου που στοχεύει α) στην ενδυνάμωση των 
ηλικιωμένων που βρίσκονται σε μια κατάσταση ευάλωτης 
εργασίας και β) στη συμβολή για την βελτίωση της 
κοινωνίας μέσω βιώσιμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Jesús Delgado Peña, συντονιστής 
του έργου SSE
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