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The general objective of Senior Social Entrepreneurship (SSE) is to raise awareness 
of the benefits of social entrepreneurship for older people. Seven countries make 
up the international consortium of the SSE project: Spain (University of Málaga), 
Austria (WIN), Slovakia (QUALED), Finland (TUAS), Greece (Gunet), Portugal (USE) and 
Slovenia (GEA).

Διαδικτυακό Σεμινάριο (webinar) για το εμπλουτισμένο pod-
cast για τους εταίρους του SSE
Το έργο Senior Social Entrepreneurship έχει προωθήσει 
ένα διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) για το εμπλουτισμένο 
podcasting. Το μάθημα πραγματοποιήθηκε για να παρέχει 
στους εταίρους ειδική εκπαίδευση στη δημιουργία αυτού 
του τύπου οπτικοακουστικού προϊόντος. 
Το podcasting είναι ένα υγιές προϊόν που βιώνει αυτή τη 
στιγμή μια τεράστια άνθηση. Το εμπλουτισμένο podcast 
προσπαθεί να δώσει μια δημιουργική ανατροπή στην 
αρχική πρόταση προσθέτοντας εικόνες και πληροφορίες 
κειμένου στο ηχητικό στοιχείο.
Το μάθημα πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο, σε δύο ημέρες. Η 
πρώτη συνεδρία ασχολήθηκε με θεμελιώδεις πτυχές για τη 
δημιουργία ενός εμπλουτισμένου podcast. Συγκεκριμένα, 
μιλήσαμε για τον προγραμματισμό και την αλληλουχία της 
εργασίας, την αναζήτηση ηχητικού υλικού (ηχητικά εφέ και 
μουσική) και ποιοτικές εικόνες σε βάσεις δεδομένων και 
δωρεάν διαδικτυακά αρχεία. Ακολούθησε η επεξεργασία 
και η επεξεργασία ενός ηχητικού κομματιού (του podcast) 
με το δωρεάν πρόγραμμα για λήψη Audacity.
Τη δεύτερη και τελευταία ημέρα, η εκπαίδευση 
επικεντρώθηκε στον εμπλουτισμό του ηχητικού κομματιού 
που δημιουργήθηκε στην προηγούμενη συνεδρία. Έτσι, 
με τη βοήθεια του λογισμικού Premiere Pro (Adobe), έγινε 
επεξεργασία του υλικού στο σύνολό του προκειμένου να 
συγχρονιστεί ο ήχος με τις εικόνες. Παρουσιάστηκε επίσης 
ο τρόπος προσθήκης τίτλων στις εικόνες, προκειμένου 
να γίνεται εμπλουτισμός του ηχητικού κομματιού με 
πληροφορίες κειμένου. Και τέλος, προχωρήσαμε στην 
παρουσίαση του τρόπου εισαγωγής υποτίτλων για την 
Αγγλική έκδοση του τελικού προϊόντος.
Η συμμετοχή και παρακολούθηση του μαθήματος ήταν 
αξιοσημείωτη. Οι δύο συνεδρίες webinar καταγράφηκαν 
για μετέπειτα αναφορά. 

Τα βίντεο που δημιουργήθηκαν, ως βιντεοεκπαίδευση, 
είναι διαθέσιμα στην παρακάτω διεύθυνση: https:// bit.
ly/3ksaqch
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Δύο στιγμές του διαδικτυακού σεμιναρίου για το εμπλουτισμένο podcasting.

The European Commission’s support for the production of this publication does 
not constitute an endorsement of the content which reflects the views only of the 
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may 
be made of the information contained therein.



Η Αθήνα φιλοξενεί την πρώτη δια ζώσης συνάντηση του έργου 
SSE μετά από μια μακρά περίοδο διαδικτυακών συνεδριών
Η Αθήνα φιλοξένησε την πρώτη δια ζώσης συνάντηση 
του έργου SSE στις 8 Σεπτεμβρίου, μετά από μια μακρά 
περίοδο εικονικών συνεδριών εξαιτίας περιορισμών 
υγείας λόγω COVID-19. Εκτός από τον εταίρο υποδοχής 
Gunet, στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των 
GEA, UMA, WIN και USE. Εξ αποστάσεως και σε εικονική 
λειτουργία, συμμετείχαν στη συνάντηση οι Qualed και 
TAUS.
Καθώς το έργο SSE εισέρχεται στην τελευταία φάση 
υλοποίησης, η συνάντηση είχε ως στόχο να παρακινήσει 
τους εταίρους να αντιμετωπίσουν τα υπόλοιπα καθήκοντα 
που πρέπει να παραδοθούν και να παρουσιάσουν τα 
αποτελέσματα που ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε 
διαδικασία ολοκλήρωσης.
Η συνάντηση έδωσε την ευκαιρία να μοιραστούμε τις 
εκτεταμένες και σύντομες εκδόσεις των περιοδικών 
με τους εταίρους. Το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων, 
σχεδιασμένων σε ψηφιακή μορφή, αντικατοπτρίζει την 
εμπειρία ενός επιχειρηματία μεγαλύτερης ηλικίας που 
εκπροσωπεί κάθε χώρα της κοινοπραξίας.
Οι εταίροι είναι ελεύθεροι να δημιουργήσουν ένα podcast. 
Τονίστηκε η δημιουργία ενός εμπλουτισμένου podcast 
από την Qualed και την UMA με δύο επιχειρηματίες 

μεγαλύτερης ηλικίας στις χώρες τους. Τα προαναφερθέντα 
έργα μπορούν να προβληθούν στο κανάλι YouTube του 
έργου SSE: https://bit.ly/3AxlCd0 
Οι συνεργάτες της Gunet παρουσίασαν τον διαδικτυακό 
τόπο του έργου. Εκτός από όλες τις βασικές πληροφορίες, 
ο ιστότοπος παρέχει στους χρήστες πρόσβαση σε 
ορισμένους πόρους για αυτοεκπαίδευση. Έναν χώρος 
κοινωνικής δικτύωσης με ένα ιστολόγιο και ένα φόρουμ 
έχουν επίσης δημιουργηθεί για τους χρήστες για να 
μοιράζονται εμπειρίες και απόψεις. Η πρόσβαση στον 
ιστότοπο μπορεί να γίνει στην ακόλουθη διεύθυνση: 
https:// training.seniorsocial.eu/                      
Επιπλέον, η GEA και η WIN παρείχαν ένα εγχειρίδιο 
οδηγιών για τη περιγραφή της πιλοτικής εφαρμογής και 
μια έρευνα αξιολόγησης του διαδικτυακού σεμιναρίου και 
του εκπαιδευτικού υλικού που δημιουργήθηκε.
Τέλος, ο συντονιστής του UMA και της SSE, μοιράστηκε 
την τελευταία έκδοση ενός διαδικτυακού τόπου που θα 
φιλοξενεί πληροφορίες σχετικά με τους πρωταγωνιστές 
του έργου: τους επιχειρηματίες μεγαλύτερης ηλικίας. Εάν 
επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα, 
μπορείτε να το κάνετε μέσω της διεύθυνσης: https:// 
seniorsocialentrepreneurs.eu/

Οι εταίροι του έργου SSE κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην Αθήνα.

Συνάντηση εργασίας του SSE στην 
Αθήνα. Συντονισμός, Jesús Delgado
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Η επιχειρηματικότητα, όπως και το ταλέντο, δεν έχει 
ηλικία. Η αξίες του έργου SSE
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Πολλοί πιστεύουν ότι οι ηλικιωμένοι αποτελούν βάρος για το οικονομικό και υγειονομικό σύστημα. 
Ωστόσο, ο τομέας των προϊόντων και των υπηρεσιών που σχετίζονται με τους ηλικιωμένους έχει 
τεράστιες δυνατότητες, σύμφωνα με τους ειδικούς της Silver Economy. Μια σημαντική αλλά 
ελάχιστα γνωστή πτυχή των ηλικιωμένων είναι το επιχειρηματικό τους προφίλ. Σε αυτό το κείμενο 
παρουσιάζουμε τρεις περιπτώσεις ηλικιωμένων επιχειρηματιών, οι οποίοι ξεχωρίζουν για την 
πολύτιμη συμβολή τους στην κοινωνική οικονομία και για τις εξαιρετικές ιστορίες της ζωής τους.

Η Chelo Gámez 
άλλαξε την τάξη με τα 

καταπράσινα τοπία της 
κοιλάδας Genal. Το 2008, 

η πλέον κτηνοτρόφος 
δημιούργησε τη La 

Dehesa de los Monteros, 
μια εταιρεία αφιερωμένη 

στην εκτροφή 100% 
Ιβηρικών χοίρων. Τα 

προϊόντα της La Dehesa 
είναι σε ζήτηση από 

τους σημαντικότερους 
σεφ στον κόσμο. Το 
έργο της εταιρείας 

συμβάλλει στη φροντίδα 
του περιβάλλοντος και 

της τοπικής οικονομίας. 
Ωστόσο, το Ιβηρικό 
όνειρο της Chelo θα 

πραγματοποιηθεί όταν 
αναγνωριστεί η χρυσή 
ξανθιά φυλή χοίρων.

Ο Vladimír Ledecký, 
δήμαρχος του Spišský 

Hrhov για δύο δεκαετίες, 
ίδρυσε μια δημοτική 
εταιρεία. Η εταιρεία 
έφτιαξε σταδιακά το 

χωριό στην ανατολική 
Σλοβακία. Η συντριπτική 

πλειοψηφία των 
εργαζομένων της 

εταιρείας είναι Ρομά, 
οι οποίοι ζουν ειρηνικά 
μαζί με εργαζόμενους 

μη Ρομά,. Η επιτυχία της 
δημοτικής εταιρείας ήταν 

η δημιουργία νόμων 
σε ένα μέρος όπου δεν 

υπήρχε κανένας. Σήμερα, 
το Spišský Hrhov διέπεται 

από το δίκαιο των 
κοινωνικών επιχειρήσεων, 

το οποίο βελτιώνει τις 
συνθήκες διαβίωσης των 

κατοίκων του.

«Η ηλικία δεν πρέπει να 
αποτελεί εμπόδιο στην 
επιχειρηματικότητα». 

Αυτή η πρόταση, 
υπογεγραμμένη από την 
Eila Kaijärvi, καθορίζει 

την προσωπικότητα του 
ανώτερου επιχειρηματία 
και τις προοπτικές στη 

ζωή. Η Eila διευθύνει την 
εταιρεία Senioriosaajat Ky 

για περισσότερα από 10 
χρόνια. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου έχει 

απασχολήσει πολλούς 
ηλικιωμένους. Ο Kaijärvi-

Pekkola καλεί τη Φινλανδική 
κοινωνία να διασφαλίσει 
ότι οι συνταξιούχοι έχουν 

ίσες ευκαιρίες για να 
ξεκινήσουν μια επιχείρηση. 
Η επιχειρηματικότητα, όπως 

και το ταλέντο, δεν έχει 
ηλικία.

Από τη διδασκαλία έως την 
επιχειρηματικότητα στον 
τομέα της κτηνοτροφίας, η 
επιχειρηματίας ιδρύει το La 
Dehesa de los Monteros

Από δήμαρχος, κοινωνικός 
επιχειρηματίας. Η 
κατασκευαστική του 
εταιρεία απασχολεί 
πολλούς Ρομά

Επιχειρηματίας στον 
τομέα των υπηρεσιών της 
«Ασημένιας Οικονομίας» 
(οικονομία της τρίτης 
ηλικίας). Πολλοί από 
τους προσληφθέντες είναι 
μεγαλύτεροι

https://seniorsocialentrepreneurs.eu/

 


