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Μέχρι στιγμή στα πλαίσια του  έργο  έχει
ολοκληρωθεί η δημιουργία του εκπαιδευτικού

προγράμματος για τους μέντορες και
συνεχίζουμε με  την δημιουργία του

εκπαιδευτικού προγράμματος για
επιχειρηματίες κοινωνικών επιχειρήσεων και
το εικονικό εκκολαπτήριο επιχειρήσεων. Το

εικονικό εκκολαπτήριο είναι ενεργό και έτοιμο
να υποδεχτεί του επιχειρηματίες οι οποίοι θα

υποστηριχτούν από τους μέντορες.

 

Κατά την διάρκεια του πρώτου χρόνου
εφαρμογής του έργου,  η κοινοπραξία

συμμετείχε σε τρεις συντονιστικές συνατήσεις
που έλαβαν μέρος στην Βαλένθια, την Άνκυρα

και την Λευκωσία. Επιπρόσθετα , οι εταίροι
του έργου διοργάνωσαν τοπικά εργαστήρια με

στόχο να μαζέψουν πληροφορίες για την
ανάπτυξη των προϊόντων του έργου.

 

Μέσω των δραστηριοτήτων διάδοσης, η
ευρύτερη κοινότητα μπορεί να

παρακολουθήσει την πρόοδό μας και να
αξιοποιήσει όλα τα προϊόντα που έχουν ήδη

αναπτυχθεί που είναι διαθέσιμα στην
ιστοσελίδα μας

ISSE - Improving Skills of Social Entrepreneurs

Το έργο ISSE κατά τον πρώτο
χρόνο...

www.isseproject.eu

Επόμενα βήματα

Αν ενδιαφέρεστε για τα αποτελέσματα του
έργου ISSE, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
μας και βρείτε όλo το ενημερωτικό υλικό

που χρειάζεστε.
 

Όλα τα αποτελέσματα του έργου είναι
διαθέσιμα στα Αγγλικά, Ισπανικά, Ιταλικά,

Γαλλικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ελληνικά
και Τουρκικά.

 
Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για τις

εκπαιδεύσεις για την δημιουργία της δικής
σας κοινωνικής επιχείρισης,

επικοινωνήστε με τον εθνικό σας εταίρο.



ISSE - Improving Skills of
Social Entrepreneurs
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ISSE - EU Project

Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΤι είναι το έργο ISSE;

www.isseproject.eu

Το έργο ISSE – Improving Skills of Social

Entrepreneurs έχει στόχο  να  ενημερώσει
τους επαγγελματίες σχετικά με τον τομέα
της κοινωνικής οικονομίας καθώς επίσης

να ενδυναμώσει και να υποστηρίξει
επιχειρηματίες κοινωνικών επιχειρήσεων

στις διευθυντικές δεξιότητες τους, τον
επαγγελματισμό τους και τις ευκαιρίες

δικτύωσης τους.

 

Ποιους αφορά;

επιχειρηματίες κοινωνικών
επιχειρήσεων,

άτομα που ενδιαφέρονται να
δημιουργήσουν την δική τους
κοινωνική επιχείρηση,

επαγγελματίες εκπαιδευτές, μέντορες &

συμβούλοι επιχειρήσεων,

εκπαιδευτικά κέντρα & ινστιτούτα;

οργανισμοί και επαγγελματικά
σωματεία συμβούλων (κοινωνικών)

επιχειρησεων, επαγγελματίες
εκπαιδευτές,

πανεπιστήμια, κολλέγια, παροχείς
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κέντρα ΕΕΚ
σε εθνικό επίπεδο κτλ,

δημόσιες υπηρεσίες & κυβερνητικές
δομές.


