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Άιιν έλα επξωπαϊθό πξόγξακκα αμηνπνηεί ν Γήκνο Ππιαίαο-Χνξηηάηε, ην νπνίν ζα 
απνηειέζεη εθόδην γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηωλ επηπηώζεωλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηδίωο ζην 
γπλαηθείν πιεζπζκό.  
 
πγθεθξηκέλα, ην λνκηθό πξόζωπν «Κέληξν Κνηλωληθήο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγύεο θαη 
Παηδείαο (ΚΔΚΠΑΠ) ηνπ Γήκνπ Ππιαίαο – Χνξηηάηε» πινπνηεί ην δηαθξαηηθό πξόγξακκα 
“Social Entrepreneurship As a Women way to the Active Citizenship” κε ζηόρν ηελ αλάπηπμε 
θαη αληαιιαγή κεζνδνινγίαο ηεο Κνηλωληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ηωλ γπλαηθώλ ηνπ δήκνπ.  
 
ην πξόγξακκα, πνπ εληάζζεηαη πιαίζην ηεο “Life Long Learning 2013 – Grundtvig 
2”,  ζπκκεηέρνπλ πέληε εξεπλεηηθνί, επηρεηξεκαηηθνί θαη θνηλωληθνί θνξείο: “Fundacja 
Wspierania Rozwoju Innowacji i Kreatywności "InnCrea" (Κξαθνβία, Πνιωλία), Istituto 
Comprensivo Renato Guttuso” (ηθειία, Ιηαιία), Association Promozione Donna” (Σνξίλν, 
Ιηαιία), “Fundatia Ronal S. Lauder” (Βνπθνπξέζηη, Ρνπκαλία), Europos Socialinio Verslumo 
Ugdymo ir inovatyvių Studijų Instituto” (Βίληνπο, Ληζνπαλία). 
 
Σν πξόγξακκα πξαγκαηεύεηαη ην ζέκα ηεο αλάπηπμεο ηεο Κνηλωληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο γηα 
ηελ ελίζρπζε ηεο ελεξγνύ δξάζεο θαη ζπκκεηνρήο ηωλ γπλαηθώλ κέζα από θνηλωληθά 
επηρεηξεκαηηθά εξγαιεία. ε όιεο ηηο ρώξεο – εηαίξνπο, ηελ νκάδα ζηόρν απνηεινύλ 
κεηνλεθηνύζεο νκάδεο ηωλ γπλαηθώλ όπωο: νη γπλαίθεο κε καθξνρξόληα αλεξγία, νη αξρεγνί 
κνλνγνλεϊθώλ νηθνγελεηώλ, γπλαίθεο κε πξνζηαηεπόκελα κέιε ΑκΔΑ ή ππεξήιηθα άηνκα ζηηο 
νηθνγέλεηέο ηνπο θαη άιιεο γπλαίθεο πνπ απεηινύληαη ή αληηκεηωπίδνπλ ήδε ηνλ θνηλωληθό 
απνθιεηζκό. Σν πξόγξακκα ζα αληρλεύζεη ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεηωπίδνπλ νη γπλαίθεο 
από δηαθνξεηηθά εζληθά πεξηβάιινληα θαη εηδηθά ηνπηθά πξνβιήκαηα θαη ζα πξνηείλεη ιύζεηο 
κε θαηλνηόκεο κεζόδνπο θαη πξαθηηθέο.  
 
Η έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ πξώηε ζπλάληεζε ηωλ εηαίξωλ,  πνπ 
έγηλε ζηελ Κξαθνβία ηεο Πνιωλίαο από 21 έωο θαη 23 Οθηωβξίνπ 2013, κε ζπγθεθξηκέλε 
ζεκαηηθή αηδέληα πνπ πεξηειάκβαλε ηελ παξνπζίαζε θαη γλωξηκία ηωλ εηαίξωλ, ην πιάλν 
εξγαζηώλ, ην ρξνλνδηάγξακκα δξάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ αλάζεζε αξκνδηνηήηωλ ζε 
θάζε εηαίξν, κε βάζε ηελ επίηεπμε ηωλ ζηόρωλ πνπ έρνπλ ηεζεί.  
 
Σν ΚΔΚΠΑΠ εθπξνζώπεζαλ δύν Κνηλωληθνί Δπηζηήκνλεο, νη θ. Δηξήλε Καξαληθόια θαη 
Μαξηάλλα Μνλνθξνύζνπ πνπ αλήθνπλ ζην αλζξώπηλν δπλακηθό ηνπ θαη έρνπλ ηελ επζύλε 
νινθιήξωζεο ηωλ δξάζεωλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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