
Ευρώπη για τους Πολίτες 
YEP -Young Europeans Promoting Social Enterprises  

«Ο Επιχειρηματίας είναι κάποιος που χτίζει τον κόσμο μέσα στον οποίον θέλει να ζει.» 

(K.Schouwenburg OLS CEO) 

Ο Δήμος Διονύσου, συμμετέχει μαζί με τους Δήμους Celleno (Ιταλία), Castiglione in Teverina (Ιταλία), 

Graffignano (Ιταλία), Serock (Πολωνία), Lanškroun (Τσεχία), Wieliszew (Πολωνία), Herrera del Duque 

(Ισπανία) στο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες», Σκέλος 2: Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες 

και στα κοινά, Μέτρο 2.1: Αδελφοποίηση Πόλεων, Δράση:  YEP-Young Europeans Promoting Social 

Enterprises. Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και η βελτίωση 

των όρων δημοκρατικής συμμετοχής στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, στόχοι της δράσης 

είναι να εξοικειωθούν οι πολίτες και οι επιχειρηματίες, και ιδιαίτερα οι νέοι, με την έννοια της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας και τις διαθέσιμες ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές ευκαιρίες σε αυτόν τον 

αναπτυσσόμενο τομέα. Η επίτευξη των στόχων επιδιώκεται μέσα από τοπικές συναντήσεις που θα 

πραγματοποιηθούν σε όλες τις πόλεις εταίρους τον Ιούλιο και μία πολύημερη συνάντηση με εκπροσώπους 

από όλα τα συνεργαζόμενα στη δράση κράτη μέλη που θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο στην Ιταλία.  

Τοπική Συνάντηση YEP – Νέοι ευρωπαίοι προωθούν την κοινωνική επιχειρηματικότητα 

Σαββάτο 11 Ιουλίου, 9:00-17:00, Άγιος Στέφανος 

Πρόσκληση για Συμμετέχοντες: 

Έχεις μια επιχειρηματική ιδέα με κοινωνικό σκοπό και θα ήθελες να διερευνήσεις το πεδίο της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας για την υλοποίησή της;  

Είσαι νέος/α φοιτητής/φοιτήτρια, άνεργος/η ή εργαζόμενος/η και θα ήθελες να δημιουργήσεις μια δική 

σου κοινωνική επιχείρηση; 

Είσαι επιχειρηματίας και θα ήθελες μέσα από την εργασία σου να συμβάλεις στην επίλυση σημαντικών 

κοινωνικών προβλημάτων; 

Είσαι ήδη μέλος κοινωνικής επιχείρησης και θα ήθελες να επεξεργαστείς σε μεγαλύτερο βάθος τους 

στόχους και τους τρόπους υλοποίησής τους ή να μοιραστείς την εμπειρία σου; 

Θα ήθελες να κερδίσεις δικαίωμα συμμετοχής στην πολυπολιτισμική συνάντηση στο πλαίσιο της Δράσης 

«YEP» που θα λάβει χώρα τον Σεπτέμβρη στην πόλη Celleno της Ιταλίας;1 

Τότε δεν έχεις παρά να δηλώσεις συμμετοχή στην Τοπική Προπαρασκευαστική Συνάντηση που θα λάβει 

χώρα το Σάββατο 11 Ιουλίου, 9.00-17.00 στο Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου, συμπληρώνοντας την 

ηλεκτρονική φόρμα που θα βρείτε εδώ έως τη Δευτέρα 6 Ιουλίου. 

                                                           
1 Τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται από το Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες ενώ οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να καλύψουν μόνοι τους τα έξοδα μετάβασης. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1dJ6XmeP33VBBIIBNXgm-iQ7tM1rVJp5Kll1IbGFLsEg/viewform


Στόχοι και ερωτήματα ημέρας:  

Ποιοι είναι οι στόχοι της δράσης «YEP» και πώς θα υλοποιηθεί; 

Ποια είναι τα στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνει μια τοπική στρατηγική για την ανάπτυξη της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ποια είναι τα βασικά εργαλεία και ποιοι οι συντελεστές για την υλοποίησή 

τους;  

 Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε για την κοινωνική επιχειρηματικότητα σήμερα και τι ακόμα χρειαζόμαστε 

για να στέψουμε με επιτυχία την κοινωνική επιχειρηματική μας ιδέα; 

 Τι είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα, ποιο το θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξής της και πώς υλοποιείται 

στην πράξη; 

 Ποιοι είναι οι κρίσιμοι παράγοντες και ποια τα βασικά στάδια ανάπτυξης μιας κοινωνικής επιχείρησης; 

(Στάδια ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικής ιδέας) 

«Δεν υπάρχει κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσεις να υλοποιείς την επιχειρηματική σου ιδέα. Τώρα είναι η 

στιγμή.» 

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

   

 

 

 

 


