
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Κ.ΑΛ.Ο ΧΑΝΙΩΝ



Συμμετοχή με περίπτερο ενημέρωσης στην 
έκθεση του Αγροτικού Αυγούστου 
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Διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Κ.ΑΛ.Ο.
και Κοινωνικά Κινήματα»

Ομιλητής : Νικολαΐδης Ευάγγελος - Επίκουρος Καθηγητής, τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Λαπατσιώρας Σπύρος   - Επίκουρος Καθηγητής, τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η δράση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του διήμερου φεστιβάλ “Συλλογικοί Βηματισμοί” διοργάνωσης ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.  Terra Verde 
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Διοργάνωση εργαστηρίου ενηλίκων με θέμα
«Συμμετοχική χαρτογράφηση αναγκών του τοπικού 

οικοσυστήματος Κ.ΑΛ.Ο»
Στόχος : Η  αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από το εργαστήριο προκειμένου να δημιουργήσουμε υπηρεσίες 
βασισμένες σε αυτές τις ανάγκες
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Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας είχαν ως εξής: 

• οργάνωση (10 ψήφοι) 

• εκπαίδευση (9 ψήφοι) 

• συνεργατικότητα - συλλογικότητα (8 ψήφοι) 

• σύγκλιση στόχων (5 ψήφοι)

και 

• συμμετοχικότητα, εξωστρέφεια, κοινός τόπος, διάλογος (3 ψήφοι) 

• ανάληψη ευθύνης, ξεκάθαρος σκοπός για την καταλληλόλητα  μελών,          

ανθρώπινες σχέσεις, συνεργατισμός (2 ψήφοι) 

• εύρεση ατόμων σε θέσεις ευθύνης, ενεργητική ακρόαση, επιχειρείν, 

διαδικασίες (τι είπαμε, τι αποφασίσαμε,τι κάνουμε), 

μη διαθεσιμότητα εθελοντών (1 ψήφος)



Υλοποίηση παιδικού εργαστηρίου με τίτλο 
«Παίζοντας με όρους δίκαιου εμπορίου»

Το εργαστήριο δημιουργήθηκε και υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Chania Film Festival με βασικό στόχο 
την εξοικείωση των μαθητών με την έννοια του δίκαιου εμπορίου και πιο συγκεκριμένα με την αρχή 
της δίκαιης πληρωμής
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Υλοποίηση παιδικού εργαστηρίου με τίτλο 
«Πόσα χιλιόμετρα χωρούν στο πιάτο σου ;»

• Το εργαστήριο δημιουργήθηκε και υλοποιήθηκε στα πλαίσια του TedXChania με βασικό στόχο την 
εξοικείωση των μαθητών με την έννοια του δίκαιου εμπορίου και πιο συγκεκριμένα με την αρχή του 
σεβασμού στο περιβάλλον-κεντρικό σύνθημα: Τρώμε τοπικά, φρέσκα, εποχικά !
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Μελλοντικές δράσεις…

• Εκδήλωση παρουσίασης και προβολής καλών πρακτικών στους Δήμους Χανίων, Καντάνου-Σελίνου, Πλατανιά, Σφακίων, Κισσάμου, Αποκορώνου

• Πενθήμερο χειμωνιάτικο bazaar με δράσεις για την ορατότητα του πεδίου Κ.ΑΛ.Ο

• Θεματικό εργαστήριο με τίτλο «Διακυβέρνηση κοινωνικών εγχειρημάτων. Μοντέλα και διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τεχνικές διευκόλυνσης της εσωτερικής
λειτουργίας της Κ.ΑΛ.Ο»

• Καλές πρακτικές στο χώρο της αγροδιατροφής από την Ελλάδα και το εξωτερικό (ΜΑΙΧ)

• Ημερίδα με τίτλο «Κοινωνική - Αλληλέγγυα οικονομία και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες»

• Θεματικό εργαστήριο με τίτλο «Διαχείριση συγκρούσεων και επικοινωνία μέσα στην ομάδα»

• Επιχειρηματικός σχεδιασμός για φορείς ΚΑΛΟ «Business and marketing plan-Αυτοί οι άγνωστοι !»

• Χρηματοδοτικά Εργαλεία στη διάθεση των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Χρηματοοικονομική διοίκηση και χρηματοδότηση επιχειρήσεων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

• Ενεργειακές κοινότητες: η σημασία τους και η σχέση τους με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα οικονομία

• Ημερίδα με θέμα «Τα κοινά: ένα εναλλακτικό παράδειγμα και η σχέση τους με το πεδίο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας»



Ευχαριστώ για το χρόνο σας


