Εκπαιδεςτικό Σεμινάπιο για εγσειπήματα τηρ Κοινωνικήρ και Αλληλέγγςαρ Οικονομίαρ:
Κοινωνική και Αλληλέγγςα Οικονομία και Κοινωνική Οικονομική Ανάπτςξη
Αζήλα 30 Σεπηεκβξίνπ – 20 Ννεκβξίνπ 2016
Δηνξγάλωζε: Κόκβνο γηα ηελ Κνηλωληθή Οηθνλνκία, Ελδπλάκωζε θαη Καηλνηνκία ζε ζπλεξγαζία κε
Simon Fraser University (SFU), ην Community Evolution Foundation (CEF)
θαη ην Ίδξπκα Χάηλξηρ Μπει Ειιάδαο
Τν ζεκηλάξην επηδηώθεη λα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηωλ εγρεηξεκάηωλ Κνηλωληθήο θαη Αιιειέγγπαο
Οηθνλνκίαο (ΚΑΛΟ) ζηελ Ειιάδα. Οη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζα εμνηθεηωζνύλ κε έλα επξύ θάζκα
ζεκαηηθώλ γηα ηελ ΚΑΛΟ νη νπνίεο εθηείλνληαη από δεηήκαηα ζεωξεηηθώλ πξνζεγγίζεωλ κέρξη
πξαθηηθά εξγαιεία γηα ηελ θαιύηεξε νξγάλωζε θαη αλάπηπμε ηωλ πξωηνβνπιηώλ ζηηο νπνίεο
εκπιέθνληαη. Θα δνζεί πηζηνπνίεζε από ην Simon Fraser University.

Η διάρκεια του ςεμιναρίου είναι 12 θμζρεσ των 6 διδακτικϊν ωρϊν (ςφνολο 72 ϊρεσ)
Ημερομηνία
Ενότητα
Εκπαιδευτής/τρια
30.9.2016
ΚΑΟ: βαςικζσ αρχζσ, πρακτικζσ και δυνατότθτεσ, Gretchen Fergusson (SFU)
(15:00-20:30)
Ειςαγωγι ςτθν ζννοια των κοινϊν
οφία Αδάμ (Κόμβοσ)
Γεϊργιοσ Παπανικολάου (P2P
Foundation)
1.10.2016
Κοινοτικι Οικονομικι Ανάπτυξθ: Ιςτορία και
Gretchen Fergusson (SFU)
(10:00-16:30)
πρακτικζσ
Mike Lewis (SFU)
Γεϊργιοσ Γριτηάσ (ΑΠΘ)
2.10.2016
Πλαίςιο: Κρίςθ χρζουσ, πολιτικι οικονομία και
Mike Lewis (SFU)
(10:00-16:30)
νζα παραδείγματα ανάπτυξθσ
John Restakis (CEF)
Ανδρζασ Καρίτηθσ (Κόμβοσ)
14.10.2016
Επιλογι οικονομικισ δραςτθριότθτασ,
Gretchen Fergusson (SFU)
(15:00-20:30)
brainstorming, SWOT, asset mapping
οφία Αδάμ (Κόμβοσ)
15.10.2016
υγκρότθςθ ιδρυτικισ ομάδασ, οργάνωςθ
Gretchen Fergusson (SFU)
(10:00-16:30)
ςυναντιςεων, διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων
οφία Αδάμ (Κόμβοσ)
16.10.2016
Οργανωτικά μοντζλα και νομικά πρόςωπα τθσ
John Restakis (CEF)
(10:00-16:30)
ΚΑΟ
Όλγα Χαρπίδου (δικθγόροσ)
4.11.2016
τοιχεία ανάπτυξθσ ςυνεργατιςμοφ,
John Restakis (CEF)
(15:00-20:30)
ςυνεταιριςτικό κεφάλαιο και κοινωνικι
χρθματοδότθςθ
5.11.2016
Διοίκθςθ ΚΑΟ: δθμοκρατικι διακυβζρνθςθ,
Κϊςτασ Νικολάου (ΠΡΩΚΑΛΟ)
(10:00-16:30)
ρόλοι και αρμοδιότθτεσ μελϊν και Δ
Λάηαροσ Αγγζλου (ΠΡΩΚΑΛΟ)

6.11.2016
(10:00-16:30)

Κοινωνικό επιχειρθματικό ςχζδιοπροχπολογιςμόσ-οικονομικι ανάλυςθ,
κοινωνικό marketing

18.11.2016
(15:00-20:30)

Αςφαλιςτικά και φορολογικά κζματα,
διαδικαςίεσ ζναρξθσ

19.11.2016
(10:00-16:30)

Κοινοτικι οικονομικι ανάπτυξθ, ενεργοποίθςθ
κοινότθτασ και νζεσ μορφζσ πολιτικισ δράςθσ

20.11.2016
(10:00-16:30)

Δθμόςιεσ πολιτικζσ για τθν ΚΑΛΟ και κοινωνικι
οικονομία-ςυλλογικι εκπροςϊπθςθαξιολόγθςθ

οφία Αδάμ (Κόμβοσ)
Αχιλλζασ Μπάρλασ
(Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ)
Γεωργίσ Μπεκριδάκθ
(Solidarity4All)
Αντϊνθσ Μπροφμασ
(δικθγόροσ)
Χριςτοσ Ελευκεριάδθσ
(λογιςτισ)
John Restakis (CEF)
Ανδρζασ Καρίτηθσ (Κόμβοσ)
Κάρολοσ Καβουλάκοσ (ΑΠΘ)
John Restakis (CEF)
οφία Αδάμ (Κόμβοσ)

Η καινοτομία ζγκειται ςτθν απόπειρα ςφνδεςθσ τθσ κεωρίασ και τθσ πρακτικισ τθσ ΚΑΛΟ με ζναν τρόπο
που προάγει τθ βιωςιμότθτα αλλά και τθν ζμπνευςθ ςτισ βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ ενόσ νζου
παραδείγματοσ για τθν κοινωνία και τθν οικονομία.
Σα ςεμινάρια κα υλοποιθκοφν ςτθν Ακινα. Ο αρικμόσ των ςυμμετοχϊν είναι 18 άτομα. Θα δοκεί
προςοχι ςτθν εκπροςϊπθςθ εγχειρθμάτων που δραςτθριοποιοφνται ςε διαφορετικά πεδία, ζχουν
ςυνεργατικό χαρακτιρα, προοπτικζσ βιωςιμότθτασ και είναι προςανατολιςμζνα προσ το ευρφτερο
κοινωνικό όφελοσ. Επιπλζον, προτεραιότθτα κα δοκεί ςτισ περιοχζσ τθσ Αττικισ και τθσ νθςιωτικισ
Ελλάδασ διότι ςχεδιάηεται επανάλθψθ του ςεμιναρίου ςτθ Θεςςαλονίκθ. Σο ςυνολικό κόςτοσ
ςυμμετοχισ ανζρχεται ςε 50 Ευρϊ ανά εγχείρθμα ωσ μια μικρι ςυμβολι ςτθν κάλυψθ των
λειτουργικϊν εξόδων.
Παρακαλοφμε να δθλϊςετε ςυμμετοχι με τθ ςυνθμμζνθ αίτθςθ ςτο e-mail info@komvos-seei.net
μζχρι τισ 16/9/2016.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, μπορείτε να απευκυνκείτε ςτα τθλζφωνα:
οφία Αδάμ, 6977201279
Χριςτοσ Γιοβανόπουλοσ, 6978450126
Ανδρζασ Καρίτηθσ: 6972661028

