Κ.Π. EQUAL
Β΄ Κύκλοσ Τλοπούηςησ: 2005 - 2008
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Η Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL
Η Κοινοτικό Πρωτοβουλύα EQUAL αποτϋλεςε ϋνα βαςικό εργαλεύο τησ Ευρωπαώκόσ τρατηγικόσ
για την Απαςχόληςη και ςυγχρηματοδοτόθηκε από το Ευρωπαώκό Κοινωνικό Σαμεύο και το
Τπουργεύο Απαςχόληςησ και Κοινωνικόσ Προςταςύασ.
Αξιοπούηςε και ςυμπλόρωςε τισ εμπειρύεσ που αποκτόθηκαν από προηγούμενεσ Κοινοτικϋσ
Πρωτοβουλύεσ (π.χ. ADAPT, EMPLOYMENT) καθώσ και νεότερεσ πολιτικϋσ για την ιςότητα των
ευκαιριών ςτην αγορϊ εργαςύασ.
τόχευςε ςτην πειραματικό εφαρμογό και διϊδοςη νϋων τρόπων καταπολϋμηςησ των διακρύςεων
και τησ ανιςότητασ ςτον τομϋα τησ απαςχόληςησ.
Σα Έργα τησ Κ.Π. EQUAL υλοποιόθηκαν μϋςω εταιρικών ςχϋςεων που ονομϊςτηκαν Αναπτυξιακϋσ
υμπρϊξεισ. τισ Αναπτυξιακϋσ υμπρϊξεισ μπορούςαν να ςυμμετϋχουν δημόςιεσ αρχϋσ, Εταιρεύεσ
Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ, Μη Κυβερνητικϋσ Οργανώςεισ, δημόςιοι και ιδιωτικού φορεύσ
απαςχόληςησ, εκπαιδευτικϊ ιδρύματα, επιχειρόςεισ κ.α.

Η ςυμμετοχή τησ εταιρείασ
Σο Α.Κ.Ο.Μ.Μ.-ΨΗΛΟΡΕΙΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Σ.Α. ςυμμετεύχε ςτην υλοπούηςη του ϋργου
«Θερμοκοιτίδα για την ανάπτυξη τησ Κοινωνικήσ Οικονομίασ» ςτα πλαύςια τησ Αναπτυξιακόσ
ύμπραξησ «ΚΡΗ.Κ.Ο..».
υγκεκριμϋνα υλοπούηςε τη δρϊςη «Γραφείο Στήριξησ τησ Επιχειρηματικότητασ ςτην Κοινωνική
Οικονομία ςτο Νομό Ρεθύμνου».
Η διϊρκεια υλοπούηςησ τησ δρϊςησ όταν : 01-07-2005 ϋωσ 30-09-2008.
Ο ςυνολικόσ προώπολογιςμόσ τησ δρϊςησ ανόλθε ςτο ποςό των 78.234,54 €.

Γενικά Στοιχεία του υποέργου
Σο «Γραφεύο τόριξησ τησ Επιχειρηματικότητασ ςτην Κοινωνικό Οικονομύα ςτο Νομού Ρεθύμνου»,
ςτελεχώθηκε με ειδικευμϋνο προςωπικό, το οπούο ςυνϋβαλε ςτον εντοπιςμό, την κινητοπούηςη και
την κατϊλληλη αξιοπούηςη όλων των δυνϊμεων που μπορούςαν να ςυμβϊλλουν ςτην ανϊπτυξη
του τομϋα τησ κοινωνικόσ οικονομύασ ςτο επύπεδο του Νομού. Σο Γραφεύο ςυνεργϊςτηκε με τα
ανϊλογα «Γραφεύα» που υλοποιηθόκαν ςτουσ υπόλοιπουσ Νομούσ τησ Περιφϋρειασ Κρότησ.
Βαςικό ρόλο ςτην οργϊνωςη και λειτουργύα όλων των «Γραφεύων τόριξησ» εύχε και η ςυνεργαςύα
τουσ με το «Κϋντρο τόριξησ τησ Κοινωνικόσ Οικονομύασ ςτην Κρότη».

Δράςεισ του Γραφείου
Α) Παροχό υπηρεςιών:
Α.1) ςε ϊτομα και ομϊδεσ ανϋργων των ομϊδων ςτόχου. Η ςυγκεκριμϋνη δρϊςη αφορούςε
ςτην παροχό ςτόριξησ ςε:
Άτομα - ανϋργουσ των ομϊδων ςτόχου, οι οπούοι ϋλαβαν υπηρεςύεσ πληροφόρηςησ και
ςυμβουλευτικόσ. Σα ωφελούμενα ϊτομα ενδυναμώθηκαν ςτην προςπϊθειϊ τουσ για
ϋνταξη ςτην απαςχόληςη, ϋλαβαν υπηρεςύεσ επαγγελματικού προςανατολιςμού και
ςτηρύχθηκαν ώςτε να διευρύνουν τουσ ορύζοντεσ τουσ ωσ προσ τουσ τρόπουσ αναζότηςησ
εργαςύασ.
Από τη δρϊςη αυτό ωφελόθηκαν 157 ϊτομα.
Ομϊδεσ που αποφϊςιςαν να δημιουργόςουν κοινωνικό επιχεύρηςη. Ένα μϋροσ των
ανϋργων που προςόλθαν ςτο Γραφεύο εκδόλωςαν ενδιαφϋρον δραςτηριοπούηςησ ςτον
τομϋα τησ κοινωνικόσ οικονομύασ. Σα ϊτομα αυτϊ ϋλαβαν εξειδικευμϋνη ςτόριξη για την
εμπλοκό τουσ ςτη δημιουργύα νϋων κοινωνικών επιχειρόςεων. Ουςιαςτικϊ, μϋςα από
αυτό τη δρϊςη του Γραφεύου προϋκυψε η ςυγκρότηςη τριών (3) επιχειρηματικών
ομϊδων. Για τη ςύςταςη των νϋων κοινωνικών επιχειρόςεων το Γραφεύο ςυνεργϊςτηκε
ςτενϊ με την ΝΕΛΕ Ρεθύμνου η οπούα επύςησ ςυμμετεύχε ςτο ϋργο «Θερμοκοιτίδα για την
ανάπτυξη τησ Κοινωνικήσ Οικονομίασ».
Από τη δρϊςη αυτό ωφελόθηκαν 34 ϊτομα.
Α.2) ςε υφιςτϊμενεσ κοινωνικϋσ επιχειρόςεισ.
Σο «Γραφεύο» βρύςκονταν ςε επικοινωνύα με τισ κοινωνικϋσ επιχειρόςεισ που
λειτουργούςαν ςτο Νομό Ρεθύμνου. τόχοσ όταν η ανύχνευςη και η καταγραφό των
αναγκών τουσ προκειμϋνου να ςχεδιαςτούν και να υλοποιηθούν οι κατϊλληλεσ
παρεμβϊςεισ υποςτόριξόσ τουσ.
Ιδιαύτερα ςημαντικόσ υπόρξε και ο ςτόχοσ των γραφεύων ςτη δικτύωςη των κοινωνικών
επιχειρόςεων, ώςτε οι επιμϋρουσ ςυνεργαςύεσ μεταξύ των κοινωνικών επιχειρόςεων να
λϊβουν μύα περιςςότερο ςυςτηματικό μορφό.
Β) Δραςτηριότητεσ ενημϋρωςησ – ευαιςθητοπούηςησ

Σο ςχϋδιο ενημϋρωςησ – ευαιςθητοπούηςησ του Γραφεύου αφορούςε:
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αποτελεςματικότητασ τησ ςυγκεκριμϋνησ δρϊςησ όταν οι ενϋργειεσ ενημϋρωςησ για την
προςϋγγιςη / προςϋλκυςη ενδιαφερόμενων ανϋργων των ομϊδων ςτόχου. Σο «Γραφεύο»
ενημϋρωςε για τη λειτουργύα του μϋςα από ανακοινώςεισ ςτα τοπικϊ ΜΜΕ, με ανοικτϋσ
ενημερωτικϋσ ςυναντόςεισ ςε Δόμουσ και με τη διανομό ειδικού φυλλαδύου προβολόσ.
Σουσ τοπικούσ φορεύσ. Σο «Γραφεύο» πραγματοπούηςε ςυςκϋψεισ και ϋγγραφη
επικοινωνύα με φορεύσ τησ Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ, δημόςιουσ οργανιςμούσ, κϋντρα
επιχειρηματικότητασ, αλλϊ και ιδιωτικϋσ επιχειρόςεισ που μπορούςαν να ςυμβϊλουν ςτην
επιτυχό υλοπούηςη του Έργου.

Διακρατική Συνεργαςία
Μια από τισ επιμϋρουσ δρϊςεισ του Έργου «Θερμοκοιτύδα για την ανϊπτυξη τησ Κοινωνικόσ
Οικονομύασ» ςτην οπούα ςυμμετεύχε η εταιρεύα όταν και η ςύναψη διακρατικόσ ςυνεργαςύασ με
Αναπτυξιακϋσ υμπρϊξεισ τησ Ελλϊδασ, τησ Ιταλύασ και τησ Πολωνύασ.
Η Διακρατικό ύμπραξη ονομϊζονταν S.E.N.D. (Social Economy Network Development- Ανϊπτυξη
Δικτύου Κοινωνικόσ Οικονομύασ) και ς’ αυτό ςυμμετεύχαν: η Α Κρητικό Κοινωνικό Οικονομικό
ύμπραξη (ΚΡΗ.Κ.Ο.) και η Α Κοινωνικό Αμφικτιονύα από την Ελλϊδα, η Α Partnertwo MUFLON
από την Πολωνύα, η Α SITIS NET και η Α Patto per l'innovazione nell'economia sociale (με τον
ρόλο τησ Διακρατικόσ Γραμματεύασ) από την Ιταλύα.
Βαςικόσ ςτόχοσ τησ Διακρατικόσ ύμπραξησ S.E.N.D. όταν η ανϊπτυξη μιασ κοινόσ ςτρατηγικόσ για
τη ςτόριξη και την ενύςχυςη τησ κοινωνικόσ επιχειρηματικότητασ μϋςω τησ μεταφορϊσ
τεχνογνωςύασ και τησ διϊχυςησ καλών πρακτικών (mainstreaming) με ςυναντόςεισ, ομϊδεσ
εργαςύασ, εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ, με την ανϊπτυξη κοινών ςυςτημϊτων, προώόντων και
διαδικαςιών.

Εικόνα 1 : Γσναικείος σνεταιρισμός "ΕΡΑΣΩ"
– Απόστολοι, Δήμοσ σβρίτοσ

Εικόνα 2: Γσναικείος σνεταιρισμός
"ΓΕΡΑΚΙΝΑ" – Γερακάρι, Δήμος σβρίτοσ

Εικόνα 1: Γσναικείος σνεταιρισμός "ΕΣΙΑ" Παλέ, Δήμοσ Φοίνικα

