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Το παρόν “Πλαίσιο για την Επιτάχυνση των Νέων στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα” 

αποτελεί προϊόν εργασίας του έργου «Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας των 

νέων μέσω της μη τυπικής μάθησης» (SEntrA) που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του 

προγράμματος Erasmus+ (2019-3-IE01-KA205-065612). 

Το έργο SEntrA (2019-2022) στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

προσφέροντας ένα σύνολο εργαλείων μη τυπικής μάθησης για την υποστήριξη της 

επιτάχυνσης των νέων σε σχέση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και 

συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της 

Εθνικής Υπηρεσίας της Ιρλανδίας. 

Το έργο είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας πέντε εταίρων, των Letterkenny Institute of 

Technology (Ιρλανδία), Fundatia Danis (Ρουμανία), Norsensus Mediaforum (Νορβηγία), ARIS 

- A Really Inspiring Space (Κύπρος) και Asset Τεχνολογική (Ελλάδα). 

Για περισσότερες πληροφορίες και την πλήρη έκδοση του Πλαισίου στα αγγλικά 

επισκεφτείτε το site του έργου: www.sentraproject.org  

 

 

Partner organizations 

  

               

 

 

         

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά 

έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η 

Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 

περιέχονται σε αυτήν.  

http://www.sentraproject.org/
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Εισαγωγή 
 

Πλαίσιο και Στόχοι 

Το “Πλαίσιο για την Επιτάχυνση των Νέων στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα” αναπτύχθηκε 

κατά τη διάρκεια του έργου “SEntrA - Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας των Νέων 

μέσω της μη-τυπικής μάθησης”. Ο κύριος στόχος του παραδοτέου ήταν να αναπτυχθεί ένα 

πλαίσιο (Μοντέλο) που θα χρησιμοποιηθεί ως οδηγός αναφοράς από οργανώσεις νεολαίας, 

εργαζόμενους για νέους, εκπαιδευτές και ενδιαφερόμενους φορείς που εμπλέκονται στην 

επιτάχυνση της κοινωνικής οικονομίας, για να υποστηρίξουν τους νέους να αναγνωρίσουν 

ευκαιρίες και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες με την υλοποίηση των ιδεών τους μέσω της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις και τα προβλήματα της 

καθημερινότητάς τους.  

Το Πλαίσιο του SEntrA έχει ως σημείο εκκίνησης τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα των νέων 

σε σχέση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης προκειμένου να εντοπιστούν ευκαιρίες και να 

αναπτυχθούν αντίστοιχες ιδέες (ΟΗΕ, 2015), τις οποίες στη συνέχεια συνδέει με τις 

επιχειρηματικές ικανότητες και τις ικανότητες ΤΠΕ χρησιμοποιώντας ως πλαίσια αναφοράς το 

EntreComp (ΕΕ, 2016) και το P21 αντίστοιχα. Το εγχειρίδιο ενσωματώνει βέλτιστες πρακτικές 

που καταγράφηκαν στις χώρες των εταίρων (Ιρλανδία, Ελλάδα, Ρουμανία, Νορβηγία και Κύπρο) 

από πρωτοβουλίες / κοινωνικές επιχειρήσεις νέων για να διασφαλίσει την περιφερειακή 

συνάφεια και να ενισχύσει τη μαθησιακή εμπειρία, καθώς και προοπτικές για τη διαμόρφωση 

διακρατικών πρωτοβουλιών που θα επιτρέψουν στους νέους να αναπτύξουν συνεργατικές 

ιδέες για να ανταποκριθούν σε κοινά προβλήματα, ενώ καταλήγει σε πληροφορίες και οδηγίες 

για τη δημιουργία και λειτουργία ενός επιταχυντή Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. 

Το Πλαίσιο στοχεύει να εκπαιδεύσει και να ενδυναμώσει την νέα γενιά επιχειρηματιών ώστε να 

γίνουν δημιουργοί αλλαγών διευθύνοντας παραγωγικές και αποδοτικές επιχειρήσεις, που 

εξυπηρετούν την κοινωνία και κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο. Αναμένεται δε να επηρεάσει τις 

οργανώσεις νέων, τους εργαζόμενους για νέους / εκπαιδευτές και τους ενδιαφερόμενους 

φορείς σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, διευκολύνοντας τους νέους να 

ενισχύσουν την προσωπική και επιχειρηματική τους ανάπτυξη, να συμβάλουν ενεργά στην 

κοινωνική ανάπτυξη, να εισέλθουν στην αγορά εργασίας ως αυτοαπασχολούμενοι και να 

ξεκινήσουν δραστηριότητες με κοινωνικό αντίκτυπο. 
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Το Μοντέλο SEntrA 

 

Το Μοντέλο SEntrA είναι ένα ολοκληρωμένο και ευέλικτο πλαίσιο που έχει σχεδιαστεί για να 

βοηθήσει τους νέους να κατανοήσουν τι σημαίνει κοινωνική επιχειρηματικότητα ως βασική 

ικανότητα δια βίου μάθησης, να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να αναπτύξουν τις 

ικανότητές τους και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινότητα με δράσεις που δημιουργούν αξία. 

Προορίζεται να υποστηρίξει και να καθοδηγήσει τους νέους σε δράσεις εμπνευσμένες από τους 

Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, να τους βοηθήσει να καλύψουν το κενό και να βελτιώσουν τις 

ικανότητες επιχειρηματικότητας και ΤΠΕ και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες με κοινωνικό 

αντίκτυπο. 

Το Μοντέλο αναγνωρίζει τις ελλείψεις δεξιοτήτων και την ανεπαρκή ικανότητα των νέων να 

ανταποκριθούν στις αναδυόμενες ευκαιρίες, αναπτύσσοντας ένα χρήσιμο και πρακτικό 

εργαλείο που θα προετοιμάσει τους νέους που ενδιαφέρονται να γίνουν επιχειρηματίες, με το 

όραμα της κοινωνικής καινοτομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, το SEntrA βοηθάει στην κατανόηση των 

γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων που συνθέτουν το τι σημαίνει να είσαι 

επιχειρηματίας με κοινωνικό αντίκτυπο - ανακαλύπτοντας και ενεργώντας βάσει ευκαιριών και 

ιδεών σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και μετατρέποντάς τους σε κοινωνική, 

πολιτιστική ή οικονομική αξία για τους άλλους. 

Το Μοντέλο SEntrA στηρίζεται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την Ικανότητα του 

Επιχειρείν (EntreComp) και στους τρεις βασικούς άξονες του: Ιδέες & Ευκαιρίες, Πόροι και 

Υλοποίηση· και τους μετατρέπει σε μια ολοκληρωμένη διαδικασία που συνδέει τις κοινωνικές 

προκλήσεις, τις ικανότητες επιχειρηματικότητας και ΤΠΕ και τις κοινωνικές δραστηριότητες. Με 

βάση την έρευνα και την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από τους εταίρους του έργου, το 

μοντέλο αναπτύσσεται ως εξής: 

 Ιδέες & Ευκαιρίες: ορίζουν τους “Στόχους για την κοινότητά μου” με βάση την Ατζέντα 

2030 του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

 SDG 3: Καλή Υγεία και Ευημερία  

 SDG 4: Ποιοτική Εκπαίδευση 

 SDG 8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη  

 SDG 13: Δράση για το Κλίμα  
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 Πόροι: ενισχύουν τις επιχειρηματικές ικανότητες και τις δεξιότητες ΤΠΕ των νέων, 

προσαρμόζοντας τα μαθησιακά πλαίσια στις ανάγκες τους. 

Επιχειρηματικές Ικανότητες Δεξιότητες ΤΠΕ 

o Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός 

o Αντιμετώπιση αβεβαιότητας & κινδύνου 

o Δημιουργικότητα 

o Κινητοποίηση Πόρων 

o Σχεδιασμός και Διαχείριση 

o Πρόσβαση & αξιολόγηση πληροφοριών  

o Χρήση και Διαχείριση πληροφοριών 

o Ανάλυση Πολυμέσων 

o Δημιουργία πολυμεσικών προϊόντων 

o Αποτελεσματική εφαρμογή τεχνολογίας 

 

 Υλοποίηση: υποστηρίζει τους νέους να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν “Δραστηριότητες 

για την κοινότητά μου” με στόχο τις τοπικές ανάγκες και τον κοινωνικό αντίκτυπο. 

 OUR Generation (Η Γενιά μας) 

 Hermes Local Action Plan (Τοπικό Σχέδιο Δράσης “Ερμής”) 

 Gardens of the Future (Κήποι του Μέλλοντος) 

 The Planet’s Champions (Οι Πρωταθλητές του Πλανήτη) 

 SDGs Youth Media Allies (Μιντιακή Συμμαχία των Νέων για τους ΣΒΑ) 

 
Όλα τα παραπάνω στοιχεία έχουν προσδιοριστεί με βάση την έρευνα που διεξήχθη στις χώρες 

των εταίρων στο πλαίσιο του έργου, αλλά μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικές ομάδες 

και περιβάλλοντα μάθησης ανάλογα με τις ανάγκες των νέων και των τοπικών κοινοτήτων, 

γεγονός που καθιστά το μοντέλο πλήρως μεταφέρσιμο και αναπαραγόμενο. Με διαφορετικές 

ανάγκες των νέων και διαφορετικές τοπικές προτεραιότητες, το μοντέλο μπορεί να 

προσαρμοστεί ώστε να ανταποκρίνεται σε διαφορετικές καταστάσεις.  

Το μοντέλο υποστηρίζεται από μία Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη (IO3), που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από οργανώσεις νεολαίας για την προετοιμασία των νέων να ιδρύσουν 

κοινωνικές επιχειρήσεις. Η εργαλειοθήκη παρέχει βασικές γνώσεις για την κοινωνική οικονομία 

και την κοινωνική επιχειρηματικότητα· κατανόηση σχετικά με τη χρήση της διαδικασίας 

σχεδιαστικής σκέψης· και σενάρια εργαστηρίων για τον σχεδιασμό κοινωνικών επιχειρήσεων. 

Το Μοντέλο SEntrA ολοκληρώνεται με την παρουσίαση ενός Επιταχυντή Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον όσον αφορά στη λειτουργία 

του, τις ομάδες-στόχο, το περιεχόμενο, καθώς και στην ανάπτυξη και διαχείρισή του. 
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Τομείς: 
 

Μη-τυπική Μάθηση & Ένταξη 

Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα 

 

 

Στόχος:  “Θέλω να υλοποιήσω” 

 Βοήθεια στην υλοποίηση ιδεών / έργων  

   

 

  

Μη-τυπική Μάθηση & Ένταξη 

Περιλαμβάνει όλους όσους εργάζονται 

στον τομέα της νεολαίας και την μη-

τυπική εκπαίδευση 

 

Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα  

Περιλαμβάνει οποιονδήποτε 

εμπλέκεται στην επιχειρηματική 

ανάπτυξη που συνδέεται με τον χώρο 

εργασίας 

Σχεδιασμός πρακτικών 
επιχειρηματικών εμπειριών 

Σχεδιασμός 
καινοτόμου μάθησης 

Δημιουργία ή 
ενίσχυση Start-up 

Σχεδιασμός Start-up 

Σύνδεση με άλλες 
ικανότητες 

Σχεδιασμός ανάπτυξης 
δεξιοτήτων & καριέρας 


