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Eπιτυχημένη ημερίδα στο Πανόραμα Στο επίκεντρο του δήμου η ενίσχυση
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Πανόραμα ημερίδα για την «Ενίσχυση της
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μέσω της ίδρυσης Δομών Στήριξης στη Διασυνοριακή
Περιοχή» με το ακρωνύμιο «Growing Social».

  
Στην εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από τον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη και
συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας INTERREG VA GR-BG
2014-2020,  συμμετείχαν από την Ελλάδα ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη (Επικεφαλής
Εταίρος),  ο Φορέας Διαχείρισης και Διοίκησης Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Εταίρος 2)
και η Γενική Γραμματεία-Βιομηχανίας (Εταίρος 3) και από τη Βουλγαρία ο Δήμος Rudozem
(Εταίρος 4) και το Local active group Zlatogerad – Nedelino (Εταίρος 5).

 Στόχος της δράσης ήταν η παρουσίαση στο ευρύ κοινό της Θεσσαλονίκης, καλών
πρακτικών μέσω αληθινών ιστοριών νέων κοινωνικών επιχειρηματιών, οι οποίοι κατάφεραν
να διακριθούν στον επιχειρηματικό κόσμο, προσφέροντας παράλληλα σημαντικό κοινωνικό
έργο. Επίσης η διοργάνωση στρογγυλών τραπεζιών, καθώς και η δικτύωση ατόμων που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, ενώ τα δύο καλύτερα
πρότζεκτ θα φιλοξενηθούν στη θερμοκοιτίδα του Technopolis ICT Business Park.

  
«Πρόκειται για μια πολύ σημαντική ημερίδα. Μια ημερίδα που συνδέει όλους τους ενεργούς
πολίτες με την έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Μέσω μιας ακόμη
πρωτοβουλίας του δήμου μας που έχει σταθερή επιδίωξη να προωθήσει κάθε μορφή
ανάπτυξης που έχει προστιθέμενη αξία για την κοινωνία», σημείωσε στον χαιρετισμό του ο
δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης που άνοιξε την ημερίδα.

  
Ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη επισήμανε ότι «η κοινωνική επιχειρηματικότητα έρχεται να
συμπληρώσει το κράτος. Είναι μια έξυπνη πρακτική για την αντιμετώπιση κοινωνικών
προβλημάτων. Σε μια εποχή που η κοινωνία αλλάζει, το μοντέλο “περιμένω τα πάντα από
το κράτος” έχει χρεοκοπήσει, έχει εγκαταλειφθεί. Το βασικό μήνυμα του κινήματος της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας είναι ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε “τους άλλους” να
δώσουν λύση στα δικά μας προβλήματα. Χρειάζεται εμείς οι ίδιοι να γίνουμε φορείς της
αλλαγής» και αφού συνεχάρη τους διοργανωτές για την άψογη οργάνωση της ημερίδας
κατέληξε: «Οι σπόροι για μια κουλτούρα κοινωνικής επιχειρηματικότητας έχουν ήδη τεθεί
εδώ και πολλά χρόνια. Σήμερα τους φυτεύουμε και στον δήμο μας. Πιστεύουμε πως η
δημιουργία ενός οικοσυστήματος κοινωνικής επιχειρηματικότητας θα μας απαλλάξει από
την ολέθρια σχέση με το δημόσιο σύστημα παροχών και θα στερήσει και από το πολιτικό
σύστημα επιχειρήματα που κρατούν την κοινωνία σε ομηρία».

  
Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Συντονιστής της Κοινής Γραμματείας CP INTERREG V-A
Greece-Bulgaria 2014-2020 Δημήτριος Παπαθανασίου, ενώ

 εισηγητές στην ημερίδα ήταν τόσο από το εξωτερικό όσο και από την Ελλάδα. Η
προϊσταμένη του Τμήματος Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και Προγραμμάτων του δήμου
Πυλαίας-Χορτιάτη Αλεξάνδρα Ανανίκα παρουσίασε το έργο «Growing Social», ο Davide
Tonon εκπροσωπώντας τον συνεταιρισμό Nexes της Ισπανίας παρουσίασε το επιτυχημένο
παράδειγμά του, η Delia Stefenel, καθηγήτρια του πανεπιστημίου Sibiu της Ρουμανίας,
μίλησε για επιτυχημένες κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ρουμανία, η  Lidia Greco από την
οργάνωση STRAINIDEA της Ιταλίας εισηγήθηκε το παράδειγμά της, ο Βασίλης Μπέλλης,
Γενικός Διευθυντής στην Αναπτυξιακή Καρδίτσας,  παρουσίασε το Οικοσύστημα
Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην Καρδίτσα και το χρηματοδοτικό εργαλείο που απευθύνεται
σε επιχειρήσεις Κ.ΑΛ.Ο.. Επίσης ο Λάζαρος Αγγέλου από την οργάνωση ΠΡΩΣΚΑΛΟ
παρουσίασε το οικοσύστημα Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας της ΠΡΩΣΚΑΛΟ στην
Θεσσαλονίκη και ο Δρ Κώστας Νικολάου πρόεδρος του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κ.ΑΛ.Ο.
 δέκα επιτυχημένες κοινωνικές επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο, ενώ ο Γεράσιμος Σπανός
από το Τοπικό Γραφείο Στήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του δήμου Πυλαίας-
Χορτιάτη  έκανε παρουσίαση του Τοπικού Γραφείου και των δραστηριοτήτων του. Το
απόγευμα η ημερίδα περιελάμβανε  τρία στρογγυλά τραπέζια για το θέμα της Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας, όπου

 οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν σχετικά με την προδημοσίευση της
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δράσης «Επιχορήγηση υφισταμένων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
(Κ.ΑΛ.Ο.)».
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Αυτή την Παρασκευή στο 
FM100,6 Εθελοντικο Ραδιοφωνο 
στις 3 μ.μ. στην εκπομπή του 
δήμου μας, μαζί με την Aggeliki 
Deligianni Georgaka στο studio θα 
είναι:

 Ο Αθλητικός Σύλλογος 
Αντισφαίρισης Πανοράματος 
Πυλαίας και... 
facebook.com/pilea.hortiati…

 

Συντονιστείτε στο FM100,6 
Εθελοντικο Ραδιοφωνο αυτήν την 
Παρασκευή στις 3 μ.μ. στην 
εκπομπή του δήμου μας, με την 
Aggeliki Deligianni Georgaka, που 
θα φιλοξενήσει το Παιδικό Χωριό 
SOS Φιλύρου και το Γραφείο... 
facebook.com/pilea.hortiati…

 

Δ. Πυλαίας Χορτιάτη
@pileahortiatis

Δ. Πυλαίας Χορτιάτη
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