
Καινοτόμα Προγράμματα
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Υποστηρικτές:



Solidarity Mission

‘solidarity’ (= αλληλέγγυα)

η αλληλεγγύη είναι η βασική αξία που χαρακτηρίζει τις σχέσεις που
αναπτύσσονται μεταξύ των φορέων της κοινωνικής & αλληλέγγυας
οικονομίας,

και ‘mission’ (= αποστολή) διότι κάθε κοινωνικός επιχειρηματίας έχει ως
αποστολή να επιλύσει κάποιο κοινωνικό ή περιβαλλοντικό πρόβλημα.



Αποστολή

Εκπληρώνοντας την αλληλλέγγυα αποστολή που φέρει ο καθένας μας, 
συμβάλλουμε όλοι μαζί στο χτίσιμο ενός αλληλέγγυου κόσμου!



Αποστολή

Αποστολή μας είναι η ενδυνάμωση των
κοινωνικών επιχειρηματιών και η υποστήριξή
τους στην επίτευξη των κοινωνικών και
περιβαλλοντικών σκοπών τους.



Προγράμματα



Incubator

Εκπαίδευση Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

• Ανάπτυξη Επιχειρηματικής Ιδέας
• Κοινωνικός Αντίκτυπος της επιχείρησης
• Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Μοντέλου
• Έρευνα Αγοράς
• Νομικές Μορφές Κοινωνικών Επιχειρήσεων
• Μάρκετινγκ Κοινωνικών Επιχειρήσεων
• Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
• Φορολογικά Θέματα Κοινωνικών Επιχειρήσεων
• Πηγές Χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ 2014-2020, 

Μικροχρηματοδότηση, Crowdfunding)



Incubator

Εκπαίδευση Ανάπτυξης Προσωπικών Δεξιοτήτων

• Διαχείριση Χρόνου & Άγχους
• Τεχνικές Αποτελεσματικής Παρουσίασης
• Διαχείριση Αλλαγής (Transformation Game TM)
• Ανάπτυξη Ομαδικότητας (Συστημική Αναπαράσταση)



Incubator

Coaching

Ατομικές συνεδρίες Coaching με επαγγελματίες Coaches
για ενδυνάμωση & προσωπική ανάπτυξη.

Mentoring

Mentoring με εξειδικευμένους συμβούλους,
επιχειρηματίες και έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων, για 
την υποστήριξη στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής 
ιδέας.



Incubator

Supervision

Οι Μέντορες και Coaches συμμετέχουν σε πρόγραμμα 
εποπτείας με Certified Mentor Coach για την 
βελτιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών.



Incubator

Co-working Space

Συνεργατικός χώρος εργασίας με πλήρη εξοπλισμό.

Networking Events (Community)

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις δικτύωσης με καλεσμένους 
κοινωνικούς επιχειρηματίες και αξιόλογους ομιλητές.



Incubator

Διαδικασία Ένταξης

Αξιολόγηση αίτησης & Προσωπική συνέντευξη

Διάρκεια Προγράμματος

Εκπαίδευση & Coaching: Τέσσερις μήνες

Mentoring: Δώδεκα μήνες 

Κόστος Συμμετοχής

Δωρεάν



Incubator
Μαρτυρία Συμμετέχοντα:

«Λαμβάνοντας μέρος για πρώτη φορά σε πρόγραμμα 
επιχειρηματικής υποστήριξης είχα την εντύπωση ότι η 
έμφαση θα δινόταν στην υλοποίηση της ιδέας. Με έκπληξή 
μου διαπίστωσα ό,τι οι συντελεστές του «Incubator» 
εστίασαν σε μένα προσωπικά, αλλά και στην ομάδα που 
αποτελούσα μέρος της. 

Με αρκετό ατομικό και ομαδικό coaching και mentoring, αλλά 
και με την συμμετοχή σε workshops, το πρόγραμμα 
«Incubator» μου έδωσε την απαραίτητη γνώση και όλα εκείνα 
τα εφόδια που μου επέτρεπαν να προχωρήσω βήμα βήμα 
προς την υλοποίηση της ιδέας.”

Α.Ρωμαϊδης



Accelerator

Εκπαίδευση
Εξατομικευμένη σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνικής 
επιχείρησης

Coaching

Ατομικές συνεδρίες Coaching με επαγγελματίες Coaches
για ενδυνάμωση & προσωπική ανάπτυξη.

Mentoring

Mentoring με εξειδικευμένους συμβούλους,
επιχειρηματίες και έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων, για 
την υποστήριξη στην ανάπτυξη της επιχείρησης και του 
δικτύου επαφών.



Accelerator

Supervision

Οι Μέντορες και Coaches συμμετέχουν σε πρόγραμμα 
εποπτείας με Certified Mentor Coach για την 
βελτιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών.



Accelerator

Networking Events (Community)

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις δικτύωσης με καλεσμένους 
κοινωνικούς επιχειρηματίες και αξιόλογους ομιλητές.

Ειδικά Προνόμια

Προτεραιότητα συμμετοχής και προνομιακή έκπτωση 
στα εργασία & στα σεμινάρια της Ακαδημίας 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.



Accelerator

Διαδικασία Ένταξης

Έναρξη αιτήσεων Ιαν 2017

Διάρκεια Προγράμματος

Τρεις μήνες

Μηνιαία Συμμετοχή στο Κόστος Προγράμματος

Το μεγαλύτερο κόστος καλύπτεται από τους 
υποστηρικτές μας και η μηνιαία συμμετοχή θα 
ανακοινωθεί σύντομα.



Academy

Η Ακαδημία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
είναι μια σειρά καινοτόμων σεμιναρίων και
εργαστηρίων με στόχο την ενδυνάμωση, την
βελτίωση των γνώσεων και την ανάπτυξη
προσωπικών δεξιοτήτων όσων δραστηριοποιούνται
στον κλάδο της κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας.

Αναλυτικό Πρόγραμμα: 
http://solidaritymission.org/academy/



Πληροφορίες

Ιστοσελίδα:

www.solidaritymission.org

Κοινωνικά Δίκτυα:


