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Φόρουµ Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας 2018
Αθήνα, 23-25 Νοεµβρίου 2018
Το Φόρουµ Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας διοργανώνει για πέµπτη κατά σειρά
χρονιά στην Αθήνα την ετήσια ανοιχτή συνάντηση φορέων και επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στο χώρο της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονοµίας, 23-25
Νοεµβρίου 2018.
Στη φετινή διοργάνωση συνεργάζονται οι φορείς: ΚΟΙΝΣΕΠ Άνεµος Ανανέωσης,
Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝΚΑ), Δίκτυο Κοιν.Σ.Επ. Κεντρ. Μακεδονίας, Κέντρο
Εργάνη, Impact Hub Athens, Ίδρυµα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας.
Το Φόρουµ περιλαµβάνει τις ακόλουθες εκδηλώσεις:
• Εργαστήριο: «Δηµιουργία ενεργειακών κοινοτήτων: Καλές πρακτικές και
προκλήσεις», Παρασκευή 23/11, 14.00 έως 17.00 (επισήµανση: αλλαγή
χώρου, η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στο Impact Hub Athens, Καραϊσκάκη
28).
• Εργαστήριο: «Κοινωνική χρηµατοδότηση: πού βρισκόµαστε και πού θέλουµε να
πάµε;», Παρασκευή 23/11, 18.00 έως 20.30.
• Εργαστήριο: «Κέντρα στήριξης και εκπαιδευτικά εργαλεία: χτίζοντας δίκτυο
υποστήριξης και δεξαµενή γνώσης», Σάββατο 24/11, 10.00 έως 15.00, στο
Impact Hub Athens (Καραϊσκάκη 28).
• Δηµόσια συζήτηση: «Θεσµικό περιβάλλον και δηµόσιες πολιτικές για την ΚΑΛΟ:
αποτίµηση, προκλήσεις και διεκδικήσεις», Σάββατο 24/11, ώρα 17.00 έως
20.00, στο Impact Hub Athens (Καραϊσκάκη 28).
• Συνάντηση γνωριµίας: «Αγορές ΚΑΛΟ στον αστικό χώρο: Πιλοτικές εφαρµογές
στο δήµο της Αθήνας», Κυριακή 25/11, 11:00 έως 14:30 στη Δηµοτική Αγορά
Κυψέλης (Φωκίωνος Νέγρη 42).
Παρακαλούµε να δηλώσετε συµµετοχή ανά εργαστήριο/εκδήλωση που σας
ενδιαφέρει στη φόρµα συµµετοχής

Αναλυτικές πληροφορίες για το Φόρουµ Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας 2018
«Δηµιουργία ενεργειακών κοινοτήτων: Καλές πρακτικές και προκλήσεις»
Το συγκεκριµένο εργαστήριο στοχεύει να διερευνήσει τις δυνατότητες ανάπτυξης
ενεργειακών κοινοτήτων στην Ελλάδα. Οι ενεργειακές κοινότητες, ως αστικοί
συνεταιρισµοί, δίνουν την δυνατότητα σε πολίτες, φορείς της τοπικής
αυτοδιοίκησης, σχολικές κοινότητες, γειτονιές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις, να
δραστηριοποιηθούν στον τοµέα της ανανεώσιµης ενέργειας και της εξοικονόµησης

ενέργειας, προσδίδοντας θετικό κοινωνικό πρόσηµο και δηµοκρατικότητα στην
ενεργειακή µετάβαση. Στόχος µας είναι να:
•

Αντλήσουµε χρήσιµες πληροφορίες και καλές πρακτικές από την Ελλάδα και
το εξωτερικό, µε έµφαση στην αυτό-οργάνωση και συσπείρωση της τοπικής
κοινωνίας για την ενίσχυση της βιωσιµότητας των ενεργειακών κοινοτήτων.

•

Γνωρίσουµε ανάλογα εγχειρήµατα απ΄όλη την Ελλάδα τα οποία θα
καταθέσουν την εµπειρία τους και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν και να
επωφεληθούµε από την ανταλλαγή εµπειριών.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε φορείς, οµάδες πολιτών και συµπράξεις αυτών, που
σχεδιάζουν ή έχουν κάνει τα πρώτα βήµατα για τη δηµιουργία µιας ενεργειακής
κοινότητας στην Ελλάδα.
Κοινωνική χρηµατοδότηση: πού βρισκόµαστε και πού θέλουµε να πάµε;
Το συγκεκριµένο εργαστήριο στοχεύει να διερευνήσει τις δυνατότητες ανάπτυξης
εργαλείων κοινωνικής χρηµατοδότησης σε εγχειρήµατα της ΚΑΛΟ στην Ελλάδα.
Στόχος µας είναι να:
•
•
•
•

Αποτυπώσουµε τις ανάγκες του πεδίου σε εργαλεία χρηµατοδότησης.
Ανταλλάξουµε καλές πρακτικές και άλλες εµπειρίες χρηµατοδότησης.
Διερευνήσουµε τις προϋποθέσεις, προκλήσεις, εµπόδια και ευκαιρίες για το
«χτίσιµο» ενός εργαλείου Κοινωνικής Χρηµατοδότησης «από τα κάτω».
Αποσαφηνίσουµε τις σχέσεις µεταξύ επιστρεπτέας χρηµατοδότησης, παραγωγής
κοινωνικού αντικτύπου και υπηρεσιών υποστήριξης.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε κάθε συλλογικότητα που αναπτύσσει δράσεις που
παράγουν κοινωνικό αντίκτυπο και αντιµετωπίζει εµπόδια στην πρόσβαση σε
χρηµατοδοτήσεις (επιστρεπτέες ή µη) ή και σε τεχνική υποστήριξη. Ειδικότερα,
απευθύνεται σε φορείς που θέλουν να αναπτύξουν συνεργασίες για τον σχεδιασµό
καινοτόµων χρηµατοπιστωτικών εργαλείων και υπηρεσιών για επιχειρήσεις της
ΚΑΛΟ και σε φορείς που θέλουν να αναπτύξουν την παροχή υποστηρικτικών
υπηρεσιών σε επιχειρήσεις της ΚΑΛΟ που αναζητούν χρηµατοδοτήσεις.
Κέντρα στήριξης και εκπαιδευτικά εργαλεία: χτίζοντας δίκτυο υποστήριξης και
δεξαµενή γνώσης
Το εργαστήριο σκοπεύει να εµβαθύνει στη σχετική συζήτηση για το µοντέλο
παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών σε φορείς ΚΑΛΟ. Στόχος µας είναι να:
• Παρουσιάσουµε επιτυχηµένα παραδείγµατα παροχής υποστηρικτικών
υπηρεσιών από την Ελλάδα σήµερα.
• Διερευνήσουµε τους τρόπους µέσα από τους οποίους εξασφαλίζουν τη
βιωσιµότητά τους και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν.
• Αποτιµήσουµε την πρόσφατη πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας αναφορικά
µε τα Κέντρα Στήριξης για την ΚΑΛΟ.
• Διασφαλίσουµε την καλύτερη δυνατή ποιότητα στην παροχή των
υποστηρικτικών υπηρεσιών σε συνδυασµό µε εξειδίκευση και
προσαρµοστικότητα στις ανάγκες κάθε εγχειρήµατος.
• Παρουσιάσουµε εργαλεία που έχουµε στη διάθεσή µας και µπορούµε να
αξιοποιήσουµε από κοινού.
Το συγκεκριµένο εργαστήριο απευθύνεται σε φορείς που παρέχουν υποστηρικτικές
υπηρεσίες σε εγχειρήµατα της ΚΑΛΟ (συµπεριλαµβανοµένων αυτών που έχουν
υποβάλει αίτηση στην πρόσκληση για τη δηµιουργία Κέντρων Στήριξης) καθώς και
σε δίκτυα και φορείς συλλογικής εκπροσώπησης της ΚΑΛΟ.
Θεσµικό περιβάλλον και δηµόσιες πολιτικές για την ΚΑΛΟ: αποτίµηση,
προκλήσεις και διεκδικήσεις
Η δηµόσια συζήτηση σκοπεύει να αποτελέσει έναν ενδιάµεσο χώρο διαλόγου
ανάµεσα στην Ειδική Γραµµατεία για την ΚΑΛΟ του Υπουργείου Εργασίας

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και σε φορείς συλλογικής
εκπροσώπησης του πεδίου. Στόχος µας είναι να:
• Παρουσιαστεί η στρατηγική της Ειδικής Γραµµατείας για την ΚΑΛΟ, τα βήµατα
που έχουν ήδη υλοποιηθεί και αυτά που έπονται.
• Παρουσιαστούν τα βασικά συµπεράσµατα της µελέτης για το Ν. 4430/2016 που
εκπονήθηκε από το Ίδρυµα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας και να αναδειχθούν αστοχίες
που θα µπορούσαν να θεραπευτούν.
• Αναδειχθούν οι βασικές προκλήσεις που σχετίζονται µε τη µέχρι σήµερα
εφαρµογή του Ν. 4430/2016.
• Μεταφερθούν τα συµπεράσµατα από τα εργαστήρια για τις ενεργειακές
κοινότητες, τα εργαλεία κοινωνικής χρηµατοδότησης και τα κέντρα στήριξης.
Η δηµόσια συζήτηση δίνει προτεραιότητα στη συµµετοχή φορέων συλλογικής
εκπροσώπησης από το πεδίο καθώς και σε φορείς παροχής υποστηρικτικών
υπηρεσιών µε γνώµονα τη διαµόρφωση κουλτούρας διαφανούς δηµόσιου διαλόγου.
Συνάντηση γνωριµίας: «Αγορές ΚΑΛΟ στον αστικό χώρο: Πιλοτικές εφαρµογές
στο δήµο της Αθήνας»
Την Κυριακή 25/11/2018 δίνουµε ραντεβού στη Δηµοτική Αγορά Κυψέλης µε στόχο
να εξοικειωθούµε µε ένα παράδειγµα συστέγασης και συλλειτουργίας κοινωνικών
επιχειρήσεων σε µια δηµοτική αγορά. Στόχος µας είναι να διερευνήσουµε από
κοινού:
• Ποια είναι τα κίνητρα των εγχειρηµάτων που συµµετέχουν;
• Τι συνέργιες ευνοεί η συστέγαση στον ίδιο χώρο;
• Ποια είναι τα οφέλη από τέτοιου είδους αγορές για τη δηµιουργία νέων σχέσεων
µε την τοπική κοινότητα;
• Ποιες είναι οι προκλήσεις από την υλοποίηση αυτής της πιλοτικής ιδέας;
• Πόσο αναγνώρισιµη είναι η διαφορετικότητα αυτής της αγοράς σε σχέση µε
άλλες στον αστικό χώρο;
• Πώς µπορεί να διατηρηθεί η διαφάνεια και ο κοινωνικός έλεγχος στην επιλογή
των εγχειρηµάτων που θα στεγαστούν; Αποτελεί ασφαλιστική δικλίδα η
περιορισµένη διάρκεια;
• Πώς επιδρά η συγκεκριµένη χωροθέτηση στην τοπική κοινότητα;
Η συγκεκριµένη συνάντηση απευθύνεται σε δίκτυα φορέων ΚΑΛΟ και κοινωνικών
επιχειρήσεων αλλά και σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης µε ενδιαφέρον να
προχωρήσουν ανάλογες ιδέες.

