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CARE TO ENTREPRENEURSHIP (C2E)
ΝΈΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ
ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ
Το έργο Care to Entrepreneurship (C2E) το οποίο χρηματοδοτείται από
το πρόγραμμα Erasmus + ανακοινώνει τη νέα βελτιωμένη ηλεκτρονική
εκπαιδευτική πλατφόρμα C2E, διαθέσιμη δωρεάν στην ιστοσελίδα του
έργου: https://c2eproject.org/training/

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ C2E
Εκτιμάται ότι περισσότεροι από 100 εκατομμύρια άνθρωποι ασκούν
υπηρεσίες άτυπης φροντίδας στην Ευρώπη. Οι περισσότεροι από αυτούς
είναι νέοι και συγκεκριμένα νέες γυναίκες, οι οποίες λόγω των ευθυνών
φροντίδας που έχουν, αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη τους στην
εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας.
Η Claire Bonham, συντονίστρια του έργου C2E και διευθύντρια του
Διεθνούς Ινστιτούτου IARS δήλωσε: «Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει να
αξιοποιήσει το εργαλείο της επιχειρηματικότητας ώστε να ενισχύσει την
κοινωνική ένταξη μιας ευάλωτης ομάδας, αυτής των νεαρών φροντιστών.
Το έργο C2E χρησιμοποιεί μια καινοτόμα μεθοδολογία που βάζει στο
επίκεντρο τους νέους και τους βοηθά να αποκτήσουν και να αναπτύξουν
πρακτικές και επιχειρηματικές δεξιότητες, με στόχο να γίνουν
επιτυχημένοι κοινωνικοί επιχειρηματίες».
Το έργο ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες της Συνθήκης της
Λισαβόνας και στην Στρατηγική Ευρώπη 2020, η οποία εντάσσει την
επιχειρηματικότητα στα βασικά συστατικά της έξυπνης, βιώσιμης και
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Το έργο C2E είναι σχεδιασμένο με βάση
τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των νεαρών φροντιστών και σε αυτό
το πλαίσιο υλοποιήθηκε το εκπαιδευτικό υλικό που είναι διαθέσιμο στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Η νέα διαδραστική πλατφόρμα περιλαμβάνει ηλεκτρονικά μαθήματα
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς και νέα, άρθρα και
πληροφορίες σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τους
νεαρούς φροντιστές.
Σε κάθε γλώσσα είναι διαθέσιμα δύο ηλεκτρονικά μαθήματα. Ένα
μάθημα ειδικά σχεδιασμένο για επαγγελματίες που εργάζονται με
νεαρούς φροντιστές, με σκοπό να τους καθοδηγήσει στην κοινωνική
επιχειρηματικότητα και ένα δεύτερο μάθημα αποκλειστικά για νεαρούς
φροντιστές. Και τα δύο μαθήματα είναι διαπιστευμένα με το Βρετανικό

πιστοποιητικό επαγγελματικής ανάπτυξης CPD.
Επιπρόσθετα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την διεξαγωγή του τελικού συνεδρίου του έργου μας
στο Λονδίνο στις 27 Μαρτίου 2020, όπου φιλοδοξεί να φέρει κοντά νεαρούς φροντιστές, οργανισμούς νεολαίας,
κοινωνικούς και πολιτικούς και φορείς. Βασικός στόχος του συνεδρίου είναι να έχει έναν ισχυρό αντίκτυπο, όχι μόνο
στο έργο C2E, αλλά και στην ανάπτυξη μιας νέας γενιάς κοινωνικών επιχειρηματιών.
Το έργο υλοποιείται με τον συντονισμό του IARS (Ηνωμένο Βασίλειο) και την συμμετοχή οργανισμών από άλλες
τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες:
- ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας (Ελλάδα)
- Asociatia Habilitas – Centru Resurse si Formare Profesionala (Ρουμανία)
- Anziani e Non Solo – ANS (Ιταλία)
- Diesis Coop (Βέλγιο)
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα C2E - Care to Entrepreneurship, μπείτε στη σελίδα: www.c2eproject.org ή επικοινωνήστε με το ΚΜΟΠ (e-mail: c2e@kmop.eu, τηλ.: +30 210 3637547)
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