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Podsumowanie projektu i rezultatów
Projekt miał na celu
wsparcie
rozwoju
aktywnego
społeczeństwa przez
narzędzia
ekonomii
społecznej.
Jego
odbiorcami
były
defaworyzowane
grupy
kobiet,
np.
dotknięte bezrobociem
lub
innym
wykluczeniem
społecznym.
Projekt
zawierał
spojrzenia z punktu
widzenia narodowych
perspektyw
i
problemów,
oferując
rozwiązania płynące z
wybranych
dobrych
praktyk.

Głównym
celem
projektu
było
pokazanie
kobietom
aktywnego podejścia
do
życia
poprzez
zaangażowanie
w
ekonomię społeczną.
Główne rezultaty
projektu:
1. Strona internetowa
http://women-socialeconomy.eu w języku
angielskim i językach
partnerskich
oraz
strona projektu na
Facebook’u:
https://www.facebook.
com/women.social.eco
nomy.

2.
Lokalne
Grupy
Wsparcia
–
lokalne
spotkania
kobiet
zainteresowanych
ekonomią społeczną.
3.
Wydarzenia
promocyjne
"Social
entrepreneurship as an
innovation
way,
resourcefulness
and
opportunity to address
social and environmental
challenges".
4. Blogi pisane przez
kobiety zaangażowane w
ekonomię społeczną.
5. Baza dobrych praktyk
ekonomii społecznej z
zaangażowaniem kobiet.
6. Szkolenia motywacij
w krajach projektu.

6te spotkanie partnerów w Krakowie
Poza
spotkaniem
administracyjnym
partnerów, w Krakowie
odbyło się również
seaminarium
promocyjne:
"Social
entrepreneurship
as
an innovation way,
resourcefulness
and
opportunity to address
social
and
environmental
challenges".
Pierwszą częścią była
gra
“Chłopska
Ekonomia Społeczna”,
w której wzięli udział
partnerzy i słuchaczki
ze wszystkich krajów
partnerskich.
Gra
składała się z dwóch
części:
pierwsza
rozwijała umiejętności
przedsiębiorcze, druga
dodawała perspektywę
społeczną.

Po grze odbyła się
dyskusja oparta na
doświadczeniach
płynących z gry i w
odniesieniu do życia
osobistego, na temat
umiejętności
potrzebnych
do
prowadzenia
z
sukcesem biznesu i
działań społecznych.
Kontynuacją
seminarium
był
prezentacje organizacji
pozarządowych
związanych
z
ekonomią
społeczną
(Stowarzyszenie
PLinEU) i działalnością
obywatelską kobiet i
innych
grup
społecznych
(Stowarzyszenie
Obywatel Mama).

Następnego
dnia
seminarium rozpoczęło
się
od
prezentacji
Fundacji
Współpracujmy, w której
działają nauczycielki z
lokalnych
szkół.
Następnie partnerzy z
Polski przedstawili stan
polskiego
trzeciego
sektora
i
ekonomii
społecznej.
Na koniec partnerzy i
uczestniczki zjedli lunch
w
restauracji
prowadzonej
przez
Spółdzielnię
Socjalną
“Równość”.
Ta
spółdzielnia
działa
przede wszystkim na
rzecz
osób
z
problemami
psychicznymi.
Jej
pracownik
przedstawił
działalność spółdzielni i
opowiedział o własnych
doświadczeniach.
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7me spotkanie partnerów w Salonikach
Ostatnie spotkanie partnerów
miało na celu zamknięcie
projektu i ustalenia co do
raportu końcowego. Ale było też
połączone
z
wydarzeniem
promocyjnym, podczas którego
prelegenci przedstawili sytuację
ekonomii społecznej w Grecji,
jej znaczenie i przykłady.
Następnego dnia partnerzy i
uczestniczki odbyli dwie wizyty
studyjne.

Pan
Aris
Chatzinikolaou
oprowadził gości po sklepiku
należącym
do
spółdzielni
socjalnej. "Bios Coop" jest
pierwszą spółdzielnią socjalną
prowadzącą sklep spożywczy
w Salonikach. Promuje i
sprzedaje greckie produkty
regionalne
i
lokalne,
pochodzące
z
produkcji
przyjaznej dla środowiska i
wspierających zatrudnienie.

Po wizycie w Bio Coop
odwiedziliśmy
rolniczą
kooperatywę
kobiecą
św.
Antoniego wraz z panią Anną
Karamali. Kooperatywa powstałą
w 1999 r. jako pierwsza
społdzielnia kobieca w rejonie
Salonik.
Jej
celami
jest
zatrudnianie kobiet, wsparcie dla
rodzin,
rozwój
lokalnej
społeczności i upowszechnianie
tradycji.

Social entrepreneurship as a women
way to the active citizenship
(S.E.W.A.C.)

http://women-social-economy.eu/
Zdjęcia:
Prawe górne: mapa Europy z zaznaczonymi
krajami partnerskimi SEWAC.
Lewe górne: spotkanie SEWAC, kwiecień 2015,
instytucja goszcząca – Fundacja InnCrea,
Kraków, Polska.
Lewe dolne: wizyta spółdzielni św. Antoniego
podczas spotkania SEWAC w lipcu 2014,
Saloniki, Grecja.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.
Projekt i jego treść odzwierciedlają jedynie stanowisko ich
autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za
umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

