ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Απευθύνεται σε: ΜΚΟ, Εθελοντικούς οργανισμούς, Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ερευνητικούς οργανισμούς, και άλλους φορείς.
Σκοπός:
Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εισαγωγή των συμμετεχόντων στην θεματική της κοινωνικής καινοτομίας και πως αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί για την εκπλήρωση των στόχων των
οργανισμών τους.
Μέσα από το εργαστήρι αυτό, οι συμμετέχοντες θα:
- διερευνήσουν τις άμεσες ανάγκες ή ακόμη
και προβλήματα των οργανισμών τους σε
σχέση με τις ομάδες στόχου που αυτές
εκπροσωπούν
- σκεφτούν ιδέες και προτάσεις για την αντιμετώπιση αυτών των αναγκών ή προβλημάτων
- ενημερωθούν για χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης της κοινωνικής καινοτομίας.
Περιεχόμενο:
1. Κοινωνική Καινοτομία
Τι είναι η Κοινωνική Καινοτομία; Ποια η σχέση της με την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα;
Πως διαφέρει από άλλες μορφές καινοτομίας;
Ενδελεχή αναφορά σε πρακτικά παραδείγματα κοινωνικής καινοτομίας που εφαρμόζονται
επιτυχημένα στην Ευρώπη και τον κόσμο γενικότερα και αντιμετωπίζουν προβλήματα ή
ανάγκες, με έμφαση στις πληθυσμιακές ομάδες που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό, όπως άνεργοι, ηλικιωμένοι, μετανάστες, αποφυλακισμένοι, χρήστες ουσιών, άτομα/παιδιά με αναπηρίες, άτομα με χρόνιες παθήσεις, γυναίκες, θύματα βίας.
2. Διερεύνηση αναγκών/προβλημάτων των φορέων και των ομάδων στόχου των οποίων εκπροσωπούν.

Μέσα από ομάδες εστίασης στις οποίες θα χωριστούν οι συμμετέχοντες θα γίνει διερεύνηση και ιεράρχηση των αναγκών/προβλημάτων που έχουν οι φορείς και οι τελικοί τους επωφελούμενοι.

3. Χρηματοδοτικά Προγράμματα Κοινωνικής Καινοτομίας
Ενημέρωση για χρηματοδοτικά προγράμματα που αφορούν στην Κοινωνική Καινοτομία και
πως αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν για την ικανοποίηση των αναγκών και επίλυση των
προβλημάτων που θα εντοπιστούν.
4. Παραγωγή ιδεών/ προτάσεων στα πλαίσιο της Κοινωνικής Καινοτομίας
Στην ενότητα αυτή θα γίνει «εκκόλαψη» ιδεών που να αντιμετωπίζουν ανάγκες/προβλήματα των συμμετεχόντων φορέων και των ομάδων στόχου τους. Θα γίνει επίσης σύνδεση με τη δυνατότητα επιχορήγησης των ιδεών, μέσα από συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προγράμματα.

Ημερομηνία: Δευτέρα 18/04/2016
Διάρκεια: 14:30 μμ – 19:00μμ

Εκπαιδευτές/Συντονιστές Εργαστηρίου:
❖ Γιώργος Ησαϊας
❖ Άννα Ξυνιστέρη

Κόστος συμμετοχής: 65Ευρώ + ΦΠΑ

Χώρος Διεξαγωγής: Hub Nicosia
Ταγματάρχη Δημήτρη Πουλίου 33, 1101
Λευκωσία

Για πληροφορίες
και συμμετοχές
μπορείτε να επικοινωνήσετε στο
22817900

