Αθήνα 08/05/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υλοποίηςη του Ζργου με τίτλο:
«Επιχορήγηςη του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυςη τησ Εταιρικήσ
Κοινωνικήσ Ευθφνησ ςτα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων»

Το Εκνικό Κζντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), ςυντονιςτισ εταίροσ, ςε
ςυνεργαςία με το ΤΕΙ Ακινασ, το Ινςτιτοφτο Μικρών Επιχειριςεων τθσ
Γενικισ Συνομοςπονδίασ Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδοσ
(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), το Ινςτιτοφτο Εμπορίου και Υπθρεςιών τθσ Εκνικισ
Συνομοςπονδίασ του Εκνικοφ Εμπορίου (ΙΝ.ΕΜ.Υ. ΕΣΕΕ), τθν Εταιρεία
Κοινωνικισ και Πολιτιςμικισ Στιριξθσ Παλιννοςτοφντων Ομογενών
«ΝΟΣΤΟΣ» (Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. «ΝΟΣΤΟΣ), το Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικοφ και
Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ «Ι.Ε.Κ.Ε.Π.», υλοποιοφν το ζργο με
τίτλο: «Επιχορήγηςη του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυςη τησ
Εταιρικήσ Κοινωνικήσ Ευθφνησ ςτα εδαφικά όρια του Δήμου
Αθηναίων», ςτα πλαίςια τθσ Ε.Π. «Ανάπτυξθ Ανκρώπινου Δυναμικοφ».
Το Ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(ΕΚΤ).
Στόχοσ του Ζργου είναι θ ανάπτυξθ ενόσ μθχανιςμοφ δράςεων
ανάπτυξθ/προώκθςθ τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ (δθμιουργία
μεκοδολογίασ και καλών πρακτικών για τθν ενκάρρυνςθ μεμονωμζνων
επιχειριςεων και δικτφων επιχειριςεων για τθν εφαρμογι δράςεων
ανάπτυξθσ/προώκθςθσ τθσ ΕΚΕ, κατάρτιςθ και εξατομικευμζνθ

ςυμβουλευτικι επιχειριςεων, ςχεδιαςμό και ανάπτυξθ «εργαλείων»,
ςτα εδαφικά όρια του Διμου Ακθναίων.
Συγκεκριμζνα, αντικείμενο του Ζργου είναι θ ανάπτυξθ μιασ
ολοκλθρωμζνθσ ςτρατθγικισ αξιοποίθςθσ τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ
Ευκφνθσ θ οποία κα ςυμβάλλει αφενόσ ςτθν ενδυνάμωςθ των
κεςμικών αρμοδιοτιτων του Διμου για τθν καταπολζμθςθ τθσ
φτώχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ των κάτοικων που ηουν ςτθ
γεωγραφικι του περιφζρεια, αφετζρου ςτθ διαςφνδεςθ και
ςυνεργαςία ιδιωτικών επιχειριςεων με κοινωνικζσ υπθρεςίεσ/δομζσ
του Διμου Ακθναίων, κακώσ και με κοινωνικζσ επιχειριςεισ που
δραςτθριοποιοφνται ςτα εδαφικά όρια του Διμου Ακθναίων.
Πλθκυςμόσ που αναμζνεται να ωφελθκεί από τισ Δράςεισ του Ζργου
είναι:
 Ιδιωτικζσ/κοινωνικζσ επιχειριςεισ που εδρεφουν ι/και
δραςτθριοποιοφνται ςτο Διμο Ακθναίων
 Εργαηόμενοι, διευκυντικά και διοικθτικά ςτελζχθ ιδιωτικών και
κοινωνικών επιχειριςεων που υλοποιοφν ι ςτοχεφουν να
αναπτφξουν δράςεισ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ ςτθν περιοχι
του Διμου Ακθναίων
 Στελζχθ των κοινωνικών υπθρεςιών/δομών του Διμου Ακθναίων
Μια από τα Δράςεισ του Ζργου είναι θ επιμόρφωςθ εργαηομζνων,
επαγγελματιών και ςτελεχών ιδιωτικών και κοινωνικών επιχειριςεων,
για κζματα Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ.
Για το λόγο αυτό το Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικοφ και Επαγγελματικοφ
Προςανατολιςμοφ «Ι.Ε.Κ.Ε.Π.», κα υλοποιιςει 50 προγράμματα
επιμόρφωςθσ, διάρκειασ 15 ωρών το κακζνα, για ςυνολικά 1.000 άτομα
το Μάιο και τον Ιοφνιο.

