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ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ #1, ΑΠΡΊΛΙΟΣ 2022
SENIOR+: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΈΣ ΚΟΙΝΌΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΏΝ ΕΥΚΑΙΡΙΏΝ
ΓΙΑ ΑΝΈΡΓΟΥΣ ΆΝΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΏΝ ΜΈΣΩ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ.
Το SENIOR+ συγκεντρώνει 6 οργανισμούς από τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη
Λιθουανία, την Ελλάδα και την Κύπρο, πρόθυμους να συνεργαστούν ώστε να ορίσουν
στρατηγικές και εργαλεία για την επιχειρηματικότητα των ατόμων ηλικίας 55+,
ειδικότερα για όσους βρίσκονται σε κίνδυνο αποκλεισμού.
Η κοινοπραξία του προγράμματος Senior+ είναι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει τη νέα ιστοσελίδα του
προγράμματος: www.seniorplusproject.eu. Μέσω της διαδικτυακής αυτής πλατφόρμας θα μοιραζόμαστε όλα τα
βήματα και τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ διάρκειας 30 μηνών, χρηματοδοτούμενο
από τη Γαλλική Εθνική Μονάδα Συντονισμού, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση της ζωής των ατόμων ηλικίας άνω
των 55 ετών, μέσω της εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών στον τομέα της επιχειρηματικότητας.
Το Ευρωπαϊκό εργατικό δυναμικό μεγαλώνει: το ποσοστό του εργατικού πληθυσμού ηλικίας μεταξύ 55 και
69 ετών αυξήθηκε κατά 26.5% στο διάστημα από το 1987 μέχρι το 2010. Ωστόσο, όλο και λιγότεροι άνθρωποι
μεγαλύτερης ηλικίας εμπλέκονται στην επιχειρηματικότητα, και ειδικότερα γυναίκες, ενώ οι εταιρείες
τους δεν είναι εξίσου προσανατολισμένες στην ανάπτυξη όσο εκείνες νεότερων σε ηλικία επιχειρηματιών.
Δεδομένα του Global Entrepreneurship Monitor συνιστούν ότι οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, όπως και οι
επιχειρηματίες του ενήλικου πληθυσμού, καθοδηγούνται περισσότερο από ευκαιρίες, παρά από ανάγκη.
Ωστόσο, η κρίση της πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19) δύναται να αλλάξει αυτά τα δεδομένα και να ωθήσει
περισσότερα άτομα άνω των 55 τα οποία έχασαν τη δουλειά ή το εισόδημά τους λόγω της πανδημίας στο να
αρχίσουν τη δική τους επιχείρηση.
Πολλές μελέτες έχουν αναγνωρίσει το ρόλο της επιχειρηματικότητας στην καταπολέμηση της φτώχειας,
επιτρέποντας σε άτομα από μη προνομιούχο υπόβαθρο, όπως μεγαλύτεροι ενήλικες ηλικίας άνω των 55 ετών ,
να ξεφύγουν από τις χαμηλότερες αυτές θέσεις και να βρουν τη δική τους λύση στην ανεργία ή στις διακρίσεις
της αγοράς εργασίας. Ταυτόχρονα με την απόκτηση των νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων που είναι απαραίτητες
για την επιχειρηματικότητα, οι κοινωνικές αυτές ομάδες πρόκειται να εκπαιδευτούν στην απόκτηση κοινωνικών
αξιών μέσω των δραστηριοτήτων μίας επιχείρησης.
Χάρη στο SENIOR+, η σύγκλιση κοινωνικών και επιχειρηματικών φορέων θα οδηγήσει στον εντοπισμό
εξειδικευμένων τμημάτων της αγοράς σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς. Ευάλωτοι μεγαλύτεροι ενήλικες
ηλικίας 55+ ετών θα δημιουργήσουν ανοιχτές κοινωνικές επιχειρήσεις για να καλύψουν τις ανάγκες αυτές,
κάτι που κατά συνέπεια θα δημιουργήσει έναν ισχυρό δεσμό μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, δηλαδή των
μεγαλύτερων ενηλίκων ηλικίας 55+ και των επαγγελματιών.

ΟΙ ΕΤΑΊΡΟΙ ΤΟΥ SENIOR+ ΘΑ ΣΧΕΔΙΆΣΟΥΝ:
1. Μία μεθοδολογική εργαλειοθήκη που θα συσχετίσει επιχειρηματικούς και κοινωνικούς επαγγελματίες σε
προγράμματα επιχειρηματικότητας

2. Ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ενίσχυση των ψηφιακών
ικανοτήτων και δεξιοτήτων οι οποίες συμβάλλουν στην επιχειρηματικότητα
3. Μία ψηφιακή τράπεζα με επιχειρηματικές ιδέες για άτομα ηλικίας 55+, γεμάτη με
βιώσιμα, ταχέως κερδοφόρα και με υψηλό δείκτη αναπαραγωγής πιθανά επιχειρηματικά
μοντέλα
4. Ένα ψηφιακό περιβάλλον για επιχειρηματική επώαση και καθοδήγηση, το οποίο
θα εντοπίσει και θα οργανώσει ψηφιακά εργαλεία και υπάρχουσες λύσεις για την
υποστήριξη βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων .
Το εναρκτήριο meeting του προγράμματος SENIORS+ πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά
στις 8 Φεβρουαρίου 2022. Κατά τη διάρκειά του, οι εταίροι παρουσίασαν το σχέδιο
εργασίας, γνωρίστηκαν, έμαθαν περισσότερα για τα επιμέρους εθνικά πλαίσια και
συμφώνησαν για τις αρμοδιότητές τους. Η κοινοπραξία παροντικά προχωράει στη
συλλογή πληροφοριών από τους επαγγελματίες για τη μεθοδολογική εργαλειοθήκη.
Το SENIOR+ περιλαμβάνει μία ομάδα 6 εταίρων, οι οποίοι προέρχονται από 6
διαφορετικές χώρες (Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρος, Ισπανία, Λιθουανία, Γαλλία):
IDEC (GR)
www.idec.gr
info@idec.gr
Hearthands Solutions Limited (CY)
www.hearthands.solutions
Info@Hearthands.Solutions
Social Innovation Fund (LT)
www.lpf.lt
sif@lpf.lt
Empresas Con Valores (ES)
www.cvalores.org
info@cvalores.org
Anziani e non solo (IT)
www.anzianienonsolo.it
progetti@anzianienonsolo.it
E-SENIORS (FR)
www.eseniors.eu
contact@eseniors.eu

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΔΟΤΕΣ
• Για να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα SENIOR+ και να συμμετέχετε στις δραστηριότητές του ακολουθήστε το σύνδεσμο
www.seniorplusproject.eu
• Το Senior+ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό τη Συμφωνία Επιχορήγησης: Erasmus+ 2021-1-FR01-KA220ADU-000028272
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δε συνιστά έγκριση των περιεχομένων της, τα οποία αντικατοπτρίζουν
μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για όποια χρήση δύναται να γίνει στις περιεχόμενες πληροφορίες.

