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Ενημερωτικό
δελτίο

Σχετικά με το έργο
Το
SENIOR+
είναι
ένα
έργο
συνχρηματοδοτούμενο από το Erasmus+
που συγκεντρώνει 6 οργανισμούς από τη
Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Λιθουανία,
την Ελλάδα και την Κύπρο για να
καθορίσουν στρατηγικές και εργαλεία για την
επιχειρηματικότητα των ατόμων άνω των 55
ετών, ιδίως εκείνων που κινδυνεύουν με
αποκλεισμό.

Αρχές του έργου
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.
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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.

Εταίροι

Τι νέο υπάρχει

★

ANS (IT)

www.anzianienonsolo.it
progetti@anzianienonsolo.it
★

Empresas Con Valores (ES)

Λανσάρισμα της ιστοσελίδας

www.cvalores.org

Τον Απρίλιο του 2022 λανσάραμε η
ιστοσελίδα
του
έργου:
www.seniorplusproject.eu

info@cvalores.org

Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα
μοιραστούμε
την
πορεία
και
τα
αποτελέσματα αυτού του έργου Erasmus+,
διάρκειας 30 μηνών, που στόχο έχει να
ενισχύσει την επιχειρηματικότητα σε άτομα
ηλικίας άνω των 55 ετών.

★

E-SENIORS (FR)

www.eseniors.eu
contact@eseniors.eu
★

Hearthands Solutions Limited (CY)

www.hearthands.solutions
Info@Hearthands.Solutions
★

IDEC (GR)

www.idec.gr

Πρώτη συνάντηση των
εταίρων

info@idec.gr

Οι
εταίροι
του
έργου
SENIOR+
συναντήθηκαν διαδικτυακά το Φεβρουάριο
του 2022 για την εκκίνηση του έργου και την
προετοιμασία του kick-off meeting που θα
πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία το
Μάϊο στην Ισπανία. Η συνάντηση ήταν μια
ευκαιρία για τους εταίρους να γνωριστούν
καλύτερα και να συζητήσουν για τα πρώτα
βήματα του έργου.

www.lpf.lt

★

Social Innovation Fund (LT)

sif@lpf.lt

Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη δημιουργία της
παρούσας έκδοσης δεν συνιστά την έγκριση των
περιεχομένων της παραπάνω, τα οποία αντανακλούν μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε δυνατή χρήση των
περιεχόμενων πληροφοριών

