
Αριθμός προγράμματος:  2018-1-FR01-KA204-048141 
Το πρόγραμμα  έχει υλοποιηθεί με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.  Η παρούσα  έκδοση αντανακλά  τις απόψεις μόνο του 

συντάκτη της και η Επιτροπή δε φέρει καμία  ευθύνη για  τυχόν 
χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν. 

  

ΕΤΑΙΡΟΙ  

Boreal Innovation από Γαλλία  

www.boreal-innovation.com  

IDEC από Ελλάδα 

www.idec.gr 

CESIE από Ιταλία 

www.cesie.org  

FAMYLIAS από Ισπανία  

www.famylias.org 

Όμιλος για την Unesco Πειραιώς & 

Νήσων www.unescopireas.gr 

PADIL, Services … a la portee des 

ONG από Τυνησία  

www.padil.ong-tn.org  

 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Παραγωγή στις Κοινωνικές 

Επιχειρήσεις για Μετανάστες και αιτούντες 

Άσυλο» 

ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ FACEBOOK 

https://www.facebook.com/ProjectCREATIVEPRISMA/ 
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Το πρόγραμμα CREATIVE PRISMA  αφορά 

την οριζόντια προτεραιότητα της κοινωνικής 

ένταξης. Απευθύνεται σε μετανάστες και 

πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο με απώτερο 

σκοπό την κατάρτισή τους, έτσι ώστε να 

αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες που θα 

τους επιτρέψουν να έχουν πρόσβαση στην 

απασχόληση στον τρίτο τομέα (μη δημόσιο, 

μη ιδιωτικό τομέα). Το προτεινόμενο θέμα 

είναι η κατάρτιση στην κοινωνική 

επιχειρηματικότητα στους τομείς της μόδας 

και της δημιουργικής βιομηχανίας. Καθώς οι 

κοινωνικές επιχειρήσεις έχουνε στόχους και 

αποστολές που σχετίζονται με μη εμπορικούς 

σκοπούς, μπορούν να αποτελέσουν μια πιο 

φιλική, πιο βιώσιμη και πιο προσιτή λύση 

εύρεσης εργασίας ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Η 

δημιουργική βιομηχανία βοηθά τους 

μετανάστες, τους πρόσφυγες και τους 

αιτούντες άσυλο να διατηρήσουν την 

πολιτιστική ταυτότητα της πατρίδας τους, ενώ 

παράλληλα τους δίνει ένα διαβατήριο 

ενσωμάτωσης στην κοινωνία υποδοχής. Το 

να απασχολούνται σε αυτούς τους 

οργανισμούς δε θα τους αποφέρει μόνο 

εισόδημα, αλλά θα τους βοηθήσει να 

διαχειριστούν τις διακρίσεις, το διαχωρισμό, 

την περιθωριοποίηση και τις προκαταλήψεις 

και να προωθήσουν τον διαπολιτισμικό 

διάλογο.  

ΣΤΟΧΟΣ  

Ο στόχος του 

προγράμματος 

CREATIVE PRISMA είναι 

να ενισχύσει την 

εξειδίκευση προσφύγων 

και μεταναστών, 

παρέχοντάς τους φιλικά, 

εύληπτα και καινοτόμα 

εργαλεία καθώς και υλικά 

εύκολα προσβάσιμα, όλα 

ειδικά σχεδιασμένα για 

αυτούς, έτσι ώστε να 

συνδυάζονται με  
δεξιότητες κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας στη 

δημιουργική βιομηχανία. 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Παραγωγή Στις   

Κοινωνικές Επιχειρήσεις για 

Μετανάστες και αιτούντες Άσυλο 
3 είναι τα κύρια Παραδοτέα του προγράμματος: 

• IO1 – Μία «Μελέτη καλών πρακτικών» που θα είναι μία συλλογή 

από πραγματικές ιστορίες μεταναστών, οι οποίοι έχουνε 

καταφέρει να κάνουνε καριέρα ή και να συστήσουν τις δικές τους 

κοινωνικές επιχειρήσεις στη δημιουργική βιομηχανία ή στη 

βιομηχανία της μόδας σε μια χώρα διαφορετική από τη δική τους. 

• IO2 – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με εκπαιδευτικό υλικό πάνω στο 

θέμα της «επιχειρηματικότητας» και της δημιουργικής 

βιομηχανίας ή της βιομηχανίας της μόδας. Αυτό το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα θα καλύψει κάποια γενικά θέματα, όπως το πώς να 

προσεγγίζετε τους πελάτες, πώς να αναπτύσσετε ένα 

επιχειρηματικό σχέδιο, πώς να διαλέγετε επαγγελματικό 

εξοπλισμό κτλ. Επίσης, θα καλύψει κάποια πρακτικά θέματα για 

τη σύσταση μιας κοινωνικής επιχείρησης, που αφορούν για 

παράδειγμα τους επίσημους κανονισμούς, τη νομοθεσία, τις 

διοικητικές διαδικασίες και τη χρηματοδότηση. 

• IO3 – Μια εκπαιδευτική εφαρμογή για κινητό τηλέφωνο. Οι 

μετανάστες και οι πρόσφυγες ή οι αιτούντες άσυλο αποτελούν 

μία κινητή ομάδα-στόχο. Η χώρα που τους φιλοξενεί τη δεδομένη 

στιγμή, ίσως να μην είναι ο τελικός τους προορισμός. Η 

εφαρμογή αυτή θα είναι διαθέσιμη σε 6 διαφορετικές γλώσσες και 

θα παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες ανάλογα με τη χώρα της 

κάθε γλώσσας, σχετικά με τον τρόπο σύστασης μιας 

δημιουργικής επιχείρησης ή μιας επιχείρησης μόδας. 

 


