Αζήλα, 17.11.2014

Υλοποίηζη Έπγος με ηίηλο:
«Ανάπηςξη και Διάσςζη ηηρ Εηαιπικήρ Κοινωνικήρ Εςθύνηρ
ζηα εδαθικά όπια ηος Δήμος Αθηναίων»
Τν Δζληθό Κέληξν Κνηλσληθώλ Δξεπλώλ (ΔΚΚΔ), ζπληνληζηήο εηαίξνο, ζε ζπλεξγαζία κε ην
ΤΔΙ Αζήλαο, ην Ιλζηηηνύην Μηθξώλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Σπλνκνζπνλδίαο
Δπαγγεικαηηώλ Βηνηερλώλ Δκπόξσλ Διιάδνο (ΙΜΔ ΓΣΔΒΔΔ), ην Ιλζηηηνύην Δκπνξίνπ θαη
Υπεξεζηώλ ηεο Δζληθήο Σπλνκνζπνλδίαο ηνπ Δζληθνύ Δκπνξίνπ (ΙΝ.ΔΜ.Υ ΔΣΔΔ), ηελ
Δηαηξεία Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηζκηθήο Σηήξημεο Παιηλλνζηνύλησλ Οκνγελώλ «ΝΟΣΤΟΣ»
(Δ.Κ.Πν.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ), ην Ιλζηηηνύην Δθπαηδεπηηθνύ θαη Δπαγγεικαηηθνύ
Πξνζαλαηνιηζκνύ – Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΚΔΚ ΙΔΚΔΠ), πινπνηνύλ Έξγν
κε ηίηιν: «Ανάπηςξη και Διάσςζη ηηρ Εηαιπικήρ Κοινωνικήρ Εςθύνηρ ζηα εδαθικά όπια
ηος Δήμος Αθηναίων», ζηα πιαίζηα ηεο Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ», ππό ηελ
επηζηεκνληθή επζύλε ηνπ Γηεπζπληή Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΚΔ, Γξ. Γηνλύζε Μπαινύξδνπ. Τν
Έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Εςπωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) θαη ην ζπλνιηθό
ύςνο ρξεκαηνδόηεζήο ηνπ αλέξρεηαη ζηα 525.000,00 € . Η δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ
εθηείλεηαη από ηηο 15/09/2014 έσο θαη ηηο 30/10/2015.
Τν Έξγν ζηνρνζεηείηαη ζηελ αλάπηπμε ελόο κεραληζκνύ δξάζεσλ αλάπηπμεο/πξνώζεζεο ηεο
Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο (δεκηνπξγία κεζνδνινγίαο θαη θαιώλ πξαθηηθώλ γηα ηελ
ελζάξξπλζε κεκνλσκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη δηθηύσλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή
δξάζεσλ αλάπηπμεο/πξνώζεζεο ηεο ΔΚΔ, θαηάξηηζε θαη εμαηνκηθεπκέλε ζπκβνπιεπηηθή
επηρεηξήζεσλ, ζρεδηαζκό θαη αλάπηπμε «εξγαιείσλ» (ελδεηθηηθά: “Αλνηρηό Φόξνπκ
Κνηλσληθήο
Καηλνηνκίαο
θαη
Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο”,
“Ηιεθηξνληθόο
Κόκβνο
Αιιεινβνήζεηαο”, “Πηινηηθή εθαξκνγή ΔΚΔ ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη
θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο”, θ.α), ρσξνζεηείηαη ζηα όξηα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, θαη
πινπνηείηαη από ζύκπξαμε θνξέσλ πνπ εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ηξηγώλνπ
πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμύ ηδησηηθώλ επηρεηξήζεσλ, αθαδεκατθνύ-εξεπλεηηθνύ ηνκέα θαη
θνηλσληθώλ νξγαλώζεσλ όζνλ αθνξά ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε θαη ηηο εθαξκνγέο
ηεο.
Σπγθεθξηκέλα, αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ είλαη ε αλάπηπμε κηαο νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο
αμηνπνίεζεο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο ε νπνία ζα ζπκβάιιεη αθελόο ζηελ
ελδπλάκσζε ησλ ζεζκηθώλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο
θαη ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ ησλ θαηνίθσλ πνπ δνπλ ζηελ γεσγξαθηθή ηνπ πεξηθέξεηα
θαη αληηκεησπίδνπλ ηελ πεξίνδν απηή απμεκέλα πξνβιήκαηα ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο,
αθεηέξνπ ζηελ δηαζύλδεζε θαη ζπλεξγαζία ηδησηηθώλ επηρεηξήζεσλ κε θνηλσληθέο ππεξεζίεο
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/ δνκέο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, θαζώο θαη κε θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη
ζηα εδαθηθά όξηα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ.
Πιεζπζκόο πνπ αλακέλεηαη λα σθειεζεί από ηηο Γξάζεηο ηνπ Έξγνπ είλαη:





ηδησηηθέο/θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο πνπ εδξεύνπλ ή/θαη δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ
Γήκν Αζελαίσλ,
εξγαδόκελνη, δηεπζπληηθά θαη δηνηθεηηθά ζηειέρε ηδησηηθώλ θαη θνηλσληθώλ
επηρεηξήζεσλ πνπ πινπνηνύλ ή ζηνρεύνπλ λα αλαπηύμνπλ δξάζεηο εηαηξηθήο
θνηλσληθήο επζύλεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ,
ζηειέρε ησλ θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ/δνκώλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ.

Τν ππόβαζξν ηνπ Έξγνπ εληνπίδεηαη θαη αμηνπνηεί ηνλ πθηζηάκελν ζεζκηθό ράξηε νξγάλσζεο
θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ Διιάδα (Ν.3852/2010), ν νπνίνο εηζάγεη
έλα λέν πιέγκα αξκνδηνηήησλ ησλ Γήκσλ ζηα πεδία ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ηεο
απαζρόιεζεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, κε ζηξακκέλν ην ελδηαθέξνλ ζηε βειηίσζε ηεο
πνηόηεηαο δσήο ησλ δεκνηώλ θαη ζηελ πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ζε ηνπηθό επίπεδν.

Ιζηνζειίδεο Δηαίξσλ:
ΔΚΚΔ www.ekke.gr
ΤΔΙ ΑΘΗΝΑΣ www.teiath.gr
ΙΜΔ ΓΣΔΒΔΔ www.imegsevee.gr
ΙΝ.ΔΜ.Υ ΔΣΔΔ www.esee.gr
Δ.Κ.Πν.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ www.nostos.org.gr
ΚΔΚ ΙΔΚΔΠ www.iekep.gr
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