
 

 
 

 

 

Δελτίο τύπου: 22.01.2020:  

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ Entre4all (2019-1-S101-KA204-060426) στοχεύει να 

διδάξει στα άτομα με αναπηρίες πώς να γίνουν κοινωνικοί επιχειρηματίες. 

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από 6 Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς: Center Ponovne Uporabe 

(Σλοβενία), RIC Novo Mesto (Σλοβενία), Emphasys Centre (Κύπρος), Equalizent (Αυστρία), 

Kentro AMEA Agios Lazaros (Κύπρος) και DIMITRA Education & Consultung (Ελλάδα) οι 

οποίοι είναι ειδικοί στους τομείς της εκπαίδευσης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.  

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση για Αναπηρίες του ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας), από 

το 2011 περίπου το 15% του Ευρωπαϊκού πληθυσμού έχει κάποιου είδους αναπηρία. Τα άτομα με 

αναπηρίες αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια και προκαταλήψεις στην αγορά εργασίας. Στατιστικά, τα 

άτομα αυτά είναι πιο πιθανό να μείνουν άνεργα, να κερδίζουν λιγότερα χρήματα και να βιώσουν 

διακρίσεις στον επαγγελματικό χώρο. Ωστόσο, έχουν τις ίδιες πιθανότητες με τα άτομα χωρίς 

αναπηρίες να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι.  

Η ανάγκη για ανεξαρτησία και η αυτονομία οδηγεί τα άτομα με αναπηρίες να διεκδικούν μια θέση 

εργασίας μέσω της αυτοαπασχόλησης. Η αυτοαπασχόληση παρέχει μια αίσθηση αυτο-

ενδυνάμωσης, διότι οι επιχειρηματίες είναι πιο πιθανό να ενσωματωθούν, τόσο κοινωνικά όσο και 

οικονομικά. Δυστυχώς, τα άτομα με αναπηρία που θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν 

εμπόδια όπως έλλειψη γνώσεων ή δεξιοτήτων, έλλειψη κατάλληλων και προσβάσιμων υπηρεσιών 

υποστήριξης των επιχειρήσεων, διακρίσεις από καταναλωτές και ούτω καθεξής. Το Entre4all 

στοχεύει στην άρση ορισμένων εμποδίων. 

Γιατί η επιλογή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας; Η κοινωνική επιχειρηματικότητα αντιμετωπίζει 

τις πιεστικές κοινωνικές προκλήσεις και ανάγκες με καινοτόμους τρόπους. Επικεντρώνεται στον 

κοινωνικό αντίκτυπο και προσεγγίζει ευάλωτες ομάδες. 

Το Entre4all στοχεύει να επιτρέψει στα άτομα με αναπηρία να αποκτήσουν ψηφιακές και 

επιχειρηματικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να γίνουν κοινωνικοί επιχειρηματίες. Το 

Entre4all θα αναπτύξει προσβάσιμους πόρους όπως μια διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα με 

εκπαιδευτικές ενότητες και φόρουμ συζήτησης, μια βάση δεδομένων με μαθησιακούς πόρους και 

έναν χάρτη πρωτοβουλιών κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσα στην Ευρώπης. Επιπλέον, τα 

κοινοτικά κέντρα Entre4all θα ανοίξουν για άτομα με αναπηρία για να τους δώσουν την ευκαιρία 

να συναντηθούν, να ανταλλάξουν ιδέες και να βρουν υποστήριξη. Το Entre4all θα προσφέρει ένα 

εκπαιδευτικό σεμινάριο για άτομα που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ψηφιακές και 

επιχειρηματικές δεξιότητες. 

«Ως Emphasys Centre στοχεύουμε να υποστηρίξουμε τα άτομα με αναπηρία, προκειμένου να 

αξιοποιήσουμε τις ικανότητες, τα ταλέντα και τα ενδιαφέροντά τους με σκόπιμο τρόπο, για να έχει 

αντίκτυπο σε αυτούς, καθώς και στις οικογένειες τους ή στην κοινότητα στην οποία ζουν. Η 

απόκτηση νέων ικανοτήτων, όπως επιχειρηματικών και ψηφιακών, μπορούν να βελτιώσουν τη 

δημιουργικότητά αυτών των ατόμων, ανοίγοντας νέες οδούς εισόδου στην αγορά εργασίας, τόσο 



 

 
 

ως εργαζόμενοι όσο και ως επιχειρηματίες σε μια κοινωνική επιχείρηση, υποστηρίζοντας έτσι την 

τοπική τους κοινότητα. Στόχος μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής 

στα άτομα με αναπηρίες σε όλους τους τομείς, τόσο ως ενεργούς πολίτες, όσο και ως μέλη της 

ψηφιακοποιημένης οικονομίας στην οποία ζούμε», δηλώνει ο Άθως Χαραλαμπίδης, Διευθυντής του 

Emphasys Centre. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος Entre4all στο 

https://www.Entre4all.eu/ ή ακολουθείστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: στο Facebook 

(https://www.facebook.com/Entre4all/ ),  Instagram (https://www.instagram.com/Entre4all/ ) ή 

YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCFcWIxhCtF-63fsS5mlcIrQ). 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Οργανισμός: Emphasys Centre, Κύπρος 

Υπεύθυνος: Άθως Χαραλαμπίδης 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@emphasyscentre.com 

Ιστοσελίδα: https://emphasyscentre.com/  
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