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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Αυτό το ευρετήριο είναι μέρος του Πρώτου Πνευματικού Προϊόντος του έργου Entre4all. Ο 

σκοπός του έργου Entre4all είναι να δημιουργηθεί εκπαιδευτικό υλικό και ένα κιτ εργαλείων για 

άτομα με αναπηρίες που θα τους επιτρέψουν να αποκτήσουν επιχειρηματικές και ψηφιακές 

δεξιότητες και να ιδρύσουν τη δική τους κοινωνική επιχείρηση. Στο έργο συμμετέχουν οι 

ακόλουθοι έξι εταίροι, όλοι εμπειρογνώμονες στους τομείς της εκπαίδευσης, της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας και της κατάρτισης ατόμων με διάφορες αναπηρίες: Center Ponovne 

Uporabe (Σλοβενία), ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπαιδευτική Συμβουλευτική (Ελλάδα), RIC Novo Μesto 

(Σλοβενία), Equalizent (Αυστρία), Emphasys Center (Κύπρος) και Κέντρο AMEA Άγιος 

Λάζαρος (Κύπρος). 

Ο στόχος του ευρετηρίου ήταν να διερευνήσει την τρέχουσα κατάσταση στην Ευρώπη και τις 

χώρες εταίρους όσον αφορά τις στρατηγικές και τις πολιτικές που αφορούν τα άτομα με 

αναπηρία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, αφενός και αφετέρου να πραγματοποιήσει 

έρευνα σχετικά με τις ανάγκες κατάρτισης στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και τις ψηφιακές 

δεξιότητες για άτομα με αναπηρία. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας αποτελούν τη βάση 

για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος Entre4all και των κοινοτικών κέντρων 

Entre4all. Η πρώτη ενέργεια ήταν μία έρευνα απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τις 

ευρωπαϊκές και τις εθνικές πολιτικές σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες και την κοινωνική 

επιχειρηματικότητα, καθώς και τη συλλογή υφιστάμενων παραδειγμάτων, ορθών πρακτικών 

μαθημάτων στους τομείς της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των ψηφιακών δεξιοτήτων 

που στοχεύουν ειδικά σε άτομα με αναπηρία. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήσαμε τρεις έρευνες με τις ακόλουθες τρεις ομάδες-στόχους: 

εκπαιδευτές ενηλίκων / εκπαιδευτές / κοινωνικούς λειτουργούς, νεαρούς ενήλικες με αναπηρία 

μεταξύ 18 και 30 ετών, και οργανώσεις που ανήκουν σε αυτό τον χώρο συμπεριλαμβανομένων 

εκπαιδευτικών οργανώσεων, oργανώσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες, οργανισμών που 

παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες και άλλα. Ο στόχος των ερευνών 

ήταν να ανακαλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτών και των πιθανών 

συμμετεχόντων για το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του έργου 

Entre4all. Για τις ομάδες στόχο των εκπαιδευτών και των ατόμων με αναπηρία, αναπτύχθηκαν 

δύο ποσοτικά ερωτηματολόγια με ερωτήσεις όπως δημογραφικές πληροφορίες, τη στάση και 

το ενδιαφέρον για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, τις υφιστάμενες ικανότητες στον τομέα 

της επιχειρηματικότητας και των ψηφιακών και οικονομικών δεξιοτήτων, καθώς και επιθυμίες 

και ανάγκες σχετικά με εκπαιδευτικό υλικό του μάθηματος κοινωνικής επιχειρηματικότητας και 

ψηφιακών δεξιοτήτων. 

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με πέντε οργανισμούς στους τομείς της 

εκπαίδευσης, της αναπηρίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας που βασίστηκαν σε 

ερωτήσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών σχετίζοντας παρόμοια θέματα. Για λεπτομέρειες 

σχετικά με τις ομάδες-στόχο και τον τρόπο με τον οποίο ακριβώς έγινε η έρευνα στις τέσσερις 

συμμετέχουσες χώρες, μπορείτε διαβάσετε τις αντίστοιχες διακρατικές εκθέσεις της Αυστρίας, 

της Κύπρου, της Ελλάδας και της Σλοβενίας. 

 

 



 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Για να δούμε το έργο Entre4all στο πλαίσιο της σημερινής κοινωνίας, θα θέλαμε να 

ξεκινήσουμε εισάγοντας τις βασικές πληροφορίες για την κατάσταση των ατόμων με αναπηρία 

και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λεπτομέρειες για την 

κατάσταση στην κάθε χώρα της κοινοπραξίας είναι διαθέσιμες στις εθνικές εκθέσεις των 

χωρών που συμμετέχουν (Αυστρία, Κύπρος, Ελλάδα και Σλοβενία). 

Για το έτος 2018, το 21,7% του πληθυσμού άνω των 16 στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε 

εδραιωμένους περιορισμούς στις δραστηριότητές του λόγω προβλημάτων υγείας (εφεξής 

"άτομα με αναπηρία"). Τα άτομα με αναπηρίες τείνουν να έχουν χαμηλότερο εισόδημα. Από 

το 20% του ευρωπαϊκού πληθυσμού που ανήκουν στην ομάδα με τα υψηλότερα εισοδήματα, 

μόνο το 17,1% έχει αναπηρία, σε σύγκριση με το 24,4% αυτών με μέσο εισόδημα και το 32% 

εκείνων με το χαμηλότερο εισόδημα. Ο συσχετισμός είναι παρόμοιος όσον αφορά το επίπεδο 

εκπαίδευσης. Το 35,7% του πληθυσμού που έχουν λάβει την υποχρεωτική δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση έχουν αναπηρία, σε σύγκριση με το 22,6% αυτών που ανήκουν στην 

δευτεροβάθμια μη-υποχρεωτική  ή μεταδευτεροβάθμια, μη τριτοβάθμια εκπαίδευση και το 

15,6% με την τριτοβάθμια εκπαίδευση1.  

 

Το 2018, το 28,7% του πληθυσμού με αναπηρία διέτρεχε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 

αποκλεισμού, σε σύγκριση με το 19% των ατόμων χωρίς αναπηρία. Τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες βασίζονται έντονα στις κοινωνικές μεταβιβάσεις. Εάν δεν υπήρχαν κοινωνικές 

μεταβιβάσεις, το 68,1% των ατόμων με αναπηρία θα διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας.  

Παρόλο που η απασχόληση μειώνει τον κίνδυνο φτώχειας, υπάρχει φτώχεια στην εργασία. Το 

11% του απασχολούμενου πληθυσμού με αναπηρία κινδύνευε να ζήσει σε συνθήκες 

φτώχειας2. 

Το 2011 το 30% των ατόμων ηλικίας 15-34 ετών με αναπηρία δεν είχαν απασχόληση ούτε 

συμμετείχαν σε κάποια εκπαίδευση ή κατάρτιση, σε σύγκριση με το 15,7% των ατόμων χωρίς 

αναπηρία. 

Λιγότερο από το 10% των ατόμων με ειδικές ανάγκες συμμετέχουν στη διά βίου μάθηση σε 

σύγκριση με το 21% των ατόμων με αναπηρίες3.  

Το 2011, μεταξύ 31,2% και 47,3% των ατόμων με αναπηρίες (ο πρώτος αριθμός αφορά άτομα 

με βασικές δυσκολίες δραστηριότητας και ο δεύτερος αριθμός για άτομα με μακροχρόνια 

προβλήματα υγείας) απασχολούνταν, σε σύγκριση με το 67,5% του πληθυσμού χωρίς 

αναπηρίες. Το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με αναπηρία ήταν μεταξύ 12,1% και 17,4% σε 

σύγκριση με το 9,6% του πληθυσμού χωρίς αναπηρίες4. 

 
 

 

 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/37774.pdf 
2 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/34425 
3 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/34423.pdf 
4 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/34420.pdf 
 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/37774.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/34425
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/34423.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/34420.pdf


 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
 
Ποιες στρατηγικές και πολιτικές για ενήλικες με αναπηρία και κοινωνική επιχειρηματικότητα 

υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο; 

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020 στοχεύει να καταστήσει την Ευρώπη 

χωρίς εμπόδια, να ενδυναμώσει τα άτομα με αναπηρίες και να τους δώσει την ευκαιρία να 

συμμετάσχουν πλήρως στην κοινωνία. Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία είναι ένα 

μέσο, μέσω του οποίου μπορεί να εφαρμοστεί η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 

δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. 

Η στρατηγική για την αναπηρία επικεντρώνεται σε οκτώ τομείς προτεραιότητας: 

προσβασιμότητα, συμμετοχή, ισότητα, απασχόληση, εκπαίδευση και κατάρτιση, κοινωνική 

προστασία, υγεία και εξωτερική δράση 

Η στρατηγική οδήγησε σε αρκετές πρωτοβουλίες όπως ο Ευρωπαϊκός νόμος για την 

προσβασιμότητα, η κατεύθυνση για την προσβασιμότητα στο Διαδίκτυο και ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός για Ειδικές Ανάγκες και Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς 5. Το 2019, η Επιτροπή 

ξεκίνησε την αξιολόγηση της στρατηγικής. Τον Φεβρουάριο του 2020, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο υπέβαλε σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με την ανάγκη για στρατηγική αναπηρίας 

μετά το 20206. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει μια κοινωνική επιχείρηση σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: 

το κοινωνικό αγαθό είναι ο λόγος της εμπορικής δραστηριότητας, τα κέρδη επανεπενδύονται 

για την επίτευξη των κοινωνικών στόχων και η οργάνωση λειτουργεί δημοκρατικά και με 

συμμετοχικό τρόπο. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται κυρίως σε τέσσερις 

τομείς: ένταξη στην εργασία (ατόμων με αναπηρία και ανέργων), προσωπικές κοινωνικές 

υπηρεσίες (υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση κ.λπ.), τοπική ανάπτυξη μειονεκτικών 

περιοχών και άλλων (ανακύκλωση, περιβάλλον, αθλητισμός, επιστήμη πολιτισμού, και τα 

λοιπά.). 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δύο πρωτοβουλίες που στοχεύουν στις κοινωνικές 

επιχειρήσεις: την Πρωτοβουλία Κοινωνικών Επιχειρήσεων και την Πρωτοβουλία Εκκίνησης και 

Αναβάθμισης. 

Η πρωτοβουλία για τις κοινωνικές επιχειρήσεις ξεκίνησε το 2011. Στόχος της είναι η 

υποστήριξη της ανάπτυξης των κοινωνικών επιχειρήσεων, των ενδιαφερομένων στην 

κοινωνική οικονομία και της κοινωνικής καινοτομίας. Η πρωτοβουλία έχει τρεις τομείς εστίασης: 

1) διευκολύνοντας τις κοινωνικές επιχειρήσεις να λάβουν χρηματοδότηση, 2) αύξηση της 

προβολής των κοινωνικών επιχειρήσεων και 3) βελτίωση του νομικού περιβάλλοντος για τις 

κοινωνικές επιχειρήσεις. 

Η Πρωτοβουλία Εκκίνησης και Αναβάθμισης ξεκίνησε το 2016 και στοχεύει στην άρση των 

εμποδίων για την αναβάθμιση των επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά, τη δημιουργία καλύτερων 

ευκαιριών για εταιρική σχέση, εμπορικές ευκαιρίες και δεξιότητες και για τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης στη χρηματοδότηση. 

                                                           
5 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=en 
6 https://www.europarl.europa.eu/committees/de/eu-disability-strategy-post-2020-vote/product-
details/20200226CAN53463 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=en
https://www.europarl.europa.eu/committees/de/eu-disability-strategy-post-2020-vote/product-details/20200226CAN53463
https://www.europarl.europa.eu/committees/de/eu-disability-strategy-post-2020-vote/product-details/20200226CAN53463


 
Λεπτομέρειες σχετικά με τις αντίστοιχες εθνικές στρατηγικές σχετικά με την αναπηρία και την 

κοινωνική επιχειρηματικότητα διατίθενται στις εθνικές εκθέσεις των συμμετεχουσών χωρών 

(Αυστρία, Κύπρος, Ελλάδα και Σλοβενία). 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
Ρωτήσαμε οργανισμούς από τους τομείς της εκπαίδευσης, της αναπηρίας και της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας ποιος είναι ο ορισμός τους για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Εδώ 

βλέπετε μερικές από τις απαντήσεις τους: 

«Η κοινωνική επιχειρηματικότητα αναφέρεται στην επιχειρηματικότητα, η οποία εστιάζει στον 

ίδιο τον εργαζόμενο ως άνθρωπο, τις δυσκολίες του καθώς και την εξασφάλιση των 

δικαιωμάτων του, ενώ ταυτόχρονα το κέρδος έρχεται δεύτερο.» (Κύπρος) 

«Είναι μια μορφή επιχειρηματικότητας που στοχεύει στην επίτευξη ενός κοινωνικού σκοπού 

και στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων, παρά στην επίτευξη ενός οικονομικού 

αποτελέσματος που χρησιμοποιούν ως μέσο επιτυχίας». (Ελλάδα) 

«Ένας κοινωνικός επιχειρηματίας είναι προσανατολισμένος στην ομάδα και δίνει προσοχή 

στην κοινωνική δικαιοσύνη. Έχει πολλές ικανότητες κοινωνικού προσανατολισμού. Ένας 

κοινωνικός επιχειρηματίας είναι συνετά προσανατολισμένος ως προς το κέρδος και διαθέτει 

πολλή κοινωνική ευθύνη και γι 'αυτό δίνει προσοχή στους εργαζομένους και στις διαφορετικές 

ανάγκες και απαιτήσεις τους». (Αυστρία) 

«Επιχειρηματικότητα στην οποία τα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα 

αντιμετωπίζονται με επιχειρηματικό τρόπο με τη συμμετοχή ευάλωτων ομάδων στην επιδίωξη 

της βιώσιμης ανάπτυξης - συμπεριλαμβανομένης μιας εθνικής συνιστώσας που οδηγεί στην 

κοινωνική ευθύνη». (Σλοβενία) 

 

ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 
 
Στην έρευνά μας ρωτήσαμε άτομα με αναπηρίες ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους θα 

γινόταν κοινωνικοί επιχειρηματίες; Εδώ μπορείτε να δείτε τις απαντήσεις τους: 

Έχω τη δική μου επιχείρηση 16% 

Δουλεύω ανεξάρτητα 17% 

Επιλέγω τις δικές μου ώρες εργασίας 29%  

Έχω περισσότερη ελευθερία 38% 

Μπορώ να είμαι δημιουργικός 35% 

Έχω καινοτόμες ιδέες που κανείς άλλος δεν έχει 11% 

Θέλω να συνεισφέρω θετικά στην κοινωνία 27% 

Μπορώ να δημιουργήσω θέσεις εργασίας για άλλους 
ανθρώπους 14% 

Είμαι πρωτοπόρος 3% 

Εμπνέω άλλους / Είμαι πρότυπο για τους άλλους 16% 

Θέλω να βοηθήσω άλλους ανθρώπους 45% 

Άλλο (παρακαλώ γράψτε την απάντησή σας) 0% 



 
Δεν ξέρω ή δεν καταλαβαίνω την ερώτηση 27% 

Καμία απάντηση 1% 

 

Σχήμα 1: Λόγοι για να είσαι κοινωνικός επιχειρηματίας 

 

Οι πιο δημοφιλείς λόγοι για να είναι κάποιος κοινωνικός επιχειρηματίας είναι να θέλουν να 

βοηθήσουν άλλους ανθρώπους (45%), να θέλουν περισσότερη ελευθερία (38%) και να θέλουν 

να είναι δημιουργικοί (35%). Από την άλλη πλευρά, ένας άλλος λόγος που δεν σχετίζεται με 

τον συμμετέχοντα στην έρευνα είναι να είναι πρωτοπόροι (3%). Όλοι οι άλλοι λόγοι κυμαίνονται 

μεταξύ 11% και 29%. Το 27% των συμμετεχόντων στην έρευνα δεν γνώριζαν ή δεν κατάλαβαν 

την ερώτηση. 

Επιπλέον, ρωτήσαμε εμπειρογνώμονες από οργανισμούς στον τομέα της εκπαίδευσης, της 

αναπηρίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας πώς τα άτομα με αναπηρίες θα μπορούσαν 

να ωφεληθούν εάν γίνουν κοινωνικοί επιχειρηματίες. Παρακάτω δείτε τα συμπέρασμα των 

απαντήσεών τους: 

Ορισμένοι ειδικοί ισχυρίστηκαν ότι ορισμένα άτομα με αναπηρία δεν είναι εφικτό να 

απασχοληθούν στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, επομένως δεν υπάρχουν 

πλεονεκτήματα για αυτούς. 

Στα άτομα με αναπηρία που είναι ικανά να γίνουν οι ίδιοι κοινωνικοί επιχειρηματίες ή να 

απασχολούνται στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, οι ειδικοί διακρίνουν 

πλεονεκτήματα στους ακόλουθους τομείς:  

Κοινωνική ένταξη: Οι άνθρωποι μπορούν να αλληλεπιδράσουν με την κοινότητα, να 

αποκτήσουν νέες γνωριμίες και να βελτιώσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες.  

Αυτο-ανάπτυξη: η απασχόληση ή η εργασία ως κοινωνικός επιχειρηματίας συμβάλλει στο 

συναίσθημα ως ίσης συμμετοχής στην κοινωνία. Δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε εισόδημα 

και επομένως να έχετε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Τα άτομα με αναπηρία θα 

αισθάνονταν παραγωγικά καθώς χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους και μπορούν να συμβάλουν 

στην αλλαγή της κοινωνίας με βάση την εμπειρία τους. 

  



 

 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ 

 
Ρωτήσαμε τους συμμετέχοντες στην έρευνα σε ποιο πεδίο θα μπορούσαν να φανταστούν ότι 
εργάζονται ως κοινωνικοί επιχειρηματίες. Εδώ βλέπετε τις απαντήσεις τους: 
 
 

 
Σχήμα 2: Τομείς κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

 

Τα πεδία που είναι ενδιαφέροντα για να γίνει κάποιος κοινωνικός επιχειρηματίας ισορροπούν 

σε όλους τους τομείς μεταξύ 21% και 33% εκτός από την Κοινοτική Ανάπτυξη (16%) και τις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (6%).Ο κοινωνικός τομέας φτάνει με 33% τις περισσότερες 

ψήφους. Το 10% των συμμετεχόντων στην έρευνα δεν γνώριζαν ούτε κατανοούσαν την 

ερώτηση. 
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
 
Ζητήσαμε από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν τις ικανότητές τους στους τομείς των 

επιχειρηματικών δεξιοτήτων, των ψηφιακών δεξιοτήτων και των οικονομικών δεξιοτήτων. 

Εδώ έχετε μια επισκόπηση της αυτό-αξιολόγησής τους: 

Επιχειρηματικές ικανότητες: 

Σχήμα 3: Επιχειρηματικές ικανότητες 

 

Οι συμμετέχοντες αξιολογούν ως επί το πλείστον τις επιχειρηματικές τους ικανότητες ως πολύ 

υψηλές. Ειδικά οι ικανότητες εργασίας με άλλους (84%) και η εστιασμένη παραμονή σε ένα 

έργο (78%) κατέχει την πλειοψηφία. Αντιθέτως, μόνο το 34% διαθέτει την ικανότητα λήψης 

αποφάσεων χωρίς όλες τις πληροφορίες. Όλες οι άλλες ικανότητες κυμαίνονται  από το 44% 

έως το 70% των συμμετεχόντων. 
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Ψηφιακές ικανότητες: 

 
 

Σχήμα 4: Ψηφιακές ικανότητες 

 

 

Συνολικά, οι συμμετέχοντες φαίνεται να έχουν μέσες ψηφιακές ικανότητες. Μερικές ικανότητες 

κατέχονται από τους μισούς ή περισσότερους από τους συμμετέχοντες (π.χ. εύρεση 

πληροφοριών για ερωτήσεις 69%, επικοινωνία με άλλους 53%). Από την άλλη πλευρά, πολλές 

ικανότητες κατέχονται μόνο από συμμετέχοντες θεατών (π.χ. κανόνες πνευματικών 

δικαιωμάτων 24%, κρίνοντας την αξιοπιστία των πληροφοριών 26%). Υπάρχει λοιπόν μια 

βάση ψηφιακών δεξιοτήτων που θέτει η ομάδα-στόχος μας, αλλά άλλες που πρέπει ακόμη να 

αναπτυχθούν. 
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Οικονομικές ικανότητες: 

 
 

Σχήμα 5: Χρηματοοικονομικές ικανότητες 

Γενικά οι συμμετέχοντες εκτιμούν τις οικονομικές τους ικανότητες αρκετά χαμηλές. Για όλες τις 

ερωτήσεις που τέθηκαν, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων λέει από μόνη της ότι δεν διαθέτουν 

αυτές τις ικανότητες. Οι συμμετέχοντες αξιολογούνται ακόμα καλύτερα στους βασικούς 

υπολογισμούς (47% κατέχουν αυτήν την ικανότητα) και αισθάνονται λιγότερο ικανοί στη βασική 

τήρηση βιβλίων (μόνο το 24% κατέχει αυτήν την ικανότητα). 
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ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΔΑΧΘΟΥΝ; 
 
Ρωτήσαμε τους εκπαιδευτές ποια θέματα κατά τη γνώμη τους πρέπει να διδαχθούν σε ένα 

μάθημα για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τις ψηφιακές δεξιότητες. Μπορείτε να δείτε 

τις απαντήσεις τους. 

 
 

Σχήμα 5: Θέματα για εκπαίδευση 

Όλα τα προτεινόμενα θέματα είχαν βαθμολογίες μεταξύ 54% και 71%. Στο 71%, τα κοινωνικά 

μέσα έλαβαν τις υψηλότερες βαθμολογίες, ακολουθούμενο από το μάρκετινγκ 67% και τις 

δεξιότητες ηγεσίας 66%, τη διοίκηση (56%), ενώ οι ανθρώπινοι πόροι (56%) και το εργατικό 

δίκαιο (54%) έλαβαν χαμηλότερες βαθμολογίες. 
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ΠΟΙΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ 
 
Ρωτήσαμε τα άτομα με αναπηρίες και τους εκπαιδευτές σχετικά με τις ικανότητες που κατά τη 

γνώμη τους πρέπει να διδαχθούν σε ένα μάθημα σχετικά με τον κοινωνικό επιχειρηματία και 

τις ψηφιακές δεξιότητες. Μπορείτε να δείτε τις απαντήσεις τους. 

 
 

Σχήμα 6: Ικανότητες που πρέπει να διδαχθούν 

 

Οι εκπαιδευτές θέλουν να διδαχθούν ένα μάθημα Εκπαίδευσης - Εκπαιδευτών σχετικά με την 

παροχή κατάρτισης σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα, κυρίως ψηφιακές ικανότητες 

το 72%, κοινωνικές ικανότητες το 67% και επιχειρηματικές ικανότητες το 65%. Ενδιαφέρονται 

λίγο λιγότερο για τις χρηματοοικονομικές ικανότητες το 49%. 

Τα άτομα με αναπηρία ενδιαφέρονται περισσότερο να μάθουν κοινωνικές ικανότητες (66%) 

και επιχειρηματικές ικανότητες (59%) σε ένα μάθημα για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. 

Ενδιαφέρονται λιγότερο για ψηφιακές ικανότητες (42%) και οικονομικές ικανότητες (31%). 

Επιπλέον, ρωτήσαμε εμπειρογνώμονες από 20 οργανισμούς στον τομέα της εκπαίδευσης, της 

αναπηρίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ποιες ικανότητες κατά την άποψή τους 

πρέπει να είναι η κατάρτιση σε άτομα με αναπηρίες σχετικά με τις κοινωνικές επιχειρηματικές 

και ψηφιακές δεξιότητες. Ακολουθεί μια σύνοψη των απαντήσεών τους: 

Καθώς οι ειδικοί πιθανότατα έλαβαν υπόψιν  διάφορους βαθμούς αναπηρίας, οι απαντήσεις 

ποικίλλουν αναλόγως από την έκφραση της ανάγκης, από το να αναπτυχθούν βασικές 

δεξιότητες για να χρησιμοποιηθούν σε μια κοινωνική επιχείρηση έως τις πιο προηγμένες 

δεξιότητες για άτομα με αναπηρία που έχουν την ικανότητα να γίνουν οι ίδιοι κοινωνικοί 
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επιχειρηματίες. Μερικοί από τους ειδικούς αμφιβάλλουν αν τα άτομα με αναπηρία είναι ικανά 

να αναπτύξουν ικανότητες στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

 

Οι βασικές δεξιότητες που πρέπει να υπάρχουν  σε μια κοινωνική επιχείρηση οι οποίες 

προσδιορίζονται από τους ειδικούς είναι: δεξιότητες επικοινωνίας, προθυμία εργασίας, η 

ικανότητα να ακολουθεί οδηγίες, διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς και υγείας, 

προσωπική εμφάνιση και υγιεινή, γνώση υπολογιστών, βασική γραφή και μαθηματικά, 

επιμονή, προθυμία για δια βίου μάθηση. 

Για άτομα με αναπηρία που θέλουν να γίνουν οι ίδιοι κοινωνικοί επιχειρηματίες, απαιτούνται 

πιο προηγμένες δεξιότητες: οικονομικές δεξιότητες (π.χ. διαχείριση χρηματοοικονομικών και 

επιδοτήσεων), νομικές δεξιότητες (π.χ. γνώση του νομικού / φορολογικού πλαισίου για τους 

κοινωνικούς επιχειρηματίες), ψηφιακές δεξιότητες, επιχειρηματικές δεξιότητες (π.χ. 

μάρκετινγκ, διαχείριση), προσωπικές δεξιότητες (π.χ. αυτοπεποίθηση και αυτο-μάρκετινγκ) και 

κοινωνικές δεξιότητες (π.χ. δικτύωση, ανάπτυξη συνεργασιών). 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 
Ρωτήσαμε τα άτομα με αναπηρίες και τους εκπαιδευτές ποιες είναι, κατά τη γνώμη τους, οι 
πιο κατάλληλες μέθοδοι διδασκαλίας για την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες σχετικά με τις 
κοινωνικές επιχειρηματικές και ψηφιακές δεξιότητες. Εδώ μπορείτε να δείτε τις απαντήσεις 
τους: 
 

 

Σχήμα 7: Προτιμώμενες μέθοδοι μάθησης 
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Η προτιμώμενη μέθοδος μάθησης μεταξύ των συμμετεχόντων και των εκπαιδευτών ποικίλλει 

λίγο. Για τους συμμετέχοντες που μαθαίνουν σε μια ομάδα λαμβάνουν τις περισσότερες 

ψήφους (66%) και αυτή η μέθοδος έλαβε επίσης πολλές ψήφους με τους εκπαιδευτές  στο 

61%. Οι εκπαιδευτές προτιμούν να μαθαίνουν με έναν μέντορα (73%) και έλαβε μόνο το 53% 

των συμμετεχόντων. Τόσο η εκμάθηση στο σπίτι όσο και από τους εκπαιδευτές, η χρήση του 

εκπαιδευτικού προγράμματος έλαβε ψήφους προβολής από τους συμμετέχοντες στο (30%) 

και στο (15%) αντίστοιχα. 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 
Ρωτήσαμε τα άτομα με αναπηρίες και τους εκπαιδευτές ποιες ασκήσεις προτιμούν για την 
εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες σχετικά με τις κοινωνικές επιχειρηματικές και ψηφιακές 
δεξιότητες. Εδώ μπορείτε να δείτε τις απαντήσεις τους: 
 
 

 
 

Σχήμα 8: Προτιμώμενες ασκήσεις για εκπαίδευση 
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Οι προτιμώμενες μέθοδοι μάθησης μεταξύ των συμμετεχόντων και των εκπαιδευτών 

ποικίλλουν αρκετά. Επίσης τα παιχνίδια και τα βίντεο λαμβάνουν αρκετές ψήφους και από τις 

δύο ομάδες (παιχνίδια: 64% συμμετέχοντες, 68% εκπαιδευτές, βίντεο: 60% συμμετέχοντες, 

74% εκπαιδευτές). Οι συμμετέχοντες ενδιαφέρονται λιγότερο για τις μελέτες περιπτώσεων 

(13%), τα εργαλεία αυτοαξιολόγησης (14%) και τα εγχειρίδια (16%). Οι εκπαιδευτές πιστεύουν 

ότι οι διαγωνισμοί είναι επίσης λιγότερο κατάλληλοι (21%). 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Παρόλο που υπάρχουν στρατηγικές και πρωτοβουλίες για τα άτομα με αναπηρία και την 

κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι στατιστικές δείχνουν ότι 

εξακολουθεί να υπάρχει κενό μεταξύ των στόχων αυτών των στρατηγικών και των στατιστικών 

στοιχείων που σχετίζονται με την πραγματική κατάσταση διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία. 

Όπως καταδεικνύεται στην έρευνά μας, τα άτομα με αναπηρίες έχουν διάφορους λόγους να 

θέλουν να γίνουν κοινωνικοί επιχειρηματίες, όπως το να θέλουν να βοηθήσουν τους 

ανθρώπους και να έχουν περισσότερη ελευθερία. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα τομέων στους 

οποίους τα άτομα με αναπηρίες μπορούν να φανταστούν να γίνουν κοινωνικοί επιχειρηματίες, 

επομένως κάθε εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύσσεται μέσω του έργου θα πρέπει να 

προσαρμόζεται σε διάφορους τομείς. 

Κοιτάζοντας την αυτό-αξιολόγηση των ικανοτήτων από άτομα με αναπηρίες, καθίσταται σαφές 

ποιες ικανότητες μπορούν ήδη να αναπτυχθούν στο μάθημα κατάρτισης (κυρίως 

επιχειρηματικές ικανότητες όπως η δημιουργικότητα, η παραμονή τη συγκέντρωσης στο έργο 

και η εργασία με άλλους) και σε ποιους τομείς μια πιο βασική μεταφορά της γνώσης είναι 

απαραίτητη, δηλαδή ψηφιακές και οικονομικές ικανότητες. Σύμφωνα με τις ειδικές συνεντεύξεις 

μας, ανάλογα με τον βαθμό αναπηρίας των συμμετεχόντων στο μάθημα, η εκπαίδευση πρέπει 

να επικεντρώνεται είτε σε βασικές δεξιότητες, όπως δεξιότητες επικοινωνίας, γνώση 

υπολογιστών, βασική γραφή και μαθηματικά ή σε πιο προηγμένες δεξιότητες όπως νομικές 

δεξιότητες, ψηφιακές δεξιότητες , επιχειρηματικές δεξιότητες και κοινωνικές δεξιότητες. 

Η έρευνα δείχνει ότι το πρόγραμμα σπουδών που θα αναπτυχθεί στο έργο θα πρέπει να 

βασίζεται στις μεθόδους μάθησης με έναν μέντορα, τη μάθηση σε μια ομάδα και έναν 

συνδυασμό μεθόδων και τοποθεσιών. Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της ομάδας-

στόχου, το πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης διάφορες ασκήσεις. 

Συμπερασματικά, η μελέτη και η έρευνα έδειξαν ότι το έργο Entre4all αντιμετωπίζει ένα ζήτημα 

που σχετίζεται με άτομα με αναπηρία, εκπαιδευτές ενηλίκων καθώς και εμπειρογνώμονες στον 

τομέα της αναπηρίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Για να είναι επιτυχές το έργο, θα 

είναι κρίσιμο να ληφθούν υπόψη όλες οι απόψεις τους κατά τις επόμενες φάσεις υλοποίησης 

του έργου. 

 


