Λευκωσία, 15 Απριλίου 2019

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
19 Απριλίου 2019, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού

Το IHE Innovative Business Services και το Terra Arte, σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ, διοργανώνουν
δωρεάν σεμινάριο για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 στο
κτίριο του ΕΒΕ Λεμεσού. Η εκδήλωση διοργανώνεται στα πλαίσια του έργου INNOVENTER
(Innovative Vocational Social Entrepreneurial Training), που συγχρηματοδοτείται από το
διασυνοριακό ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg BalkanMed 2014-2020 και στο οποίο συμμετέχει
το KEBE ως εταίρος.
Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε νέους επιχειρηματίες και φοιτητές, αλλά και σε όσους
ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Θα διεξαχθεί στην
Ελληνική, ενώ επισυνάπτεται το αναλυτικό πρόγραμμα για ενημέρωση. Θα τηρηθεί αυστηρά
σειρά προτεραιότητας, γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν την
επισυναπτόμενη Δήλωση Συμμετοχής και την αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση
andreasfasoulides@gmail.com το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019.
Καλό είναι όλοι οι συμμετέχοντες να εγγραφούν στην ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα
https://innoventer-cyprus.eu από τώρα για να ήδη εξοικειωμένοι με την πλατφόρμα και να
σημειώσουν το όνομα χρήστη τους στην πιο πάνω Δήλωση Συμμετοχής.
Κεντρική ιδέα του έργου INNOVENTER αποτελεί η δημιουργία ενός προγράμματος
επαγγελματικής κατάρτισης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
ούτως ώστε να αποκτήσουν οι ίδιες καινοτόμο χαρακτήρα, απασχολώντας ταυτόχρονα άτομα
από μειονεκτικές ομάδες ως εργαζόμενους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο
μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου https://innoventer.eu/ ή να επικοινωνήσετε
με τη Δήμητρα Παλάοντα στο ΚΕΒΕ (τηλ. 22889840).
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
Παρασκευή 19/4/2019
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού
Φραγκλίνου Ρούζβελτ 170, 3045 Λεμεσός

09:00 – 09:15

Εγγραφές & Καφές

09:15 – 09:30

Συνοπτική παρουσίαση του έργου INNOVENTER – Χρίστος Νικολαϊδης, IHE

09:30 – 10:00

Εισαγωγή στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα – Χρίστος Νικολαϊδης, IHE

10:00 – 10:30

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Κύπρο – Χρίστος Νικολαϊδης, IHE

10:30 – 10:45

Σχέδιο Μέντοριγκ Innoventer & Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες – Χρίστος
Νικολαϊδης, ΙΗΕ

10:45 – 11:00

Διάλειμμα καφέ

11:00 – 11:30

Πτυχές της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας – Ανδρέας Φασουλίδης, Terra Arte

11:30 – 12:00

Προσδιορίζοντας την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Πράξη – Ανδρέας
Φασουλίδης, Terra Arte

12:00 – 12:30

Συζήτηση

- ΤΕΛΟΣ -
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
«Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
Παρασκευή 19/04/2019
ΕΒΕ Λεμεσού, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός
Παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε και επιστρέψετε την πιο κάτω Δήλωση Συμμετοχής το αργότερο μέχρι
την Τετάρτη 17/04/2019 στον κ. Ανδρέα Φασουλίδη e-mail: andreasfasoulides@gmail.com,
Τηλ. 99539705, 99378673

Ονοματεπώνυμο Συμμετέχοντα:
Όνομα Οργανισμού / Εταιρείας (αν ισχύει):
Τηλ.

Φαξ.

Διεύθυνση:
T.Θυρ.:

Τ.Κωδ.:

Ηλ. διεύθ.:
Όνομα χρήστη στην πλατφόρμα https://innoventer-cyprus.eu:

«Εγώ ο/η _______________________________________________, δηλώνω ότι είμαι άνω των 18 ετών.
☐ Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να χρησιμοποιεί όλα τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα με σκοπό την συμμετοχή στο πιο πάνω
σεμινάριο.
☐ Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να μου αποστέλλει παρόμοιας φύσης με την πιο πάνω εκδήλωση ενημερωτικό υλικό σε μελλοντικό χρόνο.
Ενημερώνομαι ότι δύναται να αναρτηθούν σε ιστοσελίδες ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες ή/και βίντεο από τη
συγκεκριμένη εκδήλωση στις οποίες εμφανίζομαι, για σκοπούς προβολής της εκδήλωσης. Εάν δεν προβώ στη σχετική
εξουσιοδότηση προς το ΚΕΒΕ για τη διατήρηση των δεδομένων μου για μελλοντική επικοινωνία, αυτά θα καταστραφούν με το
πέρας της εκδήλωσης. Πέραν του δικαιώματος απόσυρσης της συγκατάθεσής μου, διαθέτω επίσης τα δικαιώματα πρόσβασης,
διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία των δεδομένων μου, τα οποία μπορώ να
εξασκήσω μέσω γραπτής αίτησης στο ΚΕΒΕ. Διαθέτω επίσης το δικαίωμα καταγγελίας στο Γραφείο Επιτρόπου Προσωπικών
Δεδομένων».

Ημερομηνία: ………………………………………………

Υπογραφή: …………….………………………………………..
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