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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 Πρόσκληση συμμετοχής στην εκδήλωση COOP-Συνεργασίες & Ευκαιρίες

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου και η ΑμΚΕ «ΑθηνάΚοινωνική Μέριμνα», ως εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΘριασίαΝέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση», για την υλοποίηση του
Τοπικού Σχεδίου Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την
Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»,
διοργανώνουν την πολυθεματική εκδήλωση με τίτλο:

“COOP-Συνεργασίες & Ευκαιρίες”
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015, με ώρα
έναρξης 11:00, στην Αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, στον 3ο όροφο του
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ασπροπύργου (Αλέκου Παναγούλη 13,
πλατεία Αγίου Δημητρίου, Ασπρόπυργος).
Σκοπός της εκδήλωσης “COOP-Συνεργασίες & Ευκαιρίες”, είναι να
αναδειχθούν οι δυνατότητες συνεργασίας, που -μέσα από την εμπειρία της
υλοποίησης του Τοπικού Σχεδίου Δράσης- έχουμε διαγνώσει ότι υπάρχουν,
στην περιοχή του Θριάσιου πεδίου. Έμφαση θα δοθεί στο πλαίσιο
συνεργασίας των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, με
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, στην κατεύθυνση της αξιοποίησης της
πολιτιστικής κληρονομιάς του Θριασίου, μέσα από κατάλληλες συνέργειες,
καθώς και στην αξιοποίηση των τρεχουσών χρηματοδοτικών ευκαιριών.

Συγκεκριμένα πρόκειται να υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις:
Ημερίδα: Ανάδειξη συνεργασιών Κοινωνικών Επιχειρήσεων,
δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα
Εταίρος υλοποίησης: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ασπροπύργου

COOP

(στο πλαίσιο της ΔΡΑΣΗ 5 – Δικτύωση νέων επιχειρηματιώνΥποστήριξη συνεργατικών σχημάτων)
Κλαδικό Εργαστήρι, με θέμα: Συνέργειες, για την ανάδειξη της
πολιτιστικής κληρονομιάς στο Θριάσιο και την ενίσχυση της
απασχόλησης
Εταίρος υλοποίησης: ΑμΚΕ «Αθηνά-Κοινωνική Μέριμνα»
(στο πλαίσιο της ΔΡΑΣΗ 4 – Δικτύωση για δημιουργία τοπικών
συμμαχιών-Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης)
Θεματικό Εργαστήρι με θέμα:
«Χρηματοδοτικές ευκαιρίες κοινωνικών
και μικρομεσαίων επιχειρήσεων*. Υπάρχουν στα αλήθεια;».
Εταίρος υλοποίησης: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ασπροπύργου
(στο πλαίσιο της ΔΡΑΣΗ 5 – Δικτύωση νέων επιχειρηματιώνΥποστήριξη συνεργατικών σχημάτων)

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι ωφελούμενες της Πράξης, καθώς και όλες οι
κοινωνικές επιχειρήσεις, τοπικές επιχειρήσεις, επαγγελματικές οργανώσεις και
εργοδοτικοί φορείς, οργανισμοί προώθησης της ισότητας, μεταξύ ανδρών και
γυναικών, φορείς και υπηρεσίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις, και φορείς που υλοποιούν άλλα προγράμματα, των Δήμων
Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μεγάρων, να τιμήσουν με την παρουσία
τους την προσπάθεια, συμμετέχοντας στις εργασίες της πολυθεματικής
εκδήλωσης.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
*Παράκληση, για δημοσίευση, μετάδοση, προβολή.
*Θερμές ευχαριστίες, για τη συνεργασία.

