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Το Σωματείο Φίλων του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης διοργανώνει το πρώτο
Πολιτιστικό Καφενείο για την περίοδο 2014-15
την
Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014
στις 19:30
στον πολυχώρο του μουσείου με
θ
έμα
:
Κοινωνική Οικονομία: από τον κρατικό πατερναλισμό στη οικονομική ανεξαρτησίαΙστορία, καλές πρακτικές, προοπτικές και προβληματισμοί γύρω από τον θεσμό της
Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Ομιλητής θα είναι ο κ. Λεωνίδας Σκερλετόπολος, τοπικός εκπρόσωπος του κέντρου
έρευνας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας “The Nest”.
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Στην διάρκεια της βραδιάς θα προβληθεί το 1ο Ελληνικό ντοκιμαντέρ με τίτλο “Social
Enterprises Episode 1 Learning From Abroad”
, που γυρίστηκε
το 2013 από το Κέντρο Τhe Nest, στα πλαίσια επίσκεψης Διεθνών εμπειρογνωμόνων στην
Ελλάδα για την ανάπτυξη του θεσμού.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη, και η συζήτηση ανοιχτή.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η κατανόηση και ερμηνεία του Θεσμού της Κοινωνικής
Οικονομίας (Κ.Ο.) και επιχειρηματικότητας. Την ίδια στιγμή που η Ευρώπη έχει στρέψει το
βλέμμα της στην κοινωνική καινοτομία και σχεδιάζει εργαλεία για να στηρίξει τις
πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών, στην Ελλάδα υπάρχει σχετική άγνοια, ενώ
δηλώσεις από πολιτικούς ταυτίζουν τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις ως τις νέες ΜΚΟ. Στόχος
της εκδήλωσης είναι μέσα από ένα συντονισμένο διάλογο οι συμμετέχοντες να
αποκτήσουν γνώσεις γύρω από την έννοια και τους σκοπούς της Κ.Ο. και να μοιραστούν
προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους.

Η συρρίκνωση του Κοινωνικού κράτους και ο κρατικός προσανατολισμός στην λογιστική
ανάπτυξη ενίσχυσαν τις κοινωνικές ανισότητες, την φτώχια και τον κοινωνικό αποκλεισμό,
επαναφέροντας στο προσκήνιο την Κ.Ο. Αρχικώς εμφανίστηκε από διάφορες κοινωνικές
ομάδες περιλαμβάνοντας την Κοινωνία των πολιτών, την Εκκλησία και την ανώτερη τάξη
ενώ στην συνέχεια το κοινωνικό κράτος ανέλαβε πολλές από τις λειτουργίες της. Σήμερα
διανύει τον δεύτερο αιώνα της ζωής της, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και
αποτελεί βασικό στοιχείο στις πολιτικές αναπτυσσόμενων ή μη κρατών. Αιτία, η
κατάρρευση του κοινωνικού κράτους και η ανάγκη για απεξάρτηση του κοινωνικού σκοπού
από κρατική χρηματοδότηση. Έχει κύρια χαρακτηριστικά την συνεργασία, την κοινή
ωφέλεια, την αλληλοβοήθεια, την συμμετοχή και την χρήση των δικτύων.

Ο συνδυασμός επιχειρηματικού πνεύματος και κοινωνικού σκοπού δημιούργησε μια νέα
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γενιά επιχειρηματιών που λειτουργούν ως πράκτορες αλλαγής που παράγουν καινοτόμες
λύσεις σε κοινωνικά προβλήματα. Επιλέγουν ποιον θα βοηθήσουν και με ποιόν θα
δουλέψουν. Δουλεύουν μαζί και για ένα σκοπό. Τα κίνητρά τους δεν είναι οικονομικά, έχουν
άλλο λεξιλόγιο και λειτουργούν εκεί που το κράτος δεν φτάνει και ο επιχειρηματικός
κόσμος αδιαφορεί. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι ανθεκτικές
στην κρίση και πολλά υποσχόμενες για την «αλλαγή του παιχνιδιού» στον επιχειρηματικό
κόσμο. Στην ιδανική μορφή της η κοινωνική επιχείρηση εκφράζει την ανησυχία της
κοινωνίας των πολιτών με τρόπο που δυνητικά εξασφαλίζει βιώσιμο εισόδημα
θωρακίζοντας την βιωσιμότητα του κοινωνικού σκοπού.

Μερικές ερωτήσεις που προκύπτουν είναι αν η οικονομία ξαναγεννιέται ή επιστρέφει στις
ρίζες της; Ποιος είναι ο ρόλος της Κ.Ο. και τι μπορεί να προσφέρει; Τι ρόλο παίζει ο
εθελοντισμός και πόσο απέχει η εθελοντική προσφορά από την εθελοντική εργασία;
Παράλληλα σημαντικά θέματα είναι η αναγνώριση των εμπόδιων για την ανάπτυξη της και
ο κατασταλτικός χαρακτήρας των κρατικών επιδοτήσεων στην πορεία ανάπτυξης του
θεσμού. Αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα θα συζητήσουμε στο «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» μας με θέμα
την Κοινωνική Οικονομία.

Την συζήτηση συντονίζει ο Σκερλετόπουλος Λεωνίδας ως τοπικός εκπρόσωπος του κέν
τρου έρευνας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας “The Nest”
. Η The Nest δραστηριοποιείται από το 2003, στην ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων με
έδρα στο Λονδίνο, και από το 2011 στην Ελλάδα με την συμβολή της στην διαμόρφωση του
Νομού για την Κοινωνική Οικονομία (Ν. 4019/2011). Υποστηρίζει την ανάπτυξη του θεσμού
μέσω της δομής υποστήριξης, δημιουργίας, δικτύωσης και χρηματοδότησης με τη μορφή
θερμοκοιτίδας.
Την συζήτηση θα πλαισιώσουν κοινωνικοί επιστήμονες της πόλης μας δίνοντας
βήμα για ένα δημιουργικό διάλογο.

Γενικότερα το πολιτιστικό καφενείο του Σωματείου Φίλων Ε.Μ.Θ. έχει ως σκοπό:
• την συμμετοχή των πολιτών σε δημιουργικούς διαλόγους γύρω από σημαντικά και
επίκαιρα θέματα όπου μπορούν να μοιραστούν τους προβληματισμούς τους με
εμπειρογνώμονες και ειδικούς.

• την συνεργασία με κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής
και αλλοδαπής και αξιοποίηση της γνώσης για το όφελος της κοινότητας
• την ανάδειξη και διατήρηση της γνώσης μέσα από την διασύνδεση των πολιτών με την
ακαδημαϊκή κοινότητα και ειδικούς εμπειρογνώμονες
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