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Πληροφόρηση Εργοδοτών σε Θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
(Ε.Κ.Ε.)

Αγαπητέ/ή κύριε/α,
Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» µε Συντονιστή
Εταίρο το ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ, υλοποιεί το έργο «Πολιτισµός: Η δηµιουργική πλευρά
της επιχειρηµατικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη».
Με περιοχή παρέµβασης την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, το έργο αφορά
στην προετοιµασία 130 ανέργων που προέρχονται από τους τοµείς του πολιτισµού.
Ειδικότερα, µέσα από δράσεις επαγγελµατικής κατάρτισης, για την απόκτηση
επαγγελµατικών και οριζόντιων προσόντων, αλλά και δράσεις συµβουλευτικής
πληροφόρησης, υποστήριξης και δικτύωσης των ωφελουµένων ανέργων
υποστηρίζονται προκειµένου είτε να ασκήσουν επιχειρηµατικές δραστηριότητες είτε να
στελεχώσουν υφιστάµενες επιχειρήσεις, ανταποκρινόµενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις
τους.
Το έργο «Πολιτισµός: Η δηµιουργική πλευρά της επιχειρηµατικότητας και της
απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη» αποτελεί ένα εγχείρηµα συνένωσης των δυνάµεων
των τοπικών επιχειρηµατικών και αναπτυξιακών φορέων, µε στόχο τη διεύρυνση και
βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού στους τοµείς του
σύγχρονου πολιτισµού, προκειµένου να αντιµετωπιστεί η ανεργία σε επαγγέλµατα
σχετικά µε τον πολιτισµό (π.χ. αρχαιολόγοι, εικαστικοί, συντηρητές έργων τέχνης,
µουσικοί, τεχνικοί κινηµατογράφου και τηλεόρασης, κλπ).
Επιπλέον, το έργο αποσκοπεί µέσα από δράσεις δικτύωσης να παρέχει στους
εργοδότες ενηµέρωση και πληροφόρηση σχετικά µε σύγχρονα θέµατα διαχείρισης
προσωπικού. Ειδικότερα, το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, ως εταίρος
συµµετέχει στην υλοποίηση της Δράσης 34 «Προώθηση της Δικτύωσης του Σχεδίου
µε Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.)» στο πλαίσιο της οποίας θα
πραγµατοποιηθεί συνάντηση εργασίας για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα
όρια της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Αντικείµενο της συνάντησης είναι η
εξοικείωση των επιχειρηµατιών µε την έννοια και τις πρακτικές της εταιρικής

κοινωνικής ευθύνης, ως εργαλείο απόκτησης συγκριτικού πλεονεκτήµατος στη
σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά.
Δεδοµένου ότι, η Ε.Κ.Ε. αποτελεί σύγχρονη επιχειρηµατική στρατηγική και φιλοσοφία
που αφορά τόσο τις µεγάλες όσο και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, σας καλούµε να
συµµετάσχετε στην εν λόγω συνάντηση εργασίας.
Η συνάντηση είναι προγραµµατισµένη να υλοποιηθεί στις 21 Νοεµβρίου 2014, και ώρα
12:00, στην αίθουσα Παύλος Ζάννας (5ος όροφος, κτίριο Ολύµπιον-Πλ. Αριστοτέλους
10)
Οι επιχειρηµατίες που επιθυµούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συµµετοχής,
προκειµένου να ενηµερωθούν σε επιµέρους ενότητες και θέµατα Ε.Κ.Ε., µπορούν να
επικοινωνήσουν µε τον κύριο Νότη Φόρσο, τηλ. 2310 378408, e-mail:
forsos@filmfestival.gr
Το έργο είναι ενταγµένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναµικού» του ΕΣΠΑ και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο).
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