ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
Πολιτιστικό Κέντρο Αμπελοκήπων “Καραπάντσειο”
Συνέδριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
Για πρώτη χρονιά το InfinityGreece διοργανώνει ένα συνέδριο με σκοπό να γίνει
θεσμός. Το 1ο Συνέδριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 2 Απριλίου 2022 στις 11:00 στο “Καραπάντσειο” Πολιτιστικό Κέντρο
Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.
Η κοινωνική επιχειρηματικότητα έχει ως σκοπό την επιδίωξη ενός κοινωνικού
στόχου, μέσω της δημιουργίας κοινωνικής αξίας και στοχεύει στην επίλυση πιεστικών
κοινωνικών προβλημάτων όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η φτώχια ή η
εκπαίδευση. Στόχος του Συνεδρίου είναι να αναλυθεί ο όρος κοινωνικής
επιχειρηματικότητας, να εξηγηθεί στο ευρύ κοινό ποια είναι η διαφορά του σε σχέση
με την “κλασική” έννοια του επιχειρείν, και ποιες μπορεί να είναι οι επαγγελματικές
προοπτικές σε αυτόν τον τομέα.
Πρόγραμμα:
11:00 - 11:15: Προσέλευση και εγγραφές
11:15 - 11:45: Τι είναι η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα; - Μαρία Γραμματικοπούλου
11:45 - 12:30: ‘Βιώνοντας την ιστορία και τον πολιτισμό’ - Χριστίνα Π.Βρακά
12:30 - 13:00: Coffee Break
13:00 - 13:30: Η ανάγκη και τα κίνητρα της δημιουργίας μιας ΚΟΙΝΣΕΠ, μέσα από
την εμπειρία της ΚΟΙΝΣΕΠ Εργαστήρι Χωρίς Σύνορα - Σοφία Κυπριανίδου
13:30 - 14:00: Ενίσχυση των νέων μέσα από την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ειρήνη Καλπαξίδου
14:00 - 14:30: Coffee Break
14:30 - 16:30: Panel Discussion

Λίγα λόγια για το InfinityGreece
Το InfinityGreece είναι ένας οργανισμός νεολαίας δημιουργικού χαρακτήρα που
ξεκίνησε ως φοιτητική εθελοντική ομάδα στη Θεσσαλονίκη το 2014. Το όραμα του
οργανισμού είναι να παρέχεται ένας ασφαλής χώρος έκφρασης στην νεολαία της
πόλης, όπου κάθε νέος θα λαμβάνει δημιουργικά ερεθίσματα στον τομέα των Media,
θα αναπτύσσεται προσωπικά, θα διευρύνει τους ορίζοντές του και θα μαθαίνει
εμπειρικά αφήνοντας το στίγμα του στην τοπική κοινωνία.

Βασικές Πληροφορίες
Συνέδριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
Σάββατο 02 Απριλίου 2022
Πολιτιστικό Κέντρο Αμπελοκήπων “Καραπάντσειο”, Μεγάλου Αλεξάνδρου
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Διάρκεια: 11:00-16:00
Κράτηση θέσης: bit.ly/synedriokoinsep
Email Επικοινωνίας: info@infinitygreece.com
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 694 584 0494

Υπό την αιγίδα του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης

