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Εισαγωγή
Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την επίτευξη του
στόχου της έξυπνης, βιώσιμης και συμπεριληπτικής ανάπτυξης όπως ορίζεται στη στρατηγική
της Ευρώπης για το 2020.
Η έναρξη μιας επιχείρησης παραμένει ένα δύσκολο εγχείρημα και υπάρχει ουσιαστική ανάγκη
για την στοχευμένη υποστήριξη των μελών ευάλωτων κοινωνικά ομάδων που επιχειρούν να
ξεκινήσουν τη δική τους επιχειρηματική πρωτοβουλία.
Παρά το εύρος των διαθέσιμων υπηρεσιών υποστήριξης για άτομα εντός των ομάδων στόχων
και το εύρος των διαθέσιμων υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης, υπάρχει πραγματική
έλλειψη πρόβλεψης για την υποστήριξη ατόμων από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
Το έργο Erasmus+ Στρατηγική Σύμπραξη για την Εκπαίδευση Ενηλίκων “Access Enterprise”
επιδιώκει να αναπτύξει στρατηγικές μεταξύ κρατών μελών προκειμένου να υποστηρίξει
ευάλωτες κοινωνικά ομάδες στην ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και να
βοηθήσει τους εκπαιδευτές ενηλίκων, τους συμβούλους επιχειρήσεων και τα στελέχη
υποστήριξης επιχειρηματικότητας να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να μπορούν
να υποστηρίξουν όλους όσους ενδιαφέρονται να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση.

Το έργο Access Enterprise τελεί υπό το συντονισμό του Merseyside Expanding Horizons
(Ηνωμένο Βασίλειο - ΗΒ) ενώ οι εταίροι του έργου προέρχονται από την Ισπανία (Formacion
para el disarrollo e insercion, sociedad limitada), την Πορτογαλία (Aproximar-cooperativa de
solidariedade social), τη Λιθουανία (SIF -Socialiniu Inovaciju Fondas ), την Ελλάδα (Athens
Lifelong Learning institute) και τη Ρουμανία (Centru Pentru Promovarea Invatarii Permanente
Timisoara Asociatia).
Το έργο αναπτύσσει τα ακόλουθα τρία Πακέτα Εργασίας:

ΠΕ1 Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις υπάρχουσες υπηρεσίες
υποστήριξης της επιχειρηματικότητας για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

ΠΕ2 περιεχόμενο εκπαίδευσης για συμβούλους επιχειρήσεων / εκπαιδευτές
επιχειρηματικότητας ειδικά προσανατολισμένο στις ανάγκες ευπαθών κοινωνικά
ομάδων.

ΠΕ3 Εργαλεία αξιολόγησης αντίκτυπου και βιωσιμότητας
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Το έργο απευθύνεται σε:
Άτομα από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες βάσει φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου
προσανατολισμού κ.α.
Άτομα που αποκλείονται από την αγορά εργασίας

Επαγγελματίες: Εκπαιδευτές και συμβούλους επιχειρήσεων

Η παρούσα ευρωπαϊκή έκθεση είναι προϊόν του ΠΕ1 και συντάχθηκε στο διάστημα
μεταξύ Νοεμβρίου 2018 και Ιουνίου 2019.
Οι στόχοι της αξιολόγησης ήταν:
να προσδιορίσει τις υπάρχουσες υπηρεσίες υποστήριξης της επιχειρηματικότητας για
ευπαθείς κοινωνικά ομάδες στις χώρες υλοποίησης του έργου και να καταδείξει τις
ανάγκες των συμβούλων επιχειρηματικότητας για περαιτέρω εκπαίδευση και
ενημέρωση με στόχο την καλύτερη υποστήριξη εν δυνάμει επιχειρηματιών
προερχόμενοι από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
να κατανοήσει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που ανήκουν σε ευπαθείς
κοινωνικά ομάδες στην πρόσβαση τους σε βασικές υπηρεσίες έναρξης και υποστήριξης
επιχειρηματικότητας ·
να εκτιμήσει το είδος της υποστήριξης και τις μεθοδολογίες που θα επιτρέψουν και θα
ενδυναμώσουν τα άτομα από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες να αναπτύξουν τις
επιχειρηματικές τους ιδέες και τυχόν ευκαιρίες αυτοαπασχόλησης.

Έξι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν σε καθεμία από τις συμμετέχουσες χώρες:
Δραστηριότητα 1 - αξιολόγηση των υπάρχοντων υπηρεσιών υποστήριξης
επιχειρηματικότητα και της τυχόν αδυναμίας τους να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τα
άτομα που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
Δραστηριότητα 2 –προσδιορισμός των βέλτιστων πρακτικών επιχειρηματικής
υποστήριξης, εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας και εργαλείων
επιχειρησιακού σχεδιασμού.
Δραστηριότητα 3 – βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τη δημογραφία των
επιχειρηματιών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
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Δραστηριότητα 4 – ανασκόπηση των κλάδων τοπικής ανάπτυξης.
Δραστηριότητα 5 -διαβούλευση με τους συμβούλους στήριξης επιχειρηματικότητας και
τους υπεύθυνους φορείς χάραξης πολιτικής σχετικά με τα πιθανά οφέλη της
επιχειρηματικότητας.
Δραστηριότητα 6 - διαβούλευση με άτομα προερχόμενα από ευπαθείς κοινωνικά
ομάδες σχετικά με τις ανάγκες τους και τις υπάρχουσες επιχειρηματικές ευκαιρίες.
Τα αποτελέσματα των παραπάνω δραστηριοτήτων θα ενημερώσουν τις εκπαιδευτικές
ενότητες που θα αναπτυχθούν και θα δοκιμαστούν στο ΠΕ2 - «Περιεχόμενο Εκπαίδευσης
για Συμβούλους Επιχειρήσεων / Εκπαιδευτές Επιχειρηματικότητας ειδικά
προσανατολισμένο στις ανάγκες ευπαθών κοινωνικά ομάδων».
Αυτή η Ευρωπαϊκή Έκθεση αποτελείται από δύο μέρη: το πρώτο μέρος περιλαμβάνει, μια
ανασκόπηση των εθνικών πλαισίων που σχετίζεται με την επιχειρηματικότητα και τους (εν
δυνάμει) επιχειρηματίες από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (Κεφάλαιο 1 - δραστηριότητες 1, 2, 3
και 4) και το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται στα ευρήματα της διαβούλευσης με τους
συμβούλους στήριξης επιχειρηματικότητας, τους φορείς χάραξης πολιτικής και τους ίδιους τους
(εν δυνάμει) επιχειρηματίες που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (Κεφάλαιο 2 δραστηριότητες 5 και 6).

Μεθοδολογική Προσέγγιση
Χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες μεθοδολογίες:
Βιβλιογραφική ανασκόπηση – διαδικτυακή έρευνα που περιλαμβάνει τη συλλογή
δεδομένων από υπάρχουσες πηγές, ειδικότερα στατιστικά δεδομένα, ερευνητικές
εκθέσεις και άλλα δημόσια έγγραφα (δραστηριότητες 1, 2, 3).
Χρησιμοποιήθηκε μια επιλογή πρωτογενών, δευτερογενών και τριτογενών ερευνητικών
μεθόδων για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών (δραστηριότητα 4):
Πρωτοβάθμια Έρευνα - δεδομένα που συλλέγονται στοχευμένα, απευθείας από το αντικείμενο
/ περιοχή της έρευνα.
Δευτεροβάθμια Έρευνα - δεδομένα που συλλέγονται από δημοσιευμένα έγγραφα ή έρευνες
που πραγματοποιούνται από άλλα άτομα.
Τριτοβάθμια Έρευνα – συνθέσεις πρωτογενών και δευτερογενών πηγών.
Για τη συλλογή πληροφοριών, οι συνεργάτες χρησιμοποίησαν ένα υπόδειγμα υπολογιστικού
φύλλου Excel.
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Έρευνα πεδίου – συλλογή πρωτογενών πληροφοριών από επιχειρηματικούς
συμβούλους και από άτομα προερχόμενα από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες που
συμμετέχουν στην ανάπτυξη του έργου κυρίως με τη διεξαγωγή συνεντεύξεων και με
τη χρήση ερωτηματολογίων.

Ομάδες εστίασης– οι ομάδες εστίασης πραγματοποιήθηκαν από εκπαιδευμένο
συντονιστή σε μια μικρή ομάδα. Στόχος ήταν η εξοικείωση και η γνωριμία με τις
αντιλήψεις των επιχειρηματικών συμβούλων σχετικά με τα οφέλη της
επιχειρηματικότητας, της δυνατότητας που δίνει η ανάληψη της επιχειρηματικής
πρωτοβουλίας για ένταξη στην αγορά εργασίας και τέλος για τα προβλήματα που
ενδεχομένως αντιμετωπίζουν κατά τη άσκση του ρόλου τους (Δραστηριότητα 5).
Αντίστοιχα, ο στόχος των ομάδων εστίασης με τα μέλη ήταν η κατανόηση των
εμποδίων που αντιμετωπίζουν στην ανάπτυξη και την εφαρμογή των
επιχειρηματικών τους ιδεών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο . ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ
Δραστηριότητα 1η. Οι υπάρχουσες υπηρεσίες υποστήριξης της επιχειρηματικότητας
και τα κενά στην υποστήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση διενεργήθηκε σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και
προσδιόρισε τις υπάρχουσες υπηρεσίες υποστήριξης της επιχειρηματικότητας σε όλες τις
συμμετέχουσες χώρες εστιάζοντας στα θέματα της επιλεξιμότητας, της διάρκεια και τους
περιεχομένου.
Τα παρακάτω αποτελούν μια σύνοψη των ευρημάτων:

Εθνικό Επίπεδο

Παροχή

Παρέχεται από συλλόγους, ιδρύματα, άλλους οργανισμούς καθώς
Στήριξης
και υπουργεία και τις διαχειριστικές αρχές του Ευρωπαϊκού
επιχειρηματικότητας: Κοινωνικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στήριξης της
Επιχειρηματικότητας.
Επιλεξιμότητα:

Ειδικά προγράμματα που απευθύνονται σε γυναίκες, νέους
άνεργους, άτομα με αναπηρία και διάφορα προγράμματα για
φυσικά πρόσωπα αυτό-απασχολούμενα και για νέους
επιχειρηματίες. Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα - με
προτεραιότητες για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Ειδικά
προγράμματα για μετανάστες (μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την
Ισπανία)

Διάρκεια:

Κυρίως 12 μήνες. Αυτά που συγχρηματοδοτήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαρκούν 36 μήνες.

Περιεχόμενο:

Γενικά σε όλα τα εθνικά πλαίσια: δάνεια, οικονομική υποστήριξη,
εξοπλισμός, εκπαίδευση, φορολογικά κίνητρα, επιχειρησιακός
σχεδιασμός, καθοδήγηση και εκπαίδευση – ανάλογα με το κάθε
πρόγραμμα.
Ελλάδα - Άνεργοι που λαμβάνουν παροχές υποχρεούνται να
παρακολουθήσουν σεμινάρια επιχειρηματικότητας (Ελλάδα)
Λιθουανία - Το πακέτο δωρεάν υποστήριξης για δικαιούχους
περιλαμβάνει δωρεάν εκπαίδευση, συμβουλές και πρόσθετη
οικονομική υποστήριξη. Ομάδες ατόμων που αντιμετωπίζουν
δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας μπορούν να λάβουν
επιδότηση.

Πίνακας 1ος . Σύνοψη της τρέχουσας παροχής για επιχειρηματίες σε εθνικό επίπεδο.
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Περιφερειακό Επίπεδο

Παροχή
Υποστήριξης:

Τα προγράμματα στήριξης επιχειρηματικότητας που διαχειρίζονται οι
δήμους, τα ινστιτούτα, τα πανεπιστήμια, οι μη κερδοσκοπικούς
οργανισμούς, τα περιφερειακά κέντρα επιχειρηματικότητας.

Επιλεξιμότητα: Μακροχρόνια άνεργοι, γυναίκες, άτομα με ειδικές ανάγκες, νέοι
(συμπεριλαμβανομένων των NEETs), μετανάστες / πρόσφυγες (Ηνωμένο
Βασίλειο, Ισπανία), άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας.
Διάρκεια:

1-3 χρόνια

Περιεχόμενο:

Δάνεια (Ηνωμένο Βασίλειο), Οικονομική υποστήριξη, εξοπλισμός,
κατάρτιση,
κυβερνητικά
κίνητρα
περιφερειακής
διοίκησης,
επιχειρηματικός
σχεδιασμός,
καθοδήγηση,
οδηγίες,
ανάπτυξη
επιχειρήσεων: εγκατάσταση των θέσεων νέων θέσεων εργασίας, εισαγωγή
της πληροφορικής, εκθέσεις, παροχή συμβουλών, αδειοδότηση, διαχείριση,
επιστροφή των αιτήσεων.

Πίνακας 2ος . Σύνοψη της τρέχουσας παροχής για επιχειρηματίες σε περιφερειακό επίπεδο.

Τοπικό Επίπεδο

Παροχή
Υποστήριξης:

Πόλεις, δήμοι, τοπικά Γραφεία Απασχόλησης, γραφεία στήριξης
επιχειρηματικότητας, επιχειρηματικοί σκόμβοι.
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στην Ελλάδα.

Επιλεξιμότητα: Μακροχρόνια άνεργοι, νέοι (συμπεριλαμβανομένων των NEET), άτομα με
ειδικές ανάγκες, γυναίκες, μετανάστες (στο Ηνωμένο Βασίλειο και την
Ισπανία), άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, άτομα από ευάλωτες
κοινωνικά ομάδες (Ρουμανία)

Διάρκεια:

Μόνιμη, ευέλικτη υποστήριξη

Περιεχόμενο:

Δάνεια (στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα), οικονομική υποστήριξη,
εξοπλισμός, εκπαίδευση, κυβερνητικά κίνητρα, επιχειρηματικός
προγραμματισμός, καθοδήγηση / καθοδήγηση.
Οι όροι για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων: παροχή συμβουλών,
αδειοδότηση, διαχείριση, αποζημίωση αιτήσεων.

Πίνακας 3ος . Σύνοψη της τρέχουσας παροχής για επιχειρηματίες σε τοπικό επίπεδο.
Η βιβλιογραφική ανάλυση κατέδειξε ότι υπάρχουν προγράμματα στήριξης επιχειρηματικότητας,
τα οποία λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες ευπαθών κοινωνικά ομάδων, σε όλες τις χώρες
(με ειδικά προγράμματα για μετανάστες ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία και
δωρεάν στήριξη της επιχειρηματικότητας για μέλη ευπαθών κοινωνικά ομάδων στο Ηνωμένο
Βασίλειο και την Πορτογαλία).
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Δραστηριότητα
2.
Καλές
Πρακτικές
Στήριξης
Επιχειρηματικότητας,
Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης και Εργαλείων Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Όλοι οι συνεργάτες εφάρμοσαν μια εξειδικευμένη μεθοδολογία ανάδειξης καλών πρακτικών
προκειμένου να συλλέξουν και να περιγράψουν:

1 περίγραμμα μαθήματος
3 πρότυπα επιχειρηματικού σχεδιασμού
1 υπηρεσία παροχή επιχειρηματικής υποστήριξης
που έχουν τα χαρακτηριστικά μιας καλής πρακτικής.
Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης τροφοδότησαν και ενημέρωσαν την ανάπτυξη του ΠΕ2.
Όλα τα προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας προσέφεραν υποστήριξης στα εξής:
Δικτύωση και σύνδεση με
την αγορά
Εκπαίδευση

Δικτύωση

Υποστήριξη

Συμμετοχή της Κοινότητας

Διοικητική
Υποστήριξη

Χρηματοοικονομικές
Συμβουλές

Ανάπτυξη δεξιοτήτων/
ικανοτήτων
Υπηρεσίες
Καθοδήγησής

Πρόσβαση
Στο Κεφάλαιο

Περιοχές
Υποστήριξης

Μέσα Υποστήριξης

Οι εταίροι ανέδειξαν μια σειρά από καλές πρακτικές που στόχευσαν σε (εν δυνάμει)
επιχειρηματίες που προέρχονταν από ομάδες με χαμηλές επιχειρηματικές δεξιότητες (Ρουμανία),
απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Ισπανία) και νέους (Λιθουανία). Το πορτογαλικό
πρόγραμμα κατάρτισης υποστήριξε την επιχειρηματικότητα των μεταναστών. Προγράμματα
κατάρτισης για την ελληνική επιχειρηματικότητα εστιάζονται στην κοινωνική οικονομία, στην
πράσινη οικονομία, στον τομέα του τουρισμού και στον τομέα των ΤΠΕ (Τεχνολογία,
Πληροφορική, Επικοινωνία). Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες υποστήριξης
επιχειρηματιών προερχόμενους από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, με τη χρήση μεθοδολογιών
ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής. Η επιχειρηματικότητα προωθείται ως βιώσιμη λύση για
τη μακροχρόνια ανεργία.
Ωστόσο, παρά τα προαναφερθέντα παραδείγματα, εξακολουθεί να υπάρχει ένα κενό στην
στήριξη της επιχειρηματικότητας των ατόμων που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά
ομάδες όταν επιχειρούν να κάνουν έναρξη νέας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.
Το κύριο ζήτημα φαίνεται να είναι η αδυναμία προσαρμοστικότητας αυτών των
προγραμμάτων στις ανάγκες των ατόμων που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά
ομάδες και η αδυναμία παροχής διαφοροποιημένης υποστήριξης ενός κάθε συστήματος
επιχειρηματικής υποστήριξης. Η υποστήριξη που παρέχεται σε ευάλωτα κοινωνικά ομάδες θα
πρέπει να είναι δομημένη, προσβάσιμη, ανθρωποκεντρική και ολιστική. Η ευρεία δημοσιοποίηση
και γνωστοποίηση της παρεχόμενης υπηρεσίας στα άτομα των ευπαθών κοινωνικά ομάδων
είναι επίσης ένα ιδιαίτερα σημαντικό σημείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη.
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Δραστηριότητα 3. Βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τη δημογραφία των
επιχειρηματιών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
Αυτή η έρευνα αποσκοπούσε στην κατανόηση της δημογραφίας των επιχειρηματιών κατά
κατηγορίες ηλικίας, εθνικής καταγωγής, φύλου, αναπηρίας, πολιτιστικής ταυτότητας και
σεξουαλικού προσανατολισμού.
Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί
στην Ελλάδα, στη Λιθουανία, στην Πορτογαλία και στη Ρουμανία καθώς ολοένα και
περισσότεροι άνθρωποι εμπλέκονται στη διαδικασία έναρξη και διοίκησης νέων επιχειρήσεων.
Η επιχειρηματικότητα κυριαρχεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και ο δείκτης έναρξης νέων
επιχειρήσεων αυξάνεται σημαντικά. Ο δείκτης επιχειρηματικότητας στην Ισπανία είναι
γενικά πολύ χαμηλός.

Ηνωμένο
Βασίλειο
Συνολικός
Πληθυσμός

Ισπανία

66 655 000 46 570 000

Πορτογαλία Λιθουανία
10 291 027

2 808 901

Ελλάδα
10 816 286

Ρουμανία
19.591 668

Γυναίκες
Επιχειρηματίες (%
του πληθυσμού)

70 %

44 %

39 %

35 %

51 %

37 %

Άντρες
Επιχειρηματίες
(% του πληθυσμού)

30 %

56 %

61 %

65 %

49 %

63 %

22.4 %

26.6 %

23.3 %

29.6 %

34.8 %

35.7 %

6.18 %

10 %

9.5 %

5.8 %

98

76

90

29

Κοινωνική Ένταξη
(% του πληθυσμού
στην χώρα το 2017)
Επιχειρηματίες με
Ειδικές Ανάγκες (%)
Αριθμός ΜΜΕ ανά
1000 κατοίκους στον
μη
χρηματοοικονομικό
τομέα 20171

17.78 %

40

67

(EU28 – 57)
Πίνακας 1ος .Βασική δημογραφική κατάσταση για επιχειρηματίες από περιθωριοποιημένες ομάδες.

1

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a435b6ed-e888-11e8-b690-01aa75ed71a1
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Φύλο
Τα ποσοστά επιχειρηματικότητας δεν παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις διαφορές μεταξύ ανδρών
και των γυναικών. Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 1ος .Βασική δημογραφική
κατάσταση για επιχειρηματίες από περιθωριοποιημένες ομάδες. ), είναι περισσότεροι οι άνδρες
επιχειρηματίες σε σχέση με τις γυναίκες σε όλες τις χώρες, εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αριθμός Επιχειρήσεων
Ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) ανά 1000 κατοίκους2 το 2017 ήταν
υψηλότερος από ό, τι στην ΕΕ, εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Ρουμανία. Όμως ο αριθμός
των επιχειρήσεων αυξάνει σε όλες τις χώρες. Ο αριθμός των επιχειρηματιών είναι υψηλότερος
μεταξύ των ηλικιών 18-30 και 30- 49 ετών σε όλες τις χώρες, εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αριθμός Επιχειρηματιών
Στη Ρουμανία, τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των νέων επιχειρηματιών έχει μειωθεί λόγω της
υψηλότερης φορολογίας. Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά τον αριθμό επιχειρηματιών που
προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες για τη Ρουμανία και την Πορτογαλία, ενώ ο λόγος
των επιχειρηματιών στην Ισπανία είναι γενικά πολύ χαμηλός.
Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επιχειρηματιών που ζητούν υποστήριξη
για να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους στην Πορτογαλία. Ενώ, το 84% των Ισπανών και 50%
των Ρουμάνων ζητούν υποστήριξη για να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους. Ένα υψηλό ποσοστό
μικρών επιχειρήσεων (27%) στο Ηνωμένο Βασίλειο απευθύνεται σε διαδικτυακές πηγές για
συμβουλές. Τέλος, ένας στους τρεις Λιθουανούς θα ήθελε να δημιουργήσει τη δική του
επιχείρηση και το 48% είπε ότι θα ήθελαν τα παιδιά τους να ακολουθήσουν μια καριέρα ως
επιχειρηματίας.

2

σε όλους τους κλάδους εκτός του χρηματο-οικονομικού.
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Δραστηριότητα 4. Ανασκόπηση των κλάδων τοπικής ανάπτυξης

Αυτή η δραστηριότητα αποσκοπούσε στον προσδιορισμό των κλάδων περιφερειακής ανάπτυξης
κάθε συμμετέχουσας περιοχής και χώρας.
Υπάρχουν πλούσια δεδομένα για τους τομείς οικονομικής ανάπτυξης σε όλες τις
συμμετέχουσες χώρες: πολλές πηγές δεδομένων και σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα
κοινωνικά, περιβαλλοντικά, εδαφικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής.
Μεταξύ των διαθέσιμων πηγών ήταν:
Οι Στατιστικές Πύλες των Χωρών που παρέχουν εθνικά / περιφερειακά /
τοπικά στατιστικά στοιχεία, ιδίως σε θέματα γύρω από την προστασία του
περιβάλλοντος και την ενέργεια, γεωγραφικά δεδομένα, πληθυσμιακά και
κοινωνικά στατιστικά στοιχεία, στοιχεία σχετικά με την επιστήμη και την
τεχνολογία, την οικονομία και χρηματοδότηση, στατιστικές επιχειρήσεων,
γεωργία, κυνήγι, δασοκομία και αλιεία.
Οι Εθνικές και Τοπικές Πύλες Επιχειρηματικότητας που παρέχουν
λεπτομερείς αναλύσεις των εθνικών και τοπικών τομέων ανάπτυξης:
πληροφορίες για τη βιομηχανία διαφόρων κλάδων, τις μεγαλύτερες εταιρείας ανά
κλάδο, τις τάσεις της αγοράς, διάφορα θέματα που σχετίζονται με την
επιχειρηματικότητα, καθώς και δωρεάν συμβουλές σε διεθνείς εταιρείες που
ενδιαφέρονται να επενδύσουν στη χώρα;
Οι Ερευνητικές Πύλες (π.χ. ιδρύματα, οικονομικά ινστιτούτα) προωθούν την
έρευνα για τα τρέχοντα προβλήματα και τις προοπτικές της οικονομίας της χώρας
και των τομέων της.
Άλλες δημοσιεύσεις (π.χ. "Οικονομικά Νέα", Επιχειρηματικοί οδηγοί κ.λπ.)
παρέχουν πληροφορίες σε διάφορα οικονομικά θέματα, επιχειρηματικές τάσεις,
ιστορίες επιτυχίας και τομείς ανάπτυξης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο . ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Αυτή η ενότητα συνοψίζει την υπάρχουσα γνώση σχετικά με τις παρούσες υπηρεσίες στήριξης
της επιχειρηματικότητας για άτομα που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Στην
ενότητα καλύπτεται η διαβούλευση με τους συμβούλους επιχειρήσεων και τους υπεύθυνους
χάραξης πολιτικής σχετικά με τα πιθανά οφέλη της επιχειρηματικότητας και η διαβούλευση με
άτομα από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες σχετικά με αντιλαμβάνονται την έναρξη μιας νέα
επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.

Δραστηριότητα 5 . Διαβούλευση με συμβούλους στήριξης επιχειρηματικότητας και
τους υπεύθυνους φορείς χάραξης πολιτικής
Σκοπός των συγκεκριμένων συζητήσεων και διαβουλεύσεων ήταν:
να αποκτηθεί μια καλή αντίληψη μέσα από τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων
φορέων (σύμβουλοι επιχειρήσεων, υφιστάμενοι επιχειρηματίες, coaches, σύμβουλοι)
σχετικά με τα οφέλη της επιχειρηματικότητας ως μιας αποτελεσματικής μεθόδου για την
είσοδο στην αγορά εργασίας ατόμων που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
να αποκτηθεί μια βαθύτερη κατανόηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι
ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και να συζητηθούν οι πιθανές λύσεις.
να κατανοηθεί το είδος της υποστήριξης που λαμβάνουν οι υποψήφιοι επιχειρηματίες
και το είδος της υποστήριξης που θα τους ήταν περισσότερο επωφελές, καθώς το είδος
της υποστήριξης που θα ήταν περισσότερο χρήσιμο στα άτομα που προέρχονται από
ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Κάθε εταίρος διοργάνωσε, στην αντίστοιχη χώρα, μία ομάδα εστίασης στην οποία συμμετέχαν
τουλάχιστον
5
άτομα
(σύμβουλοι
επιχειρήσεων,
επιχειρηματίες,
σύμβουλοι
επιχειρηματικότητας, μέντορες) και 5 ημι-δομημένες συνεντεύξεις. Οι συνεντεύξεις
διενεργήθηκαν είτε δια ζώσης είτε τηλεφωνικά.
Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν προηγούμενη εμπειρία στη συνεργασία με τις ομάδες στόχους
του έργου και είχαν σαφή κατανόηση της επιχειρηματικότητας και των οφελών της.
Η έναρξη μιας επιχείρησης είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί την ύπαρξη
συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι επιχειρηματίες χρειάζονται πάθος, δυνατό κίνητρο
και θέληση την ανάληψη του απαραίτητου ρίσκου. Η επιθυμία για ανεξαρτησία, η ανάληψη
πρωτοβουλίας, οι ηγετικές δεξιότητες, η κριτική και δημιουργική σκέψη και οι αυξημένες
δεξιότητες επικοινωνίας και συναισθηματικής νοημοσύνης είναι ανάμεσα στα χαρακτηριστικά
ενός επιτυχημένου επιχειρηματία.
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Υπάρχουν μια σειρά από εμπόδια που μπορεί να καθυστερήσουν την έναρξη και τη λειτουργία
μιας επιχείρησης, ή ακόμη και να καταστήσουν τη δημιουργία της. Ειδικότερα, οι άνθρωποι που
προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες έρχονται αντιμέτωποι με πολλά εμπόδια
όπως η έλλειψη εμπειρίας, γνώσης, χρηματοδότησης, τυχόν γλωσσικά εμπόδια και
διακρίσεις καθώς και ο φόβος της αποτυχίας.
Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα προβλήματα και εμπόδια, καθίσταται σαφές ότι τα άτομα που
προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες έχουν συγκεκριμένες και αυξημένες
ανάγκες για εκπαίδευση και συμβουλευτική υποστήριξη.
Οι Έλληνες εταίροι αποφάσισαν ότι τα συστατικά μέρη ενός επιτυχημένου προγράμματος
υποστήριξης της επιχειρηματικότητας πρέπει να παραμείνουν τα ίδια ανεξάρτητα από την
κοινωνική ομάδα.
Τα ακόλουθα πρόσθετα στοιχεία θεωρήθηκαν σημαντικά για την υποστήριξη ευάλωτων
κοινωνικά ομάδων:

Δημιουργία φιλικού
μαθησιακού
περιβάλλοντος

Μια ισχυρή ηθική δέσμευση για
παροχή ειλικρινών συμβουλών
σχετικά με τη βιωσιμότητα της
επιχειρηματικής ιδέας του
ατόμου

Coaching - ειδικά για την
ενίσχυση της
αυτοεκτίμησης των
επιχειρηματιών και
προκειμένου να τους
βοηθήσει να θέσουν
στόχους

Δικτύωση με παρόχους
υπηρεσιών
περιθωριοποιημένων ομάδων
έτσι ώστε να τους παρέχεται
όλη η υποστήριξη που
χρειάζονται (μαθήματα
γλωσσών, δεξιότητες ΤΠΕ,
κοινωνικές δεξιότητες,
λογιστικές δεξιότητες)

Διαπολιτισμική και
πολυπολιτισμική
δεξιότητες του
επιχειρησιακού
συμβούλου και των
μεντόρων

Ευρύτερη πρακτική
υποστήριξη
(π.χ. στέγαση, συμβουλές
παροχών.)
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Νέες και καινοτόμες
μέθοδοι διδασκαλίας
κατάλληλες για την ομάδα

Ιστορίες επιτυχίας από
άλλες
περιθωριοποιημένες
ομάδες ως τρόπος
παρακίνησης και
έμπνευσης για την
επιχειρηματικότητα
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Δραστηριότητα 6. . Διαβούλευση με άτομα προερχόμενα από ευπαθείς κοινωνικά
ομάδες σχετικά με τις ανάγκες τους και τις υπάρχουσες επιχειρηματικές ευκαιρίες
Στόχος αυτής της δραστηριότητας ήταν η κατανόηση των εμποδίων που βιώνουν τα ίδια τα
άτομα που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες στην ανάληψη
επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και στην πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας και του τύπου
της στήριξης το οποίο θα τους ενδυνάμωνε, θα τους διευκόλυνε και θα τους υποστήριζε να
επιδιώξουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και ευκαιρίες αυτό-απασχόλησης.
Κάθε εταίρος οργάνωσε 3 ομάδες εστίασης, στις αντίστοιχες χώρες τους, με τη συμμετοχή 15
περίπου ατόμων, όλα εκ των οποίων προέρχονταν από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Συνολικά
90 συμμετέχοντες εξέφρασαν τη γνώμη τους για τα παραπάνω θέματα.
Τα κύρια χαρακτηριστικά των (εν δυνάμει) επιχειρηματιών που έλαβαν χώρα στις ομάδες
εστίασης ήταν:

20 συμμετέχοντες από ευάλωτες

15 συμμετέχοντες από ευάλωτες

κοινωνικά ομάδες: μετανάστες,
γυναίκες, NEETs, νέοι με
προβλήματα ψυχικής υγείας (ΗΒ)

κοινωνικά ομάδες: μετανάστες,
γυναίκες και NEET (Ισπανία)

10 συμμετέχοντες Ρομά και

6

άνεργοι και

7

γυναίκες Ρομά

μετανάστες (Ελλάδα)

μεταξύ 28 και 58 ετών (Πορτογαλία)

10 γυναίκες ηλικίας μεταξύ 18–35
ετών – 6 γυναίκες 55+ ετών

9 άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, 6
άνεργοι (Ρουμανία)

(Λιθουανία)

Βασικά κίνητρα για την δημιουργία μιας επιχείρησης ήταν η επιθυμία για εργασιακή
σταθερότητα και η επιθυμία για την προσφορά στην κοινότητα (μέσα από την
απασχόληση άλλων ανθρώπων). Πρόσθετα κίνητρα που διατυπώθηκαν ήταν:
§

η επιθυμία για αύξηση του εισοδήματος,

§

η επιθυμία για ικανοποίηση του αισθήματος αυτό-εκπλήρωσης

§

η επιθυμία για ανεξαρτησία

§

η επιθυμία τους να ελέγξουν το μέλλον τους,

§

η θέληση να επιτευχθεί ένας στόχος,

§

η αγωνία να αφήσουν κάτι στα παιδιά τους.
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Επιπλέον, για κάποιους η ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας προσέφερε τη μοναδική
άμεση διέξοδο προς την απασχόληση και ένα εισόδημα χωρίς την απαίτηση για τυπικά προσόντα
(απολυτήριο, πτυχίο κ.λ.π), όπως απαιτείται στην αμειβόμενη μισθωτή εργασία.
Οι συμμετέχοντες επεσήμαναν ότι είναι απαραίτητη η τεχνολογική κατάρτιση και η εκπαίδευση
στη λογιστική, στο μάρκετινγκ και στο δίκαιο. Επιπλέον, χρειάζονται εκπαίδευση και γνώσεις
στον τρόπο ανάπτυξης ενός επιχειρηματικού σχεδίου, στις τεχνολογίες πληροφορικής και
επικοινωνιών (συγκεκριμένα στις εφαρμογές του Microsoft Office), στη χρήση του διαδικτύου
και στα κοινωνικά δίκτυα. Επιπλέον, απαιτείται υποστήριξη σχετικά με την φορολογική και
ασφαλιστική νομοθεσία. Τέλος, η πρόσβαση σε συνεχή υποστήριξη μέτα την έναρξη της
επιχείρησης θεωρείται επίσης ζωτικής σημασίας.
Οι συμμετέχοντες είχαν ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με είδος της επιχείρησης που ήθελα να
ιδρύσουν: γηροκομεία, παιδότοπο, παιδικό σταθμό, συνταξιοδοτικές κατοικίες, αθλητικό κλαμπ,
μεσιτικά γραφεία, εταιρείες τροφοδοσίας, φωτογραφεία, υποστήριξη παιδιών με αναπηρίες,
εναλλακτικές θεραπείες.
Ωστόσο, τα άτομα που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες έρχονται
αντιμέτωποι με πολλά εμπόδιά στην υλοποίηση αυτών των ιδεών. Τα κύρια εμπόδια είναι:
Πως να ξεκινήσουν, ιδίως σε σχέση με νομικά ζητήματα
Φόβος αποτυχίας, π.χ έλλειψη αυτοπεποίθησης.
Έλλειψη γνώσης
Έλλειψη πρόσβασης σε έναν υποστηρικτικό coach ή σ’ έναν επιχειρηματικό
σύμβουλο.
Οικονομικά εμπόδια και νομοθετικά ζητήματα όπως η έλλειψη χρηματοδότησης,
πολύ υψηλή φορολογία.
Δυσκολία στην εξασφάλιση χρηματοδότησης και δανείων
Χαμηλές φιλοδοξίες και χαμηλή αυτοπεποίθηση
Αίσθημα της μη προσδόκιμης επιτυχίας

-

Οι συμμετέχοντες της Πορτογαλικής ομάδας εστίασης εντόπισαν διαφορετικές
προκλήσεις:
Οι δυσκολίες εξισορρόπησης οικογενειακής και εργασιακής ζωής και οι ευθύνες
ανατροφής των παιδιών μπορεί να επηρεάσει τη δημιουργία μιας επιχείρησης, εκτός εάν
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-

υπάρχουν διαθέσιμοι παιδικοί σταθμοί ή παρόμοιες εγκαταστάσεις στην περιοχή όπου
λειτουργεί η επιχείρηση.
Ο κοινωνικό-χωρικός αποκλεισμός μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για τη δημιουργία μιας
επιχείρησης, το κόστος μεταφοράς και αγοράς πρώτων υλών είναι σημαντικές
μεταβλητές που επηρεάζουν το κόστος λειτουργίας μιας επιχείρησης.
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-

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την επίτευξη του
στόχου της έξυπνης, βιώσιμης και συμπεριληπτικής ανάπτυξης όπως ορίζεται στη στρατηγική
της Ευρώπης για το 2020. Οι μικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν μεγάλο ποσοστό των
οικονομιών των χωρών που συμμετέχουν στο έργο.
Ο αριθμός των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί στην Ελλάδα, στη Λιθουανία, στην Πορτογαλία και στη
Ρουμανία. Η επιχειρηματικότητα κυριαρχεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και ο δείκτης έναρξης νέων
επιχειρήσεων αυξάνεται σημαντικά. Ο δείκτης επιχειρηματικότητας στην Ισπανία είναι γενικά
πολύ χαμηλός, αλλά ακόμη και εκεί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) εξακολουθούν να
εισφέρουν σημαντικά στην οικονομία της χώρας. Παρόμοια στοιχεία μπορείτε να βρείτε στην
Ετήσια Έκθεση για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ 2017/2018. Ο αριθμός των ΜΜΕ στην ΕΕ-28 αυξήθηκε
κατά 13,8% μεταξύ 2008 και 2017. Ο αριθμός των νέων επιχειρήσεων ξεπερνά κατά πολύ το
πλήθος των ΜΜΕ επιχειρήσεων κυρίως λόγω του υψηλού «ποσοστού θνησιμότητας» των ΜΜΕ.
Η αύξηση της απασχόλησης των ΜΜΕ στην ΕΕ-28 αναμένεται να είναι ελαφρώς πιο μέτρια το
2018 και το 2019 από ό, τι το 2017.
Άτομα από ευάλωτες ομάδες αντιμετωπίζουν περισσότερα εμπόδια από οποιαδήποτε άλλη
ομάδα λόγω των χαρακτηριστικών τους. Συχνά τους λείπουν οι απαραίτητες τεχνικές, νομικές,
οικονομικές, επιχειρηματικές και διοικητικές γνώσεις, ενώ κάποιες φορές αντιμετωπίζουν
γλωσσικούς περιορισμούς και διακρίσεις. Επίσης, ο «φόβος της αποτυχίας» αποτελεί συχνά
βασικό εμπόδιο.
Ενώ η στήριξη της επιχειρηματικότητας στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο Access Enterprise
παρέχεται από κυβερνητικά, νομαρχιακά ή δημοτικά προγράμματα στήριξης
επιχειρηματικότητας που συνδυάζουν τεχνική και οικονομική υποστήριξη, συνήθως η
διαδικασία λήψης αυτής της υποστήριξης είναι αρκετά περίπλοκη και απαιτεί ειδικές
γνώσεις που δεν έχουν πάντοτε οι άνθρωποι που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Τα στατιστικά
στοιχεία για το 2018 SBA Sheet & Scoreboard (Ευρωπαϊκή Επιτροπή): δείχνουν στην Ισπανία, στη
Ρουμανία, στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι η
χαμηλότερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου, στο Ηνωμένο Βασίλειο ίση με τον ευρωπαϊκό μέσο όσο
και μόνο στη Λιθουανία είναι υψηλότερη.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στήριξης επιχειρηματικότητας δεν κατορθώνουν να
εξυπηρετήσουν τις ειδικές ανάγκες των ανθρώπων που προέρχονται από ευπαθείς
κοινωνικά ομάδες. Ειδικά προγράμματα για μετανάστες υπάρχουν μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο
και την Πορτογαλία, αλλά υπάρχουν και κάποια καλά παραδείγματα στις άλλες χώρες: π.χ.
προγράμματα με ιδιαίτερη προσοχή/εστίαση στη νεολαία και τις γυναίκες, συμπεριλαμβάνοντας
στο πρόγραμμα μια σειρά μέτρων για τη διευκόλυνση της κοινωνικής και επαγγελματικής
ένταξής τους στην αγορά εργασίας και τις δυνατότητες να ξεκινήσουν δικές τους επιχειρήσεις.
Οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Πορτογαλίας μπορούν να
συμμετάσχουν στα προγράμματα χωρίς να χρεώνονται καμία αμοιβή, υποστηριζόμενα από
δημοτικά συμβούλια ή ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία.
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Παρά τον αυξανόμενο αριθμό έργων που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, τα παρεχόμενα
προγράμματα διαδικτυακή εκπαίδευσης, πολλά παραδείγματα καλών πρακτικών, πολλές και
διαφορετικές πηγές παροχής πληροφοριών σε θέματα στήριξης επιχειρηματικότητας,
εξακολουθεί να υπάρχει δυσκολία στην πρόσβαση σε αυτά τα προγράμματα και έλλειψη
κατάλληλης πληροφόρησης σχετικά με τα διαθέσιμα προγράμματα υποστήριξης σε όλες τις
χώρες εταίρους.
Ενώ οι επιχειρηματικοί σύμβουλοι έχουν σαφή αντίληψη της επιχειρηματικότητας
και των πλεονεκτημάτων της, δεν είναι τόσο καλά εκπαιδευμένοι στην υποστήριξη
των ατόμων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Υπάρχει ανάγκη για προσαρμογή των
εργαλείων ώστε να είναι πιο πολυπολιτισμικά και να παρέχουν μια πιο ευέλικτη μαθησιακή
πορεία, που θα καλύπτει την εκπαίδευση, τις συμβουλές και την παρακολούθηση.

Παρά τις προκλήσεις και τα εμπόδια, η έρευνα δείχνει ότι η επιχειρηματικότητα μπορεί να είναι
μια βιώσιμη και αποτελεσματική λύση στην αυτοαπασχόληση για άτομα από
μειονεκτικό περιβάλλον.
Η ανάλυση των συλλεχθέντων δεδομένων υποστηρίζει την ερευνητική διαίσθηση που κίνησε τη
μελέτη, δηλαδή την ανάγκη για εκπαιδευτικό περιεχόμενο για επιχειρηματικούς συμβούλους που
θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί σε άτομα από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες ούτως ώστε να
μπορέσουν πραγματικά να συμμετέχουν σε ολιστικά προγράμματα στήριξης της
επιχειρηματικότητας και να εξοικειωθούν με όλα τα βήματα ανάπτυξης μιας επιχείρησης, από τη
σύλληψή της επιχειρηματικής ιδέας μέχρι και τη λειτουργία της.
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Παράρτημα 1ο - Φωτογραφίες

Φωτογραφία 1η . Ομάδα Εστίασης στο ΗΒ

Φωτογραφία 2η . Ομάδα Εστίασης στην Λιθουανία

Φωτογραφία 3η . Ομάδα Εστίασης στην Ισπανίασυμμετέχοντες

Φωτογραφία 4η . Ομάδα Εστίασης στην ΡουμανίαΠαρουσίαση του έργου

Φωτογραφία 6η . Συνέντευξη στην Λιθουανία

Φωτογραφία 5η . Ομάδα Εστίασης στην Ελλάδα
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Φωτογραφία 7η . Ομάδα Εστίασης στο ΗΒσυνολική εικόνα των συμμετεχόντων

Φωτογραφία 8η . Ομάδα Εστίασης στην Ρουμανίασυνολική εικόνα των συμμετεχόντων

Ομάδα 10η . Συνέντευξη στην Λιθουανία

Φωτογραφία 9η. Ομάδα Εστίασης στην Ελλάδασυμμετέχοντες

Φωτογραφία 11η . Ομάδα Εστίασης στην Ελλάδα
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Person centred support enabling self-employment and start-up businesses for people from vulnerable
groups

Access Enterprise Project Coordinator:

Merseyside Expanding Horizons Limited
Liverpool, United Kingdom
info@expandinghorizons.co.uk
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