ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός
διαγωνισμ Social Business Excellence Awards 2014
με την απονομή βραβείων σε φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας
που δραστηριοποιούνται σε 5 περιοχές της Ελλάδας
Αθήνα, 10 Νοεμβρίου: Ο διαγωνισμός Social Business Excellence Awards 2014 ολοκληρώθηκε τη
Δευτέρα 3.11.2014, με την τελετή ανακοίνωσης και απονομής των Βραβείων,
Βραβείων, η οποία φιλοξενήθηκε
στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση.
Ωνάση
Ο νέος αυτός ελληνικός θεσμός αποτελεί μία πρωτοβουλία του British Council Greece, της Α.Σ.
ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ (στην οποία συμπράττουν η ΕΛΕΠΑΠ, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, η MENTORING ΑΕ και το ΕΒΕΑ) και
του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, συντονιστή του Enterprise Europe Network-Hellas,
Network
με τη
συνεργασία της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ένταξης «Αμφιτρίτη Κοιν.Σ.Επ.»,
Κοιν.Σ.Επ.» ενώ τελεί
υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και την υποστήριξη της
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Γραφείου
Γραφείου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.
Οι διακριθέντες στις επτά κατηγορίες βραβείων προέρχονται από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη
Λάρισα, τη Λέρο και την Τήνο, αποδεικνύοντας το σημαντικό έργο που επιτελείται στο χώρο της
κοινωνικής οικονομίας, τόσο στα αστικά κέντρα, όσο και την περιφέρεια. Συνοπτικά οι διακριθέντες
ανά κατηγορία:
Το βραβείο Social Enterprise of the year 2014 αθλοθετήθηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη και
απονεμήθηκε στην Κοιν.Σ.Επ. Μύρτιλλο.
Μύρτιλλο Η ΚΟΙΝΣΕΠ ΜΥΡΤΙΛΛΟ συμβάλει στην κοινωνική ένταξη
ατόμων από ευπαθείς ομάδες μέσω της απασχόλησης / εκπαίδευσης. Ίδρυσε το Myrtillo Cafe στο
Νέο Ηράκλειο Αττικής, το οποίο συνδυάζει τις λειτουργίες καφετέριας, κέντρου λόγου-τέχνης
λόγου
και
χώρου εκπαίδευσης. Η αλληλεπίδραση των πελατών με τους εργαζόμενους από ευπαθείς ομάδες,
δημιουργεί ισχυρό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία και καλλιεργεί πνεύμα αλληλοκατανόησης και
αποδοχής.
Το βραβείο Community Impact Award 2014 αθλοθετήθηκε από το ATHEXGroup (Όμιλος
Χρηματιστηρίου Αθηνών) και απονεμήθηκε για το περιοδικό ΣΧΕΔΙΑ στην A.M.K.E. ΜΚΟ
ΔΙΟΓΕΝΗΣ. Το μοναδικό ελληνικό περιοδικό δρόμου «Σχεδία» εκδόθηκε το Φεβρουάριο του 2013
παρέχοντας σήμερα την ευκαιρία σε περισσότερους από 200 ανθρώπους (κυρίως αστέγους,
πωλητές του περιοδικού) να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα και να ξαναχτίσουν τις ζωές
τους. Ο κοινωνικός αντίκτυπος από την επιτυχία του περιοδικού «Σχεδία», επεκτείνεται στους
περισσότερους από 22.000 αναγνώστες του περιοδικού και στους δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες
μας που αλληλοεπιδρούν καθημερινά με τους πωλητές της «Σχεδίας» στην Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη.
Το βραβείο Health & Social Care Social Enterprise 2014 αθλοθετήθηκε από τη ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ και
απονεμήθηκε στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης του Τομέα Ψυχικής Υγείας
Δωδεκανήσου. Ο ΚΟΙΣΠΕ Τομέα
Τομέα Ψυχικής Υγείας Δωδεκανήσου ιδρύθηκε πριν από 15 χρόνια και
έχει αναπτύξει δραστηριότητες στον αγροτικό τομέα, στην παραγωγή, τυποποίηση και εξαγωγή
μελιού, στον εναλλακτικό τουρισμό, εμπλέκοντας ενεργά νοσηλευτές, ασθενείς με ψυχικά
προβλήματα και την τοπική κοινωνία της Λέρου.

Το βραβείο Green Social Enterprise 2014 αθλοθετήθηκε από τα Ελληνικά Πετρέλαια και
απονεμήθηκε στην Κοιν.Σ.Επ. Γη Θεσσαλίς .H "ΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΣ" ιδρύθηκε στη Λάρισα από σαράντα
έξι (46) αγρότες. Παράγει και εμπορεύεται οπωρολαχανικά & αρωματικά φυτά τα οποία έχουν
παραχθεί με φιλικές προς το περιβάλλον
περιβάλλον διαδικασίες εφαρμόζοντας Σύστημα Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης Καλλιεργειών σύμφωνα με το πρότυπο AGRO 2.1-2.2.
2.1
Το βραβείο Εducation & Culture Social Enterprise 2014 αθλοθετήθηκε από τον Οργανισμό
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και απονεμήθηκε στο Ινστιτούτο
Συστημικής Ανάλυσης της Συμπεριφοράς.
Συμπεριφοράς Το Ινστιτούτο Συστημικής Ανάλυσης της Συμπεριφοράς
(ΙΣΑΣ) συνδυάζει το εκπαιδευτικό και το θεραπευτικό έργο, με τη διεξαγωγή πρωτότυπης
επιστημονικής έρευνας και την εφαρμογή στην
στην πράξη, καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων. Τα
προγράμματα που υλοποιεί, συνδυάζουν το παιχνίδι με την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, για
να υποστηρίξει τη σχολική και κοινωνική
κοινω
ένταξη παιδιών και εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες,
διαταραχές λόγου και ομιλίας
ομιλία και άλλες ψυχοκοινωνικές δυσκολίες.
Το βραβείο Innovation Social Enterprise 2014 αθλοθετήθηκε από τη ΔΕΗ και απονεμήθηκε στην
Κοιν.Σ.Επ. ΚΑΛΛΟΝΗ-ΚΕΛΛΙΑ
ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΝΟΥ. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΟΝΗΚΑΛΛΟΝΗ
ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΝΟΥ δραστηριοποιείται στη διαχείριση απορριμμάτων και προωθεί ένα καινοτόμο
επιχειρησιακό μοντέλο το οποίο στηρίζεται στο τρίπτυχο: Ευαισθητοποίηση, Εκπαίδευση και
Συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα, χρησιμοποιεί καινοτόμες μεθόδους διαλογής και
διαχείρισης απορριμμάτων και επενδύει στη δικτύωση, για να μεταφέρει το επιτυχημένο μοντέλο
της και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων.
Το βραβείο Social Enterprise Start-Up 2014 αθλοθετήθηκε από την ΕΥΔΑΠ και απονεμήθηκε στην
υπό σύσταση Κοιν.Σ.Επ. Roi Cat. Η «ROI CAT» είναι υπό σύσταση Κοινωνική Συνεταιριστική
Επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη,
Θεσσαλονίκη η οποία έχει αντικείμενο την κατασκευή και εμπορία παιχνιδιών για
παιδιά με ειδικές ανάγκες. Εστιάζοντας, αρχικά, στις ομάδες παιδιών με προβλήματα όρασης,
ηλικίας 3 έως 18 ετών, δημιουργεί παιχνίδια τα οποία συμβάλουν
συμβ
στη συναισθηματική και ψυχική
ανάπτυξη τους,, και παράλληλα τους δίνουν τη δυνατότητα να περάσουν δημιουργικά και
χαρούμενα το χρόνο τους.

Την Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού αποτέλεσαν οι:
Πρόεδρος:
κα Μαριάννα Μόσχου, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΛΕΠΑΠ & Πρόεδρος Α.Σ.ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ
Μέλη:
κ. Κωνσταντίνος Γεώρμας, Υπεύθυνος Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας, Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Δρ. Παναγιώτης Αλεξάκης, Καθηγητής ΕΚΠΑ, τ. Πρόεδρος του Χ.Α.Α., Διευθυντής του Κέντρου
Κέ
Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής, ΕΚΠΑ
κα Αναστασία Ανδρίτσου,, Head Partnerships & Programmes, British Council Greece
κ. Ιωάννης Λυμβαίος, Πρόεδρος ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ
κ. Βασίλειος Κάτσος, Πρόεδρος ΔΣ της φαρμακοβιομηχανίας Pharmathen S.A. Γενικός Γραμματέας του
Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ)
κ. Παντελής Κούκος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Συμβούλων Μάνατζμεντ (ΣΕΣΜΑ)
κ. Γεώργιος Τούλας, Δημοσιογράφος & Ιδρυτής του «Θεσσαλονίκη Αλλιώς»
Επιστημονική Συνεργάτης:
Δρ. Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης
Οι επτά βραβευθείσες εταιρείες πέρα από το χρηματικό έπαθλο θα λάβουν επίσης και μία σειρά από
υπηρεσίες οι οποίες θα συμβάλλουν σημαντικά
σ
στην περαιτέρω ανάπτυξή τους. Πιο συγκεκριμένα το
British Council Greece προσφέρει ένα πλήρες εκπαιδευτικό πακέτο που σκοπό έχει να βοηθήσει τις
κοινωνικές επιχειρήσεις να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να ανταποκριθούν καλύτερα στις
ανάγκες της επιχείρησής τους. Συμπληρωματικά, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, συντονιστής του
Enterprise Europe Network-Hellas
Hellas προσφέρει υπηρεσίες επιχειρηματικής καθοδήγησης, πρόσβασης
σε εργαλεία χρηματοδότησης, πρόσβασης σε διεθνείς αγορές κ.α.
Επιπρόσθετα, η εταιρεία ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΕ προσφέρει στους Νικητές των Βραβείων
Βραβείω Social Enterprise of
the Year 2014 και Community Impact Award 2014, δωρεάν, την ανάπτυξη συστήματος
ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ενώ η εταιρεία EQA HELLAS προσφέρει δωρεάν την πιστοποίηση των
δύο κοινωνικών επιχειρήσεων κατά το συγκεκριμένο πρότυπο. Η πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008
θα ωφελήσει σημαντικά την εσωτερική οργάνωση της κοινωνικής επιχείρησης και θα συμβάλλει
αποτελεσματικά στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της.
Τα Βραβεία φιλοτέχνησε η διεθνούς φήμης γλύπτρια
γλύπ
κα Αγγέλικα Κοροβέση
Η τελετή απονομής των Βραβείων,
Βραβείων πραγματοποιήθηκε στο κλείσιμο του 2ου Συνεδρίου για την
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα «Επιχειρώντας Αλλιώς» (www.social-business-conferece
(
conferece.gr) το οποίο
συγκέντρωσε το ενδιαφέρον περισσοτέρων από 1.000
1
ατόμων.
Χορηγοί του Συνεδρίου και των Βραβείων Social Business Excellence Awards ήταν η Στέγη Γραμμάτων
& Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού/ΕΟΤ, τα
Ελληνικά Πετρέλαια, το ATHEXGroup / Όμιλος Χρηματιστηρίου
Χρηματιστη
Αθηνών, η ΒΙΑΝΕΞ AE, η ΕΥΔΑΠ, η ΔΕΗ,
ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, ο Οργανισμός Λιμένος
Πειραιώς /OΛΠ AE, η SANOFI, η Interamerican, η ΔΕΠΑ, η Coco-Mat ,η ΕQA Hellas, η ΙΑΠΕΤΟΣ, η
Greek Geeks, η Run Communications, το Δικηγορικό Γραφείο Μπρούστας και Συνεργάτες, η Basement
Productions, η Mentoring ΑΕ και η Hytra. Xορηγοί Eπικοινωνίας του Συνεδρίου ήταν οι: NEPIT,
Novalifε,, Εφημερίδα Καθημερινή, Newsbomb.gr, Global Sustain, epixeiro.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.social-business-awards.gr ή να επικοινωνήσετε με την κα Φάνη Μουστάκα στο τηλ. 215
5605215

British Council
Το British Council,, το οποίο ιδρύθηκε το 1934, είναι ο διεθνής οργανισμός της Βρετανίας που προωθεί
τις πολιτισμικές σχέσεις και παρέχει εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός με
περισσότερα από 190 γραφεία σε 110 χώρες. Έρχεται σε επαφή με περίπου 500 εκατομμύρια
ανθρώπους κάθε χρόνο –σχεδόν
σχεδόν το ένα δέκατο του παγκόσμιου πληθυσμού. Το British Council
λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1939, παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και δραστηριοτήτων και τα
γραφεία του βρίσκονται στην Αθήνα και
και τη Θεσσαλονίκη. Συνεργάζεται με πολλούς οργανισμούς της
Ελλάδας – Υπουργεία, πανεπιστήμια, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, σχολεία, μη
κυβερνητικούς και πολιτισμικούς οργανισμούς τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.
www.britishcouncil.gr

ΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ, μία κοινή πρωτοβουλία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της
Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας & Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ), της
Παvελλήvιας Ομoσπovδίας Σωματείωv Γovέωv και Κηδεμόvωv Ατόμωv με Αvαπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ),
της εταιρείας συμβούλων επιχειρηματικής ανάπτυξης Mentoring A.E. και του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. www.as-prosvasis.org

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
(ΕΚΤ
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης αποτελεί επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών. Ως υποδομή εθνικής εμβέλειας, το ΕΚΤ έχει θεσμικό ρόλο τη συλλογή, οργάνωση
και διάχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφορίας, εντός και εκτός της χώρας.
Παράλληλα, παρέχει πληροφόρηση για θέματα έρευνας & καινοτομίας, και υποστηρίζει τη
συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.
Οι στρατηγικές του προτεραιότητες
ιότητες εστιάζουν:
• στην παροχή πρόσβασης και τη βελτίωση της ποσότητας και ποιότητας του έγκριτου ψηφιακού
περιεχομένου,
• στη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και την παραγωγή δεικτών για την έρευνα, την
τεχνολογία, την ανάπτυξη και τη καινοτομία στην Ελλάδα,
• στην ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης και καινοτομίας μέσα από την υποστήριξη της ελληνικής
επιχειρηματικότητας, ιδίως των βιομηχανιών έντασης γνώσης, της δημιουργικής βιομηχανίας και
γενικά επιχειρήσεων που δημιουργούν προστιθέμενη αξία, και τη διασύνδεσή
διασύνδεσή τους με την έρευνα
και την καινοτομία εντοπιζόμενη κυρίως σε δράσεις μεταφοράς και αξιοποίησης γνώσης.
www.ekt.gr

Enterprise Europe Network - Hellas
Tο
ο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης υποστηρίζει ενεργά την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα ως
συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas και ως Εθνικό Σημείο Επαφής για ευρωπαϊκά
προγράμματα χρηματοδότησης. Το Εnterprise Europe Network
N twork αποτελεί το μεγαλύτερο
μεγα
δίκτυο
ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στον κόσμο, το οποίο περιλαμβάνει 600 τοπικούς
οργανισμούς σε 54 χώρες σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ασία και Αμερική, ενώ υποστηρίζει
περισσότερες από 2 εκατ. επιχειρήσεις ανά έτος σε θέματα διεθνούς εμπορίου,
εμπο
τεχνολογικών
συνεργασιών και πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Στην Ελλάδα το δίκτυο εκπροσωπείται από 12
φορείς σε όλη την ελληνική επικράτεια, οι οποίοι διαθέτουν μακροχρόνια εμπειρία στην
εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και παρέχουν υποστήριξη με τη μορφή one-stop-shop.
www.enterprise-hellas.gr .

ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ Κοιν.Σ.Επ.
Η «Αμφιτρίτη Κοιν.Σ.Επ.» (Αρ.Μητρώου Κ.Ε. Α00238) είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
Ένταξης. Σκοπός της είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας για άτομα που ανήκουν σε Ευάλωτες
Κοινωνικές Ομάδες. Η Αμφιτρίτη Κοιν.Σ.Επ., παράλληλα με την οργάνωση συνεδρίων,
δραστηριοποιείται στον προσβάσιμο τουρισμό με την ανάπτυξη και διαχείριση της πολύγλωσσης
διαδικτυακής πλατφόρμας www.greece4all.eu. Το greece4all.eu είναι η μοναδική διαδικτυακή πύλη,
η οποία παρέχει εξατομικευμένες πληροφορίες σε τουρίστες από το εξωτερικό, για τις προσβάσιμες
υποδομές και υπηρεσίες που διατίθενται στην Ελλάδα. H «Αμφιτρίτη» είναι μέλος των διεθνών
οργανισμών European Network for Accessible Tourism (ENAT) και του Social Firms of Europe (CEFEC).

