
ΟΔΗΓΟΣ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 

Το Elie2.0  βασίζεται στο έργο 

του  προγράμματος 

Eliemental, το οποίο είναι ένα 

αναπτυξιακό πρόγραμμα  που 

συμβάλλει στην ενίσχυση των  

επιχειρηματικών δεξιοτήτων. 

Elie 2.0 προσφέρει νέες διδακτικές 
ενότητες για τις επιχειρήσεις με 
ευκαιρίες για  τους ανθρώπους 
ώστε να μάθουν μέσα από έργα 
που λαμβάνουν χώρα στον 
πραγματικό κόσμο. 

Έχουμε αναπτύξει ένα εύκολο στην 

εφαρμογή, βήμα προς βήμα 

πλαίσιο, που συνδέεται με πόρους 

του Elie 2.0, για να βοηθήσει τις 

κοινότητες να προσδιορίσουν τις 

ανάγκες, τα εμπόδια, και τις 

ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις. 

Προσδιορισμός των Σημείων 

Πρόσβασης Κοινότητας (ΣΠΚ) 

Τα ΣΠΚ είναι μέρη που 
θεωρούνται προσβάσιμα, 
ασφαλή, φιλικά και οικεία σε  
ομάδες-στόχους της κοινότητας. 

Ένα ΣΠΚ είναι ένας τόπος όπου το 
Elie 2.0 μπορεί να εδραιωθεί. 

Προσδιορισμός των 

κοινοτικών επιχειρησιακών 

καθοδηγητών. 

Αυτοί οι καθοδηγητές μπορούν 
να αναγνωριστούν μέσω των 
ΣΠΚ. Επιλέξτε άτομα που είναι 
εξοικειωμένα με τις ανάγκες της 
κοινότητας, τα οποία μπορούν να 
παρέχουν πληροφορίες και να 
συμπεριλάβουν άλλους στο 
εγχείρημα. 

Αφήστε τις φωτογραφίες να 

μιλήσουν! (Εργαστήριο 1) – 

Προσδιορισμός των 

αναγκών/εμποδίων/ευκαιριών. 

Συγκεντρώστε όλη την ομάδα σε 
ένα διαδραστικό εργαστήριο. 
Κατεβάστε  τις εικόνες και τα βίντεό 
τους και βάλτε τα μέλη της ομάδας  
να  περιγράψουν τις προσωπικές 
τους  «εικόνες»  της κοινότητας 
μέσα από αυτά. 

Σχεδιασμός Κοινοτικής 

Δράσης μέσω του 

PhotoVoice. 

Οι εθελοντές βγαίνουν στην 

κοινότητα και βγάζουν 

φωτογραφίες και βίντεο για να 

περιγράψουν τις ευκαιρίες και 

τα εμπόδια. (δώστε 1 - 2 

εβδομάδες για να γίνει αυτό)) 

Έτοιμοι για δράση! 

Ο κοινοτικός καθοδηγητής 
επιχειρήσεων αναπτύσσει  ένα 
SWOT και ένα σχέδιο δράσης: Με 
βάση το  Εργαστήριο «Αφήστε τις 
φωτογραφίες μιλούν! '   

Κλείσιμο του έργου - 

(Εργαστήριo 2) 

Φέρτε πίσω τους συμμετέχοντες για 

να συζητήσουν το SWOT και το 

σχέδιο δράσης για να εξασφαλιστεί 

ότι οι ιδέες που δημιουργούνται 

ταιριάζουν με τις αντιλήψεις τους 

και, το σημαντικότερο, μπορούν να 

δουν απτά αποτελέσματα από τα 

δεδομένα τους. 

Δημιουργία τοπικών 

εταιρικών συνδέσεων: 

Μιλώντας με τοπικούς ιδιοκτήτες 
επιχειρήσεων και  κοινοτικούς 
οργανισμούς  μπορεί να προσφέρει  
πολύτιμες πληροφορίες για την 
υπέρβαση των εμποδίων για την 
επιχείρηση στην κοινότητα σας,  και 
μπορεί να βοηθήσει με τη δημιουργία 
ενός ζωντανού έργου για τους 
συμμετέχοντες. 

Τα Πρώτα βήματα με το 
Εlie 2.0 
Ο καθοδηγητής προσλαμβάνει 
μερικούς ανθρώπους από την 
κοινότητα για να μάθουν  το Εlie 2.0 
και το  PhotoVoice. 
Θα προσδιορίσουν τις ανάγκες, τα 
εμπόδια, και τις ευκαιρίες για την 
επιχείρηση ανάπτυξη στην 
κοινότητα. (1 έως 11/2 ώρες)

https://eliemental.org/wp-content/uploads/2021/02/GR_A-GUIDE-TO-CONDUCTING-AND-ANALYSING-INTERVIEWS-WITH-SMALL-BUSINESS-OWNERS.pdf
https://eliemental.org/wp-content/uploads/2021/01/GR_A-brief-description-of-Elie-2.0.pdf
https://eliemental.org/wp-content/uploads/2021/01/GR_CAPS-GUIDE-.pdf
https://eliemental.org/wp-content/uploads/2021/01/GR_Who-might-be-a-community-enterprise-coach_.pdf
https://eliemental.org/wp-content/uploads/2021/01/GR_Photo-voice-Analysis.pdf
https://eliemental.org/wp-content/uploads/2021/01/GR_Training-workshop-for-co-researchers.pdf
https://eliemental.org/wp-content/uploads/2021/01/GR_SWOT-TABLE.pdf



