3. ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ Κεν. Μακεδονίας
Τι είναι το Δίκτυο
Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις-ΚοινΣΕπ της Κεντρικής Mακεδονίας πραγματοποίησαν
μια μακροχρόνια διαδικασία συναντήσεων, συζητήσεων, ενημερώσεων, ανταλλαγής εμπειριών και
διαμόρφωσης συναντίληψης, μεταξύ των οποίων η συνάντηση στην Θεσσαλονίκη (15/12/2013,
ΔΟΣΚΟΚΕΜ), στην Κατερίνη (12/1/2014, ΠΙΕΡΙΩΝ ΜΟΥΣΕΣ), στον Λαγκαδά (9/3/2014, ΜΥΓΔΟΝΙΑ),
στην Θεσσαλονίκη (17/6/2014, VICTORYFARM) και στην
Θεσσαλονίκη, στις 9/7/2014, στην αίθουσα της Β’ Δημοτικής
Κοινότητας Θεσσαλονίκης (Μοναστηρίου 93).
Οι συμμετέχουσες ΚοινΣΕπ, με συντονιστή της συνάντησης τον
δημοσιογράφο κ. Δημήτρη Μιχαηλίδη (μέλος της ΠΡΩΣΚΑΛΟ
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δημιούργησαν το ΔΙΚΤΥΟ Κοινωνικών Συνεταιριστικών
Επιχειρήσεων Κεντρικής Μακεδονίας, μια πλατφόρμα συνάντησης, συζήτησης, ενημέρωσης,
ανταλλαγής εμπειριών, συναντίληψης, σύνθεσης προτάσεων και προώθησης από κοινού θέσεων των
ΚοινΣΕπ Κεν. Μακεδονίας, τόσο μεταξύ τους, όσο και με όσους θα ήθελαν να προβάλλουν και να
προωθήσουν την κοινωνική & αλληλέγγυα οικονομία και τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
στην Κεντρική Μακεδονία.
Το ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ Κεν. Μακεδονίας, δεν υποκαθιστά τις ΚοινΣΕπ που δρουν στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας, ούτε δημιουργεί κάποιας μορφής ομοσπονδία ή κάποιας τυπικής μορφής
νομική δέσμευση ή εκπροσώπηση. Αποτελεί πρωτοβουλία που θέλει να θέσει ως προτεραιότητα την
Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία, τις δομές μορφής Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και
τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς και τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι ΚοινΣΕπ.
Το ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ Κεν. Μακεδονίας προωθεί την συνεργασία με όλους τους φορείς της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας που αναγνωρίζουν, ενισχύουν και υποστηρίζουν την Κοινωνική & Αλληλέγγυα
Οικονομία και τις δομές της, όπως οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, οι Συνεταιρισμοί, οι
Ηθικές Τράπεζες, η Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία κλπ.
Μεταξύ των φορέων της Κοινωνικής Οικονομίας, οι ΚοινΣΕπ δραστηριοποιούνται για να δώσουν λύση
στην απασχόληση, σε κοινωνικά προβλήματα και για να βελτιώσουν τις προοπτικές των ανθρώπων,
τις τοπικές κοινωνίες ή το περιβάλλον. Οι ΚοινΣΕπ ανταποκρίνονται σε ανάγκες που δεν έχουν ακόμη
ικανοποιηθεί προάγοντας την κοινωνική καινοτομία και έχοντας μακροπρόθεσμο όραμα. Τα κέρδη
τους επενδύονται ξανά στην ΚοινΣΕπ με σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινωνικού σκοπού τους.
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Πρόκειται για έναν διαφορετικό τρόπο του «επιχειρείν», που δίνει έμφαση στον άνθρωπο και στην
κοινωνική συνοχή.
Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία και Δράσεις του ΔΙΚΤΥΟΥ ΚοινΣΕπ Κεν. Μακεδονίας
Διεύθυνση: Μοναστηρίου 93, 2οςΌρ, 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνο:
Στέλλα Γκουδίνογλου, ΚοινΣΕπ ΜΥΓΔΟΝΙΑ, 6976855676
Χρήστος Βοζίκης, ΚοινΣΕπ VICTORYFARM, 6932835265
Γιώργος Φαρφαράς, ΚοινΣΕπ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, 6936 888967
email: diktyokoinsepkm@gmail.com
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