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Финално събитие по проект SoSEDEE 

Подкрепа на социалното предприемачество в трансграничната зона на 

Гърция и България 

23 септември 2020, онлайн в платформата ZOOM 
 

12:00 – 12:30 Техническа помощ и включване на участниците в онлайн срещата 

12:30 – 12:35  Приветствия за откриване на събитието 

12:35 – 12:45 Представяне на проекта 

Галена Велева, проектен ръководител, Община Гоце Делчев  

12:45 – 12:55 Социалното предприемачество в трансграничната зона: текуща ситуация и тенденции 

Георгия Каравангели, магистър икономист – политолог, Доми Дивелъпмънт ООД 

12:55 – 13:10 Хибридната обучителна програма по социално предприемачество 

Доцент Георгиос Териу, отдел „Наука и технологии в управлението“, Училище за икономика 

и бизнес, Международен гръцки университет (IHU) 

13:10 – 13:30 Социалното предприемачество като лост за развитие в трансграничната зона 

  Общинско социално предприятие „Цветен град“, Емилия Траханарова, Директор 

 Социално кооперативно предприятие “Actοἶδα”, Ирини – Кириаки Кутсиду, социален 

работник, главен директор 

13:30 – 13:45 Резултати 

Калиопи Клива, Ръководител на програма за спешно реагиране, SOS Детски селища Гърция 

13:45 – 13:55 Европейската политика за социално предприемачество и неговата роля за включването на 

социални групи в неравностойно положение 

Антониос Костас, магистър доктор по социални науки, Доми Дивелъпмънт ООД 

Йоанис Костас, Магистър, земеделски икономист 

13:55 – 14:05 Почивка 

14:05 – 14:20 Обобщение и планиране за бъдещето 

Йоанис Цукалидис, MBA, физик, Доми Дивелъпмънт ООД 

14:20 – 14:40 Работа в мрежа: поканени трансгранични проекти за социално предприемачество 

 AGRI-ABILITY, Стела Агриропулу, проектен ръководител и директор на човешките 

ресурси, Асоциация за хора с двигателни проблеми и приятели в префектура Родопи  

„Перпато“  

 SOCIAL FORCES, Ефстатиос Кефалидис, MBA, Ръководител на проекта за социални сили, 

Регионална агенция за развитие на Родопи 

14:40 – 14:55 Ангажираност на местните общности и комуникация 

Танос Белалидис, Директор за устойчиво развитие и комуникация, Симпраксис ООД 

14:55 – 15:05 Развитие на ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 

Периклис Посейдонос, техническо съдействие, Съвместен секретариат Гърция 

15:05 – 15:35 Въпроси 

 


