Ο Σ.Ε.Γ.Ε. ιδρύθηκε το 1997
στην Θεσσαλονίκη και
απευθύνεται σε γυναίκες
που ασκούν επιχειρηματική
δραστηριότητα στην
Ελλάδα.
Είναι μία Μη Κυβερνητική
Οργάνωση (ΜΚΟ), με
πανελλήνιο μη
κερδοσκοπικό χαρακτήρα
και διοικείται από 9μελές
Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Σ.Ε.Γ.Ε.

Είμαστε μέλη

του Δικτύου WeConnect International

του
Συνδέσμου
Γυναικών
επιχειρηματιών
της
Μεσογείου (AFAEMME)

της Επιτροπής Εμπορίου & Ανάπτυξης του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)

της Ε.Σ.Ε.Ε.
Συνεργαζόμαστε με

Υπουργεία

Κοινωνικούς Φορείς

Επαγγελματικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις σε
τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο


Ο
Σ.Ε.Γ.Ε.
παρέχει
στις
γυναίκες
επιχειρηματίες
της
Ελλάδας
το
περιβάλλον για να αναπτύξουν τις
επιχειρήσεις και τους εαυτούς τους.
Προάγει τη νεανική επιχειρηματικότητα,
βελτιώνει την αναγνωρισιμότητα των
επιτευγμάτων τους και προωθεί την
ανάπτυξη των γυναικείων επιχειρήσεων
μέσα
από
την
έρευνα
και
τη
πληροφόρηση.

Ο Σ.Ε.Γ.Ε., επίσης, προάγει τη δεοντολογία
και
την
ηθική
στην
άσκηση
της
επαγγελματικής
δραστηριότητας
των
γυναικών, ενώ συγχρόνως αναλαμβάνει
πρωτοβουλίες που αποδεικνύουν τη
συναίσθηση της κοινωνικής του ευθύνης.

Ο Σ.Ε.Γ.Ε. απαριθμεί σήμερα περισσότερα από 900 μέλη απ’
όλη την Ελλάδα, τα οποία απολαμβάνουν τη δυνατότητα να:








Συνδέονται με γυναίκες επιχειρηματίες που έχουν
παρόμοιο τρόπο σκέψης και διάθεση να μοιραστούν ιδέες,
πληροφορίες και ευκαιρίες.
Παρακολουθούν εκδηλώσεις, και συνέδρια για ζωτικά
θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα.
Αποκτούν πρόσβαση σε επιχειρηματικά δίκτυα της
Ελλάδας και του εξωτερικού, για την ανάπτυξη
συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Συμμετέχουν και επωφελούνται από τη θέση του Σ.Ε.Γ.Ε.
ως φορέα εκπροσώπησης για τη βελτίωση των
κοινωνικών, πολιτικών και επιχειρηματικών θεμάτων που
αφορούν τις γυναίκες επιχειρηματίες.













Διευρύνουν την επιχειρηματική τους δικτύωση και τη
γνωστική τους βάση.
Εκπαιδεύονται αυτές και το προσωπικό τους σε
εξειδικευμένα προγράμματα και σεμινάρια.
Ενημερώνονται για επιχειρηματικά, αναπτυξιακά, εθνικά
και κοινοτικά προγράμματα και οικονομικά θέματα
άμεσου ενδιαφέροντος.
Συμμετέχουν σε μία κοινότητα που αναγνωρίζει τη
σημασία της προσωπικής ανάπτυξης και αλλαγής.
Ανταλλάσσουν εμπειρίες, αποκτούν πρόσβαση στη γνώση
και αναζητούν νέους συνεργάτες.
Διατηρούν και διευρύνουν δίκτυα επικοινωνίας.



Συμβουλευτική σε
Γυναίκες
Επιχειρηματίες

Mentoring-Coaching
σε Γυναίκες που είτε
είναι επιχειρηματίες,
είτε επιθυμούν να
γίνουν



Ενημέρωση
γυναικών σε
επιχειρηματικά
Θέματα.


Οργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων

Εκπαίδευση Γυναικών Επιχειρηματιών
και Υπαλλήλων σε Γυναικείες Επιχειρήσεις


Οργάνωση και
Υποστήριξη
Επιχειρηματικών
Αποστολών, Β2Βs



Συμμετοχή των
μελών μας σε εγχώρια
και διεθνή συνέδρια
και σεμινάρια.


Δικτύωση
Επιχειρήσεων εντός
και εκτός συνόρων


Δημοσίευση άρθρων σε Ελληνικά και διεθνή μέσα

Οργάνωση φιλανθρωπιών για γυναίκες που έχουν
ανάγκη


Τα ευρωπαϊκά μας έργα

Το πρόγραμμα EFEB Network υλοποιείται στα πλαίσιο
του Erasmus+ και ως βασικό του στόχο έχει την
εκπαίδευση των γυναικών, οι οποίες θέλουν να
δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση ή ήδη
κατέχουν μία, και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους
με κύριο σκοπό την παροχή νέων οικονομικών και
κοινωνικών ευκαιριών και την ενεργό συμμετοχή τους
στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης.

Επιπλέον, το πρόγραμμα EFEB Network επιδιώκει την
προώθηση της ισότητας των φύλων τονίζοντας τη
σημασία των γυναικών στον τομέα της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας
και
στην
υλοποίηση
δραστηριοτήτων
που
αφορούν
κυρίως
την
υποστήριξη
των
επιχειρήσεων
μέσω
της
εκπαίδευσης, της πληροφόρησης, της κατάρτισης και
της ανταλλαγής καλών πρακτικών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται διασυνοριακά σε 9 χώρες:
Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γεωργία,
Λιθουανία, Λετονία, Ουκρανία, Γερμανία.

Το πρόγραμμα "WE GO! Women Economic-independence & Growth
Opportunity" χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει
διάρκεια 2 χρόνια (2016-2018) και υλοποιείται από μια
σύμπραξη 15 Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών (Μ.Κ.Ο.) από 7 χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιταλία, Βουλγαρία, Ηνωμένο Βασίλειο,
Σουηδία, Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρος).
Κύριος στόχος του αποτελεί η υποστήριξη των γυναικών, θυμάτων
ενδοοικογενειακής βίας, στην Ευρώπη, μέσω της δημιουργίας
ειδικών εκπαιδευτών και της ανάπτυξης νέων μεθόδων για την
αντιμετώπιση και την αποφυγή τέτοιων καταστάσεων.

Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι:
 Να ενισχύσει τη διασυνοριακή συνεργασία των κατάλληλα εκπαιδευομένων ατόμων
στις υπηρεσίες υποστήριξης που απευθύνονται σε γυναίκες θύματα βίας, με σκοπό
τον εντοπισμό και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών από τουλάχιστον 8 ευρωπαϊκές
χώρες, προωθώντας ταυτόχρονα την οικονομική ανεξαρτητοποίηση των θυμάτων
 Να ενισχύσει την αντίληψη και τις δεξιότητες των κατάλληλα εκπαιδευομένων
ατόμων προτείνοντας μοντέλα / πρωτόκολλα τέτοιων μορφών υποστήριξης, ώστε
να βοηθούν τα θύματα να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία.
Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι του έργου:
 200 γυναίκες θα εκπαιδευτούν (με έμφαση στις άνεργες).
 50 Εκπαιδευτές / υπάλληλοι ιδρυμάτων και κέντρων θα εκπαιδευτούν σε θέματα
βίας.
 Οικονομική χειραφέτηση των γυναικών θυμάτων βίας σε 7 χώρες.
 Ένα σύνολο εργαλείων κατάρτισης θα μοιρασθούν στις 7 χώρες.
 600
γυναίκες, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, θα επωφεληθούν από το
πρόγραμμα.
 160.000 πολίτες θα ενημερωθούν για τα πρόβλημα βίας και τα πορίσματα του
σχεδίου.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να κάνει την εργασία
με βάση τη μάθηση πιο αποτελεσματική, έτσι ώστε να
οδηγεί σε μια win-win κατάσταση και για τους
εκπαιδευόμενους και για την επιχείρηση φιλοξενίας. Οι
κύριες προκλήσεις που εξακολουθούν να ανιχνεύονται
είναι η ανεπαρκής επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ
των παρόχων Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης και των επιχειρήσεων, καθώς και το
χάσμα των δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας των
εκπαιδευομένων.
Η εργασία που βασίζεται στη μάθηση πρέπει να είναι
αποτελεσματική και επίσης πιο αποδοτική από
πλευράς κόστους. Οι μαθητές πρέπει να είναι
δυναμικοί, δημιουργικοί, να αυξάνουν τις δεξιότητες
επίλυσης
προβλημάτων
και
να
μάθουν
να
επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά. Οι δάσκαλοι
επαγγελματικής
εκπαίδευσης
και
κατάρτισης
διαδραματίζουν βασικό ρόλο σε αυτό, δεδομένου ότι
μπορούν να λειτουργήσουν ως διαμεσολαβητές.

Το έργο επιδιώκει την κατάρτιση των
εκπαιδευτικών ΕΕΚ για να βοηθήσουν
τους μαθητές τους, μέσω της
εφαρμογής
νέων
δεξιοτήτων
επιχειρηματικότητας
και
της
παροχής εκπαιδευτικών δεξιοτήτων.
Τα κύρια αποτελέσματα του έργου:
 Η
δημιουργία
ενός
online
εκπαιδευτικού προγράμματος για
τους καθηγητές της ΕΕΚ.
 Η αποτελεσματικότερη εμπειρία
μάθησης
 Η
προώθηση
επικερδούς
κατάστασης
για
τους
εκπαιδευόμενους και για την
επιχείρηση φιλοξενίας

Ο Σ.Ε.Γ.Ε. συμμετέχει ως εταίρος στο συγχρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα S.E.E.W.B.A.N. Το έργο εντάσσεται κάτω από την εποπτεία
και την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποσκοπεί στην
δημιουργία ενός ισχυρού Δικτύου Γυναικών Επιχειρηματικών Αγγέλων
στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Έχει διάρκεια 2 ετών (01/01/2017 – 31/12/2018) και απώτερος στόχος
του είναι η επένδυση ιδιωτικών κεφαλαίων ύψους 2.400.00 ευρώ σε
πάνω από 300 γυναικείες επιχειρήσεις, προερχόμενων από
τουλάχιστον 100 Επιχειρηματικούς Αγγέλους.
Για την μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειριών στο κεφάλαιο των
Επιχειρηματικών Αγγέλων συμμετέχουν εταίροι από 7 διαφορετικές
χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Σλοβενία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Σκωτία,
Ιταλία)

Site: www.sege.gr
Mail: info@sege.gr
Τηλ: +30 2310 224440
Fax: +30 2310 224475
Ολυμπίου Διαμαντή 14,
54625, Θεσσαλονίκη

