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Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων είναι μια
εκστρατεία την οποία συντονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με
σκοπό την προαγωγή της επιχειρηματικότητας σε όλη τη Ευρώπη.
Η εν λόγω εκστρατεία πραγματοποιείται σε 37 χώρες, έτσι ώστε
οι εκδηλώσεις και οι δραστηριότητες, σε εθνικό, περιφερειακό ή
τοπικό επίπεδο, να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερα στους υφιστάμενους και μελλοντικούς επιχειρηματίες.
Οι εκδηλώσεις αυτές που μπορεί να έχουν τη μορφή ημερίδων, συνεδρίων, εκθέσεων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, διαγωνισμών κ.λπ.
διοργανώνονται από επιχειρηματικούς συνδέσμους, φορείς υποστήριξης επιχειρήσεων, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές
και δίνουν τη δυνατότητα στις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις να
ανταλλάξουν εμπειρίες, να ενημερωθούν για οτιδήποτε νεότερο
αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και να εξελιχτούν. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα προσέλκυσης νέων να ασχοληθούν με
το επιχειρείν. Πέρυσι, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 1.500 εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη.
Στόχος της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας ΜΜΕ είναι:
- να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους στήριξης των
μικρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων από την ΕΕ και τις
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές,
- να προάγει την επιχειρηματικότητα, έτσι ώστε περισσότερα άτομα,
και κυρίως νέοι, να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να γίνουν
επιχειρηματίες,
- να αναγνωρίζει την προσφορά των επιχειρηματιών στην ευημερία
της Ευρώπης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την καινοτομία και
την ανταγωνιστικότητα.
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 2014, θα
πραγματοποιηθεί από τις 29 Σεπτεμβρίου ως τις 5 Οκτωβρίου
2014.
Η κύρια εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τη Συνέλευση ΜΜΕ και την τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Βραβείων στις 1-3 Οκτωβρίου 2014 στη Νάπολη της
Ιταλίας.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://bit.ly/1pcvwF8
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Διεθνής
Ημέρα
Μη Βίας καθιερώθηκε με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης
του ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2
Οκτωβρίου, ημερομηνία γέννησης του Μαχάτμα Γκάντι (1869).
Στόχος της γιορτής
είναι να περάσει το μήνυμα της μη χρήσης βίας σε όλες τις ανθρώπινες εκδηλώσεις μέσα
από την εκπαίδευση και την ενημέρωση της κοινής γνώμης.
Βία είναι κάθε συμπεριφορά ή συστηματική πολιτική συμπεριφοράς που χρησιμοποιείται για να εξαναγκάσει, να κυριαρχήσει ή να
απομονώσει το θύμα.
Μπορεί να είναι σωματική, ψυχολογική και λεκτική κακοποίηση ανθρώπου που δημιουργεί σωματικό ή και ψυχικό πόνο ή και
πληγές, Είναι η χρήση κάθε μορφής εξουσίας που επιβάλλεται στο
άλλο άτομο για τη διατήρηση του ελέγχου της σχέσης και της συμπεριφοράς του θύματος. Ενώ παρατηρείται σε κάθε θεσμό της
κοινωνίας μας, ξεκινώντας από τον οικογενειακό, τον σχολικό, τον
τομέα των σχέσεων και ανεξαρτήτου ηλικίας από παιδιά έως και
ηλικιωμένους.
Δεδομένης της οικονομικής κρίσης και κατ’ επέκταση της κοινωνικής και πολιτικής την οποία διέρχεται η χώρα μας τα τελευταία
χρόνια, ολοένα αυξανόμενα είναι τα κρούσματα βίας σε όλα τα επίπεδα, ενώ κρίνεται απαραίτητη η πρόληψη και η καταστολή της και
ο σεβασμός και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Η ΕΕ μεριμνά για την πρόληψη και καταστολή της βίας, λαμβάνοντας πρόνοια και παρέχοντας προστασία στους πολίτες, με ολοκληρωμένες στρατηγικές για την ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα,
τη δικαιοσύνη και παρέχοντας ένα ασφαλές καταφύγιο σε όσους
έχουν ανάγκη προστασίας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στους ακόλουθους δικτυακούς τόπους: http://europa.eu/pol/
justice/index_el.htm ,http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/
your_rights_el.htm#1depot και fra.europa.eu
Ωστόσο, παρά τις δεσμεύσεις και τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις, σημαντική για την εξάλειψη της βίας είναι η υιοθέτηση μιας κουλτούρας αλληλεγγύης, συμφιλίωσης και συμπάθειας μεταξύ των ατόμων και των λαών, προκειμένου να καταστεί δυνατή μια αρμονική
και ποιοτική ζωή.
Ευελπιστούμε να έρθει η μέρα που θα έχει εξαλειφθεί κάθε μορφή
βίας και η καταπολέμηση της να ανήκει στην ατζέντα του παρελθόντος.
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ε στόχο τη δικτύωση και τη συμμετοχή των περιφερειών ως εταίροι σε διακρατικά έργα, και την αξιοποίηση
των καινοτόμων εργαλείων της νέας πολιτικής συνοχής της
ΕΕ πραγματοποιείται η 12η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων.
Διαφαίνεται αναγκαία η ύπαρξη
ενός συστηματικού συντονισμού
των διαφόρων ευρωπαϊκών δικτύων πόλεων σε ενωσιακό επίπεδο
ώστε τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
να παρέχουν την αναγκαία πλατφόρμα ανάδειξης των αστικών προτεραιοτήτων.
Οι φετινές εκδηλώσεις δε, συμπίπτουν με την προετοιμασία των ευρωπαϊκών τοπικών και περιφερειακών αρχών για να συμμετάσχουν
ενεργά στις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προσφέρει η νέα
πολιτική συνοχής της ΕΕ.
Η συνάφεια των περιφερειακών στρατηγικών (έξυπνη εξειδίκευση, ψηφιακή ατζέντα, υποστήριξη ΜΜΕ, οικονομία χαμηλής κατανάλωσης διοξειδίου του άνθρακα, εκπαίδευση

και κοινωνική ένταξη κ.α.), η κατάρτιση (ανταλλαγή ορθών
πρακτικών και εργαλείων στη διαχείριση προγραμμάτων)
και η εδαφική συνεργασία (νέα προγράμματα Interreg,
Espon, Urbact, Interact) αποτελούν τις κύριες θεματικές της
φετινής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
Περιφερειών και Πόλεων.
Με αυτόν τον τρόπο, οι πόλεις θα
αποκτήσουν σημαίνουσα θέση και
ρόλο κατά την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων των
Συμφώνων Εταιρικής Σχέσης, ενώ
πολλαπλά θα είναι τα οφέλη για
την εκάστοτε περιφέρεια, η οποία
θα είναι σε θέση να αναδείξει τα
συγκριτικά της πλεονεκτήματα και
να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής
των πολιτών, τόσο σε οικονομικό,
κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2014/
index.cfm

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού: Μπες κι εσύ στο πρόγραμμα!
Στις 11-17 Οκτωβρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη
χρονιά η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού. Περισσότερες από 1500 εκδηλώσεις δίνουν ζωή στον ψηφιακό κόσμο –σε ολόκληρη την ΕΕ και χώρες από τη Νορβηγία μέχρι την Τουρκία. Εκατομμύρια παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικοί,
επιχειρηματίες και πολιτικοί ιθύνοντες θα συμμετάσχουν σε
μαζικές εκδηλώσεις και θα παρακολουθήσουν μαθήματα για
να μάθουν προγραμματισμό και να αποκτήσουν συναφείς δεξιότητες.
Οι εκδηλώσεις αφορούν όλους: από αρχάριους μέχρι πεπειραμένους προγραμματιστές, από τον άνεργο που επιθυμεί να
αποκτήσει νέες δεξιότητες μέχρι τους λάτρεις των ρομπότ και
τις γυναίκες που είναι φανατικές οπαδοί της τεχνολογίας. Η
ιδέα είναι να προβληθεί ο προγραμματισμός, να απομυθοποιηθούν οι σχετικές δεξιότητες, και να έρθουν σε επαφή άτομα
που έχουν μεγάλη επιθυμία να αποκτήσουν γνώσεις.
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία βάσης που ξεκίνησαν νεαροί
σύμβουλοι της Νέιλι Κρους, η οποία προσέλκυσε την υποστήριξη κινημάτων προγραμματισμού και εκπαίδευσης όπως
τα CoderDojo και RailsGirls, καθώς και σημαντικών εταιρειών
τεχνολογίας και πληροφορικής, που επιδιώκουν να εξοικειώσουν εκατομμύρια παιδιά με τον προγραμματισμό διοργανώνοντας για παράδειγμα εργαστήρια επίδειξης, αναπτύσσοντας
εργαλεία εκμάθησης και συμβάλλοντας στην εκπαίδευση
δασκάλων. Εταιρείες, όπως οι Rovio (Angry Birds), Microsoft,
Google, Telefonica, Liberty Global και Facebook στηρίζουν

την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού, πολλές από τις
οποίες στο πλαίσιο της δέσμευσής τους για την πρωτοβουλία
«Μεγάλος συνασπισμός για ψηφιακές θέσεις εργασίας»
Στη διεύθυνση http://codeweek.eu θα μάθετε περισσότερα
και θα βρείτε τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην
πόλη σας.
Στην Μεσσηνία, εκδηλώσεις θα γίνουν:
Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας «Μαρία Κάλλας»http://bit.
ly/10ZskYi
3ο Γυμνάσιο Καλαμάτας http://bit.ly/1yVLcGK
2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης http://bit.ly/ZhVP61
Γυμνάσιο Μεθώνης http://ictlab.edu.gr/
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