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ΔΩΡΕΑΝ ONLINE ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Το έργο Success…ion που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής
επιτροπής παρουσιάζει την online εκπαιδευτική πλατφόρμα για ιδιοκτήτες και μέλη
οικογενειακών επιχειρήσεων, με στόχο την υποστήριξή τους για τον σχεδιασμό της διαδοχής. Το
σύνολο του υλικού είναι αποτέλεσμα συντονισμένης έρευνας και ανάπτυξης από τους εταίρους
του έργου στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γερμανία και την Κύπρο.
Τι προσφέρει η πλατφόρμα στα μέλη και τους ιδιοκτήτες των οικογενειακών επιχειρήσεων:
•

4 εκπαιδευτικές ενότητες που επισημαίνουν τη σπουδαιότητα του έγκαιρου σχεδιασμού
της διαδοχής, παρέχοντας γνώση, πληροφορίες και πρακτικές για να αναπτύξει κάποιος
το πλάνο διαδοχής που ταιριάζει στη δική του επιχείρηση.

•

Συμπληρωματικές πηγές και υλικό, καθώς και επιλεγμένα video που συνεισφέρουν στη
διαδικασία μάθησης.

•

10 ασκήσεις για τον έλεγχο της γνώσης που αποκτήθηκε σε κάθε ενότητα.

•

8 φύλλα εργασίας στη μορφή πλήρως επεξεργάσιμων εντύπων που μπορούν οι
ενδιαφερόμενοι να χρησιμοποιήσουν άμεσα για το σχεδιασμό ενός πλάνου διαδοχής.

Όλα αυτά είναι διαθέσιμα στα Αγγλικά, Ελληνικά, Βουλγάρικα, Γερμανικά και Ισπανικά εδώ
http://training.succession-project.eu
Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να εγγραφείτε, να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε, και να
ξεκινήσετε την περιήγησή σας στην πλατφόρμα! Έχουμε ήδη ξεκινήσει να προσκαλούμε
ιδιοκτήτες οικογενειακών επιχειρήσεων στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, και την Ισπανία για να
δοκιμάσουν το εκπαιδευτικό υλικό και να μοιραστούν μαζί μας τις απόψεις τους γι’ αυτό με τη
βοήθεια ενός σύντομου ερωτηματολογίου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τρία εργαστήρια σε
Ελλάδα, Βουλγαρία και Ισπανία όπου θα μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε από κοντά τις
απόψεις αυτών που δοκίμασαν την πλατφόρμα, καθώς και άλλων ιδιοκτητών και μελών
οικογενειακών επιχειρήσεων που τους ενδιαφέρει το θέμα της διαδοχής.
Εάν επιθυμείτε να δοκιμάσετε την εκπαιδευτική πλατφόρμα του Success…ion πατήστε
http://training.succession-project.eu! Πιο κάτω μπορείτε να δείτε τα στοιχεία επαφής σε κάθε
χώρα για οτιδήποτε χρειαστείτε, ή για την αποστολή του ερωτηματολογίου αξιολόγησης εφόσον
το επιθυμείτε:
Βουλγαρία: Daniela Ilcheva yccibg@gmail.com
Ελλάδα: Katerina Vasileiou k.vasileiou@knowl.gr και Κυριάκος Λίγκας lingas@militos.org
Ισπανία: Maria del Carmen Osuna mcosuna@fundacionugrempresa.es
Λίγα λόγια για το Success…ion
To Success…ion ξεκίνησε στα τέλη του 2015 και θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2017. Ο
συντονιστής του έργου είναι ο οργανισμός Yambol Chamber of Commerce and Industry
(YCCI) στη Βουλγαρία. Στην κοινοπραξία του έργου συμμετέχουν οκτώ επιπλέον οργανισμοί και
εταιρείες από τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ισπανία.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.succession-project.eu και τη σελίδα του έργου στο
Facebook! Για την Ελλάδα επικοινωνήστε με τη Μίλητος Συμβουλευτική Α.Ε. lingas@militos.org ή
στείλτε μήνυμα στο contact@succession-project.eu

