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Θέμα: Πρόσκληση ατόμων – προσώπων – υπάρξεων – ανθρώπων για εθελοντική
συνεργασία και στήριξη στην 1η Έκθεση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
οικονομίας «ΚΑΛΟ ATHENS EXPO ’17» στις 1-3 Νοεμβρίου 2017, που
διοργανώνει το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. 19/29.9.2017 πρακτικό συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής της
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ (θέμα 2ο).
Η ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας,
έχοντας ως σκοπό τη δόμηση δράσεων Κοινωνικής Μέριμνας και Αρωγής σε τομείς παιδείας,
δημιουργίας, τέχνης, για τη στήριξη, τη γεφύρωση και τη συνοχή των παιδιών που έρχονται
από το μέλλον, των νοημόνων που δραστηριοποιούνται στο παρόν και των σοφών γερόντων
που κατέχουν τη γνώση που πηγάζει από το παρελθόν,
ενόψει της 1ης Έκθεση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με τίτλο «ΚΑΛΟ ATHENS
EXPO ‘17», που θα διεξαχθεί από την 1η έως και την 3η Νοεμβρίου 2017, στην «Τεχνόπολη»
Δήμου Αθηναίων Α.Ε., Πειραιώς 100 – Γκάζι, τη διοργάνωση της οποίας ανέλαβε το
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
κατόπιν της ανωτέρω σχετικής απόφασης που ελήφθη από τα μέλη της Διοικούσας
Επιτροπής, περί διοργάνωσης και συμμετοχής της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. σε εκθέσεις,
εκδηλώσεις, συνέδρια πάσης φύσεως, τα οποία στηρίζουν και εξυπηρετούν με οποιονδήποτε
τρόπο τους καταστατικούς σκοπούς και τις κοινωνικές δράσεις αυτής,
Προσκαλεί άτομα – πρόσωπα – υπάρξεις – ανθρώπους που επιθυμούν να συνεργαστούν και
να στηρίξουν εθελοντικά στη διαμόρφωση, την παρουσίαση και τη διατήρηση του
περιπτέρου της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. στην ανωτέρω έκθεση από την 1η έως και την 3η
Νοεμβρίου 2017.
Ειδικότερα,
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της
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είναι

να
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η
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των

δραστηριοτήτων των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, η γνωριμία και
δικτύωση μεταξύ τους, καθώς και η συζήτηση γύρω από προβλήματα που αντιμετωπίζουν
ή/και μελλοντικές προοπτικές.».
Με ειλικρίνεια,
Τα μέλη της
Διοικούσας Επιτροπής
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

