ΤΙΤΛΟΣ:

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – NPF0999

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Επιχειρείν στο χώρο του Πολιτισμού, και ειδικώς στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, αποτελεί ικανή και αναγκαία
συνθήκη για την οικονομική ανάπτυξη, την πρόοδο και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου όλων των πολιτών. Η
ορθή οργάνωση και υγιής λειτουργία όλων ανεξαιρέτως των μονάδων που δραστηριοποιούνται «πολιτισμικά», η
ανάπτυξη συνεργιών, η γνώση των συνθηκών του περιβάλλοντος και η υλοποίηση ευέλικτων και εφικτών
προγραμμάτων με ουσία, περιεχόμενο και νόημα – καθώς και η παραγωγή και εμπορία αγαθών – περιγράφουν
το πλαίσιο στο οποίο θα αναπτυχθεί το εργαστήριο (θεωρία, παρουσίαση και μελέτη περιπτώσεων, ασκήσεις επί
χάρτου).

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ / ΕΝΟΤΗΤΕΣ







Η έννοια «Πολιτισμός» και οι πτυχές της σήμερα. Η προστιθέμενη αξία για τον επιχειρηματία που
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.
Προμελέτη για τη σύσταση και δημιουργία επιχείρησης στο χώρο του πολιτισμού / τουρισμού.
Προσχέδιο, νομικά και φοροτεχνικά θέματα.
Σύλλογοι / Σωματεία / Αστικές μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις με σκοπούς πολιτιστικούς: ο χώρος
των κοινωνικών «επιχειρήσεων».
Ανάπτυξη συνεργιών σε τοπικό επίπεδο. Τι σημαίνει, πώς σχεδιάζεται, πώς υλοποιείται, τι
προβλήματα αναμένονται.
Παρουσίαση και μελέτη περιπτώσεων.
Ασκήσεις επί χάρτου (με βάση πραγματικά περιστατικά).

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
• Επιτηδευματίες / Επιχειρηματίες στο χώρο της ψυχαγωγίας, του τουρισμού και του πολιτισμού • Προσωπικό και
Στελέχη Ο.Τ.Α. και Περιφερειών που ασχολούνται με πολιτιστικά και τουριστικά θέματα • Προσωπικό / Στελέχη /
Μέλη Δ.Σ. / Εθελοντές συλλόγων και αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών με σκοπούς πολιτιστικούς,
περιβαλλοντολογικούς, φιλανθρωπικούς • Φοιτητές / Αποφοίτους τμημάτων πολιτιστικής διαχείρισης,
επικοινωνίας, τουριστικών επαγγελμάτων, υπηρεσιών ψυχαγωγίας • Αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Διοίκησης που απασχολούνται σε θέσεις που σχετίζονται με τον πολιτισμό και τον τουρισμό • Διπλωμάτες.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
Βασιλεία Κατσάνη. Φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. και εκ παραλλήλου παρακολούθησε σειρές
επιμορφωτικών προγραμμάτων για θέματα Δημόσιας Πολιτικής, Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού,
Διαπραγματεύσεων, Επικοινωνίας, Μ.Μ.Ε. και Δημοσίων Σχέσεων. Η προϋπηρεσία της αναφέρεται στο Υπουργείο
Πολιτισμού, στο Γραφείο Ποιότητας Ζωής / Ελληνικό Κοινοβούλιο, στη Jack Morton Public Events (Τελετές Έναρξης
και Λήξης Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004) και σε ιδιωτικά πολιτιστικά ιδρύματα. Το έτος 2005 δημιούργησε το
γραφείο σχεδιασμού και παραγωγής πολιτισμικών / μορφωτικών προγραμμάτων ΑΝΑΠΛΟΥΣ (www.anaplous.net).
Συνεργάζεται με Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και
έως σήμερα προσφέρει εθελοντική εργασία σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Έχει μεταφράσει
και επιμεληθεί βιβλία και ψηφιακές μουσικές εκδόσεις. Μιλά την ελληνική, γαλλική, αγγλική και ισπανική
γλώσσα.. Στο πλαίσιο επιμορφωτικών εργαστηρίων, παρουσιάζει και αναλύει θέματα που αφορούν τη σημερινή
πολιτισμική παραγωγή και τη σύνδεσή της με τον τουρισμό, την οικονομική ανάπτυξη και την άνοδο του βιοτικού
επιπέδου.

