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Σε ένα χώρο που υπερασπίζεται το wellness,
είναι ενδιαφέρον να αναρωτηθούµε: πόσοι
υπερασπιζόµαστε τη βασική αρχή του,
που δεν είναι άλλη από το να εστιάσουµε στην

πρόληψη!
Tαξιδιωτικές υπηρεσίες σε
ανθρώπους µε αυτισµό
Αυξάνεται το δίκτυο της «A million senses»,
της πρώτης ελληνικής κοινωνικής start up επιχείρησης που παρέχει ταξιδιωτικές υπηρεσίες
αποκλειστικά για ανθρώπους µε αυτισµό και τις
οικογένειές τους.

Γενικά, πόσο καλοί θα λέγατε ότι είστε
στο να δράτε προληπτικά;
Εσείς σε ποια
κατηγορία ανήκετε:
Τρέχετε πίσω από
τα πράγµατα
ή προηγείστε σε σχέση
µε αυτά;
Η µέρα σας περνά ενώ διαχειρίζεστε κρίσεις, προβλήµατα ή εκκρεµότητες,
ή σχεδιάζετε και εντέλει
δροµολογείτε πράγµατα να
συµβούν µέσω της αξιοποίησης των δεδοµένων και της
παρέµβασης σε αυτά;

Δυστυχώς, πρόσφατη έρευνα δεν µας επιτρέπει να είµαστε ικανοποιηµένοι:
Συντριπτική πλειοψηφία στελεχών µεσαίου και ανώτερου επιπέδου φαίνεται
ότι έχουν αποµακρυνθεί επικίνδυνα από το βασικό τους ρόλο, που θα έπρεπε
να είναι το «να κάνουν τα πράγµατα να συµβούν», και µάλιστα «να κάνουν
ώστε κάποια (επιζήµια) πράγµατα να ΜΗΝ συµβούν»!. Αντίθετα, τρέχουν
πίσω από τα πράγµατα και τις καταστάσεις µέσα από ένα διαχειριστικό ρόλο
αλλά και µεθοδολογία, στην οποία πολλοί από αυτούς δεν έχουν να επιδείξουν ζηλευτή αποτελεσµατικότητα. Πόσο µάλλον ως επιχειρηµατίες, ελεύθεροι επαγγελµατίες…

Ίσως το call του διαφηµιστικού spot:
«το έβλεπες, το έπαιξες;»
να έχει και µια σοβαρή χροιά πέραν του παιχνιδιού!
Και φυσικά, η επιχειρηµατικότητα και ευρύτερα η ζωή δεν είναι παιχνίδι -πόσο
µάλλον τυχερό- όµως απαιτεί από τον καθένα µας κάτι δυστυχώς υποτιµηµένο: Να αφουγκραζόµαστε το σήµερα, προκειµένου να δρούµε προληπτικά για
το αύριο. Δεν προτείνεται µόνο για να αποτρέπονται οι κρίσεις και οι πανικοί
ή τέλος οι αντιδράσεις από θέση αδυναµίας. Κυρίως προτείνεται προκειµένου
να αλλάξουµε οπτική: Να φύγουµε από το ελάχιστο δυνατό αποτέλεσµα και
να στρέψουµε το βλέµµα µας στο καλύτερο δυνατό που µπορεί να συµβεί.
Και µη µου πείτε ότι δεν µπορείτε να προβλέψετε, επειδή το περιβάλλον
είναι πολυπαραµετρικό ή οι συνθήκες είναι τόσο ρευστές όσο ποτέ άλλοτε, γιατί γνωρίζετε ότι για το µικρόκοσµο του καθενός µας κάτι τέτοιο
δεν είναι παρά άλλοθι.
Το µόνο που απαιτεί η σωστή πρόβλεψη είναι ουσιαστικό ενδιαφέρον. Το να
αφουγκραστούµε µε ειλικρίνεια και διεισδυτικότητα το πώς έχει το σήµερα…
Δυστυχώς για πολλούς από τους επαγγελµατίες της χώρας µας αυτό εξαντλείται στο παρερµηνευµένο, πλην όµως trendy, “consumer insight”! Λοιπόν, ναι, το σωστό, διεισδυτικό και διορατικό insight στα πράγµατα και τις καταστάσεις αποτελεί την προϋπόθεση εκείνη για να µπορέσουµε στη συνέχεια
µε τις σωστές και µεθοδικές κινήσεις µας να δράσουµε προληπτικά!
Νέο state of mind για κάποιους, αλλά γιατί όχι;
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Σύµφωνα µε την υπεύθυνη επικοινωνίας της «Α
Μillion Senses», κοινωνική λειτουργό Αγγέλα
Μεννή, όραµά τους είναι η διαµόρφωση ενός
χάρτη προορισµών µε µεγάλη γκάµα επιλογής
διακοπών για τις οικογένειες, από Ελλάδα και
εξωτερικό, µε συνθήκες που να εξασφαλίζουν
τη διασκέδαση και τη χαλάρωση όλων. Στόχος
είναι να κάνουµε την Ελλάδα έναν «Autism
Friendly» προορισµό. Γι' αυτό αναπτύσσουµε
συνεχώς το δίκτυο των «autism-friendly» καταλυµάτων, εναλλακτικών δραστηριοτήτων και
µεγαλώνουµε την οµάδα µας µε ειδικούς θεραπευτές σε όλη την Ελλάδα».

3 στις 10 Startup εταιρείες
ιδρύονται από γυναίκες”
Παρά τη δυσµενή οικονοµική κατάσταση, οι ελληνικές startup εταιρείες διεκδικούν και επιτυγχάνουν σηµαντικές ευκαιρίες χρηµατοδότησης
σύµφωνα µε έρευνα που έχει πραγµατοποιήσει
το Found.ation, σε συνεργασία µε το EIT Digital
(τµήµα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτοµίας και Τεχνολογίας).
Στην Ελλάδα σε αντίθεση µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι γυναίκες τολµούν να µπούνε πιο
εύκολα στον τοµέα των νεοφυών επιχειρήσεων.
Η χώρα µας βρίσκεται στη δεύτερη θέση (µετά
το Ηνωµένο Βασίλειο) στο ποσοστό των γυναικών ιδρυτών (28,4%).
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