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Το παρόν e-magazine δημιουργήθηκε για την επικοινωνία του έργου ''Small Buddies''
που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund*. Φορέας
υλοποίησης είναι η CHALLEDU- inclusion | games | education και εταίροι οι KROMA,
HETERART και ΜYRTILLO.
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12 εκατ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το
Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα
στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και
στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση
της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν
αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Ενδιαφέρεστε να μάθετε για τους
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης,
έναν όρο που ακούγεται όλο και
πιο συχνά σήμερα;
Αναζητάτε πώς να συνδυάσετε τη
μάθηση με τη διασκέδαση και
παράλληλα να αποκτήσετε
κοινωνική και περιβαλλοντική
κουλτούρα;

ΤΩΡΑ
ΥΠΑΡΧΕΙ
ΤΡΟΠΟΣ!
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SMALL
BUDDIES

Το έργο

Οι Στόχοι

Το έργο “Small Buddies” υλοποιείται στο πλαίσιο
του προγράμματος Active citizens fund με φορέα
υλοποίησης την CHALLEDU - inclusion | games |
education και εταίρους τους KROMA, HETERART και
ΜYRTILLO. Προσφέρει τη δυνατότητα μέσω του
καινοτόμου digital serious game (εκπαιδευτικό
παιχνίδι σοβαρού σκοπού) που θα αναπτυχθεί, να
μάθετε για τους 17 στόχους βιώσιμης
ανάπτυξης (sustainable development goalsSDGs) και να γνωρίσετε τρόπους που
συλλογικά ή ατομικά μπορείτε να προσφέρετε
στην κοινωνία και το περιβάλλον.

– η προώθηση των 17 SDGs και η εκπαίδευση τόσο
των εταιρειών όσο και των οργανισμών της
κοινωνίας των πολιτών σε αυτούς.

Το δίκτυο

Το Small Buddies αποτελεί ένα καινοτόμο έργο που
δίνει το βήμα στους μικρούς/νέους
οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών να
συνηγορήσουν και να προβάλουν το έργο τους
καθώς και να δημιουργήσουν διαύλους
επικοινωνίας με τις εταιρείες που είναι ενεργές
σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ).

Το παιχνίδι
Παράλληλα, με έναν παιγνιώδη τρόπο
μέσα από το serious game, προσφέρει τη
δυνατότητα στις εταιρείες να εκπαιδεύσουν
το προσωπικό τους στους 17 Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης, να ανακαλύψουν
δράσεις μικρών/νέων οργανισμών
που στοχεύουν σε αυτούς, και
τελικά να συνεργαστούν με
κάποιους από τους οργανισμούς,
ενισχύοντας τον αντίκτυπό τους.

- η συνηγορία υπέρ των μικρών, νέων και
καινοτόμων οργανισμών που υλοποιούν δράσεις
και προγράμματα, συμβάλλοντας στην επίτευξη των
SDGs , με σημαντικό αντίκτυπο για την κοινότητα.
-η δημιουργία ενός δικτύου οργανισμών που θα
λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας, υποστηρίζοντάς
τις και αναβαθμίζοντας το ρόλο τους
– η ανάπτυξη οδηγών και εργαλείων που θα
προάγουν τη διαφάνεια και την οργανωτική
ικανότητα και τεχνογνωσία των μικρών
οργανώσεων αντίστοιχα με το δυναμικό και τις
ανάγκες τους
– η προσέλκυση των εταιρειών μέσω της
ενημέρωσης για τα SDGs και το έργο
οργανισμών σχετικά με αυτά
– η προσέλκυση εταιρειών μέσω της προσφοράς
εργαλείων που εμπλέκουν την εταιρεία και τους
υπαλλήλους της σταδιακά σε δράσεις Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), ξεκινώντας από δράση
ΕΚΕ που αφορά στην εκπαίδευση υπαλλήλων στα
SDGs, και σχετίζοντας τη δράση αυτή με τη δράση
οργανώσεων, δημιουργώντας διαύλους
επικοινωνίας
– η δημιουργία εκστρατειών συνηγορίας για τα
SDGs και το έργο των μικρών, νέων και καινοτόμων
οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών
– η προώθηση της διαφάνειας, της λογοδοσίας
και της χρηστής διακυβέρνησης των
οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών και
των εταιρειών
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ΤΟ ΕΡΓΟ SMALL BUDDIES

Λίγα λόγια για τις κυριότερες
δράσεις του έργου Small Buddies:
1 Οδηγοί
Μέσα από 4 εργαστήρια δημιουργήσαμε
αντίστοιχους οδηγούς για την ένταξη στο δίκτυο
Small Buddies.
Στο πρώτο εργαστήριο συζητήσαμε για το δίκτυο
Small Buddies, τις αξίες, τους στόχους και τη
δυναμική που θέλουμε να δώσουμε στους μικρούς,
νέους, και καινοτόμους οργανισμούς με τη
συμμετοχή τους σε αυτό.
Στο δεύτερο εργαστήριο συζητήσαμε τα
χαρακτηριστικά των οργανισμών μελών του δικτύου
Small Buddies και τον τρόπο που θα γίνεται η ένταξη
σε αυτό. Στόχος μας είναι να γίνουν μέλη
τουλάχιστον 30 οργανισμοί.
Στο τρίτο και τέταρτο εργαστήριο συζητήσαμε
τρόπους που να βοηθήσουμε στην προβολή και
ενδυνάμωση των οργανισμών του δικτύου μέσα από
τη συνεργασία, την εμπιστοσύνη και τη δημιουργία
δεσμών.

2 Ιστοσελίδα
Δημιουργία ενός διαδικτυακού χώρου επικοινωνίας,
δικτύωσης και συνδημιουργίας των οργανισμών με
εταιρείες και με την κοινωνία για τους 17 στόχους
βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs).
Στην ιστοσελίδα του Small Buddies οι οργανισμοί,
εταιρείες και πολίτες μπορούν να βρουν στοιχεία
για τους 17 SDGs σχετικά με την Ελλάδα αλλά και να
συλλέξουν, προσφέρουν, συνδιαμορφώσουν
στοιχεία και δράσεις για την ενίσχυσή τους.

Πρώτη συνάντηση (από αριστερά προς δεξιά: Γιάννης Κάντας από
το MYRTILLO, Γιάννης Σπανούδης από το KROMA, Άννα Βαφειάδου
από την HETERART και Ασημίνα Μπρούζου από την CHALLEDU)

4 Serious game
Δημιουργία serious game μέσα από το οποίο ένας
παίκτης μπορεί να μάθει για τα SDGs και να δράσει
για να τα ενισχύσει.
Επιλογή στρατηγικής, προτάσεων που συμβάλλουν
στα SDGs, training, networking, meetings, badges,
achievements, διαγωνισμοί, και πολλές εκπλήξεις
οδηγούν τον παίκτη να γνωρίσει περισσότερα για τα
SDGs, την ΕΚΕ, τους μικρούς και νέους οργανισμούς
της κοινωνίας των πολιτών που υποστηρίζουν τα
SDGs.

3 Δίκτυο
Δημιουργία δικτύου Small Buddies με μέλη νέους,
μικρούς, καινοτόμους οργανισμούς της κοινωνίας
των πολιτών.
Μέσα από το δίκτυο τα μέλη έχουν δυνατότητα να
ενδυναμωθούν, να συνεργαστούν, να προβάλουν
τις δράσεις τους, να δημιουργήσουν νέες
συνεργασίες με εταιρείες και να ενισχύσουν τη
δράση τους στα SDGs που υποστηρίζουν.
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Το Serious Game με τίτλο CSR Manager βρίσκεται υπό πλήρη
ανάπτυξη από την ομάδα της Challedu

5 Έρευνα SDGs
Έρευνα στα SDGs που στηρίζουν οι εταιρείες με
δράση ΕΚΕ στην Ελλάδα και αντίστοιχα οι
οργανισμοί της κοινωνίας των πολιτών.

ΤΟ ΕΡΓΟ SMALL BUDDIES

6 Εκστρατείες ενημέρωσης
Εκστρατείες ενημέρωσης για τα SDGs, ώστε οι
πολίτες, οι εταιρείες και οι οργανισμοί της
κοινωνίας των πολιτών να ενημερωθούν για τους
17 στόχους ανάπτυξης, γνωρίζοντας περισσότερα
στοιχεία για την παγκόσμια και ελληνική
πραγματικότητα.

7 Εκστρατείες συνηγορίας

Η πανδημία του
Covid-19 δεν
στάθηκε εμπόδιο
στην ανάπτυξη του
έργου Small
Buddies. Οι
ανάγκες
επικοινωνίας των
μελών καλύφθηκαν
μέσω online
συναντήσεων.

Εκστρατείες συνηγορίας για το έργο των μικρών
νέων και καινοτόμων οργανισμών της κοινωνίας
των πολιτών.

8 Εκδηλώσεις & εργαστήρια
Εκδηλώσεις και εργαστήρια εκπαίδευσης και
διαλόγου μεταξύ εταιρειών και οργανισμών με κοινή
γλώσσα επικοινωνίας τα SDGs, το παιχνίδι, τη
συνεργασία και την εμπιστοσύνη.

www.smallbuddies.net

Oι οδηγοί για την ένταξη
στο δίκτυο Small Buddies
είναι το αποτέλεσμα των 4
αντίστοιχων εργαστηρίων
και μπορείτε να τους βρείτε
στο smallbuddies.net

@smallbuddies
@smallbuddiesnet
@Small_Buddies
company/small-buddies
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SERIOUS GAMES

Are you
serious
gaming?
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Μπορεί ένα
παιχνίδι να σε
εκπαιδεύσει ως
επαγγελματία;
Μπορεί να σε βοηθήσει
να αποκτήσεις νέες
δεξιότητες και γνώσεις;
Και όμως, μπορεί!
Τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού ή αλλιώς serious
games έχουν ως πρωταρχικό στόχο την
εκπαίδευση ή την εξάσκηση. Τοποθετώντας τον
παίκτη σε ένα ασφαλές και διασκεδαστικό
εκπαιδευτικό περιβάλλον με περισσότερο ή
λιγότερο ρεαλισμό του δίνουν τη δυνατότητα να
πειραματιστεί, να λάβει αποφάσεις, να αναπτύξει
δεξιότητες ή να κατακτήσει νέες γνώσεις
παίζοντας.
Με τα serious games: Η μάθηση γίνεται
παιχνιδάκι: leaderboards, ανταμοιβές, badges ή/
και πόντοι δημιουργούν κλίμα υγιούς
ανταγωνισμού, ενθαρρύνοντας την προσπάθεια
των παικτών. Η ιστορία και το σενάριο
εξελίσσονται παράλληλα με τις ικανότητες του
παίκτη, κρατώντας το ενδιαφέρον σε έξαψη. Ο
παίκτης βλέπει άμεσα τα αποτελέσματα των
δράσεών του κατανοώντας τις λάθος και σωστές
κινήσεις και μετατρέποντας κάθε επιλογή σε ένα
βήμα προς τη γνώση.

Σήμερα μπορεί
κάποιος να παίξει για
να βοηθήσει στην
εύρεση φαρμάκου για
τον COVID 19.

Το παιχνίδι FoldIt βοήθησε στην αποκρυπτογράφηση
της δομής ενός ιού που προκαλεί το AIDS. Αν και είχε
απασχολήσει την ιατρική επιστήμη για 15 χρόνια,
χιλιάδες παίκτες παρήγαγαν ένα μοντέλο του ενζύμου
μόλις σε 10 ημέρες.

Are you serious gaming? Τι μπορεί να μάθει
κάποιος σαν εμένα από τα serious games;
Πολλά μπορεί να μάθει κανείς, αρκεί να θέλει να
παίξει και να διασκεδάσει. Για παράδειγμα, το
FoldIt είναι ένα 3D puzzle μέσα από το οποίο οι
παίκτες “εκπαιδεύονται” στις πρωτεΐνες, πώς
αυτές αναδιπλώνονται στο χώρο, και πώς
μπορούν να βοηθήσουν οι ίδιοι τους
επιστήμονες στην ανακάλυψη νέων φαρμάκων ή
την αποτελεσματικότητα των υπαρχόντων.
Σήμερα μπορεί κάποιος να παίξει για να
βοηθήσει στην εύρεση φαρμάκου για τον COVID
19. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το World Without
Oil, που ωθεί τους παίκτες να βρουν
εναλλακτικά σενάρια επιβίωσης για έναν
κόσμο χωρίς πετρέλαιο, μέσα από υποθετικές
φωτογραφίες. Τέλος λοιπόν τα σεμινάρια!
Πάμε να παίξουμε serious games!

GAM
ING

"Σχεδιασμός παιχνιδιών
για κοινωνική αλλαγή".
Παιχνίδια εκμάθησης
όπως το Pox διδάσκουν
παίκτες για σοβαρά
θέματα όπως ο
αντίκτυπος των
κινήσεων κατά του
εμβολιασμού
αποφεύγοντας τα
κοινωνικά στερεότυπα.

Οι προσομοιωτές πτήσεων θεωρούνται οι παππούδες των serious
games.Ο Microsoft Flight Simulator κυκλοφορεί από το το 1982

Τέλος λοιπόν τα σεμινάρια!
Πάμε να παίξουμε serious games.
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SERIOUS GAME

CSR
Manager
ΕΝΑ SERIOUS GAME ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
Είστε εταιρεία που προσφέρει στο προσωπικό
της, στην κοινωνία ή το περιβάλλον;
Θέλετε να κάνετε δράσεις που να
κινητοποιούν και να ψυχαγωγούν το
προσωπικό σας;
Αναρωτιέστε πώς θα μπορούσατε
να τα συνδυάσετε όλα μαζί; Πώς
θα μπορούσατε να εκπαιδεύσετε
το προσωπικό σας και
παράλληλα να αποκτήσει η
εταιρεία σας κοινωνική και
περιβαλλοντική κουλτούρα;
Αυτό το serious game
είναι για εσάς!
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GAM
ING

Ο παίκτης αναλαμβάνει μια θέση στο τμήμα Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) μιας εταιρείας και
προσπαθεί με στρατηγικές κινήσεις, networking,
εκπαιδεύσεις και συμμετοχή σε διαγωνισμούς να
μεγαλώσει τον αντίκτυπο της εταιρείας του και να την
κατατάξει πρώτη ανάμεσα στις εταιρείες που
προσφέρουν κοινωνικό έργο μέσα από δράσεις ΕΚΕ.

Στόχοι, Badges, Achievements και πολλές εκπλήξεις οδηγούν τους παίκτες να γνωρίσουν
περισσότερα για τον αντίκτυπο που έχουν οι δράσεις ΕΚΕ που επιλέγουν στους 17 στόχους
βιώσιμης ανάπτυξης και να χαράξουν όλοι μαζί την κοινωνική ταυτότητα που επιθυμούν για
την εταιρεία τους.
ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Μόλις έχεις αναλάβει τη νέα
σου θέση στο τμήμα Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης (CSR) της
εταιρείας.
Το γραφείο σου φαίνεται
γεμάτο με προτάσεις και e-mail
που έχουν στείλει οργανισμοί
που δουλεύουν πάνω σε
κοινωνικά και περιβαλλοντικά
θέματα και εσύ θα πρέπει να
κάνεις τις κατάλληλες επιλογές
για να αυξήσεις τον κοινωνικό
αντίκτυπο της εταιρείας.
Πρώτο βήμα: Επιλογή
στρατηγικής! Τι δράσεις θα
υποστηρίξεις; Δράσεις για το
περιβάλλον, την εκπαίδευση,
την ισότητα, την υγεία, την
οικονομία ή το βιωτικό
επίπεδο;

Ας δούμε τώρα τα e-mail. Χμ,
ενδιαφέρουσα αυτή η πρόταση,
σκέφτεσαι κοιτάζοντας μια
δράση για δημιουργία ενός
application που θα ενθαρρύνει
τους χρήστες του να φυτέψουν
ένα δέντρο στην πόλη τους.
Τι θα μπορούσε να προσφέρει η
εταιρεία σε αυτή τη δράση;
Επέλεξα η στρατηγική μου να
είναι υποστήριξη της
εκπαίδευσης και της ισότητας,
οπότε ας δω και κάποιες άλλες
προτάσεις μήπως σχετίζονται
περισσότερο.
Αχά! Αυτή η πρόταση ταιριάζει
απόλυτα στη στρατηγική μου
και είναι και καινοτόμα! Ένα
εργαστήριο δημιουργίας
εκπαιδευτικών παιχνιδιών! Θα
το υποστηρίξω 100%.

Ας δω και τι άλλο θα μπορούσε
να προσφέρει η εταιρεία μου.
Μάλιστα, αυτό είναι
αδιάφορο... Χμ, αυτό είναι πάλι
εκτός στρατηγικής... Αυτά τα
δύο είναι αρκετά κοντά.
Υποστήριξη των γυναικών στα
εργασιακά τους δικαιώματα και
εργαστήριο εκπαιδευτικό για
την αυτοσυνηγορία στο χώρο
εργασίας.
Τι από τα δύο να διαλέξω; Ή
μήπως να συγκρίνω την
αποκλειστικότητα και τον
αντίκτυπο που προσφέρει
κάθε οργανισμός για να
εξασφαλίσω μια πιο σταθερή
συνεργασία και ένα καλύτερο
αποτέλεσμα για όλους;
Ωραία, αυτό θα κάνω!

Ο game developer του Serious Game επί τω έργω

"Χμ, ενδιαφέρουσα
αυτή η πρόταση", σκέφτεσαι
κοιτάζοντας μια δράση για
δημιουργία ενός application
που θα ενθαρρύνει τους
χρήστες του να φυτέψουν
ένα δέντρο στην πόλη τους.
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SERIOUS GAME

Οι δράσεις υλοποιήθηκαν!
Ήρθε η ώρα να δω τον αντίκτυπο που
είχαν στους SDGs σε σχέση με τη
στρατηγική της εταιρείας.
Όσο οι δράσεις βρίσκονται υπό
υλοποίηση, ας παρακολουθήσω ένα σεμινάριο. Μπορεί
να μάθω κάποια trends για την
εταιρική κοινωνική ευθύνη.
“17 Στόχοι Βιώσιμης
Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη”Ενδιαφέρον ακούγεται! Θα
κερδίσω και επιπλέον εμπειρία
και πόντους. “Καλησπέρα
κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε
σήμερα εδώ για να
συζητήσουμε για τους 17 ΣΒΑ
και πώς μπορούν οι εταιρείες
μας να συμβάλουν σε αυτούς.
Οι στόχοι για τη βιώσιμη
ανάπτυξη ή αλλιώς SDGs από
τις λέξεις Sustainable
Development Goals είναι μία
δέσμη στόχων που αφορά τη
μελλοντική διεθνή ανάπτυξη.
Θεσπίστηκαν από τον
Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών
μέσα από την Agenda 2030 και
όλοι είμαστε υπεύθυνοι για την
υλοποίησή τους…
”Ω, τι είναι αυτό; Ένα
ερωτηματολόγιο. Ωραία ας το
απαντήσω, ώστε να κερδίσω
πόντους εμπειρίας!
Πίσω στο γραφείο... Οι δράσεις
υλοποιήθηκαν, ήρθε η ώρα να
δω τον αντίκτυπο που είχαν.
Αχά, είχαν μεγάλο αντίκτυπο
στα SDGs για την εκπαίδευση
και μου έδωσαν και αρκετούς
πόντους εμπειρίας. Μάλιστα,
αυτές που υποστήριξα κατά
100% ή 120% και ήταν
αντίστοιχες της στρατηγικής
μου, απέδωσαν περισσότερους
πόντους! Σύντομα θα περάσω
στο επόμενο level!
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Τα πρώτα demo screens του Serious Game από το training

...Μετά από κάποιες αποφάσεις
και εκπαιδεύσεις το Level
ανεβαίνει. Νέες εμπειρίες
ξεκλειδώνουν! Τώρα μπορείς να
κάνεις meeting με το τμήμα
CSR ώστε να αυξηθεί το budget
του τμήματος και να μπορείς να
υποστηρίζεις περισσότερα
έργα. Επίσης μπορείς να θέσεις
νέους στόχους και στρατηγική
και να κερδίσεις περισσότερους
πόντους επιτυγχάνοντας νέα
achievements.
Κάνε networking με
οργανισμούς, γνώρισέ τους,
μάθε για το έργο τους και τον
αντίκτυπό του και μείωσε το
χρόνο reporting. Ξεκλείδωσε και
άλλα levels και δήλωσε
συμμετοχή σε διαγωνισμούς!
Πάρε βραβεία και μετάτρεψε
την εταιρεία σε πρωτοπόρο
στον τομέα της. Χάραξε την
κοινωνική ταυτότητα και
κουλτούρα της εταιρείας προς
τη συμβολή στα SDGs και φτάσε
στο υψηλότερο επίπεδο!

GAM

Επιλογή στρατηγικής

Reporting

SERIOUS GAME

Γιατί να οργανώσετε μια δράση εκπαίδευσης για
το προσωπικό μέσα από το serious game;
Η εκπαίδευση του προσωπικού είναι μια από τις
πιο σημαντικές για την εταιρεία δράσεις εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης. Το serious game μπορεί να
δώσει ένα διαφορετικό τόνο στην εκπαίδευση του
προσωπικού, προσφέροντας το αίσθημα της
χαράς και της ικανοποίησης σε κάθε παίκτη.
Επιπλέον, κάθε παίκτης μπορεί να συνεχίζει να
παίζει το serious game και εκτός εκπαίδευσης,
μέσα από το smartphone ή το tablet του.
Επίσης, μέσα από το serious game, κάθε παίκτης
μπορεί να διαμορφώσει τη δική του κοινωνική
στρατηγική, η οποία σε συνδυασμό με όλους τους
άλλους παίκτες, μπορεί να καθοδηγήσει και την
εταιρεία ως προς το τι ευαισθητοποιεί και
ενδιαφέρει περισσότερο τους εργαζόμενούς της.

Kάθε παίκτης μπορεί να
διαμορφώσει τη δική του
κοινωνική στρατηγική, η
οποία σε συνδυασμό με όλους
τους άλλους παίκτες, μπορεί
να καθοδηγήσει την εταιρεία
ως προς τη στρατηγική της.

Πώς μπορώ να οργανώσω μια δράση
εκπαίδευσης του προσωπικού μέσα από το
serious game;
Αυτήν την περίοδο το serious game του έργου
Small Buddies βρίσκεται υπό ανάπτυξη.
Όσες εταιρείες το επιθυμούν, μπορούν να
έρθουν σε επικοινωνία με το δίκτυο Small
Buddies και να συνδιαμορφώσουν κάποια
χαρακτηριστικά του serious game, ώστε να είναι
ακόμα πιο κοντά στις ανάγκες τους.
Σε λίγους μήνες το serious game θα είναι
διαθέσιμο και το δίκτυο Small Buddies θα σας
προσκαλέσει σε εργαστήρια εκπαίδευσης ή θα
σας βοηθήσει για να οργανώσετε εντός της
εταιρείας αντίστοιχα εργαστήρια.
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Η υπευθυνότητα
είναι στάση ζωής
για όλους!
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ΘΕΜΑ: EKE

Σ

ήμερα, τόσο στο εξωτερικό όσο
και σταδιακά στην Ελλάδα, η
κοινωνική ταυτότητα μιας
εταιρείας αναλαμβάνει
αντίστοιχα σημαντική θέση με
την εταιρική ταυτότητα.

Σύμφωνα με το Harvard Business Review, ο ρόλος
του CSR (Corporate Social Responsibility) είναι να
ευθυγραμμίσει το επιχειρηματικό πλάνο με την
επίδραση στην κοινωνία και το περιβάλλον.
Η Ευρωπαϊκή επιτροπή ορίζει την Εταιρική
κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) ως “την ευθύνη των
επιχειρήσεων για την επίδραση που έχουν στην
κοινωνία”. Με άλλα λόγια, η ΕΚΕ δεν είναι μόνο
φιλανθρωπία, δωρεά, χορηγία ή συνέργειες με
ΜΚΟ όπως στο παρελθόν. Περιλαμβάνει την
εφαρμογή καλών εργασιακών πρακτικών, την
ευθύνη για το περιβάλλον, τη μείωση του
αντικτύπου των πρακτικών της εταιρείας σε αυτό,
και την επαφή και αντίκτυπο στην τοπική
κοινωνία.
Η Εταιρική Κοινωνική ευθύνη:
αποτελεί μια διαρκή δέσμευση τόσο από τις
εταιρείες όσο και από τους εργαζόμενους, τους
πελάτες, τους συνεργάτες, στο θετικό
αντίκτυπο για την κοινωνία και το περιβάλλον
συνίσταται στη δημιουργία ουσιαστικών και
απτών αλλαγών σε κοινωνικό, οικονομικό και
περιβαλλοντικό επίπεδο

Παρατηρούμε ότι η
πανδημική κρίση απαιτεί
εγρήγορση, ταχύτητα, ευελιξία,
ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα
και ενσυναίσθηση, τόσο από την
πλευρά των εταιρειών όσο και των
οργανισμών και όλης της κοινωνίας.

επιδιώκει η κοινωνική ταυτότητα να γίνει
αναπόσπαστο τμήμα όλων των λειτουργιών
της εταιρείας και αποτελεί στρατηγικό
στοιχείο κάθε δράσης και λήψης απόφασης
αφορά τόσο το εσωτερικό της εταιρείας, τους
συνεργάτες και υπαλλήλους της, όσο και το
εξωτερικό περιβάλλον και τις συνέργειες με
οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών.
επιδιώκει ταυτόχρονα με τον θετικό
αντίκτυπο στο περιβάλλον και την κοινωνία,
και την οικονομική βιωσιμότητα της
εταιρείας
Η Ατζέντα 2030 και οι 17 Στόχοι βιώσιμης
ανάπτυξης αποτελούν ένα κομβικό σημείο που
μπορεί να βοηθήσει κάθε εταιρεία μικρότερη ή
μεγαλύτερη να σχεδιάσει την κοινωνική της
ταυτότητα.
Μέσα από το serious game των Small Buddies
κάθε εταιρεία, μικρότερη ή μεγαλύτερη, θα
αφουγκραστεί τον παλμό των εργαζόμενων,
συνεργατών ή πελατών και θα κατευθύνει αρχικά
την κοινωνική της ταυτότητα σε συγκεκριμένους
στόχους και με συγκεκριμένες πρακτικές. Στόχος
μας είναι να ωθήσουμε τη φαντασία, καινοτομία,
τις πρωτότυπες και βιώσιμες λύσεις, και τη
ζωντάνια τόσο στην κοινωνική ταυτότητα και τις
εσωτερικές δράσεις ΕΚΕ όσο και στις δράσεις ΕΚΕ
σε συνεργασία με οργανισμούς της κοινωνίας
των πολιτών.
Με την απειλή της κλιματικής αλλαγής και την
υγειονομική κρίση, ο επιχειρηματικός κόσμος
φαίνεται να αντιδρά θετικά. Τους τελευταίους
μήνες παρακολουθούμε αρκετά στερεότυπα να
καταρρίπτονται. Δεν είναι τυχαίο ότι τα CSR
panels έγιναν ανθρωποκεντρικά και αυξήθηκε
σημαντικά η αναλογία γυναικών σε αυτά.
Παρατηρούμε ότι η κρίση απαιτεί εγρήγορση,
ταχύτητα, ευελιξία, ανθεκτικότητα,
προσαρμοστικότητα και ενσυναίσθηση τόσο από
την πλευρά των εταιρειών όσο και από αυτήν
των οργανισμών και όλης της κοινωνίας.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΘΑΝΟΣ ΜΠΕΛΑΛΙΔΗΣ

«Η συνεργασία
με τις ΜΚΟ έχει
θεαματικά
αποτελέσματα
στο χώρο του
marketing»

Από τις πρώτες στιγμές της
επικοινωνίας μας με τον
κ. Θάνο Μπελαλίδη
επιβεβαιώθηκε η έρευνά μας
για την προσωπικότητά του,
τον επαγγελματισμό του
και το έργο του στον τρίτο τομέα
της οικονομίας και τον
επιχειρηματικό κόσμο.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

E

Η ομάδα Sympraxis
-της οποίας είναι
ιδρυτικό μέλοςγεφυρώνει τον
κερδοσκοπικό και
κοινωφελή χώρο,
σχεδιάζει
καινοτόμες
επιχειρησιακές
στρατηγικές και
διαχειρίζεται
ολοκληρωμένα έργα
κοινωνικής
συνεισφοράς και
επικοινωνίας σε
πολλές χώρες του
κόσμου

υφυής, με απόλυτη
αίσθηση του χρόνου και
του αντικτύπου κάθε
ενέργειας για τον
άνθρωπο, το περιβάλλον,
την αειφορία

Small Buddies: Κύριε Μπελαλίδη, έχετε
εμπειρία δεκαετιών στο χώρο της Εταιρικής
Υπευθυνότητας. Ποια είναι η γνώμη σας για
τη δυναμική όπως διαμορφώνεται αυτήν τη
στιγμή στην Ελλάδα?
Θάνος Μπελαλίδης: Όταν ξεκίνησα την
καριέρα μου, πριν από 25 χρόνια,
συζητούσαμε το ότι ο χρόνος για λάθη
τελειώνει. Σήμερα ο χρόνος τελείωσε.
Καταναλώνουμε ετησίως 1,7 φορές τους
πόρους που παράγει ο πλανήτης.
Συνεχίζω, ωστόσο, να αισιοδοξώ, επειδή
βλέπω σημαντικές αλλαγές: η
τεχνολογία βρίσκει λύσεις σε πρακτικές
όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και η κυκλική οικονομία. Η
αναβαθμισμένη παγκόσμια
συνειδητότητα και πνευματικότητα
στρέφει την προσοχή μας σε αξίες όπως
είναι η ενσυναίσθηση και η αγάπη, αντί
της υπερκατανάλωσης. Σύμφωνα με
έρευνα που δημοσιεύθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2010, μόνο το
0,3% του Ελληνικού πληθυσμού
ασχολείται με εθελοντικές δράσεις,
ποσοστό που μεταφράζεται σε 32.000
άτομα. Η Ελλάδα κατατάσσεται στις
τελευταίες θέσεις μεταξύ 145 χωρών σε
χρόνο εθελοντικής εργασίας και σε
χρηματικές δωρεές. Έτσι, μόνο το 7%
του πληθυσμού πραγματοποιεί δωρεές,
σε αντίθεση με το Ηνωμένο Βασίλειο
όπου το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο
71% (World Giving Index, Charities Aid
Foundation, 2019). Υπάρχουν 6.00010.000 ΜΚΟ στην Ελλάδα και 1.000.000
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην Ελλάδα τo
θεσμικό πλαίσιο είναι ανύπαρκτο. Ο
κόσμος γύρω μας αλλάζει με ιλιγγιώδεις
ρυθμούς.

S.B.: Eίναι σημαντικό για το έργο small
buddies να οραματιστούμε 'αλλαγές' που
θα θέλαμε να δούμε μακροπρόθεσμα. Ποια
η εμπειρία σας από τη συνεργασία σας με
εταιρείες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ)
και ΜΚΟ?
Θ.Μ.: Το εγχείρημά σας έχει πολλά κοινά
στοιχεία με το όραμα της ομάδας
Sympraxis, όταν ξεκινήσαμε πριν από 18
χρόνια. Πολλές φορές στο παρελθόν,
σαν σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα
βιώσιμης ανάπτυξης, υποστήριξα απλές
και μηδενικού κόστους ενέργειες, με τις
οποίες οι ΜμΕ είναι δυνατόν να
υιοθετήσουν αξιόλογες και
αποτελεσματικές δράσεις CSR στο
τρίπτυχο ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Όπως για παράδειγμα,
υποστηρίζοντας τα εργασιακά
δικαιώματα των γυναικών ή
καταργώντας τη χρήση πλαστικών ειδών
μιας χρήσης. Η συνεργασία με τις ΜΚΟ
έχει θεαματικά αποτελέσματα στο χώρο
του marketing. Yπάρχει δυνατότητα
συνεργασίας με τον ΟΗΕ ή συμμετοχή
σε δίκτυα, όπως το UN Global Compact
που υποστηρίζει τις επιχειρήσεις μέλη
του, να κατανοήσουν τι σημαίνει
υπεύθυνη επιχειρηματικότητα μέσω
ειδικών εργαλείων και καλών πρακτικών.
Τα ανταποδοτικά οφέλη είναι
σημαντικά. Επικρατεί η άποψη στις ΜμΕ
ότι η έννοια CSR αφορά πολυεθνικές ή
μεγάλες εταιρείες. Είναι ελάχιστες οι
εταιρείες στην Ελλάδα που αποδίδουν
ετήσιο απολογισμό για την Κοινωνική
Υπευθυνότητα ή Sustainability report.
Είναι σημαντικό να ενθαρρύνετε μέσα
από το δίκτυο Small Buddies την
ενημέρωση γύρω από τους SDGs, τόσο
στις Εταιρείες όσο και στις ΜΚΟ.
Στο χώρο των ΜΚΟ είναι δεδομένο ότι
η δράση τους ‘είναι για το καλό’ και δεν
υπάρχει καμία συντονισμένη
καταγραφή και σύνδεσή τους με τους
SDGs.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Στον χώρο των
ΜΚΟ είναι
δεδομένο ότι η
δράση τους «είναι
για το καλό» και
δεν υπάρχει καμία
συντονισμένη
καταγραφή και
σύνδεσή τους με
τους SDGs.

Υπάρχει μια εξαιρετική δυναμική
συσχέτισης γύρω από τη βιώσιμη
ανάπτυξη και την αειφορία του εταιρικού
κόσμου και των ΜΚΟ. Ο συνδυασμός και η
συνεργασία τους στους SDGs θα οδηγήσει
σε μοναδικές, πρωτότυπες,
αποτελεσματικές λύσεις. Ένα win-win
σενάριο για όλους. Υπάρχει προοπτική
εκεί έξω και πολλή δουλειά στο έργο σας.

Είναι μια μοναδική ευκαιρία και για την
Ελλάδα και υπάρχουν πολλές προκλήσεις
από τη Διεθνή κοινότητα! Η εξωστρέφεια,
η συνεργασία και η προσαρμοστικότητα
είναι η απάντηση στις νέες κοινωνικές και
περιβαλλοντικές προκλήσεις.

GAM
ING

S.B.: Ποια είναι η σημαντικότερη πρόκληση
για ΜΚΟ και Εταιρείες σήμερα στην Ελλάδα?
Θ.Μ.: Οι συνθήκες που έχουν
διαμορφωθεί αυτήν τη στιγμή
παγκοσμίως είναι πρωτόγνωρες για τον
πλανήτη. Για πρώτη φορά οι πολιτικοί
συζητούν όλοι μαζί γύρω από ένα
τραπέζι, αντιμετωπίζουν μαζί κοινή
απειλή, για την οποία τα σύνορα δεν
αποτελούν εμπόδιο. Ναι, συνεχίζω να
είμαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι με τον
ίδιο τρόπο είναι δυνατόν να
αντιμετωπιστούν τα περιβαλλοντικά και
κοινωνικά θέματα.
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S.B.: Σημειώνω τις λέξεις ενσυναίσθηση,
αειφορία, αισιοδοξία, χρόνος, που πολλές
φορές επαναλάβατε στη συζήτησή μας. Θα
θέλαμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας,
ελπίζω φυσικά την επόμενη φορά, σε μια από
τις επόμενες δράσεις της ομάδας Small
Buddies.
Κλείνοντας σημειώνουμε μια φράση από το
website www.sympraxis.eu.
“If you want to make an impact, you need
to invest your time every bit as much as
your money.”
John Morgridge, chairman of Cisco
Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας!
Η ομάδα Small Buddies

ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ;
Οι 17 Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) είναι σημαντικοί για
όλες τις χώρες, ώστε να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο περιβάλλον
με ίσες ευκαιρίες για όλους και με ειρήνη και δικαιοσύνη.
Οι στόχοι αποτελούν μια κοινή γλώσσα μεταξύ των θεσμών,
της πολιτείας, των επιχειρήσεων, της κοινωνίας και των
οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών.
Κάθε ένας από εμάς μπορεί να συμβάλει σε αυτούς,
μέσα από τη δική του δράση ή συλλογικές δράσεις.
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SDGs (Sustainable Development Goals) / ΣΒΑ (Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης)

Σύντομο ιστορικό...
Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals-SDGs) υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο της
70ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015. Σκοπός είναι να τεθούν
συγκεκριμένοι στόχοι που θα υλοποιηθούν μέχρι το 2030, τόσο από τις ανεπτυγμένες όσο και
αναπτυσσόμενες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές εθνικές πραγματικότητες, επίπεδα
ανάπτυξης, εθνικές πολιτικές και προτεραιότητες.
Η Ατζέντα 21 που περιλαμβάνει τους 17 SDGs είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας μελέτης και εργασίας, τόσο
από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών όσο και από τα κράτη μέλη που τον αποτελούν.
Ας δούμε όμως σύντομα την ιστορία και πώς φτάσαμε στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Κοινωνία των Εθνών

1918

Δεύτέρος Παγκόσμιος Πόλεμος

1939

Η Κοινωνία των Εθνών, πρόδρομος του ΟΗΕ,
ιδρύθηκε αμέσως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο
Πόλεμο. Αρχικά είχε 42 Κράτη Μέλη, 26 από τα
οποία ήταν μη ευρωπαϊκά. Η Κοινωνία των
Εθνών έφτασε τον μέγιστο αριθμό των 57
Κρατών Μελών.

Με την κήρυξη του Δευτέρου Παγκοσμίου
Πολέμου διαλύθηκε η Κοινωνία των Εθνών,
καθώς είχε αποτύχει στο βασικό της στόχο, τη
διατήρηση της ειρήνης.

Διασκέψεις

Η διάσκεψη της Στοκχόλμης

1960

1972

Διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών διεξάγονται
από το 1960 μεταξύ των κρατών μελών.

Το 1972 έγινε η διάσκεψη της Στοκχόλμης, όπου
για πρώτη φορά συζητήθηκε το θέμα του
περιβάλλοντος.

Διακήρυξη των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

«Το μέλλον που Θέλουμε»

2002
Το 2002, στο Γιοχάνεσμπουργκ, έγινε η ομώνυμη
διακήρυξη των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, στην οποία
έγινε η επανεπιβεβαίωση των δεσμεύσεων των κρατών
σε σχέση με τις αποφάσεις του Ρίο και την Ατζέντα 21.
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2012
Τον Ιούνιο του 2012, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, τα μέλη των
Ηνωμένων Εθνών διακηρύττουν «Το μέλλον που
Θέλουμε». Μεταξύ άλλων, προετοιμάζεται ο δρόμος για τη
θέσπιση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, βασισμένοι
στους 8 Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ).

Το προσχέδιο του διεθνούς οργανισμού

1944

Ίδρυση του ΟΗΕ

1940

Το 1944 εκπρόσωποι της ΕΣΣΔ, του Ηνωμένου
Βασιλείου, των ΗΠΑ και της Κίνας, συναντήθηκαν
στο Dumbarton Oaks της Ουάσιγκτον DC, όπου
ετοίμασαν ένα προσχέδιο ενός διεθνούς
οργανισμού μετά το τέλος του πολέμου, κάτω από
την έντονη πίεση του Τύπου και της κοινής γνώμης.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ιδρύθηκε
στις 24 Οκτωβρίου 1945, όταν ο Καταστατικός
Χάρτης επικυρώθηκε από 51 ιδρυτικά Κράτη
Μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Η ημέρα
αυτή γιορτάζεται κάθε χρόνο σε όλον τον κόσμο
ως Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών.

«Συνάντηση Κορυφής της Γης»

Όροι για την αντιμετώπιση της φτώχειας

1992

2000

Τον Ιούνιο του 1992 συναντήθηκαν στο Ρίο ντε Τζανέιρο 172
χώρες μέλη στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το
Περιβάλλον και την Ανάπτυξη. Η «Συνάντηση Κορυφής της
Γης», όπως ονομάστηκε, έθεσε τις βάσεις για πολλές βασικές
διεθνείς συμφωνίες σχετικά με το περιβάλλον, όπως την
Ατζέντα 21, το σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη κ.ά.

Τον Σεπτέμβριο του 2000 υιοθετήθηκαν
οι όροι για την αντιμετώπιση της
φτώχειας με τους 8 Αναπτυξιακούς
Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ).

Ατζέντα των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Sustainable development Goals- SDGs

2013
Το 2013 αποφασίστηκε η ανάπτυξη της
Ατζέντας των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

2015
Τον Σεπτέμβριο του 2015 τα Κράτη Μέλη των
Ηνωμένων Εθνών θέσπισαν τους 17 στόχους
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, γνωστούς και ως
Sustainable development Goals- SDGs.

Small Buddies | 21

SDGs (Sustainable Development Goals) / ΣΒΑ (Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης)

ΜΗΔΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

SDG 1

ΕΛΛAΔΑ - ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

31,8%
του πληθυσμού
βρίσκεται σε
κίνδυνο
φτώχειας

22,7%

29,2%

του
του
πληθυσμού δεν πληθυσμού ζει
έχει θέρμανση σε νοικοκυριά
με πάρα πολλά
άτομα

9 | Small
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Στόχος είναι να εξαλειφθεί η ακραία
φτώχεια (άνθρωποι που ζουν με κάτω από
$1,25 την ημέρα) για όλους τους
ανθρώπους και παντού.
Στην Ελλάδα το 31,8% του πληθυσμού
βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας, 22,7% δεν
έχει θέρμανση, 12,9% παρουσιάζει υλική
υστέρηση, και 29,2% ζει σε νοικοκυριά με
πάρα πολλά άτομα.

SDGs (Sustainable Development Goals) / ΣΒΑ (Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης)

SDG 2

Στόχος είναι να εξαλειφθεί η πείνα μέσα
από την ενδυνάμωση της αγροτικής και
κτηνοτροφικής παραγωγής με βιολογικές
καλλιέργειες και σύγχρονες τεχνολογικές
υποδομές.
Στην Ελλάδα, μόλις το 9,32% των
καλλιεργειών είναι βιολογικές. Τρία ευρώ
ανά κάτοικο δίνονται για σχετική έρευνα
και τεχνολογική αναβάθμιση, ενώ το
12,9% του πληθυσμού ζει με υλικές
στερήσεις.

ΜΗΔΕΝΙΚΗ
ΠΕΙΝΑ

ΕΛΛAΔΑ - ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

9,32%
των
καλλιεργειών
είναι
βιολογικές

3
ανά κάτοικο
δίνονται για
τεχνολογική
αναβάθμιση

12,9%
του
πληθυσμού ζει
με υλικές
στερήσεις
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SDGs (Sustainable Development Goals) / ΣΒΑ (Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης)

SDG 3

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΕΛΛAΔΑ - ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

26%
τα τελευταία χρόνια
αυξήθηκε η
έχει παρατηρηθεί
παιδική
μείωση του
θνησιμότητα τα
εμβολιασμού
τελευταία
χρόνια

9 | Small
24
| SmallBuddies
Buddies

8,8%
του
πληθυσμού δεν
καλύπτει
υγειονομικά τις
ανάγκες του

Στόχος είναι η εξάλειψη ενός ευρέως
φάσματος ασθενειών, και η καλή υγεία και
ευημερία όλων.
Στην Ελλάδα, το ποσό που δαπανάται
κατά κεφαλή στην υγειονομική περίθαλψη
είναι 1/3 λιγότερο από τον μέσο όρο στην
ΕΕ, ενώ οι άμεσες δαπάνες από τους
ασθενείς είναι υπερδιπλάσιες.
Τα κενά σε νοσηλευτικό προσωπικό είναι
μεγάλα. Η παιδική θνησιμότητα αυξήθηκε
τα τελευταία χρόνια κατά 26%, ενώ
παράλληλα έχει παρατηρηθεί μείωση του
εμβολιασμού. Το 8,8% του πληθυσμού δεν
καλύπτει υγειονομικά τις ανάγκες του.

SDGs (Sustainable Development Goals) / ΣΒΑ (Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης)

SDG 4

Στόχος είναι όλα τα αγόρια και όλα τα
κορίτσια να ολοκληρώνουν ελεύθερα,
ισότιμα και ποιοτικά την πρωτοβάθμια
και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Στην Ελλάδα ζουν 219.600 αναλφάβητοι
ενήλικες (άνω των 15 ετών), εκ των
οποίων οι 151.100 είναι γυναίκες. Μόλις
το 3,9% των ενηλίκων συνεχίζει να
εκπαιδεύεται, ενώ 4,1% των παιδιών
εγκαταλείπουν το σχολείο.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΛΛAΔΑ - ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

219.600

3,9%

4,1%

αναλφάβητοι
ενήλικες

των ενηλίκων
συνεχίζει να
εκπαιδεύεται

των παιδιών
εγκαταλείπουν
το σχολείο
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SDGs (Sustainable Development Goals) / ΣΒΑ (Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης)

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

SDG 5

ΕΛΛAΔΑ - ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

23,7%

65

41,4%

των γυναικών
είναι άνεργες

από τους 300
βουλευτές είναι
γυναίκες

είναι το
μισθολογικό
χάσμα
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Στόχος είναι να δοθεί τέλος σε κάθε
μορφή διάκρισης, βίας, εκμετάλλευσης
κατά των γυναικών και των κοριτσιών
οπουδήποτε.
Στην Ελλάδα, τo 23,7% των γυναικών είναι
άνεργες, σε αντίθεση με το 14,7% των
ανδρών. To ποσοστό απασχόλησης των
γυναικών είναι 44,6% και των ανδρών
60,3%. Οι 65 από τους 300 βουλευτές είναι
γυναίκες. Σε σύνολο 325 Δήμων και 13
Περιφερειών, εξελέγησαν μόλις 15 γυναίκες
Δήμαρχοι και 2 Περιφερειάρχες. Το
μισθολογικό χάσμα είναι 41,4%.

SDGs (Sustainable Development Goals) / ΣΒΑ (Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης)

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

SDG 6

Στόχος είναι η καθολική και ισότιμη
πρόσβαση σε ασφαλές και προσιτό πόσιμο νερό, αλλά και σε
εγκαταστάσεις υγιεινής και
αποχέτευσης για όλους.
Στην Ελλάδα, η κατάσταση του 64%
των ποταμών είναι από μέτρια ως κακή.
Η χώρα μας είναι στη 2η θέση
παγκοσμίως στην κατανάλωση πόσιμου
νερού. Ο κίνδυνος λειψυδρίας
κυμαίνεται από 40-80%. Πολλές
περιοχές ακόμα και στην Αττική δεν
έχουν δίκτυο αποχέτευσης.

ΕΛΛAΔΑ - ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

64%
από μέτρια ως κακή
η κατάσταση των
ποταμών

40-80%
ο κίνδυνος
λειψυδρίας

2η
παγκοσμίως στην
κατανάλωση
πόσιμου νερού
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SDGs (Sustainable Development Goals) / ΣΒΑ (Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης)

SDG 7

ΦΤΗΝΗ
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΛΛAΔΑ - ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

78,6%

55%

χρησιμοποιεί ο λιγνίτης αποτελεί
λιγότερη
το κύριο καύσιμο
θέρμανση απ’ ό,τι
παραγωγής
χρειάζεται
ενέργειας
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70,6%
οι εισαγωγές
καυσίμων για
ενέργεια

Στόχος είναι να υπάρχει καθολική
πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές,
αξιόπιστες και σύγχρονες υπηρεσίες
ενέργειας.
Στην Ελλάδα, το 62,4% των νοικοκυριών
ξοδεύει περισσότερο από το 10% του
εισοδήματός του για θέρμανση, ενώ το
78,6% χρησιμοποιεί λιγότερη θέρμανση απ’
ό,τι χρειάζεται, για οικονομικούς λόγους. Ο
λιγνίτης αποτελεί κατά 55% το κύριο
καύσιμο παραγωγής ενέργειας και το
φυσικό αέριο κατά 28,3%. Η εξάρτηση από
εισαγωγές καυσίμων για ενέργεια
ανέρχεται στο 70,66%.

SDGs (Sustainable Development Goals) / ΣΒΑ (Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης)

SDG 8

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Στόχος είναι η ανάπτυξη συνθηκών που
θα επιτρέπουν στο σύνολο του πληθυσμού
που μπορεί να εργαστεί, να υπάρχουν
θέσεις απασχόλησης με αξιοπρεπείς
συνθήκες εργασίας, που δεν θα βλάπτουν
το περιβάλλον.
Στην Ελλάδα, το ποσοστό ανεργίας στους
νέους ξεπερνά το 35%. Το 69,4% των
ανέργων αναζητούν εργασία για διάστημα
μεγαλύτερο του ενός έτους. Η αδήλωτη
εργασία στην Ελλάδα ξεπερνά το 24% του
ΑΕΠ.

ΕΛΛAΔΑ - ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

35%
το ποσοστό
ανεργίας
στους νέους

69,4%

24%

αναζητούν
εργασία για
περισσότερο του
ενός έτους

Ποσοστό ΑΕΠ
αδήλωτης
εργασίας
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SDGs (Sustainable Development Goals) / ΣΒΑ (Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης)

SDG 9

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Στόχος είναι η δημιουργία ποιοτικών,
αξιόπιστων, βιώσιμων και ανθεκτικών
υποδομών, συμπεριλαμβανομένων τοπικών
και διασυνοριακών υποδομών, στηρίζοντας
την οικονομική ανάπτυξη και την ανθρώπινη
ευημερία.

ΕΛΛAΔΑ - ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

11%
του ΑΕΠ
μειώθηκαν
οι επενδύσεις
στην Ελλάδα

18%
μειώθηκαν
οι επενδύσεις
στην κατασκευή
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20η
στη συνολική
καινοτομία
στην Ε.Ε.

Στην Ελλάδα οι επενδύσεις μειώθηκαν στο
11% του ΑΕΠ. Κατατάσσεται στην 7η θέση
πριν από το τέλος στη συνολική καινοτομία,
και τελευταία στην ικανότητα του
εκπαιδευτικού συστήματος να ανταποκριθεί
στις ανάγκες μιας ανταγωνιστικής
οικονομίας. Οι υποδομές νοσοκομείων,
σχολείων κτλ. χρειάζονται εκσυγχρονισμό
άμεσα.

SDGs (Sustainable Development Goals) / ΣΒΑ (Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης)

SDG 10

ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

Στόχος είναι να δημιουργηθούν
παγκόσμιες πολιτικές, που να δίνουν
προτεραιότητα στις ανάγκες των
μειονεκτούντων και περιθωριοποιημένων
πληθυσμών σε παγκόσμιο επίπεδο.
Στην Ελλάδα το πλουσιότερο 10% του
πληθυσμού κατέχει το 42% του καθαρού
πλούτου. Μόλις το 13,3% ατόμων με
περιορισμό δραστηριότητας ή αναπηρία
έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια
εκπαίδευση, ενώ η χώρα κατέχει τον
υψηλότερο δείκτη ανεργίας, με 37,2%,

ΕΛΛAΔΑ - ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

67%
έχει ρευστότητα
χαμηλότερη από
το 1⁄4 του ορίου
φτώχειας

13,3%

37,2%

ατόμων με
αναπηρία έχει
ολοκληρώσει την
τριτοβάθμια
εκπαίδευση

η χώρα κατέχει
τον υψηλότερο
δείκτη ανεργίας
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SDG 11

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛAΔΑ - ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

20.000

9.000

άστεγοι
στη χώρα

άστεγοι
στην Αθήνα
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Στόχος είναι να διασφαλιστεί η πρόσβαση
σε επαρκή, ασφαλή και προσιτή στέγαση, σε
υπηρεσίες, όπως και σε προσιτά,
προσβάσιμα και βιώσιμα συστήματα
μεταφοράς.
Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 20.000
άστεγοι, εκ των οποίων οι 9.000 ζουν στην
Αθήνα. Ο δημόσιος χώρος στις περισσότερες
πόλεις μετασχηματίζεται με τρόπους που
υπονομεύουν τον δημόσιο χαρακτήρα του,
και τη λειτουργία του ως χώρο συμμετοχής
και συνάντησης και ως φυσικό υποδοχέα της
δημόσιας σφαίρας.

SDGs (Sustainable Development Goals) / ΣΒΑ (Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης)

SDG 12

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Στόχος είναι η προώθηση της επάρκειας
πόρων και ενέργειας, των βιώσιμων
υποδομών, η παροχή πρόσβασης σε βασικές
υπηρεσίες, οικολογικές θέσεις εργασίας και
καλύτερη ποιότητα ζωής.
Στην Ελλάδα, η ραγδαία αύξηση του
πληθυσμού στο λεκανοπέδιο της Αττικής είχε ως
αποτέλεσμα την κατασκευή νέων δεξαμενών
νερού, ακόμα και 250 χλμ. μακριά από την
Αθήνα, στην Αιτωλοακαρνανία. Μόλις το 2,4%
των υλικών που χρησιμοποιούνται
ανακυκλώνονται, ενώ παράγονται 1328 κιλά
απόβλητα ανά κάτοικο.

ΕΛΛAΔΑ - ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

1328
κιλά απόβλητα
παράγονται
ανά κάτοικο

2,4%

250

των υλικών που χλμ. μακριά από
χρησιμοποιούνται
την Αθήνα, η
ανακυκλώνονται κατασκευή νέων
δεξαμενών
νερού
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SDG 13

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΕΛΛAΔΑ - ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

25η
θέση στον
παγκόσμιο «Δείκτη
Περιβαλλοντικής
Απόδοσης 2020»

8.500

2019

θάνατοι θα
ήταν το πιο
μπορούσαν να θερμό έτος για
προληφθούν
την Ευρώπη
ετησίως
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Στόχος είναι η ενσωμάτωση μέτρων για την
κλιματική αλλαγή στον σχεδιασμό του κάθε
κράτους παράλληλα με τη βελτίωση της
εκπαίδευσης και τη λήψη μέτρων
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής
Κλιματικές προβλέψεις για τη Μεσόγειο
εκτιμούν ότι η περιοχή θα γίνει θερμότερη
και ξηρότερη, με αυξημένη συχνότητα
εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινόμενων,
αυξημένου κινδύνου πρόκλησης πλημμυρών
και επεισοδίων καύσωνα, λειψυδρίας,
ρύπανσης και κινδύνου πυρκαγιάς σε
περιαστικές δασικές εκτάσεις.

SDGs (Sustainable Development Goals) / ΣΒΑ (Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης)

SDG 14

ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Στόχος είναι η προστασία και διαχείριση των
θαλάσσιων και παραθαλάσσιων περιοχών,
όμβριων υδάτων, ωκεανών, ο τερματισμός της
υπεραλίευσης και η βιώσιμη διαχείριση της
αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών και του
τουρισμού.
Στην Ελλάδα κάθε χρόνο 11.500 τόνοι πλαστικά
απορρίμματα καταλήγουν στις θάλασσες, ενώ το
70% από αυτά επιστρέφει ξανά στις ακτές. Στους
περισσότερους ποταμούς έχουν κατασκευαστεί
δεξαμενές ή φράγματα προκαλώντας βλάβη στα
οικοσυστήματα.

ΕΛΛAΔΑ - ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

11.500

70%

50%

τόνοι πλαστικά
απορρίμματα
καταλήγουν
στις θάλασσες

πλαστικών
απορριμμάτων
επιστρέφει ξανά
στις ακτές

των σωλήνων
ΕΥΔΑΠ είναι
κατασκευασμένες
από αμίαντο.
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SDGs (Sustainable Development Goals) / ΣΒΑ (Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης)

SDG 15

ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ

ΕΛΛAΔΑ - ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

34%

49%

15.000

περιοχών
περιοχών
είδη υπό
θεωρείται υψηλού
θεωρείται
απειλή
κινδύνου
μέτριου κινδύνου εξαφάνισης
ερημοποίησης
ερημοποίησης
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Στόχος είναι η διατήρηση,
αποκατάσταση και βιώσιμη χρήση των
χερσαίων και των εσωτερικών
οικοσυστημάτων λιμνών, δασών, βουνών,
εδάφους, βιοποικιλότητας.
Στην Ελλάδα, το 34% των περιοχών
θεωρείται υψηλού κινδύνου
ερημοποίησης και το 49% μετρίου. Τα
είδη υπό απειλή εξαφάνισης είναι
περισσότερα από 15.000.

SDGs (Sustainable Development Goals) / ΣΒΑ (Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης)

SDG 16

ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Στόχος είναι η προώθηση ειρηνικών και
χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών για την
αειφόρο ανάπτυξη, την παροχή πρόσβασης
στη δικαιοσύνη για όλους, και την
οικοδόμηση αποτελεσματικών θεσμών σε
όλα τα επίπεδα.
Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 69η θέση βάσει
της τιμής του Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς.
Το μέγεθος της φοροδιαφυγής κυμαίνεται
από 6% ως 9% του ΑΕΠ, δηλαδή ανάμεσα σε
11 και 16 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο.

ΕΛΛAΔΑ - ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

69η
θέση βάσει της
τιμής του Δείκτη
Αντίληψης
Διαφθοράς

6-9%

11-16

του ΑΕΠ είναι
το μέγεθος της
φοροδιαφυγής

δισεκατομμύρια
ευρώ το χρόνο
το μέγεθος της
φοροδιαφυγής
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SDGs (Sustainable Development Goals) / ΣΒΑ (Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης)

SDG 17

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΕΛΛAΔΑ - ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

5,66
δισ. ευρώ

55,5
33,8
δισ. ευρώ δισ. ευρώ

Η αγορά Τεχνολογιών οι εξαγωγές
Πληροφορικής &
το 2019
Επικοινωνιών το 2019
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οι εισαγωγές
το 2019

Στόχος είναι οι συνεργασίες μεταξύ
κυβερνήσεων, ιδιωτικού τομέα και
κοινωνίας των πολιτών, χωρίς
αποκλεισμούς, χτισμένες πάνω σε αρχές
και αξίες.
Απαιτείται σε παγκόσμιο, περιφερειακό,
εθνικό και τοπικό επίπεδο να υπάρξει
κοινό όραμα και κοινοί στόχοι, που θα
θέσουν τους ανθρώπους και τον πλανήτη
στο κέντρο..

Ένας
καλύτερος
κόσμος σε
ένα κλικ!
ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφείτε τώρα για να:
Ενημερώνεστε πρώτοι για το περιοδικό με πλούσια ύλη και αποκλειστικές συνεντεύξεις
Λαμβάνετε το newsletter μας και να ενημερώνεστε για τους SDGs, την ΕΚΕ και πολλά άλλα
Να μαθαίνετε όλα τα νέα, ακολουθώντας μας στα social media
www.smallbuddies.net

@smallbuddies

@smallbuddiesnet

@Small_Buddies

company/small-buddies

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«If your dreams don’t
scare you, they aren’t
big enough»

M

ε τον κ. Νίκο Κοκκινοπλίτη συναντηθήκαμε για πρώτη
φορά στις 21.05.2019 σε εκδήλωση στο Myrtillo, όταν το
Small Buddies ήταν στο στάδιο σύλληψης ιδέας
(ideation). Στις 04.06.2020 πραγματοποιήθηκε με τη
συμμετοχή δεκάδων οργανισμών το online εργαστήριο
«Στρατηγικές προκλήσεις και μυστικά επιτυχίας των ελληνικών
ΜΚΟ». Η διοργάνωση έγινε στο πλαίσιο της Εταιρικής Kοινωνικής
Ευθύνης της Seven Sigma σε συνεργασία με την Ethelon.
Είχαμε τη χαρά να συζητήσουμε με τους Νίκο Κοκκινοπλίτη και
Γεώργιο - Mάριο Ασπιώτη από τη Seven Sigma. Οι δυο τους, μαζί με
τον κ. Ευθύμιο Ψαραύτη από το Λονδίνο, όπου εργάζεται για την
PepsiCo, συνέλαβαν την ιδέα, πραγματοποίησαν έρευνα πεδίου και
ανέλαβαν την υλοποίηση: Ευρωπαϊκά προγράμματα, νομοθετικό
πλαίσιο, Create a Marketing, Success Story, αλλά και Στρατηγική
Τεχνολογίας σε 145΄με έμπειρους και εξειδικευμένους εισηγητές από
τον επιχειρηματικό χώρο και τις ΜΚΟ. Παρακολουθήσαμε το
εργαστήριο με μεγάλο ενδιαφέρον και την επόμενη μέρα συζητήσαμε με
δύο από τα τρία μέλη της ομάδας, τους Νίκο Κοκκινοπλίτη και ΓεώργιοΜάριο Ασπιώτη.
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Small Buddies: Ποιοι είστε, πώς ξεκίνησε η
πρωτοβουλία σας και ποια είναι η κινητήρια
δύναμή σας;
Νίκος Κοκκινοπλίτης: Είμαστε τρεις
φίλοι που αποφασίσαμε να
αξιοποιήσουμε τις γνώσεις και την
εμπειρία μας από το επιχειρηματικό
περιβάλλον σε ένα διαφορετικό πλαίσιο,
αυτό της «Κοινωνίας των Πολιτών». Στόχος
μας ήταν να υλοποιήσουμε μια δράση η
οποία θα αφήσει πίσω της ένα ηχηρό
κοινωνικό αποτύπωμα, το οποίο θα
αποτελέσει εφαλτήριο για
προβληματισμό και επαγρύπνηση των
ΜΚΟ της Ελλάδας.
S.B.: Θα θέλαμε την ανατροφοδότησή σας
(feedback) από το χθεσινό εργαστήριο που
έγινε σε μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο για τον
κόσμο των επιχειρήσεων.
Ν.Κ.: Αδιαμφισβήτητα η πανδημική κρίση
έχει προκαλέσει αδράνεια στο
επιχειρηματικό περιβάλλον. Εμείς
ωστόσο αποφασίσαμε να το δούμε αυτό
ως μια ευκαιρία. Ενώ ο αρχικός
προγραμματισμός προέβλεπε μια
εκδήλωση με φυσική παρουσία στις
εγκαταστάσεις της Δημοτικής Αγοράς
Κυψέλης, εν τέλει καταλήξαμε σε ένα
διαδραστικό online εργαστήριο που
απευθύνεται στο σύνολο των ΜΚΟ της
Ελλάδας.
Η ομάδα μας δούλεψε εντατικά και σε
εθελοντική βάση (pro-bono) κατά τη
διάρκεια της καραντίνας και είμαστε
ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για το
αποτέλεσμα.
S.B.: ΕΚΕ στην Ελλάδα: Πολύ σύντομα, 2-3
προτάσεις για τις σημαντικότερες
προκλήσεις κατά τη γνώμη σας.
Ν.Κ.: Είναι δύσκολο να πείσει μια ΜΚΟ
μια επιχείρηση -ιδίως μικρή- να προβεί
σε δράσεις ΕΚΕ. Όπως είδατε και στη δική
μας περίπτωση, η συγκεκριμένη δράση
ξεκίνησε ως μια προσωπική
πρωτοβουλία και όχι κεντρικά από την
ίδια την επιχείρηση στην οποία
εργαζόμαστε.

Εντοπίσαμε χθες στο εργαστήριο σαν προκλήσεις: την
αδυναμία επικοινωνίας και marketing, την έλλειψη πόρων
και αδυναμία χρηματοδότησης, την ανύπαρκτη στρατηγική,
την προβληματική διοίκηση, το δαιδαλώδες νομοθετικό
πλαίσιο στην Ελλάδα και θέματα διαφάνειας. Πιστεύουμε ότι
είναι σημαντικό να γεφυρωθεί το χάσμα και να βελτιωθεί η
επικοινωνία μικρών/νέων ΜΚΟ και εταιρειών.
S.B.: ΜΚΟ και Τεχνολογία. Εργαλεία ανοικτού κώδικα και tech tips
είναι σίγουρα το δυνατό σημείο της ομάδας σας! Είναι εφικτό μια
ΜΚΟ να ακολουθήσει Στρατηγική Τεχνολογίας?
Γιώργος Ασπιώτης: Δεν είναι απλά εφικτό, είναι και
απαραίτητο. Η Στρατηγική Τεχνολογίας ωστόσο είναι μια
πολύ ευρεία έννοια. Το πώς τη μεταφράζει και την οριοθετεί
ο κάθε οργανισμός, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες,
όπως μπορεί να είναι το μέγεθος ή το πεδίο
δραστηριοποίησής του. Αναφορικά με τα εργαλεία ανοιχτού
κώδικα, σίγουρα παρουσιάζουν αρκετά πλεονεκτήματα, με
σημαντικότερο αυτό του κόστους, καθότι στην πλειοψηφία
τους είναι εντελώς δωρεάν. Ωστόσο, ένα θέμα που ανακύπτει
με τη χρήση Open Source εργαλείων, έχει να κάνει με το κατά
πόσο οι εργαζόμενοι της εκάστοτε ΜΚΟ έχουν τις γνώσεις
και ικανότητες προκειμένου να συντηρήσουν το λογισμικό
αυτό. Μια πολύ καλή πηγή πληροφοριών και ενημέρωσης για
τα εργαλεία ανοιχτού κώδικα στην Ελλάδα, είναι ο
Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ.
S.B.: Αναφερθήκατε χθες στην συνεργασία ΜΚΟ-εταιρειών πολύ
χαρακτηριστικά: "...τι θέλω να πάρω...τι θέλω να δώσω...".
Δηλαδή;
Ν.Κ.: Οι ΜΚΟ για να μπορέσουν να προσεγγίζουν
επιχειρήσεις προκειμένου να κάνουν δράσεις ΕΚΕ μαζί τους,
πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένες. Πρέπει να είναι
σε θέση να απαντήσουν στην απέναντι πλευρά σε ερωτήσεις
όπως: Η επιχείρησή μου τι θα κερδίσει; Ποιος είναι ο κοινωνικός
αντίκτυπος που θα έχει η δράση; Γιατί να το κάνω μαζί σας και όχι
με κάποιον άλλον;

«Είναι σημαντικό να
γεφυρωθεί το χάσμα και να
βελτιωθεί η επικοινωνία
μικρών/νέων ΜΚΟ και
εταιρειών».
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

S.B.: H εταιρεία seven sigma όπως είπατε
πήρε το όνομά της από το (6+1) σίγμα, ένα
σύστημα επιχειρηματικής βελτιστοποίησης
και εταιρικής διοίκησης. Πιστεύετε ότι είναι
δυνατόν να εφαρμοστούν οι αρχές σας και σε
ΜΚΟ?
Ν.Κ.: Ακριβώς, το όνομα της εταιρείας έχει
προκύψει από τη μεθοδολογία Six Sigma. Το
όνομα Seven Sigma υποδηλώνει ότι το 7ο
Sigma είναι η καινοτομία, η οποία
βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των
υπηρεσιών που προσφέρουμε προς τους
πελάτες μας. Ιδανικά, οι αρχές αυτές
εφαρμόζονται και σε ΜΚΟ. Άλλωστε, όπως
αναφέρθηκε χθες στο εργαστήριο, μία
βασική πληγή των οργανώσεων αυτών, έχει
να κάνει με την αδυναμία τους ως προς τη
θεσμοθέτηση οργανωτικών κανόνων και
διαδικασιών. Το μοντέλο αυτό βοηθάει
έναν οργανισμό να στραφεί προς αυτήν
ακριβώς την κατεύθυνση.
S.B.: Πρόσφατα η Seven Sigma ανέλαβε σαν
leader ένα σημαντικό για την Ελλάδα έργο, το
F.INN (Food Innovation). Είστε στη φάση της
έρευνας, σωστά; Συμμετείχαμε στο
ερωτηματολόγιο της έρευνας, το βρήκαμε
εξαιρετικά ενδιαφέρον εγχείρημα και θα
θέλαμε να μάθουμε περισσότερα.
Ν.Κ.: Σωστά, το Project F.INN έχει να κάνει
τη δημιουργία ενός Κέντρου Καινοτομίας
του Τροφίμου και Θερμοκοιτίασης
Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων στην
Ελλάδα. Το έργο είναι μια πρωτοβουλία
του προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα
Γενιά», η οποία υλοποιείται μέσω
αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος. Η Seven Sigma είναι η
επικεφαλής της σύμπραξης εταιρειών που
έχουν αναλάβει την προγραμματική μελέτη
για το μεγαλεπήβολο αυτό έργο.
Στόχος του κέντρου είναι να αποτελέσει
έναν ευρύ κόμβο που θα συνδέσει όλους
τους συντελεστές του ελληνικού
αγροδιατροφικού τομέα, προσφέροντας
εξειδίκευση και πρακτικές λύσεις σε
νεοφυείς, αλλά και εδραιωμένες
αγροδιατροφικές επιχειρήσεις. Αυτήν τη
στιγμή βρισκόμαστε στη φάση της έρευνας
και έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας!
842
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Μία βασική πληγή των
οργανώσεων, έχει να κάνει
με την αδυναμία τους ως
προς τη θεσμοθέτηση
οργανωτικών κανόνων και
διαδικασιών.
S.B.: Η ομάδα μας σχεδιάζει ένα παιχνίδι (serious game) με τους
17 SDGs που πιστεύουμε ότι θα φέρει κοντά ΜΚΟ και εταιρείες.
Είναι σημαντικό για εμάς να ξέρουμε ποιοι στόχοι βιώσιμης
ανάπτυξης (αναφέρατε μέχρι 3) είναι προτεραιότητα για την
ομάδα σας.
Ν.Κ.: Mε σειρά προτεραιότητας: SDG 9: Industry, Innovation,
and Infrastructure - SDG 1: No Poverty - SDG 8: Decent Work
and Economic Growth
S.B.: ...και ίσως ένα quote από την ομάδα σας, η πρώτη εντύπωση
από το small buddies!
Ν.Κ.: “If your dreams don’t scare you, they aren’t big enough.”
Φαίνεται εξαιρετική πρωτοβουλία! Είμαστε όλοι σίγουροι ότι
θα πάει πάρα πολύ καλά! tip: τώρα που είστε στα πρώτα
στάδια, θα προτείναμε να δημιουργήσετε διαύλους
επικοινωνίας με οργανώσεις και προγράμματα που μπορούν
να υποστηρίξουν τα μέλη του δικτύου σας (Higgs, ΘΑΛΗΣ ΙΙ,
Ethelon, InterMediaKT, κλπ.). Είμαστε στη διάθεσή σας 😊
S.B.: Συγχαρητήρια για το όραμα, την ιδέα και την υλοποίηση.
Σας ευχαριστούμε και ανυπομονούμε για τη συνέχεια. Είστε
ευπρόσδεκτοι στις εκστρατείες ενημέρωσης και συνηγορίας του
δικτύου Small Buddies. Σας ευχαριστούμε πολύ.

About
Nikos Kokkinoplitis Innov. Mngmt Consultant • Business
Strategy • Management Consulting
Efthimios Psaraftis Strategy Consultant• Digital/
eCommerce• Business Analytics
George Aspiotis Innov. Tech Consultant• Information
Systems• Software Design

KIDS CORNER

KIDS CORNER

Βρες τις 10 διαφορές και χρωμάτισε τις εικόνες
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KIDS CORNER

Αντιστοίχισε την εικόνα με το κείμενο που ταιριάζει!

ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ

ΕΙΡΗΝΗ, ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ ΠΕΙΝΑ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
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KIDS CORNER

KIDS

WHO IS WHO_SDG'S EDITION

CORNER
Φτιάξε το παιχνίδι
Κόψε τις κάρτες του παιχνιδιού στις διακεκομμένες γραμμές.

Παίξε το παιχνίδι
Κάθε παίκτης κολλά στο μέτωπό του μια κάρτα.
Με τη σειρά ένας ένας παίκτης προσπαθεί να μαντέψει ποια
κάρτα έχει στο μέτωπό του.
Οι υπόλοιποι παίκτες τού περιγράφουν την κάρτα ώστε να πει
τις λέξεις που είναι πάνω σε αυτή.
Προσοχή! Οι παίκτες δεν πρέπει να πουν τις λέξεις που
βρίσκονται στην κάρτα!
Στο επόμενο τεύχος θα βρείτε νέες κάρτες για τη συλλογή σας!

Καλή υγεία
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Ισότητα
των φύλων

Ποιοτική
εκπαίδευση

KIDS CORNER
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∆ράση για
το κλίμα

Ανανεώσιμη
ενέργεια

KIDS CORNER
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“Οι Στόχοι για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη είναι το μονοπάτι
που μας οδηγεί σε έναν
κόσμο πιο δίκαιο, πιο
ειρηνικό και πιο ευήμερο,
και σε έναν υγιή πλανήτη.
Είναι επίσης μια πρόσκληση
για αλληλεγγύη μεταξύ
των γενεών.
Δεν υπάρχει μεγαλύτερο
καθήκον από το να
επενδύσουμε στην ευημερία
των νέων."
Αντόνιο Γκουτέρες Γ. Γ. ΟΗΕ

