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Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, 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.
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την ενημέρωση όλων των φορέων, οργανισμών και μεμονωμένων ατόμων για το έργο Small Buddies
την ενημέρωση των οργανισμών που θα ήθελαν να ενταχθούν στο δίκτυο Small Buddies 
την ενημέρωση των οργανισμών που ήδη συμμετέχουν στο δίκτυο Small Buddies για τους κανόνες
και τα οφέλη της συμμετοχής τους
την διαφάνεια του προγράμματος, του δικτύου και των οργανισμών που συμμετέχουν σε αυτά.

Ενότητα A: αφορά σε γενικές πληροφορίες για τον Οδηγό 1
Ενότητα Β: αφορά στο έργο Small Buddies, στους στόχους και στον αναμενόμενο αντίκτυπό του
Ενότητα Γ: αφορά στο δίκτυο Small Buddies, τις αξίες και τους στόχους του, καθώς και τα οφέλη που
θα έχουν τα μέλη με τη συμμετοχή τους σε αυτό
Ενότητα Δ: αφορά στους βασικούς κανόνες που έχουν τεθεί από τους συντονιστές του έργου Small
Buddies για την ανάπτυξη και λειτουργία του δικτύου Small Buddies  και του προγράμματος

Ο οδηγός αυτός αποτελεί έναν από τους τέσσερις οδηγούς που σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο του
προγράμματος Small buddies και ο κύριος σκοπός του είναι να παρουσιάσει το έργο Small Buddies και
να θέσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα δημιουργηθεί το δίκτυο Small Buddies.
Ο οδηγός έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί προκειμένου να λειτουργήσει υποστηρικτικά στους
οργανισμούς που θέλουν να ενταχθούν ή έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Small Buddies.

Ο οδηγός έχει κύριους στόχους:

Ο οδηγός αποτελείται από τέσσερις ενότητες:

Οι επόμενοι οδηγοί περιέχουν:
Οδηγός 2: Λεπτομερείς οδηγίες και κριτήρια ένταξης στο δίκτυο Small Buddies
Οδηγός 3: Οπτική επικοινωνία των μελών του δικτύου Small Buddies
Οδηγός 4: Βοηθητικά templates και υλικό για τα μέλη του δικτύου Small Buddies
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Ο οδηγός απευθύνεται σε οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών, σε εταιρείες που ενδιαφέρονται ή
αναπτύσσουν δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), σε ιδρύματα, σε ιδιωτικούς και δημόσιους
φορείς, καθώς και σε μεμονωμένα άτομα που θα τους ενδιέφερε να μάθουν περισσότερα για το έργο
Small Buddies, να ενταχθούν στο δίκτυο Small Buddies ή να γνωρίσουν περισσότερα για αυτό.
Ειδικότερα ο οδηγός είναι χρήσιμος για οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών που ενδιαφέρονται
για τη βελτίωση της εικόνας τους και της διαφάνειάς τους καθώς και την ενδυνάμωσή τους στην
εύρεση πόρων μέσα από Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) εταιρειών και ομίλων. Ο οδηγός αυτός
αποτελεί το πρώτο βήμα για την ένταξη στο δίκτυο Small Buddies με τους στόχους, τις αξίες και τα
οφέλη που αναφέρονται στη συνέχεια του οδηγού.

Επιπλέον ο οδηγός απευθύνεται στις εταιρείες και τους φορείς που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν την
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη τους (ΕΚΕ) και να γνωρίσουν το τρόπο που λειτουργεί το δίκτυο Small
Buddies. Καθώς ένας από τους βασικούς στόχους του έργου Small Buddies είναι οι εταιρείες να
σχεδιάσουν σε πρώτη φάση μια δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το προσωπικό τους και την
εκπαίδευση αυτού  στα SDGs μέσα από το serious game που αναπτύσσεται στα πλαίσια του έργου, οι
εταιρείες μπορούν μέσα στον οδηγό αυτό να μάθουν τα οφέλη για εκείνες μέσα από δράσεις ΕΚΕ σε
συνεργασία με οργανισμούς-μέλη του δικτύου Small Buddies. 
Ο οδηγός είναι χρήσιμος και για ιδρύματα και ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, που θα ήθελαν να
ενημερωθούν σχετικά με το έργο Small Buddies, τον τρόπο που λειτουργίας του δικτύου Small Buddies,
τους στόχους του, την διαφάνειά του καθώς και τους τρόπους που θα μπορούσε να λειτουργήσει με
θετικό πρόσημο στην κοινωνία.

Τέλος, ο οδηγός απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο, που θα ήθελε να ενημερωθεί για το έργο Small
buddies και να γνωρίσει το δίκτυο Small Βuddies.
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Β. ΤΟ ΕΡΓΟ SMALL BUDDIES
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Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (2016), απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης (ΕΚΕ) στην Ελλάδα εξέδωσαν 65 εταιρείες από τις συνολικά 1.402.086, ενώ όλες
οι εταιρείες που έχουν δράσεις ΕΚΕ δαπανούν 70 εκατ. ευρώ ετησίως για αυτό το σκοπό
(0,05% του κύκλου εργασιών). Διεθνώς, οι επιχειρήσεις που έχουν προγράμματα ΕΚΕ
διαθέτουν μεταξύ 0.1% και 5.5% του κύκλου εργασιών τους. 
Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία της CSR hellas (2018), το μεγαλύτερο ποσοστό
(39%) στοχεύει σε δράσεις για το  ανθρώπινο δυναμικό της ίδιας της εταιρείας.
Οι δράσεις αυτές αφορούν κυρίως στις ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζομένους και
στην εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων του προσωπικού (84%). Ένα
μικρότερο ποσοστό (26%) δίνεται για κοινωνικούς σκοπούς (πτώση από 30% το 2015).
73% πραγματοποιεί χορηγίες σε χρήμα ή είδος κυρίως για δράσεις σε τοπικό επίπεδο
(66%). 
Ο κύριος λόγος που πραγματοποιούν δράσεις ΕΚΕ είναι η ενίσχυση  της εταιρικής
εικόνας (90%), ενώ ακολουθούν η συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο (86%) και η
προσέλκυση - διατήρηση προσωπικού (80%). Σύμφωνα με τις εταιρείες, ανασταλτικοί
παράγοντες συνεργασίας με οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών (ΜΚΟ, Κοιν.Σ.Επ),
αποτελούν το οικονομικό κόστος και η δυσμενής οικονομική κατάσταση της χώρας (20%
και 22% αντίστοιχα), η έλλειψη κινήτρου (18%), αλλά και η ελλιπής οργάνωση, η
έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού ή τεχνογνωσίας και η διαφάνεια στους
οργανισμούς (44%). 
Το ενδιαφέρον των εταιρειών για την υλοποίηση δράσεων ΕΚΕ αυξάνεται (αύξηση 8%
μεταξύ 2015-2017 των εταιρειών που δημοσιεύουν μη χρηματοοικονομικά στοιχεία)
λόγω της επιρροής που έχουν αυτές στο καταναλωτικό κοινό. Ενδεικτικά το 65% του
κοινού αγοράζει προϊόντα που συμβάλλουν στα SDGs (Sustainable Development
Goals- Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης) και το 60% τα συστήνουν σε γνωστούς
τους. 
Παρόλα αυτά, σύμφωνα με το “Evaluation Progress Towards SDGs” (2017) υπάρχει
τεράστια δυσκολία  σύνδεσης από μέρους των εταιρειών των SDGs με δράσεις 
ΕΚΕ. Μόνο 4 στις 10 μεγάλες εταιρείες παγκοσμίως (G250) αναγνωρίζουν τα SDGs στον
απολογισμό τους, ενώ μόλις 8% επιδεικνύουν επιχειρηματικά case studies στα SDGs.
Παράλληλα ο τρόπος που παρουσιάζονται οι δράσεις ΕΚΕ από πλευράς των οργανισμών
σπάνια αντιστοιχούν στα 17 SDGs δυσχεραίνοντας ακόμα περισσότερο την κοινή
ανάγνωσή τους.

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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Το  2015, τα 193 κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) υιοθέτησαν την «Ατζέντα 2030» ένα
σχέδιο για την επίτευξη ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους, σχεδιάζοντας μια διαδρομή για τα
επόμενα 15 χρόνια.
Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs ) και 169 ειδικότεροι
(targets) που σχετίζονται με αυτούς και αναφέρονται στις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής μας
οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και διακυβέρνησης βρίσκονται στο επίκεντρο του σχεδίου.
Αφορούν σκοπούς, στόχους, δείκτες και προτεραιότητες των κρατών μελών για σημαντικά ζητήματα
του πλανήτη, όπως φτώχεια, εκπαίδευση, ισότητα, διαχείριση πόρων, περιβάλλον, υγεία και αειφορία.
Ο κύριος σκοπός είναι οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης να προσδιορίζουν με καθαρότητα τον κόσμο
που θέλουμε να ζήσουμε, μην αφήνοντας κανέναν πίσω.
Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι για την βιώσιμη ανάπτυξη είναι οι παρακάτω:
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ΟΙ 17 ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (SDGS)

Μηδενική φτώχεια:  Στόχος είναι να εξαλειφθεί η ακραία φτώχεια (άνθρωποι
που ζουν με κάτω από $ 1,25 την ημέρα) για όλους τους ανθρώπους και
παντού.

Μηδενική πείνα:  Στόχος είναι να εξαλειφθεί η πείνα και να διασφαλιστεί η
πρόσβαση σε θρεπτικής αξίας και επαρκή τροφή καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους, για όλους τους ανθρώπους και κυρίως αυτούς που ανήκουν σε
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως τα παιδιά.

Καλή υγεία και ευημερία: Στόχος είναι η εξάλειψη των περισσότερων
ασθενειών, καθώς και η έρευνα για την αντιμετώπιση  αναδυόμενων θεμάτων
υγείας

Ποιοτική εκπαίδευση:  Στόχος είναι όλα τα αγόρια και όλα τα κορίτσια να
ολοκληρώνουν ελευθέρα, ισότιμα και ποιοτικά την πρωτοβάθμια και τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Ισότητα των φύλων: Στόχος είναι να δοθεί τέλος σε κάθε μορφής διάκριση,
βίας, εκμετάλλευσης κατά των γυναικών και των κοριτσιών οπουδήποτε.
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Το  2015, τα 193 κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) υιοθέτησαν την «Ατζέντα 2030» ένα
σχέδιο για την επίτευξη ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους, σχεδιάζοντας μια διαδρομή για τα
επόμενα 15 χρόνια.
Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs ) και 169 ειδικότεροι
(targets) που σχετίζονται με αυτούς και αναφέρονται στις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής μας
οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και διακυβέρνησης βρίσκονται στο επίκεντρο του σχεδίου.
Αφορούν σκοπούς, στόχους, δείκτες και προτεραιότητες των κρατών μελών για σημαντικά ζητήματα
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Ο κύριος σκοπός είναι οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης να προσδιορίζουν με καθαρότητα τον κόσμο
που θέλουμε να ζήσουμε, μην αφήνοντας κανέναν πίσω.
Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι για την βιώσιμη ανάπτυξη είναι οι παρακάτω:
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Καθαρό νερό και αποχέτευση: Στόχος είναι η καθολική και ισότιμη
πρόσβαση σε ασφαλές και προσιτό, πόσιμο νερό και σε εγκαταστάσεις υγιεινής
και αποχέτευσης  για όλους.

Φθηνή και καθαρή ενέργεια: Στόχος είναι να υπάρχει πρόσβαση για όλους 
σε οικονομικά προσιτές, αξιόπιστες και σύγχρονες υπηρεσίες ενέργειας.

Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη: Στόχος είναι η ανάπτυξη
συνθηκών που επιτρέπουν στο σύνολο του πληθυσμού που μπορεί να
εργαστεί να υπάρχουν ποιοτικές ευκαιρίες και θέσεις απασχόλησης με
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας,  που θα τονώνουν την οικονομία, ενώ δεν θα
επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές: Στόχος είναι η δημιουργία
ποιοτικών, αξιόπιστων, βιώσιμων και ανθεκτικών υποδομών,
συμπεριλαμβανομένων τοπικών και διασυνοριακών υποδομών, στηρίζοντας
την οικονομική ανάπτυξη και την ανθρώπινη ευημερία  με έμφαση στην
προσιτή και ισότιμη πρόσβαση σε αυτές για όλους.

Λιγότερες ανισότητες: Στόχος είναι να δημιουργηθούν παγκόσμιες
πολιτικές, που να δίνουν προτεραιότητα στις ανάγκες των μειονεκτούντων και
περιθωριοποιημένων πληθυσμών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες: Στόχος είναι να διασφαλιστούν η
πρόσβαση σε επαρκή, ασφαλή και προσιτή στέγαση, προσβάσιμα και βιώσιμα
συστήματα μεταφοράς και υπηρεσίες

Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή: Στόχος είναι η επάρκεια των
πόρων και της  ενέργειας, η ανάπτυξη βιώσιμων υποδομών, η  παροχή
πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες, η ανάπτυξη βιώσιμων, αειφόρων και
αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και η ενίσχυση της ποιότητας ζωής για όλους.
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Δράση για το κλίμα: Στόχος είναι η ενσωμάτωση μέτρων για την κλιματική
αλλαγή στον σχεδιασμό του κάθε κράτους, παράλληλα με την βελτίωση της
εκπαίδευσης και τη λήψη μέτρων περιορισμού της κλιματικής αλλαγής

Ζωή στο νερό: Στόχος είναι η προστασία και διαχείριση των θαλάσσιων και
παραθαλάσσιων περιοχών, ομβρίων υδάτων και  ωκεανών, ο τερματισμός της
υπεραλίευσης και η βιώσιμη διαχείριση της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών
και του τουρισμού .

Ζωή στη στεριά: Στόχος είναι η διατήρηση της βιοποικιλότητας , η
αποκατάσταση και βιώσιμη χρήση των χερσαίων οικοσυστημάτων λιμνών,
δασών, βουνών, εδάφους.

Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί: Στόχος είναι η προώθηση
ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών για την αειφόρο ανάπτυξη, την
παροχή πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους, και την θέσπιση
αποτελεσματικών πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών θεσμών.

Συνεργασία για τους στόχους: Στόχος είναι οι συνεργασίες μεταξύ
κυβερνήσεων, του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών χωρίς
αποκλεισμούς χτισμένες πάνω σε αρχές και αξίες, σε ένα κοινό όραμα και
κοινούς στόχους που θέτουν τους ανθρώπους και τον πλανήτη στο κέντρο,
απαιτούνται σε παγκόσμιο, περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.
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ΤΟ ΕΡΓΟ SMALL BUDDIES

Το έργο “Small Buddies” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund* με
φορέα υλοποίησης την CHALLEDU- inclusion | games | education και εταίρους τους KROMA,
την HETERART και το MYRTILLO. 
Αποτελεί ένα καινοτόμο έργο που δίνει το βήμα στους μικρούς/νέους οργανισμούς να
συνηγορήσουν και να προβάλλουν το έργο τους καθώς και να δημιουργήσουν  διαύλους
επικοινωνίας με τις εταιρείες που αναπτύσσουν ή ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δράσεις
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Παράλληλα, προσφέρει την δυνατότητα στις εταιρείες
να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs-
Sustainable Development Goals) με ένα παιγνιώδη τρόπο, να ανακαλύψουν δράσεις
μικρών/νέων οργανισμών σε αυτούς και τελικά να συνεργαστούν μαζί τους ενισχύοντας
τον αντίκτυπό τους.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SMALL BUDDIES

Η προώθηση της διαφάνειας της λογοδοσίας και χρηστής διακυβέρνησης των
οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών και του επιχειρηματικού κόσμου
Η προώθηση των SDGs και η εκπαίδευση τόσο του κόσμου των επιχειρήσεων όσο
και των οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών σε αυτούς
Η  συνηγορία υπέρ των μικρών, νέων και καινοτόμων οργανισμών που υλοποιούν
δράσεις και προγράμματα με μεγάλο για το μέγεθός τους αντίκτυπο, και ουσιαστική
συμβολή στην επίτευξη των SDGs 
Η δημιουργία ενός άτυπου αρχικά  δικτύου οργανισμών που θα λειτουργεί ως
ενδιάμεσος φορέας υποστηρίζοντας τις και αναβαθμίζοντας το ρόλο τους
Η ανάπτυξη οδηγών και εργαλείων που θα προάγουν την διαφάνεια και την
οργανωτική ικανότητα και τεχνογνωσία των μικρών οργανισμών σύμφωνα  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
H άμεση συνέργεια του KROMA ως εξειδικευμένου ΜΜΕ στις εκστρατείες
συνηγορίας του έργου, αλλά και άλλων δημοσιογράφων και ΜΜΕ 

Στόχοι του προγράμματος “Small Buddies” αποτελούν:

Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση του αντίκτυπου των μικρών,
νέων, καινοτόμων οργανισμών και η βιώσιμη ενίσχυση δράσεων και επωφελούμενων 
που στηρίζουν μέσα από δράσεις ΕΚΕ.
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Το δίκτυο Small Buddies είναι ένα δίκτυο με μέλη οργανισμούς της κοινωνίας των
πολιτών με δράσεις στους τομείς των 17 SDGs. Τα μέλη είναι κυρίως νέοι, μικροί και
καινοτόμοι οργανισμοί. Το δίκτυο είναι άτυπο, ωστόσο αποτελεί μια βάση συνεργασίας
μεταξύ των οργανισμών με τις εταιρείες που εφαρμόζουν ή επιθυμούν να εφαρμόσουν
δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) όσο με μεταξύ των οργανισμών.
Ο αρχικός μας στόχος είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις των οργανισμών σε ένα δίκτυο
ώστε να διοργανώσουμε εκστρατείες συνηγορίας για τον αντίκτυπο του έργου τους και
να δημιουργήσουμε ένα δίαυλο επικοινωνίας και σχέσεις εμπιστοσύνης με τις εταιρείες
αλλά και την ευρύτερη κοινωνία.
Τόσο οι οργανισμοί μέλη του δικτύου όσο και οι εταιρείες και το ευρύτερο περιβάλλον
επωφελούνται από το δίκτυο με διαφορετικούς τρόπους.

Γ.ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ SMALL BUDDIES
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Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ SMALL BUDDIES

η εκπαίδευση εταιρειών και οργανισμών στα SDGs
η διαφάνεια οργανισμών και εταιρειών
 η προβολή του έργου των μικρών, νέων, καινοτόμων οργανισμών
η ταξινόμηση των δράσεων των οργανισμών σύμφωνα με τα SDGs
η συνηγορία υπέρ του έργου και των δράσεων μικρών, νέων, καινοτόμων οργανισμών
η προβολή του έργου εταιρειών σε συνεργασία με μικρούς, νέους, καινοτόμους οργανισμούς
η συνεργασία μεταξύ των οργανισμών-μελών με εταιρείες
η ενδυνάμωση των οργανισμών μελών

Ο σκοπός του δικτύου Small Buddies είναι να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον
συνεργασίας και διαφάνειας μεταξύ οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών και των εταιρειών.
Στόχοι του δικτύου είναι:
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ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ SMALL BUDDIES

εκπαίδευση στα SDGs και αντιστοίχιση
των δράσεών τους σύμφωνα με αυτά
εκπαίδευση στην δημιουργία υλικού για
την προώθηση του έργου τους σε εταιρείες
προβολή του έργου τους μέσα από τις
δράσεις συνηγορίας του έργου Small
buddies
συμμετοχή και προτεραιότητα σε
εκδηλώσεις επικοινωνίας με εταιρείες
προβολή του αντίκτυπου των δράσεών
τους μέσα από social media, ιστοσελίδα και
emagazine του έργου
προσφορά διαύλων επικοινωνίας με
εταιρείες
ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών
πρακτικών μεταξύ των μελών
συνεργασία με άλλους οργανισμούς μέλη
του δικτύου

Στο δίκτυο μπορούν να ενταχθούν οργανισμοί της κοινωνίας των πολιτών σύμφωνα με τους κανόνες
και τα κριτήρια που περιγράφονται στο πακέτο οδηγών του δικτύου. Οι οργανισμοί μέλη έχουν
πολλαπλά οφέλη:
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Υλοποίηση του έργου Small Buddies, των δράσεων, παραδοτέων και αντικτύπου του
Δημιουργία διαφανούς διαδικασίας ένταξης νέων μελών και αποχώρησης μελών από το
δίκτυο Small Buddies
Σταθερή λειτουργία του δικτύου με βάση τις αξίες και τους σκοπούς του και με σκοπό
την επίτευξη των στόχων του
Την επικοινωνία με τα μέλη του δικτύου και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ τους
Την ισότιμη συμμετοχή και προβολή όλων των μελών του δικτύου
Την αρχική επιλογή για την ένταξη των πρώτων 30 τουλάχιστον μελών
Την απόφαση σχετικά με οργανωτικά, λειτουργικά ή άλλα θέματα του δικτύου την
συλλογή, διατήρηση και επεξεργασία στοιχείων των μελών
Τη δημιουργία οπτικής ταυτότητας για το δίκτυο
Την προστασία των όσων πρεσβεύει το δίκτυο

Οι τέσσερις εταίροι του έργου Small Buddies θα αποτελούν τους συντονιστές του δικτύου
τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας του και τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και
την επίτευξη των δράσεων και παραδοτέων του. Πιο συγκεκριμένα οι οργανισμοί συντονιστές
και πρώτα μέλη του δικτύου small buddies είναι η Challedu, το KROMA, η Heterart, και το
Μύρτιλλο. 
Οι συντονιστές θα έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες:

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ SMALL BUDDIES 
ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Δ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤYΟΥ 
SMALL BUDDIES
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Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες
Σωματεία
Σύλλογοι
Κοιν.Σ.Επ. (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις)
Αθλητικοί σύλλογοι
Πολιτιστικοί - καλλιτεχνικοί οργανισμοί
Θρησκευτικές οργανώσεις ή φιλανθρωπικοί οργανισμοί που διοικούνται από την
εκκλησία  (πχ γηροκομεία)

Άτυπες οργανώσεις
Πολιτικά κόμματα
ΠΑΕ
Εθνικά παραρτήματα διεθνών οργανισμών
Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου

Στόχος του δικτύου είναι να προβάλει και προωθήσει το έργο κυρίως των μικρών, νέων,
καινοτόμων οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών. 
Μέλη μπορούν να αποτελέσουν τα παρακάτω νομικά πρόσωπα:

Μέλη του δικτύου δεν μπορούν να είναι:

Οι αιτήσεις θα εξετάζονται κατά περίπτωση και σημαντικό ρόλο θα παίζει η δυνατότητα
κατάταξης της δράσης των οργανισμών σε κάποιο ή κάποια από τα SDGs και κυρίως ο
αντίκτυπος των δράσεών τους.
Προτεραιότητα στην ένταξη έχουν οι οργανισμοί που αντανακλούν καλύτερα τα κριτήρια
που τίθενται στον οδηγό 1 και 2 του πακέτου οδηγών για το δίκτυο Small Buddies. Όπως
επισημάνθηκε σε προηγούμενα σημεία του οδηγού, είναι σημαντικό το δίκτυο Small Buddies
να προβάλει μέλη του που αποτελούν μικρούς, νέους και καινοτόμους οργανισμούς.

ΠΟΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
SMALL BUDDIES
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Συμπλήρωση αίτησης ένταξης στο δίκτυο
Προετοιμασία αρχείων που απαιτούνται για την ένταξη και έχουν στόχο κυρίως την διαφάνεια
και την προβολή του έργου των μελών προς το ευρύ κοινό και τις εταιρείες
Επεξεργασία αρχείων που απαιτούνται σε συνεργασία με τους συντονιστές του δικτύου
Ένταξη στο δίκτυο

Για να ενταχθεί ένας οργανισμός στο δίκτυο Small Buddies πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

Σημαντικό είναι στην διάρκεια της ένταξης η εύρυθμη επικοινωνία του οργανισμού με τους
συντονιστές και η παροχή στοιχείων που ζητούνται σε δόκιμα χρονικά πλαίσια. Οι συντονιστές
διατηρούν τη δυνατότητα να εντάξουν νέα μέλη αν δεν μπορέσουν σε εύλογο χρονικό διάστημα να
λάβουν τα στοιχεία που χρειάζονται από τα υπό ένταξη μέλη του δικτύου.
Μετά την ένταξή τους οι οργανισμοί απολαμβάνουν όλα τα οφέλη του δικτύου Small Buddies,
έχοντας παράλληλα την ευθύνη να συνεργάζονται με τους συντονιστές του δικτύου για την
βέλτιστη αποτελεσματικότητα των δράσεών του και την ενίσχυση του αντικτύπου του.

ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ SMALL BUDDIES
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Τα SDGs που αντιπροσωπεύει ο εκάστοτε οργανισμός θα επιλέγονται από τον ίδιο και θα
βεβαιώνονται από τους συντονιστές με βάση τις δράσεις που παρουσιάζονται στους
απολογισμούς του οργανισμού
Οι οργανισμοί θα μπορούν να δηλώσουν μέχρι 3 SDGs στα οποία έχουν δράση και σε αυτά
μόνο θα παρουσιάζονται και θα προβάλλονται στην ιστοσελίδα και τα μέσα του δικτύου
Για την ισότιμη προβολή όλων των μελών, οι συντονιστές θα αναλάβουν να φτιάξουν το
κατάλληλο πλάνο. Κάθε οργανισμός θα προβληθεί τουλάχιστον 1 φορά σε κάθε κανάλι του
δικτύου (Ιστοσελίδα, newsletter, e-magazine, social media
Κάθε μέλος θα έχει τη δυνατότητα κάθε εξάμηνο να παρουσιάσει κάποια δράση του μέσα από
την ιστοσελίδα και τα μέσα του δικτύου
Τα μέλη θα είναι υπεύθυνα για την ύπαρξη άδειας για πρόσωπα ή βίντεο που
παρουσιάζουν ανθρώπους (GPDR) . Το δίκτυο, το έργο ή οι συντονιστές, δεν έχουν καμία
ευθύνη για όσα τα μέλη παρουσιάζουν
Τα μέλη πρέπει να συμμετέχουν σε σημαντικό βαθμό στις δράσεις του δικτύου όπως αυτό
παρουσιάζεται στον "Οδηγό 2 - Διαδικασία Ένταξης Μελών"
Τα μέλη του δικτύου θα πρέπει να δημιουργήσουν νέα αρχεία ή να επεξεργαστούν υπάρχοντα,
ώστε να τα παρέχουν στους συντονιστές του δικτύου για την προβολή τους στην ιστοσελίδα.
Τα αρχεία που πρέπει να παρέχουν είναι αυτά που παρουσιάζονται στον "Οδηγό 4 -
Διαφάνεια". Τα αρχεία αυτά θα πρέπει να συμβαδίζουν με την οπτική ταυτότητα του δικτύου.
Σχετικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε στον "Οδηγό 3 - Οπτική Ταυτότητα & Επικοινωνία".

Παρόλο που το δίκτυο αρχικά θα είναι άτυπο, έχουν τεθεί κάποιοι κανόνες για την ομαλή
λειτουργία του, που παρουσιάζονται παρακάτω:

Σ Ε Λ Ι Δ Α  1 6

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ SMALL BUDDIES
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Η ορολογία έχει δημιουργηθεί από το Small Buddies για να
διευκολύνουμε την επικοινωνία και την κοινή κατανόηση όρων και
ορισμών. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις
παρόλο που η ομάδα έργου είναι ενήμερη για τις διαφορετικές ορολογίες
που υπάρχουν, επέλεξε κάποιες με στόχο την διευκόλυνση της
επικοινωνίας και όχι για να λάβει συγκεκριμένη θέση ως προς το ποια
έννοια είναι πιο σωστή.

E. ΟΡΟΛΟΓΙΑ
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1. Οργανισμοί ή οργανισμοί της κοινωνίας των πολιτών
Στο έργο και το υλικό που δημιουργούμε μέσα από αυτό (πχ. οδηγοί για το δίκτυο, ιστοσελίδα, serious
game, e-magazine κτλ) αναφέρεται πολλές φορές ο όρος “οργανισμοί” εν συντομία ή “οργανισμοί της
κοινωνίας των πολιτών”.
Οργανισμός της κοινωνίας των πολιτών είναι μια οργανωτική δομή της οποίας τα μέλη εξυπηρετούν
το γενικό συμφέρον με δημοκρατικές διαδικασίες και η οποία διαδραματίζει τον ρόλο του μεσολαβητή
ανάμεσα στις δημόσιες αρχές και τους πολίτες. Μπορεί να έχει κάποια νομική μορφή (πχ ΑΜΚΕ,
ΚΟΙΝΣΕΠ, σωματείο κτλ) ή όχι (άτυπη ομάδα).
Στα πλαίσια του έργου ωστόσο με τον όρο αναφερόμαστε περισσότερο στους οργανισμούς του
δικτύου Small Buddies, ή σε εκείνους που μπορούν να ενταχθούν στο δίκτυο Small Buddies. Σε αυτούς
που έχουν δηλαδή την κατάλληλη νομική μορφή και που έχουν έργο και αντίκτυπο στους 17 στόχους
βιώσιμης ανάπτυξης.

2. Εταιρείες
Στο έργο και το υλικό που δημιουργούμε μέσα από αυτό (πχ. οδηγοί,ιστοσελίδα, serious game, e-
magazine κτλ) αναφέρεται ο όρος “εταιρείες” ή “εταιρεία”. Αυτό αναφέρεται σε όλες τις εταιρείες,
επιχειρήσεις, ομίλους, πολυεθνικές εταιρείες και όμιλοι και γενικά σε όλες τις επιχειρήσεις με
κερδοσκοπικό σκοπό. Σε αυτές δεν περιλαμβάνονται οι ΚΟΙΝΣΕΠ που όπως αναφέρθηκε
προηγουμένως περιλαμβάνονται στους “οργανισμούς”. Για χάρη συντομίας όλες περιλαμβάνονται
στον όρο “εταιρείες”.

3. Ιδρύματα
Ο όρος στα πλαίσια του έργου αναφέρεται σε Ιδρύματα κοινωφελούς χαρακτήρα, και όχι σε ιδρύματα
εκπαιδευτικά, χρηματοπιστωτικά, νοσοκομεία κτλ. Αφορά σε ιδρύματα που χρηματοδοτούν
“οργανισμούς” είτε από ιδιωτικούς πόρους (πχ. ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα), είτε από πόρους εταιρειών
(πχ Ίδρυμα Vodafone), είτε από προγράμματα (πχ. Active Citizens Funds- Ίδρυμα Μποδοσάκη) ώστε να
τελέσουν το έργο τους.

4. Κρατικοί φορείς
Ο όρος στα πλαίσια του έργου αναφέρεται σε Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου όπως Υπουργεία,
Δήμοι, Περιφέρειες, ΟΑΕΔ κτλ που χρηματοδοτούν δράσεις εταιρειών ή οργανισμών. 

5. Ευρύ κοινό
Ο όρος στα πλαίσια του έργου αναφέρεται σε κάθε ομάδα ή ιδιώτη που βρίσκεται στην Ελλάδα ή σε
χώρες του εξωτερικού και δεν περιλαμβάνεται στις προηγούμενες ομάδες (οργανισμοί, εταιρείες,
Ιδρύματα, Κρατικοί φορείς).

6. Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
Ο όρος στα πλαίσια του έργου αφορά στη συγκεκριμένη νομική μορφή και όχι σε όλες τις ιδιωτικές
εταιρείες ή οργανισμούς

7. Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
Ο όρος στα πλαίσια του έργου αφορά στη συγκεκριμένη νομική μορφή και όχι σε όλους τους
δημόσιους φορείς.
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χώρες του εξωτερικού και δεν περιλαμβάνεται στις προηγούμενες ομάδες (οργανισμοί, εταιρείες,
Ιδρύματα, Κρατικοί φορείς).

6. Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
Ο όρος στα πλαίσια του έργου αφορά στη συγκεκριμένη νομική μορφή και όχι σε όλες τις ιδιωτικές
εταιρείες ή οργανισμούς

7. Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
Ο όρος στα πλαίσια του έργου αφορά στη συγκεκριμένη νομική μορφή και όχι σε όλους τους
δημόσιους φορείς.
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8. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή ΜΜΕ ή δημοσιογράφοι
Στα πλαίσια του έργου με τον όρο ΜΜΕ εννοούμε κάθε μέσο μαζικής ενημέρωσης πχ ηλεκτρονικό
περιοδικό, blog, ηλεκτρονικό ειδησεογραφικό μέσο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδες, ηλεκτρονικές
εκδόσεις εφημερίδων κτλ.
Στο πλαίσιο του έργου, ένας από τους εταίρους είναι το KROMA που έχει δημιουργήσει ένα e-
magazine με μεγάλη απήχηση και αντίκτυπο και περιλαμβάνει και δημοσιογράφους. Η μεγάλη εμπειρία
του στα ηλεκτρονικά μέσα (κυρίως στο e-magazine) και οι διασυνδέσεις με επιπλέον δημοσιογραφικά
μέσα και δημοσιογράφους καθώς και η καθοδήγηση και σύμπραξη του KROMA σε όλες τις δράσεις
συνηγορίας που αναφέρονται στο έργο εγγυώνται την επιτυχία του καθώς και την επιτυχία 2 από τα
παραδοτέα

9. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ή ΕΚΕ
Η “Εταιρική κοινωνική ευθύνη” ή “ΕΚΕ” στο πλαίσιο του έργου αναφέρεται σε δράσεις των εταιρειών σε
συνεργασία με οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών με στόχο το θετικό αποτύπωμα στους 17
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.
Η ομάδα έργου είναι ενήμερη για όλους τους σχετικούς όρους και την διαβούλευση που υπάρχει στην
κοινωνία για αυτούς, όπως Εταιρική Υπευθυνότητα και Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα. Ωστόσο,
επέλεξε τον όρο “Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη” με μόνο στόχο την διευκόλυνση της επικοινωνίας και όχι
την λήψη θέσης στην διαβούλευση των όρων αυτών.
Επιπλέον, η ομάδα έργου είναι ενήμερη ότι η ΕΚΕ αφορά σε ένα σύνολο δράσεων πρώτα εντός της
εταιρείας και εν συνεχεία σε συνεργασία με οργανισμούς. Δράσεις που περιλαμβάνουν τις εργασιακές
συνθήκες, το αποτύπωμα της εταιρείας στο περιβάλλον κτλ και επίσης έχουν θετικό αποτύπωμα στους
17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Ωστόσο στο πλαίσιο του έργου ο όρος αναφέρεται κυρίως, όπως
αναφέραμε και προηγουμένως, στις δράσεις που αναπτύσει σε συνεργασία με οργανισμούς.
Η αγγλική ορολογία που θα αναφέρεται στο πλαίσιο του έργου όπου χρειάζεται θα είναι CSR από
τις λέξεις Corporate Social Responsibility)

10. Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης ή SDGs ή Sustainable Development Goals
Το 2015, τα 193 κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) υιοθέτησαν την «Ατζέντα 2030» ένα σχέδιο
για την επίτευξη ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους, σχεδιάζοντας μια διαδρομή για τα επόμενα 15
χρόνια.
Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs ) και 169 ειδικότεροι
(targets) που σχετίζονται με αυτούς και αναφέρονται στις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής
μας οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και διακυβέρνησης βρίσκονται στο επίκεντρο του
σχεδίου. Αφορούν σκοπούς, στόχους, δείκτες και προτεραιότητες των κρατών μελών για σημαντικά
ζητήματα του πλανήτη, όπως φτώχεια, εκπαίδευση, ισότητα, διαχείριση πόρων, περιβάλλον, υγεία και
αειφορία. Ο κύριος σκοπός είναι οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης να προσδιορίζουν με καθαρότητα τον
κόσμο που θέλουμε να ζήσουμε, μην αφήνοντας κανέναν πίσω.
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11. Έργο Small Buddies και Δίκτυο Small Buddies
Στο πλαίσιο του έργου υπάρχει μια διάκριση ανάμεσα στο σύνολο του έργου που θα υλοποιηθεί και
αναφέρεται με τον όρο “Έργο Small Buddies” και στην δράση δημιουργίας ενός δικτύου μικρών ή/και
νέων οργανισμών που αναφέρεται με τον όρο “δίκτυο Small Buddies”.
Το έργο Small Buddies περιλαμβάνει συνολικά 12 Δράσεις μέσα στις οποίες είναι η δημιουργία του
δικτύου, το e-magazine, οι εκστρατείες συνηγορίας, το serious game, εργαστήρια, ιστοσελίδα/
πλατφόρμα κτλ. και οι οποίες αποτυπώνονται στον Οδηγό Υλοποίησης του προγράμματος.
Το δίκτυο Small Buddies είναι ένα δίκτυο που στοχεύουμε να δημιουργήσουμε μέσα από
συγκεκριμένες δράσεις του έργου και θα περιλαμβάνει οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών
που έχουν θετικό αποτύπωμα μέσα από τη δράση τους στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.

12. Συνηγορία ή εκστρατεία συνηγορίας
Συνηγορία σημαίνει την ενεργή υποστήριξη ιδεών, δράσεων πολιτικών για την προάσπιση και
διεκδίκηση δικαιωμάτων. Εκστρατεία συνηγορίας σημαίνει την δημιουργία μέσα από ένα ή πολλαπλά
μέσα μιας εκστρατείας/ καμπάνιας/ δράσης για την προάσπιση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων. Στα
πλαίσια του έργου στόχος των εκστρατειών συνηγορίας που θα κάνουμε είναι η αλλαγή των πρακτικών
και πολιτικών των εταιρειών ως προς τα SDGs και η βελτίωση της συνεργασίας τους με μικρούς και
νέους οργανισμούς για την συμβολή τους σε αυτά.

13. Serious game
Το serious game ή παιχνίδι σοβαρού σκοπού όπως αναφέρεται στα ελληνικά είναι παιχνίδια
(ηλεκτρονικά κυρίως αλλά και επιτραπέζια, ρόλων ή χώρου) που έχουν στόχο εκπαιδευτικό ή
ανάπτυξης δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο του έργου ο όρος αναφέρεται στο digital παιχνίδι που θα
δημιουργηθεί για την εκπαίδευση στα SDGs των υπαλλήλων ή υπεύθυνων εταιρειών.

14. Διαφάνεια
Διαφάνεια σημαίνει διευκόλυνση για ουσιαστική πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες εύκολα,
έγκαιρα και με ακρίβεια. Στο πλαίσιο του έργου ο όρος αναφέρεται τόσο στους οργανισμούς όσο
και στις εταιρείες με διαφορετικούς τρόπους.
Σχετικά με τους οργανισμούς ο όρος στα πλαίσια του έργου αναφέρεται στην επικοινωνία με τους
οργανισμούς του δικτύου αλλά και την παρότρυνση και ενδυνάμωση όλων των οργανισμών για την
ανάρτηση στοιχείων διαφάνειας όπως καταστατικό, οικονομικοί απολογισμοί, απολογισμοί δράσεων
(κυρίως ως προς τα SDG που στηρίζουν), πρακτικά εκλογής ΔΣ. Μέσα από το έργο δημιουργούμε 4
οδηγούς καθώς και την ιστοσελίδα/πλατφόρμα, εργαλεία τα οποία βοηθούν τους οργανισμούς στην
ενδυνάμωση της διαφάνειάς τους.
Σχετικά με τις εταιρείες ο όρος στα πλαίσια του έργου αναφέρεται κυρίως στην διαφάνεια στον τρόπο
που λαμβάνονται οι αποφάσεις υποστήριξης οργανισμών μέσα από δράσεις ΕΚΕ και ο απολογισμός
του έργου ανά SDG. Μέσα από το έργο δημιουργούμε την ιστοσελίδα/πλατφόρμα, το serious game και
τις εκστρατείες συνηγορίας που προάγουν ακριβώς αυτά τα στοιχεία.

15. Λογοδοσία
Λογοδοσία σημαίνει να δίνει κάποιος λόγο για τις ενέργειές του καθώς επίσης και να τηρεί, τις
δεσμεύσεις του, να (αυτο-) αξιολογείται και να βελτιώνεται με βάση την αξιολόγηση αυτή διαρκώς. Στο
πλαίσιο του έργου ο όρος συνδέεται άμεσα με τον όρο Διαφάνεια και αναφέρεται τόσο στους
οργανισμούς όσο και στις εταιρείες με τους αντίστοιχους τρόπους που διατυπώθηκαν παραπάνω.
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16. Χρηστή διακυβέρνηση
Είναι το πλαίσιο που ορίζει τον τρόπο που λαμβάνονται αποφάσεις με τρόπο συμμετοχικό, διαφανή,
αποτελεσματικό, αποδοτικό, υπεύθυνο, δικαιο, ανοικτό προς όλους, ανταποκριτικό, υπόλογο, ο οποίος
ταυτόχρονα ακολουθεί τους κανόνες του κράτους δικαίου και είναι προσανατολισμένος στην επιτευξη
συναίνεσης μεταξύ κυβέρνησης, ιδιωτικού τομέα και επιχειρήσεων και πολιτών και οργανισμών της
κοινωνιας των πολιτων. Στο πλαίσιο του έργου ο όρος αυτός αφορά κυρίως τις εταιρείες και τον τρόπο
που λαμβάνουν τις αποφάσεις τους ως προς την συνεργασία με οργανισμούς σε δράσεις ΕΚΕ. Τα
εργαλεία και οι εκστρατείες συνηγορίας που αναφέρθηκαν παραπάνω προάγουν την χρηστή
διακυβέρνηση των εταιρειών στον τομέα αυτό.

17. Μέλη δικτύου Small Buddies
Στο πλαίσιο του έργου ο όρος αναφέρεται σε όλους τους οργανισμούς που είναι μέλη του δικτύου
Small Buddies.

18. Ομάδα έργου Small Buddies
Στο πλαίσιο του έργου ο όρος αναφέρεται στους 4 οργανισμούς εταίρους του έργου και πιο
συγκεκριμένα στην CHALLEDU, KROMA, HETERART, MYRTILLO.

19. Φορέας υλοποίησης έργου Small Buddies
Στο πλαίσιο του έργου ο όρος αναφέρεται στο οργανισμό CHALLEDU που αποτελεί τον οργανισμό που
έχει αιτηθεί και υλοποιεί με τη συνεργασία των άλλων 3 εταίρων το έργο.

20. Active Citizens Fund
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, 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. Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr

21. Χρηματοδοτικός μηχανισμός ΕΟΧ
Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία υπέγραψαν το 1992 Σύμφωνο Συνεργασίας με την
Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ο Χρηματοδοτικός
Μηχανισμός ΕΟΧ, γνωστότερος ως EEA Grants, είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που
δημιουργήθηκε από τις τρεις αυτές χώρες και είναι διαθέσιμο σε 15 χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των
οποίων είναι και η Ελλάδα. Περισσότερες πληροφορίες: www.eeagrants.org και www.norwaygrants.org.

22. Διαχείριση επιχορήγησης
Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν
αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.
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23. Συντονιστική ομάδα έργου ή συντονιστική ομάδα
Στο πλαίσιο του έργου Small Buddies η συντονιστική ομάδα αποτελείται από τους οργανισμούς
εταίρους του έργου, δηλαδή την CHALLEDU, το KROMA, το MYRTILLO και την HETERART.

24. Συντονιστής δικτύου Small Buddies ή συντονιστής δικτύου ή υπεύθυνος δικτύου
Στο πλαίσιο του έργου Small Buddies ο συντονιστής δικτύου είναι ο οργανισμός MYRTILLO και πιο
συγκεκριμένα ο υπεύθυνος έργου-project manager που έχει δηλωθεί από το MYRTILLO. Μέχρι στιγμή 
και αν δεν προκύψει κάποια αλλαγή, ο συντονιστής δικτύου είναι ο Γιάννης Κάντας.

25. Υπεύθυνος προβολής ή υπεύθυνος οπτικής επικοινωνίας δικτύου
Στο πλαίσιο του έργου Small Buddies υπεύθυνος προβολής ή υπεύθυνος οπτικής επικοινωνίας
δικτύου είναι ο οργανισμός KROMA και πιο συγκεκριμένα ο υπεύθυνος έργου-project manager που
έχει δηλωθεί από το KROMA. Μέχρι στιγμή και αν δεν προκύψει κάποια αλλαγή, ο υπεύθυνος
προβολής είναι ο Γιάννης Σπανούδης.

26. Υπεύθυνη επικοινωνίας με εταιρείες
Στο πλαίσιο του έργου Small Buddies υπεύθυνος επικοινωνίας με εταιρείες είναι ο οργανισμός
HETERART και πιο συγκεκριμένα ο υπεύθυνος έργου-project manager που έχει δηλωθεί από την
HETERART. Μέχρι στιγμή και αν δεν προκύψει κάποια αλλαγή, η υπεύθυνη επικοινωνίας με εταιρείες
είναι η Άννα Βαφειάδου.

27. Υπεύθυνος έργου
Στο πλαίσιο του έργου Small Buddies υπεύθυνος έργου είναι ο οργανισμός CHALLEDU και πιο
συγκεκριμένα ο υπεύθυνος έργου-project manager που έχει δηλωθεί από την CHALLEDU. Μέχρι στιγμή
και αν δεν προκύψει κάποια αλλαγή, η υπεύθυνη έργου είναι η Ασημίνα Μπρούζου.
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23. Συντονιστική ομάδα έργου ή συντονιστική ομάδα
Στο πλαίσιο του έργου Small Buddies η συντονιστική ομάδα αποτελείται από τους οργανισμούς
εταίρους του έργου, δηλαδή την CHALLEDU, το KROMA, το MYRTILLO και την HETERART.

24. Συντονιστής δικτύου Small Buddies ή συντονιστής δικτύου ή υπεύθυνος δικτύου
Στο πλαίσιο του έργου Small Buddies ο συντονιστής δικτύου είναι ο οργανισμός MYRTILLO και πιο
συγκεκριμένα ο υπεύθυνος έργου-project manager που έχει δηλωθεί από το MYRTILLO. Μέχρι στιγμή 
και αν δεν προκύψει κάποια αλλαγή, ο συντονιστής δικτύου είναι ο Γιάννης Κάντας.

25. Υπεύθυνος προβολής ή υπεύθυνος οπτικής επικοινωνίας δικτύου
Στο πλαίσιο του έργου Small Buddies υπεύθυνος προβολής ή υπεύθυνος οπτικής επικοινωνίας
δικτύου είναι ο οργανισμός KROMA και πιο συγκεκριμένα ο υπεύθυνος έργου-project manager που
έχει δηλωθεί από το KROMA. Μέχρι στιγμή και αν δεν προκύψει κάποια αλλαγή, ο υπεύθυνος
προβολής είναι ο Γιάννης Σπανούδης.

26. Υπεύθυνη επικοινωνίας με εταιρείες
Στο πλαίσιο του έργου Small Buddies υπεύθυνος επικοινωνίας με εταιρείες είναι ο οργανισμός
HETERART και πιο συγκεκριμένα ο υπεύθυνος έργου-project manager που έχει δηλωθεί από την
HETERART. Μέχρι στιγμή και αν δεν προκύψει κάποια αλλαγή, η υπεύθυνη επικοινωνίας με εταιρείες
είναι η Άννα Βαφειάδου.

27. Υπεύθυνος έργου
Στο πλαίσιο του έργου Small Buddies υπεύθυνος έργου είναι ο οργανισμός CHALLEDU και πιο
συγκεκριμένα ο υπεύθυνος έργου-project manager που έχει δηλωθεί από την CHALLEDU. Μέχρι στιγμή
και αν δεν προκύψει κάποια αλλαγή, η υπεύθυνη έργου είναι η Ασημίνα Μπρούζου.
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Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, 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.
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την εταιρική κοινωνική ευθύνη
τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης
τους στόχους και σύντομη περιγραφή του έργου Small Buddies
τους στόχους του δικτύου Small Buddies
τη βασική διάρθρωση και κανόνες του δικτύου Small Buddies
την ορολογία που χρησιμοποιεί η ομάδα έργου

Ο οδηγός αυτός αποτελεί έναν από τους τέσσερις οδηγούς που σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο του
προγράμματος Small buddies και ο κύριος σκοπός του είναι να παρουσιάσει το έργο Small
Buddies και να θέσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα δημιουργηθεί το δίκτυο Small Buddies.
Ο οδηγός έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί προκειμένου να λειτουργήσει υποστηρικτικά στους
οργανισμούς που θέλουν να ενταχθούν ή έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Small Buddies.

Ο οδηγός περιέχει στοιχεία σχετικά με:

Ο οδηγός απευθύνεται σε οργανισμούς και εταιρείες που ενδιαφέρονται να μάθουν για το έργο
ή το δίκτυο Small Buddies
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