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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 οργανισμών για την διαδικασία και τα βήματα για την ένταξή τους
στο δίκτυο Small Buddies.
Την ενημέρωση όλων των οργανισμών σχετικά με τις προϋποθέσεις ένταξης και τα
 χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν οι οργανισμοί για να ενταχθούν στο  Small Buddies.
Την παρουσίαση των επιμέρους αρχείων και δικαιολογητικών για την διαφάνεια, την προβολή
και την εισαγωγή των οργανισμών στο δίκτυο Small Buddies.

Η πρώτη ενότητα αφορά σε γενικές πληροφορίες για τον οδηγό.
Η δεύτερη ενότητα αφορά τα βήματα που μπορεί να ακολουθήσει ένας οργανισμός για να γίνει
μέλος του δικτύου Small Buddies.
Η τρίτη στα χαρακτηριστικά με βάση τα οποία η ομάδα συντονισμού του δικτύου θα
αποφασίσει για την ένταξη των πρώτων 30 μελών.
Η τέταρτη  που αφορά στους ρόλους και τους τρόπους επικοινωνίας με τη συντονιστική ομάδα
ή τον συντονιστή επικοινωνίας του δικτύου Small Buddies.
Τέλος ακολουθεί ένα παράρτημα με τα ερωτήματα της φόρμας αίτησης ένταξης ενός
οργανισμού στο δίκτυο για την διευκόλυνση των προς ένταξη μελών.

Ο "Οδηγός 2 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΩΝ" αποτελεί μέρος τεσσάρων
οδηγών που αναπτύσσονται μέσα στο έργο  Small Buddies και ο κύριος
σκοπός του είναι να παρέχει πληροφορίες για την ένταξη των
ενδιαφερόμενων οργανισμών στο δίκτυο Small Buddies.
 
Με  τον οδηγό αυτό οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί της κοινωνίας των πολιτών θα μπορούν να
ενημερωθούν για τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά ένταξής τους στο δίκτυο
small buddies. Παράλληλα μπορούν να βρουν  πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με
το δίκτυο κατά την διάρκεια της ένταξής τους και μετά.
 
Ο οδηγός έχει δημιουργηθεί με στόχους:

Ο οδηγός αποτελείται από της εξής ενότητες:

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
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ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 
Ο ΟΔΗΓΟΣ
Ο οδηγός αυτός απευθύνεται σε νεοφυείς, καινοτόμους και μικρούς
οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο
δίκτυο Small Buddies ή θέλουν να ενδυναμώσουν την διαφάνεια, λογοδοσία και
χρηστή διακυβέρνησή  τους και προωθούν μέσα από τις δράσεις τους έναν ή
περισσότερους από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. 

Ο οδηγός αυτός, είναι ένα εργαλείο για την υποστήριξη της ένταξής τους στο δίκτυο Small Buddies
αλλά και την ενδυνάμωσή τους ως προς την διαφάνεια, λογοδοσία και χρηστή διακυβέρνηση. Οι
οργανισμοί μαθαίνουν τα στάδια-βήματα ένταξης στο δίκτυο, τις βασικές προϋποθέσεις αλλά και τους
τρόπους που μπορούν να λειτουργούν με διαφάνεια ως προς τις δράσεις τους και την διαχείρισή
τους.  

Τελικός στόχος του οδηγού είναι να βοηθήσει τους οργανισμούς να ενταχθούν στο δίκτυο Small
Buddies  το οποίο στοχεύει να αναδείξει το έργο τους στην κοινότητα και να δημιουργήσει εκστρατείες
συνηγορίας που να ενδυναμώσει την δράση τους στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης σε
συνεργασία με εταιρείες μέσα από δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
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Βήμα Πρώτο- Επιβεβαίωση ότι η νομική μορφή του οργανισμού μπορεί να ενταχθεί στο
δίκτυο
Βήμα Δεύτερο- Ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά ένταξης στο δίκτυο
Βήμα Τρίτο- Συμπλήρωση της φόρμας για την ένταξη στο δίκτυο
Βήμα Τέταρτο- Επικοινωνία με τον συντονιστή   του δικτύου για την κατάσταση του
αιτήματος ένταξης
Βήμα Πέμπτο-Συλλογή ή δημιουργία των απαραίτητων αρχείων  για την ένταξη στο
δίκτυο
Βήμα Έκτο- Ολοκλήρωση εγγραφής στο δίκτυο

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣIΑ EΝΤΑΞΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΑ
ΑΠΟ 6 ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ:
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Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία
Σωματείο
Σύλλογος
ΚοινΣεπ
Αθλητικός σύλλογος
Πολιτιστικός- καλλιτεχνικός οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κάτω από θρησκευτική ηγεσία (πχ
γηροκομεία)

Επιβεβαίωση ότι η νομική μορφή του οργανισμού μπορεί να
ενταχθεί στο δίκτυο

Το δίκτυο Small Buddies στοχεύει να συγκεντρώσει ως μέλη νέους, μικρούς και καινοτόμους
οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών με δράσεις που συμβάλλουν στους 17  στόχους
βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs). 

Το πρώτο βήμα για την ένταξη του οργανισμού στο δίκτυο είναι να έχει μια από τις
παρακάτω νομικές μορφές. 
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Νομική μορφή (αποτελεί και προϋπόθεση)
Χρονολογία ίδρυσης οργανισμού
Αριθμός εργαζομένων
Είδος και μέγεθος ΕΚΕ που έχουν ληφθεί τα τελευταία 2 χρόνια
SDGs τα οποία ενισχύει η δράση του οργανισμού
Συναίνεση στην προσκόμιση αρχείων για την προβολή του οργανισμού 
Συναίνεση στην προσκόμιση αρχείων για την διαφάνεια του οργανισμού

Ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά ένταξης στο δίκτυο

Η συντονιστική ομάδα του δικτύου Small Buddies έχει ορίσει στην πρώτη φάση να
ενταχθούν στο δίκτυο 30 οργανισμοί. Οι οργανισμοί αυτοί θα έχουν διαρκή υποστήριξη
καθώς και προβολή μέσα από το δίκτυο ώστε να μπορέσουν να ενισχύσουν την διαφάνειά
τους, την δράση τους αλλά και τις συνεργασίες τους με εταιρείες μέσα από δράσεις ΕΚΕ.
Καθώς οι οργανισμοί μέλη του δικτύου θα λάβουν αυτή την υποστήριξη και προβολή
έχουν  κριθεί απαραίτητα κάποια αξιολογικά χαρακτηριστικά βάσει των οποίων η
συντονιστική ομάδα θα αποφασίσει για τα πρώτα 30 αυτά μέλη. Σημαντικό είναι να
επισημάνουμε εδώ ότι πέρα από την νομική μορφή που αποτελεί προϋπόθεση κανένα από
τα παρακάτω χαρακτηριστικά δεν αποκλείει έναν οργανισμό από την ένταξή του στο δίκτυο
είτε στην πρώτη φάση είτε μετέπειτα. Η συντονιστική ομάδα είναι εκείνη που θα
αξιολογήσει τα πρώτα αιτήματα και θα εντάξει τα πρώτα 30 μέλη. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι τα εξής:

Στο επόμενο κεφάλαιο ακολουθεί περαιτέρω ανάλυση και επεξήγηση των κριτηρίων 3
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Συμπλήρωση της φόρμας για την ένταξη στο δίκτυο 

Οι ενδιαφερόμενοι  οργανισμοί καλούνται να συμπληρώσουν την φόρμα αίτησης
ένταξης στο δίκτυο  Small Buddies. (Παράρτημα 1). Σε αυτή τη φόρμα οι οργανισμοί
παρέχουν τις πληροφορίες απαραίτητες για την ομάδα συντονισμού ώστε να μπορέσει να
αξιολογήσει τις αιτήσεις και να επιλέξει τα 30 πρώτα μέλη του δικτύου. 

Στη συμπλήρωση της φόρμας είναι σημαντικό οι οργανισμοί να συμπληρώσουν αληθή
στοιχεία και να παρέχουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους ώστε να μπορέσει ο υπεύθυνος
συντονισμού του δικτύου να επικοινωνήσει μαζί τους σε περίπτωση που κάτι λείπει, ή έχει
γίνει κάποιο λάθος ή στη διάρκεια της δεύτερης φάσης, της συλλογής στοιχείων για την
προβολή και την ενδυνάμωση της διαφάνειας των οργανισμών προς ένταξη.
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ΒΗΜΑ 4 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
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Για να επιβεβαιώσει ή να ζητήσει κάποια στοιχεία προτού συζητήσει την αίτηση με τα
υπόλοιπα μέλη της συντονιστικής ομάδας
Για να ενημερώσει τον οργανισμό για το στάδιο της αίτησης
Για να ζητήσει από τον οργανισμό τα αρχεία και δικαιολογητικά για την προβολή ή
διαφάνειά του σε περίπτωση που έχει προχωρήσει η αίτησή του στην επόμενη φάση και
ο οργανισμός βρίσκεται υπό ένταξη
Για να ενημερώσει ή βοηθήσει για κάποια διαδικασία, συλλογή δικαιολογητικού ή άλλο.

Επικοινωνία με τον συντονιστή του δικτύου για την κατάσταση
του αιτήματος ένταξης

Οι οργανισμοί που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο δίκτυο μπορούν να επικοινωνήσουν
οποιαδήποτε στιγμή με τον συντονιστή του δικτύου μέσα από τους εξής τρόπους:
email: info@smallbuddies.net 
Θέμα: Ένταξη στο δίκτυο - {Όνομα οργανισμού}
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6971759463
Messenger Facebook page: Small Buddies

Ωστόσο από τη στιγμή που ένας οργανισμός συμπληρώνει τη φόρμα ο συντονιστής του
δικτύου επικοινωνεί με τον οργανισμό για τους παρακάτω λόγους:

Σημαντική για το δίκτυο είναι η καλή επικοινωνία και συνεργασία των μελών για αυτό
θεωρείται σημαντικό από την συντονιστική ομάδα τα μέλη ή τα υπό ένταξη μέλη να
παρέχουν αληθή στοιχεία επικοινωνίας και να συνεργάζονται ομαλά με τον συντονιστή του
δικτύου και μεταξύ τους.
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Καταστατικό Έγγραφο και όλες τις τροποποιήσεις του, νομίμως δημοσιευμένες 
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου / Ειρηνοδικείου / ΓΕΜΗ για εγγραφή - σύσταση –
τροποποιήσεις
Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικής Συνέλευσης ή Καταστατικό για νόμιμο
εκπρόσωπο
Οικονομικοί απολογισμοί 
Οικονομικοί Προϋπολογισμοί για τα 2 τελευταία έτη 
Απολογισμοί δράσεων  για τα 2 τελευταία έτη

Συλλογή  αρχείων και δικαιολογητικών των υπό ένταξη
οργανισμών για την τελική ένταξη στο δίκτυο

Σε επόμενο βήμα, οι υπό ένταξη οργανισμοί θα ενημερωθούν για το διάστημα που έχουν
ώστε να στείλουν στον συντονιστή του δικτύου τα αρχεία για την προβολή του οργανισμού
τους αλλά και την διαφάνεια. Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι στην φάση της αίτησης όλοι
οι οργανισμοί έχουν δώσει τη συναίνεσή τους για να προσκομίσουν τα αρχεία αυτά.
Ωστόσο χρειάζεται να τα προσκομίσουν μόνο οι 30 οργανισμοί που θα ενταχθούν πρώτοι
στο δίκτυο.

Τα αρχεία για την διαφάνεια δεν είναι απαραίτητο να σταλούν στο δίκτυο. Αρκεί να
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα ή άλλο προσβάσιμο από τρίτα άτομα διαδικτυακό χώρο και να
σταλεί στον συντονιστή φορέα ένα link. 

Συνοπτικά τα αρχεία για την διαφάνεια είναι τα εξής:
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Λογότυπο εταιρείας υψηλής ανάλυσης σε μορφή pdf png eps
5 φωτογραφίες πρόσφατων δράσεων υψηλής ανάλυσης σε μορφή JPEG ή png
Σύντομη περιγραφή οργανισμού-κείμενο προφίλ (50 λέξεις) για την ιστοσελίδα του
δικτύου Small Buddies
Αναλυτική περιγραφή οργανισμού (έως 250 λέξεις).
Εταιρική παρουσίαση σε μορφή ppt, pdf διάρκειας 3’ (μέχρι 10 διαφάνειες) και
σύνδεση με τους SDGs.
Εξειδικευμένη παρουσίαση δράσης για υποστήριξη μέσω ΕΚΕ σε μορφή ppt, pdf,
διάρκειας 3 (μέχρι 10 διαφάνειες) 

Συλλογή  αρχείων και δικαιολογητικών των υπό ένταξη
οργανισμών για την τελική ένταξη στο δίκτυο
 
Τα αρχεία για την προβολή των οργανισμών είναι απαραίτητο να σταλούν στον
συντονιστή της οπτικής επικοινωνίας του δικτύου και είναι τα εξής:
 

 
Κατά τη διάρκεια της συλλογής αυτών των εγγράφων ο συντονιστής του των Small Buddies
είναι στη διάθεση των υπό ένταξη μελών  για οποιαδήποτε αρωγή και καθοδήγηση.

Επίσης στον Οδηγό 3 μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία ή την
δημιουργία αρχείων για την προβολή του οργανισμού ενώ στον Οδηγό 4 μπορείτε να
βρείτε υποδείγματα και καλές πρακτικές για τα αρχεία διαφάνειας. Αναφέρονται συνοπτικά.
Στον οδηγό 4 γίνεται αναλυτική αναφορά για τους ενδιαφερόμενους
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Ολοκλήρωση εγγραφής στο δίκτυο

Αφού ολοκληρωθεί και αυτή η φάση ο συντονιστής του δικτύου Small Buddies και η
συντονιστική ομάδα θα ανακοινώσουν την ένταξη του οργανισμού στο δίκτυο   και θα
καλωσορίσουν  το νέο μέλος. 

Ταυτόχρονα θα κοινοποιήσουν και θα προβάλλουν σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας του
έργου, την ένταξη των πρώτων 30 μελών .Ως μέλη των Small Buddies θα λάβουν το badge
του δικτύου, το προφίλ τους θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου, θα προβληθούν στα
newsletters και το e-magazine του έργου καθώς και στο serious game.
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ΧΑΡΑΚΤ Η ΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗ Σ
ΣΤΟ Δ Ι ΚΤ Υ Ο

Χαρακτηριστικό 1: Νομική μορφή

Χαρακτηριστικό 2: Χρονολογία ίδρυσης οργανισμού

Χαρακτηριστικό 3: Αριθμός εργαζομένων

Χαρακτηριστικό 4: Είδος και μέγεθος ΕΚΕ τα τελευταία 2 χρόνια

Χαρακτηριστικό 5: SDGs τα οποία ενισχύει η δράση του οργανισμού

Χαρακτηριστικό 6: Συναίνεση για προσκόμιση αρχείων για την προβολή του 
                               οργανισμού

Χαρακτηριστικό 7: Συναίνεση για προσκόμιση αρχείων για την διαφάνεια του 
                               οργανισμού

Σ Ε Λ Ι Δ Α  1 4
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
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Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες
Σωματεία
Σύλλογοι
ΚοινΣεπ
Αθλητικοί σύλλογοι
Πολιτιστικοί- καλλιτεχνικοί οργανισμοί
Οργανισμοί κάτω από θρησκευτική ηγεσία (πχ γηροκομεία)

άτυπες οργανώσεις
πολιτικά κόμματα
ΠΑΕ
εθνικά παραρτήματα διεθνών οργανισμών
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (μορφή εταιρείας)
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου  (μορφή εταιρείας)

Νομική μορφή

Στόχος του δικτύου είναι να προβάλει και προωθήσει το έργο κυρίως των μικρών, νέων,
καινοτόμων οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών. Η συντονιστική ομάδα έχει ορίσει ως
πρωταρχικό χαρακτηριστικό και προϋπόθεση τη νομική μορφή, των υπό ένταξη οργανισμών.
Μέλη μπορούν να αποτελέσουν διαφορετικοί οργανισμοί με διαφορετικές νομικές μορφές.
Πιο συγκεκριμένα στο δίκτυο μπορούν να ενταχθούν:

Από την άλλη μεριά, μέλη του δικτύου, δεν μπορούν να είναι:
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Ένας οργανισμός που δραστηριοποιείται έως και 5 έτη θεωρείται νέος οργανισμός
Από 5 έτη δραστηριότητας έως και 10, ο οργανισμός θεωρείται μέσης ωριμότητας ενώ
Από 11 έτη και πάνω ο οργανισμός θεωρείται ώριμος 

Χρονολογία ίδρυσης οργανισμού 

Βασική επιδίωξη του εγχειρήματος των Small Buddies είναι η ενδυνάμωση και η συνηγορία
των νεοφυών οργανισμών. Συνεπώς η ημερομηνία ίδρυσης οργανισμού είναι σημαντικός
παράγοντας στη διαδικασία αξιολόγησης των αιτημάτων. Ωστόσο να αναφέρουμε εδώ ότι η
ημερομηνία ίδρυσης δεν αποτελεί προϋπόθεση, γεγονός που σημαίνει ότι τόσο νεότεροι
όσο και παλαιότεροι οργανισμοί μπορούν να γίνουν μέλη του δικτύου ανάλογα με την
συνολική εικόνα που παρουσιάζουν .

Πιο συγκεκριμένα με βάση τη φόρμα αίτησης ένταξης στο δίκτυο Small Buddies: 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 2
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Αριθμός εργαζομένων

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί επίσης το μέγεθος ενός οργανισμού, με βάση τον αριθμό των
εργαζομένων. Πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε στον αριθμό των τακτικών έμμισθων
εργαζομένων πλήρους ή μερικής απασχόλησης καθώς επίσης και στον αριθμό των
εθελοντών σε μόνιμη βάση.

Ανάλογα με το πλήθος των ανωτέρω αναφερόμενων εργαζομένων, η ομάδα των Small
Buddies θα κατηγοριοποιήσει τους οργανισμούς σχετικά με αυτό το χαρακτηριστικό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
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Είδος και μέγεθος ΕΚΕ τα τελευταία 2 χρόνια

Ένας από τους σκοπούς του προγράμματος Small Buddies είναι η ενίσχυση της
επικοινωνίας των μικρών και νέων οργανισμών με εταιρείες με δράσεις Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Το είδος το μέγεθος, και το πλήθος των πόρων που έχουν
απορροφήσει από τις εταιρείες τα τελευταία 2 χρόνια, οι υποψήφιοι προς ένταξη
οργανισμοί, θεωρούνται επίσης σημαντικά χαρακτηριστικά. 

Το είδος μπορεί να περιλαμβάνει: οικονομική υποστήριξη, υποστήριξη με προσφορά
δωρεάν υπηρεσιών, εξοπλισμού, προϊόντων, χώρων, εθελοντικής εργασίας εργαζομένων,
mentoring κτλ. Στην παρούσα φόρμα της αίτησης για την ένταξη στο δίκτυο έχουμε ορίσει 3
γενικές κατηγορίες: οικονομική υποστήριξη, άυλη υποστήριξη (που περιλαμβάνει
προσφορά υπηρεσιών, mentoring, εθελοντικής εργασίας και άλλων άυλων μορφών
υποστήριξης) και υλική υποστήριξη (προσφορά προϊόντων, εξοπλισμού, κτλ)

Επιπλέον, σημαντικό είναι το μέγεθος σε κάθε είδος υποστήριξης. Στην παρούσα φόρμα της
αίτησης για την ένταξης στο δίκτυο Small Buddies, το μέγεθος είναι το κατ’ αναλογία ποσοστό
σε σχέση με το αντίστοιχο στοιχείο που προέρχεται από άλλες πηγές- πόρους. Για παράδειγμα,
αν ένας οργανισμός έχει λάβει τον τελευταίο χρόνο 10.000€ από ΕΚΕ από διάφορες εταιρίες και
στην ίδια περίοδο έχει 150.000€ κύκλο εργασιών τότε ο δείκτης είναι 6.6%. 

Τέλος, με βάση τη φόρμα αίτησης για την ένταξη στο δίκτυο Small Buddies, το νούμερο των
εταιρειών με τις οποίες ένας οργανισμός έχει συνεργαστεί τα 2 τελευταία χρόνια για
δράσεις ΕΚΕ είναι ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο.  
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Αριθμός εργαζομένων
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Χαμηλό επίπεδο ΕΚΕ όταν ο δείκτης είναι μικρότερος του 20%
Μεσαίο επίπεδο όταν ο δείκτης είναι από 20% έως 60%
Υψηλό επίπεδο όταν αυτός ο δείκτης είναι μεγαλύτερος του 60%

Όταν ένας οργανισμός έχει λάβει υποστήριξη από 0- 3 επιχειρήσεις τότε έχει χαμηλή
διεισδυτικότητα.
Όταν αυτό το πλήθος είναι μεταξύ 3 εως 10 τότε ο δείκτης αυτός είναι μέτριου
επιπέδου και
Όταν είναι μεγαλύτερος των 10 εταιριών , ο δείκτης είναι υψηλού επιπέδου

 προϊόντα για δράσεις (πχ μπουκαλάκια νερό, μπισκότα κτλ)
 υλικοτεχνικό εξοπλισμό ή και πάγιο εξοπλισμό
 αναλώσιμα
 δωρεάν παραχώρηση χώρου
 άλλο όπου αναφέρουν τι περίπου.

 δωρεάν υπηρεσίες (πχ νομική υποστήριξη)
 mentoring και τεχνογνωσία
 εθελοντική εργασία από εργαζόμενους για κάποια δράση
 άλλο όπου αναφέρουν τι περίπου

Πιο συγκεκριμένα με βάση τη φόρμα αίτησης ένταξης στο δίκτυο Small Buddies υπάρχουν
οι εξής επιλογές που μπορούν να επιλέξουν οι οργανισμοί προς ένταξη: 

α) Οικονομική  υποστήριξη 
Ποσοστό την τελευταία διετία:

β) Πλήθος επιχειρήσεων που έχουν υποστηρίξει τον οργανισμό

γ) Υλική υποστήριξη
Οι οργανισμοί καλούνται να επιλέξουν τι υλική υποστήριξη έχουν λάβει 

δ) Άυλη υποστήριξη. 
Οι υποψήφιοι οργανισμοί καλούνται να επιλέξουν  τι έχουν λάβει ως άυλη υποστήριξη από
τις εταιρείες:
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SDGs τα οποία ενισχύει η δράση του οργανισμού

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης SDGs  επιδιώκουμε μέσα από το έργο Small Buddies να
αποτελέσουν την κοινή γλώσσα μεταξύ οργανισμών και εταιρειών. Για αυτό ζητάμε από
τους οργανισμούς να επιλέξουν από 1-3 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στους οποίος
συμβάλλουν μέσα από το κύριο έργο τους.  Ανάλογα με τους στόχους που οι οργανισμοί θα
επιλέξουν θα τοποθετηθούν και στην ιστοσελίδα-πλατφόρμα του δικτύου Small Buddies.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 6

Συναίνεση για προσκόμιση αρχείων για την προβολή του
οργανισμού

Στο πρώτο αυτό στάδιο της αίτησης ένταξης στο δίκτυο Small Buddies και για την
διευκόλυνση όλων των οργανισμών δεν ζητάμε από τους οργανισμούς να στείλουν όλα τα
στοιχεία προβολής και διαφάνειας. Ωστόσο ζητάμε την συναίνεση ότι τα στοιχεία αυτά θα
αποσταλούν στο δίκτυο και θα μπορούν να δημοσιευτούν μέσα από αυτό για λόγους
προβολής, επικοινωνίας ή άλλους λόγους. 

Τα αρχεία αυτά είναι: 
1. Λογότυπο εταιρείας υψηλής ανάλυσης σε μορφή pdf png eps
2. 5 φωτογραφίες πρόσφατων δράσεων υψηλής ανάλυσης σε μορφή JPEG
3. Σύντομη περιγραφή οργανισμού-κείμενο προφίλ (50 λέξεις) για την ιστοσελίδα
4. Αναλυτική περιγραφή οργανισμού, λέξεις κλειδιά (έως 250 λέξεις), αποτύπωση των
αναγκών.
5. Εταιρική παρουσίαση σε μορφή ppt, pdf, διάρκειας μέχρι 3’ (μέχρι 10 διαφάνειες)
6. Εξειδικευμένη παρουσίαση μιας δράσης ΕΚΕ σε μορφή ppt, pdf διάρκειας 3’ (μέχρι 10
διαφάνειες) 

Περισσότερες λεπτομέρειες και υποστήριξη για τα αρχεία αυτά μπορείτε να βρείτε στον
"Oδηγό 3 - Οπτική Ταυτότητα & Επικοινωνία" του δικτύου. 
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Συναίνεση για προσκόμιση αρχείων για την διαφάνεια του
οργανισμού

Όπως είπαμε και παραπάνω στο πρώτο αυτό στάδιο της αίτησης ένταξης στο δίκτυο Small
Buddies και για την διευκόλυνση όλων των οργανισμών δεν ζητάμε από τους οργανισμούς
να στείλουν όλα τα στοιχεία διαφάνειας. Ωστόσο ζητάμε την συναίνεση ότι τα στοιχεία
αυτά θα αποσταλούν στο δίκτυο για λόγους διαφάνειας των μελών μεταξύ τους αλλά και με
τους εξωτερικούς συνεργάτες και εταιρείες. Συγκεκριμένα για τα στοιχεία διαφάνειας του
οργανισμού η συντονιστική ομάδα ενισχύει τα προς ένταξη μέλη να δημιουργήσουν μια
σελίδα διαφάνειας στην ιστοσελίδα τους ή σε έναν δημόσιο φάκελο όπου να αναρτήσουν
τα στοιχεία διαφάνειας ώστε να είναι προσβάσιμα σε όλους. Στη συνέχεια να στείλει το link
στην συντονιστική ομάδα. 

Τα αρχεία που συμβάλλουν στην διαφάνεια είναι:

1. Καταστατικό  Έγγραφο και όλες τις τροποποιήσεις του, νομίμως δημοσιευμένες
2. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου / Ειρηνοδικείου / ΓΕΜΗ για εγγραφή - σύσταση –
τροποποιήσεις
3. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικής Συνέλευσης ή Καταστατικό για νόμιμο
εκπρόσωπο
4. Οικονομικά στοιχεία των δύο τελευταίων ετών (ετήσιοι απολογισμοί)
5. Προϋπολογισμός τελευταίου έτους .

Περισσότερες λεπτομέρειες και υποστήριξη για τα αρχεία αυτά, μπορείτε να βρείτε στον
Οδηγό 4 του δικτύου. 
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤEΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤYΟΥ 
SMALL BUDDIES ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙOΤΗΤΕΣ
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Yλοποίηση του έργου Small Buddies, των δράσεων, παραδοτέων και αντικτύπου του
Δημιουργία διαφανούς και καθαρού πλαισίου 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
αυτών
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 
Τη συλλογή, διατήρηση και επεξεργασία στοιχείων των μελών
Την δημιουργία οπτικής ταυτότητας για το δίκτυο
Την προστασία 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
προγράμματος 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 Myrtillo.

Οι συντονιστές θα έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες:

ΟΔΗΓΟΣ 2  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΩΝ



Σ Ε Λ Ι Δ Α  2 2

ΦΟΡEΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤHΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIΑΣ 

ΠOΤΕ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝHΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ
ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

Έρευνα και επικοινωνία με μικρούς ή και νέους οργανισμούς
Άμεση επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς
Συλλογή και επιβεβαίωση στοιχείων των οργανισμών
Παροχή βοήθειας και καθοδήγησης στους υπό ένταξη οργανισμούς
Διαχείριση των παρεχόμενων στοιχείων από τους οργανισμούς με τρόπο ώστε να είναι
διαχειρίσιμα από τους εταίρους

Το μέλος της συντονιστικής ομάδας , το οποίο είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία με το
υπό σχηματισμό δίκτυο είναι το Μύρτιλλο.  

Ως εκ τούτου ο εν λόγω εταίρος είναι υπεύθυνος για τα εξής:

Υπεύθυνος επικοινωνίας εκ μέρους του φορέα είναι ο διευθυντής του Μύρτιλλου. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν και να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με
την εξέλιξη της αίτησής τους. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα εξής:
Κάντας Γιάννης
6971759463
myrtillocafe2@gmail.com

Μετά τη συμπλήρωση της φόρμας ο συντονιστής για την επικοινωνία με το δίκτυο, θα
επικοινωνήσει να καθοδηγήσει τους ενδιαφερόμενους για τα επόμενα βήματα. Παράλληλα
θα δίνονται και κατευθύνσεις και θα παρέχονται πληροφορίες για τη διευκόλυνσή τους.
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θα δίνονται και κατευθύνσεις και θα παρέχονται πληροφορίες για τη διευκόλυνσή τους.
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ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝHΣΕΤΕ ΕΣΕIΣ
ΜΑΖI ΜΑΣ

Παράλληλα με τα προαναφερόμενα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επαφή με τη
συντονιστική ομάδα του προγράμματος Small Buddies και στα παρακάτω μέσα:

info@smallbuddies.net

facebook: small buddies
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΜΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία
Σωματείο
Σύλλογος
ΚοινΣεπ
Αθλητικος σύλλογος
Πολιτιστικός- καλλιτεχνικός οργανισμός
Οργανισμός κάτω από θρησκευτική ηγεσία (πχ γηροκομεία)
Άλλο……………………..

Α. Στοιχεία Επικοινωνίας με Οργανισμό

1. Επωνυμία οργανισμού Ελληνικά

2. Επωνυμία οργανισμού Αγγλικά

3. Νομική μορφή οργανισμού
Παρακαλούμε να δηλώσετε τη νομική μορφή του οργανισμού

4. Διεύθυνση (Οδός, Πόλη, Ταχυδρομικός Κώδικας)

5. Τηλέφωνο επικοινωνίας

6.Email 

7. Όνοματεπώνυμο υπεύθυνου επικοινωνίας 

8. Θέση στον οργανισμό 

9. Ιστοσελίδα οργανισμού 

Link Facebook οργανισμού 
Link Instagram οργανισμού
Link LinkedIn οργανισμού 
Link Twitter οργανισμού 
Link Youtube οργανισμού
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1- Μηδενική φτώχεια
2- Μηδενική πείνα
3- Καλή υγεία και ευημερία
4- Ποιοτική εκπαίδευση
5- Ισότητα των φύλων
6- Καθαρό νερό και αποχέτευση
7- Φθηνή και καθαρή ενέργεια
8- Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη
9- Βιομηχανία καινοτομία και υποδομές
10- Λιγότερες ανισότητες
11- Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες
12- Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή
13- Δράση για το κλίμα
14- Ζωή στο νερό
15- Ζωή στη στεριά
16- Ειρήνη δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί
17- Συνεργασία για τους στόχους

Μικρότερο του 20%
Μεταξύ 20% εώς 60%
Μεγαλύτερο του 60%
Άλλο...............

Β. Χαρακτηριστικά οργανισμού

1. Χρονολογία ίδρυσης του οργανισμού

2. Αριθμός εργαζομένων σε μόνιμη βάση στον οργανισμό (μερική ή πλήρης απασχόληση-
όχι εποχικά εργαζόμενοι)

3. Αριθμός εθελοντών σε μόνιμη βάση 

4. Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης που στοχεύει ο οργανισμός σας (παρακαλούμε επιλέξτε από
1-5 στόχους) {για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κάθε SDG παρακαλούμε
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα την 'κεντρική' σελίδα ή την υποσελίδα 'μέλη' του έργου
smallbuddies.net}

5. Παρακαλούμε συμπληρώστε – κατά προσέγγιση – το ποσοστό της οικονομικής
υποστήριξης που έχει λάβει ο οργανισμός σας μέσα από δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής
ευθύνης σε σχέση με τον οικονομικό απολογισμό των τελευταίων 2 ετών
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Όχι καθόλου
Ναι αλλά όχι επαρκή
Επαρκή αλλά θα θέλαμε περισσότερη
Mεγάλη
Άλλο..............

Εθελοντική εργασία εργαζομένων της εταιρείας για την υλοποίηση συγκεκριμένης
δράσης
Mentoring
Υπηρεσίες (λογιστικά, κτλ)
Επικοινωνία δράσεων (πχ χορηγός επικοινωνίας, διαφήμιση, προώθηση κτλ)
Παροχή τεχνογνωσίας
Άλλο..........

6. Παρακαλούμε συμπληρώστε το πλήθος των εταιρειών που έχουν υποστηρίξει τον
οργανισμό οικονομικά 

7. Έχετε λάβει υλική υποστήριξη από εταιρείες 

8. Έχετε λάβει άλλου είδους υποστήριξη  από εταιρεία;
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Λογότυπο εταιρείας υψηλής ανάλυσης σε μορφή pdf png eps (και ασπρόμαυρο)
5 φωτογραφίες πρόσφατων δράσεων υψηλής ανάλυσης σε μορφή JPEG
Σύντομη περιγραφή οργανισμού-κείμενο προφίλ (50 λέξεις) για την ιστοσελίδα
Ορισμός νόμιμων εκπροσώπων/διαχειριστή οργάνωσης
Αναλυτική περιγραφή οργανισμού, λέξεις κλειδιά (έως 250 λέξεις), αποτύπωση των
αναγκών.
Εξειδικευμένη εταιρική παρουσίαση δράσης ή έργου σε μορφή ppt ή pdf διάρκειας 3’
(μέχρι 10 διαφάνειες) και σύνδεση με τους SDGs.

Καταστατικό  Έγγραφο και όλες τις τροποποιήσεις του, νομίμως δημοσιευμένες
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ή Ειρηνοδικείου ή  ΓΕΜΗ για εγγραφή - σύσταση –
τροποποιήσεις (ανάλογα με τη νομική μορφή της εταιρείας)
Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικής Συνέλευσης ή Καταστατικό που
προσδιορίζει τον ή τους  νόμιμους εκπροσώπους
Οικονομικοί απολογισμοί των 2 τελευταίων ετών (ετήσιοι 2018 και 2019)
Προϋπολογισμός τελευταίου έτους (2020)
Απολογισμός δράσεων των 2 τελευταίων ετών (ετήσιοι 2018 και 2019)
Άλλο

Γ. Συναίνεση οργανισμού

1.Συναινώ ότι για να γίνει ο οργανισμός μέλος του δικτύου θα προσκομίσω σύμφωνα με τις
οδηγίες και το χρονοδιάγραμμα που θα μου δοθεί τα εξής αρχεία για την προβολή του
οργανισμού (παρακαλούμε επιλέξτε τα όλα για να προχωρήσει η αίτησή σας): 

2. Συναινώ ότι για να γίνει ο οργανισμός μέλος του δικτύου θα παρέχω προς το κοινό και το
δίκτυο Small Buddies μέσα από κάποιο link τα εξής στοιχεία διαφάνειας (παρακαλούμε
επιλέξτε τα όλα για να προχωρήσει η αίτησή σας): 
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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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Ο οδηγός αποτελεί μέρος τεσσάρων οδηγών που αναπτύσσονται μέσα στο έργο 
Small Buddies και ο κύριος σκοπός του είναι να παρέχει πληροφορίες για την

ένταξη των ενδιαφερόμενων οργανισμών στο δίκτυο Small Buddies.


