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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 παροχή οδηγιών και την ανταλλαγή καλών
πρακτικών για την ενίσχυση της προβολής του
Οργανισμού σας μέσα από το Δίκτυο Small Buddies.
Την ενημέρωση των Οργανισμών που συμμετέχουν
στο δίκτυο Small Buddies για τους πολλαπλούς
τρόπους προβολής τους και τα οφέλη τους.
Οδηγίες για την χρήση του λογοτύπου, των
hashtags και των κειμένων του Δικτύου.

Η πρώτη ενότητα αφορά σε γενικές πληροφορίες
για τον οδηγό.
Η δεύτερη ενότητα αφορά στην προβολή μέσα από
το Δίκτυο Small Buddies.
Η τρίτη ενότητα αφορά στην οπτική ταυτότητα του
δικτύου.
Η τέταρτη ενότητα αφορά στα αρχεία για την
προβολή από το δίκτυο.
Η πέμπτη ενότητα αφορά σε συμβουλές για τη
δημιουργία των αρχείων προβολής από το δίκτυο.
Η έκτη ενότητα αφορά σε νομικά ζητήματα
προσωπικών δεδομένων και πνευματικών
δικαιωμάτων.
Στο παράρτημα υπάρχουν οι σύνδεσμοι (links) για
τις παραπομπές του οδηγού.

Ο οδηγός έχει δημιουργηθεί με στόχους:

Ο οδηγός αποτελείται από πέντε ενότητες:

Α. Ο ΟΔΗΓΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
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Ο "Oδηγός 3 - Οπτική
Ταυτότητα &
Επικοινωνία" έχει
σχεδιαστεί και
αναπτυχθεί προκειμένου
να διευκολύνει τους
οργανισμούς που έχουν
ενταχθεί στο δίκτυο Small
Buddies να αξιοποιήσουν
επικοινωνιακά τα οφέλη
της συμμετοχής τους και
να βελτιώσουν τη
συνολική τους οπτική
ταυτότητα.

Ο οδηγός αυτός αποτελεί
μέρος τεσσάρων οδηγών
που αναπτύσσονται μέσα
στο πρόγραμμα Small
Βuddies και ο κύριος
σκοπός του είναι να
παρέχει ουσιαστικές
οδηγίες, προτάσεις και
πρακτικές για την άμεση
εφαρμογή γραφικών
(οπτικών) στοιχείων και
στοιχείων επικοινωνίας.
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Ο "Oδηγός 3 - Οπτική Ταυτότητα & Επικοινωνία"
απευθύνεται στους οργανισμούς που έχουν ενταχθεί
στο δίκτυο Small Buddies, καθώς και στα μέλη υπό
ένταξη που επιθυμούν να ενισχύσουν την οπτική τους
ταυτότητα.

Ειδικότερα, ο οδηγός είναι χρήσιμος για τους
υπεύθυνους επικοινωνίας των Οργανισμών που θα
ήθελαν να ενδυναμώσουν την εικόνα τους προς το ευρύ
κοινό. Ωστόσο, επειδή οι περισσότεροι Οργανισμοί της
κοινωνίας των πολιτών στο ξεκίνημά τους στηρίζονται
στις δυνάμεις των λίγων μελών του, τα οποία δεν
έχουν απαραίτητα πλούσιες γνώσεις επικοινωνίας και
προβολής, φροντίσαμε οι πληροφορίες να είναι απλές,
κατανοητές και εύκολα εφαρμόσιμες.

Επιπλέον, ο οδηγός μπορεί να αξιοποιηθεί με ευκολία
από έναν εξωτερικό συνεργάτη ή έναν εθελοντή του
Οργανισμού σας, ο οποίος έχει ανάλογες
εξειδικευμένες γνώσεις σχεδιασμού,
προγραμματισμού, επικοινωνίας ή/και marketing.

Φροντίσαμε οι
πληροφορίες

να είναι
απλές,

κατανοητές
και εύκολα

εφαρμόσιμες.
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2. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘYΝΕΤΑΙ Ο ΟΔΗΓOΣ
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Το δίκτυο Small Buddies στοχεύει στην όσο το δυνατόν καλύτερη προβολή
των μελών του. Για αυτόν το λόγο στην ιστοσελίδα www.smallbuddies.net
περιλαμβάνεται μια σύντομη περιγραφή του οργανισμού στην ενότητα με τα
SDGs που υποστηρίζουν, καθώς υπάρχουν και ενεργοί σύνδεσμοι (links) που
παραπέμπουν στο website και τα social media των οργανισμών. 

Επιπλέον, γίνεται και αναλυτικότερη παρουσίαση των οργανισμών, με πρόσθετο φωτογραφικό
υλικό και με παρουσιάσεις. Η παρουσίαση μπορεί να γίνεται σε ένα αρχείο pdf, το οποίο θα μπορεί να
κατεβάζει ο ενδιαφερόμενος επισκέπτης της σελίδας και να μαθαίνει λεπτομέρειες σχετικά με τους
σκοπούς, τους επωφελούμενους και τις δράσεις.

Συνοπτικό κείμενο περιγραφής
της οργάνωσης (έως 50 λέξεις)
Αναλυτικό κείμενο περιγραφής
της οργάνωσης (έως 250 λέξεις) 
Λογότυπο οργάνωσης ιδανικά
σε μορφή pdf, eps ή
εναλλακτικά σε μορφή jpg ή png
υψηλής ανάλυσης
Site, e-mail, social media του
οργανισμού
5 φωτογραφίες πρόσφατων
δράσεων υψηλής ανάλυσης
(minimum 900 pixels wide) σε
μορφή JPEG
Εταιρική παρουσίαση σε
μορφή ppt, pdf διάρκειας 3’
(μέχρι 10 διαφάνειες)

Για την αρτιότερη παρουσίαση της
οργάνωσης στην ιστοσελίδα
www.smallbuddies.net, θα σας
ζητηθεί:

Β. ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ
ΔΙΚΤΥΟ SMALL BUDDIES
1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ
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Προβολή των οργανώσεων ή/και των
δράσεών τους στα social media του
δικτύου (Facebook, Instagram, Twitter,
Linkedin)

Θέλουμε να διευρύνουμε την απήχηση των μελών
του δικτύου μας και ένας εξαιρετικός τρόπος να το
πετύχουμε είναι με τη χρήση των social media.
Συγκεκριμένα, θα γίνουν αναρτήσεις παρουσιάζοντας
όλα τα μέλη του δικτύου και στα τέσσερα κοινωνικά
δίκτυα στα οποία συντηρούμε λογιαριασμούς
(Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin).

Στόχος μας είναι να έχουν όλα τα μέλη τουλάχιστον
μία ανάρτηση ως παρουσίασή τους στο δίκτυο.
Επιπλέον, θα γίνεται προβολή και των δράσεών σας
με υλικό που θα μας στέλνετε. Σε κάθε μέλος δίνουμε
τη δυνατότητα να παρουσιάζει μία φορά το μήνα τη
δράση του. 

Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των
μελών του δικτύου, υπάρχει το κλειστό facebook
group “Small Buddies Members”, μόνο για τα μέλη.
Μέσα από το γκρουπ θα υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση
για το πώς σχεδιάζουμε να διαδώσουμε το έργο των
μελών μας στις εκστρατείες ενημέρωσης και θα
υπάρχει ο χρόνος να συγκεντρώνεται το απαραίτητο
υλικό σας για να προβάλλεται με τον καλύτερο τρόπο.

Επιπλέον, οι υπεύθυνοι οπτικής επικοινωνίας του
δικτύου Small Buddies θα ακολουθούν τα social media
των Οργανισμών / μελών. Στο πλαίσιο της καλής
συνεργασίας και του κοινού μας σκοπού, καλούμε τα
μέλη να ακολουθήσουν τα social media του δικτύου
(like, follow) και όποτε είναι αυτό δυνατόν, να κάνουν
share στο υλικό που ανεβαίνει. Με αυτόν τον τρόπο,
πολλαπλασιάζουμε την απήχηση των οργανισμών,
του έργου τους και των αποτελεσμάτων μας.
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2. ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

@smallbuddies

@smallbuddiesnet

@Small_Buddies

company/small-buddies

bit.ly/SmallBuddiesYouTubeChannel
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Το newsletter αποτελεί ακόμη ένα μέσο
προώθησης, στο οποίο παρουσιάζονται τα μέλη
του δικτύου και αποστέλλεται σε εταιρείες,
ιδιώτες, κοινωνικές οργανώσεις, δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς και σε οποιονδήποτε έχει
εκδηλώσει ενδιαφέρον κάνοντας σχετική εγγραφή.

Σε κάθε αποστολή newsletter θα περιλαμβάνονται 5 μέλη του
δικτύου, είτε με μία σύντομη παρουσίασή τους ή με προβολή μιας
δράσης τους. Η παρουσίαση θα παραπέμπει στη σελίδα του Small
Buddies, είτε στην ενότητα με τις παρουσιάσεις των μελών είτε στη
σελίδα με τα νέα των μελών με την αντίστοιχη δράση.

στα μέλη του δικτύου μας
σε εταιρείες που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τις δράσεις ΕΚΕ
σε χώρους και εκδηλώσεις που προάγουν και υποστηρίζουν τους
οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών, όπως το Social Dynamo,
το Higgs και άλλα
σε συνεργαζόμενους χώρους με ευρύτερη πρόσβαση στο ευρύ
κοινό, όπως το Myrtillo Cafe.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα έντυπο
προώθησης (flyer) με τις γενικές πληροφορίες για
το πρόγραμμα και το δίκτυο Small Buddies, το
οποίο διανέμεται:
 

Στο έντυπο flyer στοχεύουμε να τοποθετηθούν τα λογότυπα όλων
των μελών του δικτύου σε ξεχωριστή ενότητα.
Επιπλέον, τα λογότυπα των μελών στοχεύουμε να τυπωθούν σε roll-
up stand, το οποίο θα υπάρχει στις εκδηλώσεις παρουσίασης του
προγράμματος.
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Το e-magazine που εκδίδεται από
το δίκτυο Small Buddies είναι το
πρώτο ηλεκτρονικό περιοδικό και
έχει στόχο την προβολή του έργου
μικρών, νέων και καινοτόμων
οργανισμών, και την ενίσχυση του
έργου τους μέσα από δράσεις ΕΚΕ.

Το e-magazine αποστέλλεται σε τριμηνιαία
βάση, σε εταιρείες, επιχειρήσεις, Ιδρύματα,
Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς. Στόχος του
είναι να ενδυναμώσει το ρόλο των μελών του
δικτύου, να δημιουργήσει μια σχέση
εμπιστοσύνης και ένα κανάλι επικοινωνίας με
εταιρείες και άλλους φορείς που μπορούν να
υποστηρίξουν δράσεις των μελών στους
SDGs. Στόχος είναι όλοι οι οργανισμοί μέλη του
δικτύου να προβληθούν τουλάχιστον μια φορά
μέσα από το e-magazine.

Το e-magazine αναρτάται επιπλέον στη σελίδα
Small Buddies, διανέμεται μέσω του
Newsletter και των Social Media του Small
Buddies και προβάλλεται σε πλατφόρμες e-
magazines, όπως issuu και άλλες. 

Παρακαλούμε τα μέλη να είναι προσεκτικά στην
αποστολή του υλικού της παρουσίασής τους,
να έχουν φροντίσει για τη συναίνεση των
εικονιζόμενων και για την επιμέλεια των
κειμένων που μας στέλνουν προς δημοσίευση.

Τα κείμενα που προορίζονται για παρουσίαση
στο περιοδικό να είναι στα ελληνικά και αν
υπάρχει η δυνατότητα και στα αγγλικά, ώστε
να μπορούν να επικοινωνηθούν και σε διεθνές
κοινό. Η μορφή των αρχείων μπορεί να είναι
word ή google doc. Η σελιδοποίηση του e-
magazine καθορίζεται από τη συντακτική ομάδα
του δικτύου, με στόχο το συνολικό αποτέλεσμα
να είναι ευχάριστο για τους αναγνώστες. Η
συντακτική ομάδα καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια ώστε η παρουσίαση των μελών του
δικτύου να είναι ισότιμη. Ωστόσο, οι
οργανώσεις διευκολύνουν το έργο της
παραγωγής του e-magazine, παρέχοντας όσο το
δυνατόν πιο πλούσιο φωτογραφικό υλικό
υψηλής ανάλυσης και κατά προτίμηση από
φωτογράφο. Οι υπεύθυνοι του δικτύου Small
Buddies μπορεί να ζητήσουν την άδεια να
επισκεφθούν τους χώρους δράσεων των
οργανισμών, ώστε να συλλέξουν
οπτικοακουστικό υλικό για την καλύτερη
επικοινωνία.
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Όλα τα μέλη του δικτύου Small Buddies έχουν το προνόμιο να
χρησιμοποιούν το λογότυπο του δικτύου για την επιπλέον
προβολή και την προώθηση του έργου τους σε εταιρείες ή άλλους
φορείς. 

Επιπλέον, το λογότυπο λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των μελών, δίνοντάς
τους τη δυνατότητα γρήγορης αναγνώρισης και αλληλοϋποστήριξης. Με την ένταξη ενός
οργανισμού στο δίκτυο Small Buddies, θα λαμβάνει από τον υπεύθυνο οπτικής
επικοινωνίας του δικτύου τα λογότυπα και τα banner για την ιστοσελίδα του. 

Ο οργανισμός/μέλος έχει το δικαίωμα χρήσης των γραφικών στοιχείων στην έντυπη και
ηλεκτρονική επικοινωνία του, τοποθετώντας το λογότυπο στην ιστοσελίδα, τα social
media, στους απολογισμούς δράσεων και άλλα. Με αυτό τον τρόπο ενδυναμώνει άμεσα
την εικόνα του και βελτιώνει την εξωστρέφειά του, καθώς πλέον είναι μέλος ενός
ευρύτερου δικτύου που υποστηρίζουν και ενισχύουν ο ένας τον άλλον. 

Επιπλέον, το σήμα για τα μέλη του δικτύου θα αναγράφει «Μέλος του Δικτύου» και θα
συνοδεύεται από το λογότυπό του, γεγονός που θα επιβεβαιώνει τη συμμετοχή στο
δίκτυο και θα ισχυροποιεί τη θέση του κάθε μέλους. Το λογότυπο είναι ασπρόμαυρο και
χρησιμοποιείται πάντα μέσα σε στρογγυλό πλαίσιο. Υπάρχει σε δύο μορφές, λευκό σε
μαύρο κύκλο και μαύρο σε λευκό κύκλο. 

Στις ηλεκτρονικές εφαρμογές του, θα ήταν καλό για την ενίσχυση του δικτύου και του
εκάστοτε μέλους να παραπέμπει με link στην ιστοσελίδα του δικτύου
www.smallbuddies.net. Για να υπάρχει ομοιομορφία στη χρήση και την εικόνα του δικτύου
σε όλους τους οργανισμούς - μέλη, τα λογότυπα δεν επιτρέπεται να δεχτούν κάποια
μορφή επεξεργασίας ή παραποίησης από τα μέλη.

Γ. Η ΟΠΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΟΥ
SMALL BUDDIES

1.
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Με την ένταξή του στο δίκτυο ο οργανισμός θα μπορεί να χρησιμοποιεί το hashtag
#SmallBuddies στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προβάλλοντας ακόμα περισσότερο το
έργο του. Εταιρείες, φορείς και άλλοι συμμετέχοντες και υποστηρικτές του δικτύου θα
μπορούν γρήγορα και εύκολα να βρουν δημοσιεύσεις του οργανισμού-μέλους και να
μάθουν περισσότερα για αυτόν.

2. ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ HASHTAG
#SMALLBUDDIES

Εναλλακτική χρήση 
σε σκούρο - μαύρο φόντο

Βασική χρήση 
σε ανοιχτόχρωμο - λευκό φόντο

Να μην γίνεται παραμόρφωση του σήματος 
(κάθετη ή οριζόντια)

Να μην γίνεται χρήση άλλων
γραμματοσειρών με το
πρωτότυπο  σήμα

Να μην γίνεται απομονωμένη
χρήση στοιχείων του σήματος

Να μην γίνεται αλλαγή 
στα χρώματα του σήματος
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Στόχος του δικτύου είναι να συγκεντρώσει τουλάχιστον 30 μέλη, ώστε να
ενισχύσει το ρόλο και τη δύναμη των οργανισμών μέσα από δράσεις
συνηγορίας και προβολή του έργου τους.

Είναι σημαντικό η προβολή των οργανισμών μελών να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να προωθεί το
έργο τους και όχι να το υποβιβάζει οπτικά. Για να μην δημιουργείται χρωματική ασυμφωνία όταν τα
λογότυπα όλων των οργανισμών μελών συνυπάρχουν, θα ζητηθεί η μονόχρωμη εκδοχή του
λογοτύπου. 

Αυτή η εκδοχή του σήματος θα χρησιμοποιείται είτε ως μαύρο σε λευκό φόντο είτε ως λευκό σε
σκούρο φόντο. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη μονόχρωμη έκδοση του λογοτύπου σας, μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο οπτικής επικοινωνίας του δικτύου για να σας βοηθήσει στην
επεξεργασία του.

Η ψηφιακή παρουσία του οργανισμού αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τη
λειτουργία και τη βιωσιμότητά του, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως ένας
ακόμη χώρος πληροφόρησης και δημόσιας συζήτησης, σχετικός με τα
θέματα που αφορούν στον οργανισμό και τους στόχους του. 

Εξάλλου, η ιστοσελίδα είναι ένας χώρος μέσα από τον οποίο δίνεται η δυνατότητα να καταγραφούν
και να διαδοθούν έγκυρες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του οργανισμού, ενισχύοντας
την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση στο ευρύ κοινό για τον τομέα δραστηριοποίησής του. 

Συμπληρωματικά, το όφελος διευρύνεται για το σύνολο του χώρου της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς
με το έγκυρο περιεχόμενο της ιστοσελίδας συνδιαμορφώνεται το ίδιο το διαδίκτυο και σταδιακά
αποκαθίσταται -στο βαθμό που αναλογεί στον καθένα- η υφιστάμενη καχυποψία προς τους
οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών της χώρας.

Δ. ΑΡΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
1. ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΜΕΛΟΥΣ

2. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΣΕΛΙΔΑ ΣΕ SOCIAL MEDIA - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
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www.wix.com - Η πιο δημοφιλής δωρεάν
επιλογή. Οι επισκέπτες μπορούν να
εγγραφούν στο ενημερωτικό δελτίο, να
εγγραφούν ως εθελοντές και ακόμη και να
κάνουν δωρεές στο PayPal, μέσω του
ιστότοπου του οργανισμού.
www.simplesite.com - Ο ευκολότερος
δημιουργός ιστότοπων. Μια νέα σελίδα
μπορεί να είναι live σε πέντε λεπτά, καθώς το
εργαλείο είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για
αρχάριους. Ωστόσο, δεν προσφέρει πολλές
εξειδικευμένες δυνατότητες. Παρέχει
περιβάλλον εργασίας και στα ελληνικά.
www.site123.com - Επιτρέπει την εύκολη
συλλογή δωρεών, ακόμη και στο δωρεάν
πρόγραμμα, προσθέτοντας ένα κουμπί CTA
(Call to Action) στον ιστότοπο για να τη λήψη
δωρεών μέσω καναλιών εκτός σύνδεσης
(μέσω τηλεφώνου, σε μετρητά κ.λπ.). Άλλοι
κατασκευαστές προσφέρουν αυτήν την
επιλογή μόνο σε προγράμματα επί πληρωμή.

Ενδεικτικά, μερικά δημοφιλή εργαλεία
κατασκευής website, είναι:

Τα παραπάνω εργαλεία προσφέρουν
αξιοπρεπή σχέδια που επιτρέπουν τη
δημιουργία ενός βασικού ιστότοπου στο
διαδίκτυο δωρεάν. Προσφέρουν επίσης
χρήσιμα πρόσθετα, όπως ημερολόγια δράσεων,
call to register κτλ, διαθέσιμα σε σχετικά
χαμηλές τιμές.

Επίσης, έχουν ένα περιβάλλον εργασίας φιλικό
για αρχάριους χρήστες και προσφέρουν
templates (πρότυπα) επαγγελματικής
εμφάνισης. Ένας καλά σχεδιασμένος και οπτικά
ελκυστικός ιστότοπος θα ενισχύσει την
αξιοπιστία του οργανισμού, χτίζοντας στους
πιθανούς δωρητές εμπιστοσύνη.
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Η ιστοσελίδα δεν είναι ένα σκέτο url
(διεύθυνση), αλλά μια πύλη επικοινωνίας προς
τους υποψήφιους υποστηρικτές του
οργανισμού. Tο περιεχόμενο αλλά και η
συνολική εικόνα της, συχνά επηρεάζει θετικά ή
αρνητικά την πρόθεσή τους να υποστηρίξουν.

Αν υπάρχει προγραμματιστής στην ομάδα, με
τη συνεργασία του η ιστοσελίδα μπορεί να
φτιαχτεί ακριβώς όπως πρέπει. Ωστόσο, επειδή
οι μικροί ή νέοι οργανισμοί στο ξεκίνημά τους
δεν έχουν αντίστοιχο συνεργάτη ή εθελοντή ή
και τους οικονομικούς πόρους, μπορεί να γίνει
αξιοποίηση των παρακάτω δωρεάν online
εργαλείων κατασκευής ιστοσελίδων ή κάνοντας
αναζήτηση στο google για free website builder. 

Είναι σημαντική η επιλογή του εργαλείου
δημιουργίας ιστότοπων που θα παρέχει όλα όσα
χρειάζονται για να αξιοποιηθεί στο έπακρο η
διαδικτυακή παρουσία του οργανισμού.

ΟΔΗΓΟΣ 3  ΟΠΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Το όραμα και αποστολή του οργανισμού
Το πρόβλημα που προσπαθεί ο οργανισμός να επιλύσει (καλό είναι να συνδέσουμε αυτό με κάποιο
SDG.
Οι δραστηριότητες μέσα από τις οποίες ο οργανισμός συμβάλλει στην επίλυση του συγκεκριμένου
προβλήματος 
Οι ωφελούμενοί μας (ποιοι, πόσοι, με τι σταθερότητα)
Ενδεικτικές προηγούμενες δράσεις ή έργα 
Τα δυνατά σημεία
Η ομάδα (ενδεικτικά στοιχεία για το μέγεθός της, τους εθελοντές της κτλ)

Από την ομάδα επικοινωνίας του Small Buddies θα ζητηθεί από τα μέλη ένα
συνοπτικό κείμενο περιγραφής του οργανισμού μεγέθους έως 50 λέξεων. Το
συγκεκριμένο κείμενο περιγράφει με μία μόνο πρόταση τον οργανισμό.

Χρησιμοποιείται για να έχει ο αναγνώστης μια σύντομη και ξεκάθαρη εικόνα για τον σκοπό του
οργανισμού, τη βασική δράση του και την αποστολή του. Μέσα από το κείμενο πρέπει να απαντάμε
στο τρίπτυχο ποιος-τι-γιατί και η πρόταση να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια, αξιοπιστία, συνέπεια.

Το κείμενο αυτό θα χρησιμοποιηθεί από το δίκτυο για την προβολή του οργανισμού στην ιστοσελίδα/
πλατφόρμα του έργου Small Buddies, σε λίστες με τους οργανισμούς μέλη του δικτύου και γενικά στις
περιπτώσεις περιορισμένου χώρου για την περιγραφή των οργανισμών - μελών του δικτύου. 

Επίσης, θα ζητηθεί από τα μέλη ένα αναλυτικό κείμενο περιγραφής της οργάνωσης μεγέθους έως 250
λέξεων. 

Στο αναλυτικό κείμενο, δίνεται η δυνατότητα να αναφερθούμε περισσότερο σε χαρακτηριστικά του
οργανισμού όπως:
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3. ΚΕIΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
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3. ΚΕIΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ 3  ΟΠΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Από την ομάδα επικοινωνίας του δικτύου Small
Buddies θα ζητηθούν κάποιες φωτογραφίες,
τόσο για την προβολή του οργανισμού στα
διάφορα κανάλια του δικτύου όσο και για την
προβολή δράσεων ή προτάσεων.

Η φωτογραφία έχει τη δύναμη να εμπνέει, να εκπαιδεύει, να
ευαισθητοποιεί και να δραστηριοποιεί τους θεατές της. Οι εικόνες
προκαλούν έντονα συναισθήματα, καθώς οι άνθρωποι εκφράζουν
συχνά τις απόψεις, τις κρίσεις και τις συμπεριφορές τους ως
απόκριση σε οπτικά ερεθίσματα. Εξαιτίας αυτού, η φωτογραφία
μπορεί να ασκήσει ουσιαστικό έλεγχο επί της αντίληψης και του
λόγου του κοινού.

Επιπλέον, η φωτογραφία στην ψηφιακή εποχή μάς
επιτρέπει να παρέχουμε σύνθετες πληροφορίες σχετικά με
απομακρυσμένες συνθήκες, οι οποίες μπορούν να διανεμηθούν
γρήγορα και να επεξεργαστούν εύκολα από τον θεατή. Πρόσφατα
έχουμε δει τον έντονο αντίκτυπο της φωτογραφίας σε συνδυασμό
με τα κοινωνικά μέσα:.

Η φωτογραφία μπορεί -και έχει- αλλάξει την πορεία της
ιστορίας.

Οι φωτογραφίες και τα γραφικά αφηγούνται την ιστορία του
οργανισμού με τρόπο που μόνο του το κείμενο δεν μπορεί.

Ωστόσο, ακριβώς για τους παραπάνω λόγους, είναι σημαντικό να
χρησιμοποιούνται υψηλής ποιότητας, εντυπωσιακές φωτογραφίες
που αντιπροσωπεύουν τον οργανισμό και το έργο του. Είναι καλό
να επικεντρώνεται το θέμα στο στόχο και το μήνυμα που επιδιώκει
η εικόνα / φωτογραφία / γραφικό να μεταδώσει. 

Προσπαθήστε να έχετε έναν έμπειρο φωτογράφο στις δράσεις
σας. Πιστέψτε μας, το φωτογραφικό υλικό υψηλής ποιότητας
είναι κάτι που πέρα από τον αρχειακό του χαρακτήρα, θα σας
ζητείται και θα ανατρέχετε συνέχεια σε αυτό. Εξάλλου, αποτελεί
κοινή αλήθεια πως “Μία εικόνα είναι ίση με χίλιες λέξεις”!
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4. ΦΩΤΟΓΡΑΦIΕΣ ΚΑΙ ΒIΝΤΕΟ ΑΠO ΔΡAΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΟΣ 3  ΟΠΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Την ιδέα / όραμα / σκοπό της οργάνωσης
Την ομάδα που αποτελεί την οργάνωση
SDGs που συμβάλλει ο οργανισμός
Λύσεις που προτείνει ο οργανισμός και καινοτομία 
Δράσεις- στοιχεία: testimonials, φωτογραφίες, KPIs που μετράει κάθε οργανισμός, πχ. νούμερα
συμμετεχόντων, αριθμός δράσεων, ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία, links - photos - audio - videos
(1-3 διαφάνειες)
Ιστορικό και δυναμική οργανισμού (πχ. συνεργάτες, ακόλουθοι facebook, ιστοσελίδα, κανάλια
προβολής κτλ)

Γιατί χρειαζόμαστε μια εταιρική παρουσίαση; Κάθε οργανισμός θέλει να
αξιοποιήσει κάθε πιθανό κανάλι επικοινωνίας που διατίθεται. Πολύς
κόσμος δεν έχει χρόνο να πλοηγηθεί στην ιστοσελίδα του οργανισμού για
να αντλήσει πληροφορίες και χρειάζεται μια συνοπτική παρουσίαση με όσο
το δυνατόν περισσότερες και ουσιαστικές πληροφορίες.

Η παρουσίαση ενδέχεται να είναι η πρώτη και ίσως η μοναδική ευκαιρία για το ενδιαφέρον
του θεατή και το χτίσιμο θετικών συναισθημάτων εμπιστοσύνης μαζί του.

Θα ζητηθεί μία εταιρική παρουσίαση σε μορφή ppt, pdf διάρκειας ή και video έως 3’ (μέχρι 10
διαφάνειες) που θα περιλαμβάνει ενδεικτικά:
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5. ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟY
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5. ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟY

ΟΔΗΓΟΣ 3  ΟΠΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΟΔΗΓΟΣ 3  ΟΠΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Μια κεντρική σελίδα που να περιλαμβάνει με εικόνες και μικρά κείμενα το έργο, την
αποστολή, κάποια στατιστικά στοιχεία για τον αντίκτυπο των δράσεων, τα μέλη της
ομάδας, τους συνεργάτες, τους υποστηρικτές, Πιστοποιήσεις, Είπαν για μας, εγγραφή
σε newsletter ή άλλα call to action. 
Μια σελίδα "Σχετικά με εμάς" για τον οργανισμό που να περιλαμβάνει πιο λεπτομερή
στοιχεία για την αποστολή, το ιστορικό του οργανισμού, τους στόχους, τα μέλη της
ομάδας και άλλες πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό.
Φόρμα επικοινωνίας ή / και σελίδα επικοινωνίας
Σελίδα με στοιχεία διαφάνειας του οργανισμού
Μια φόρμα για την εγγραφή εθελοντών
Σελίδα δωρεών 

Τι είναι καλό να περιλαμβάνει ένας ιστότοπος;
Μετά την επιλογή ονόματος για τον ιστότοπο και την εγγραφή σε
έναν από τους προτεινόμενους κατασκευαστές ιστότοπων, θα
πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο της προσθήκης των ακόλουθων
στοιχείων στον ιστότοπο: 

Υπάρχουν πολλές ακόμα σελίδες και στοιχεία που μπορούν να προστεθούν στον ιστότοπο,
αλλά ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείται ο ιστότοπος εξαρτάται ουσιαστικά από τις
συγκεκριμένες ανάγκες του οργανισμού.
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Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

1. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ
ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ 3  ΟΠΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

1. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ
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ΟΔΗΓΟΣ 3  ΟΠΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο πλαίσιο της προβολής των
οργανισμών και του δικτύου
συνολικότερα, το δίκτυο Small Buddies
χρησιμοποιεί εργαλεία όπως το
newsletter και το e-magazine. Σε αυτά
τα κανάλια επικοινωνίας θέλουμε να
αποφύγουμε το κείμενο του
καταστατικού ή το κείμενο της
αποστολής του οργανισμού.

Το κείμενο είναι καλό να έχει μια θετική χροιά,
να είναι κατανοητό, να απαντάει σε βασικά ερωτήματα
που μπορεί να προκύπτουν στον αναγνώστη, να
προκαλεί ενδιαφέρον για περισσότερες πληροφορίες
ή να καλεί σε κάποια διάδραση, να έχει ανθρώπινη
γλώσσα και πολλές φορές να ενσωματώνει και κάποια
επιπλέον στοιχεία, όπως να διεγείρει τον αναγνώστη
αναδεικνύοντας ένα προσωπικό ή κοινωνικό όφελος.

Η εικόνα είναι αυτή που προσελκύει την
προσοχή, όμως το κείμενο είναι αυτό που πείθει τον
αναγνώστη να πραγματοποιήσει μια ενέργεια ή έστω
να νιώσει ικανοποιημένος από την ποιότητα της
πληροφορίας που έλαβε μετά την ολοκλήρωση της
ανάγνωσης.

Ο τίτλος είναι το πιο σημαντικό μέρος σε ένα
κείμενο. Σε πολύ μεγάλο βαθμό κρίνει την
αναγνωσιμότητα ή όχι του υπόλοιπου κειμένου.
Ειδικά στη σημερινή εποχή, αυτό είναι αρκετά
δύσκολο, καθώς ο όγκος των πληροφοριών που
λαμβάνουμε καθημερινά είναι τεράστιος και πολλές
φορές τόσος που απωθεί το κοινό από την ανάγνωση. 
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2. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ
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Τι κερδίζει ο αναγνώστης π.χ. Κατεβάστε δωρεάν
το e-magazine του Small Buddies
Περιέργεια π.χ. Εσείς γνωρίζετε τους 17 SDGs
που θα βελτιώσουν τον κόσμο;
Σαφήνεια π.χ. Εγγραφείτε στο πρώτο δίκτυο
μικρών οργανισμών και ελάτε σε επαφή με τον
εταιρικό κόσμο
Εύκολα και γρήγορα π.χ. Συνεισφέρετε στο έργο
μας μέσα σε 2 λεπτά (κερδίζει χρόνο)

Το πρώτο βήμα είναι να προκαλέσουμε την προσοχή
του αναγνώστη με τις πληροφορίες που
εμπεριέχονται στο κείμενο. Αυτό στις μέρες μας είναι
ιδιαίτερα απαιτητικό, γιατί τα μηνύματα που
λαμβάνουμε είναι εκατοντάδες, κυρίως λόγω του
internet και των social media. Γι αυτόν το λόγο,
θέλουμε να τραβήξουμε την προσοχή από το πρώτο
κιόλας στοιχείο, το οποίο είναι ο τίτλος. Φυσικά, πολύ
συχνά χρησιμοποιείται η εικόνα και το βίντεο για να
τραβήξουν την προσοχή, αλλά αυτό το αναλύουμε σε
άλλο κεφάλαιο.

Τα στοιχεία ενός καλού τίτλου είναι:

Μάθετε περισσότερα για το πώς να χρησιμοποιήσετε 3
μεθόδους για να γράψετε έναν ελκυστικό τίτλο σε αυτό το
άρθρο (https://cxl.com/blog/writing-home-page-
headlines-for-the-modern-world-3-formulas-that-
work/). 

“Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός”. Αυτό ισχύει και
σε ένα κείμενο. Η πρώτη παράγραφος πρέπει να
διεγείρει την περιέργεια του αναγνώστη και να τον
προκαλεί να συνεχίσει την ανάγνωση.

Οι μεσότιτλοι
Οι παράγραφοι
Οι φωτογραφίες με
λεζάντες
Η χρήση έντονων
συμπερασματικών
παραγράφων
Χρήση χρωμάτων και
έντονων χαρακτήρων στο
κείμενο
Χρήση κεφαλίδων σε
bullets

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να
διευκολύνεται η ανάγνωση ενός
κειμένου και να είναι όσο το
δυνατόν πιο ευχάριστη και
ξεκούραστη. Προς αυτήν την
κατεύθυνση λειτουργούν:

Όλοι οι παραπάνω τρόποι
μειώνουν την κούραση της
ανάγνωσης και διευκολύνουν
τον αναγνώστη να “σκανάρει” το
κείμενο, δηλαδή να το δει
συνολικά πριν το διαβάσει. 

Στην εποχή μας, η οποία
χαρακτηρίζεται από την
υπερπληροφόρηση,
διαβάζουμε πολύ λιγότερο και
τείνουμε να σκανάρουμε τα
κείμενα. 

Διαβάστε 10 χρήσιμα ευρήματα
σχετικά με το πώς ο κόσμος
διαβάζει τις ιστοσελίδες, σε αυτό το
άρθρο (https://cxl.com/blog/10-
useful-findings-about-how-people-
view-websites/).
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3.1. Προτεραιότητα στις
φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης

Η ποιότητα των εικόνων επηρεάζει άμεσα
τον τρόπο με τον οποίο οι θεατές
αντιλαμβάνονται την ποιότητα του
οργανισμού και του έργου του. Γι 'αυτό,
μια από τις πρώτες προτεραιότητες είναι
η ανάλυση των φωτογραφιών. Ενδεικτικά,
μια καλής ποιότητας φωτογραφία για
χρήση στο internet είναι από 700 έως και
1200 pixel για τη μεγάλη της πλευρά.

3.2. Αποφυγή της χρήσης
μικροσκοπικών εικόνων

Παράλληλα με την ανάλυσή της, το
μέγεθος μιας φωτογραφίας μπορεί επίσης
να αλλοιώσει τη συνολική εικόνα. Όταν
χρησιμοποιούμε μεγάλες, αξέχαστες
εικόνες, τραβάμε αμέσως την προσοχή
του θεατή. Πολλές και μικρές εικόνες
διασπαρμένες στο χώρο, συνήθως
αποτυγχάνουν να έχουν μεγάλο
αντίκτυπο, ακόμη και αν η ποσότητα της
πληροφορίας είναι μεγαλύτερη.

3.3. Περιθώρια ανάμεσα και
γύρω από τις φωτογραφίες 

Πολλές φορές ο περιβάλλων χώρος που
πλαισιώνει το κυρίως θέμα στη
φωτογραφία μας είναι εξίσου σημαντικός.
Είναι βασικό στοιχείο του καλού
σχεδιασμού, καθώς συναντάται σε όλες
μορφές του design, της αρχιτεκτονικής
και της τυπογραφίας. Ο κενός χώρος δίνει
στο κεντρικό μας θέμα χώρο να
“αναπνεύσει”. Επιπλέον, μπορεί να
δώσει στον θεατή μια αίσθηση του χώρου
και του περιβάλλοντος και να
δημιουργήσει μια πιο δυναμική σύνθεση.

3.4. Βίντεο

Η φωτογραφία είναι πολύ σημαντική.
Πλέον υπάρχει και η νέα τάση, η οποία θα
αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο στο
άμεσο μέλλον και είναι η κινούμενη
εικόνα, δηλαδή το βίντεο. Ακόμη πιο
απαιτητικό από τη φωτογραφία, το video
σήμερα υποστηρίζεται από περισσότερες
πλατφόρμες, λόγω και της βελτίωσης των
ταχυτήτων του διαδικτύου.
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3.5. Χαμόγελα - Συναισθήματα

Ζωντανές εικόνες που αποτυπώνουν τα
συναισθήματα, όπως τα χαμόγελα των
ωφελούμενων, ενισχύουν τη δυναμική και την
εγκυρότητα του οργανισμού, δημιουργώντας
θετική διάθεση στους υποστηρικτές.

3.6. Δοκιμάστε κάτι διαφορετικό!

Υπάρχουν πολλές τεχνικές, κανόνες και αρχές
σύνθεσης, που μας κάνουν να αισθανόμαστε
περιορισμένοι σχετικά με τη λήψη μιας καλής
φωτογραφίας. Όλα αυτά δεν υπάρχουν για να
μας αποτρέψουν, είναι απλώς οδηγίες για τη
βελτίωση της εικόνας μας. Μπορούμε να
γίνουμε δημιουργικοί, δοκιμάζοντας κάτι
απροσδόκητο. Για παράδειγμα, τα πρόσωπα
στις εικόνες είναι βασικά, αλλά ειδικά σε
περιπτώσεις με παιδιά ή άτομα από ευπαθείς
ομάδες, τα χέρια που κρατάνε κάτι ή η κίνηση
του σώματος χωρίς να εμφανίζονται πρόσωπα,
μπορεί να αποδώσει πολύ καλύτερα την
αίσθηση της δράσης που θέλουμε να
αποτυπώσουμε.

Εάν χρειάζεται να τραβήξετε εικόνες παιδιών,
τότε προτιμήστε να είναι μακρινές και ομαδικές
ώστε να μην φαίνονται καθαρά τα πρόσωπά
τους. Μια ακόμη λύση είναι να «θολώσετε» τα
πρόσωπα στις εικόνες με ένα πρόγραμμα
επεξεργασίας εικόνας.

Μια απλή και δωρεάν online λύση είναι το
https://www.facepixelizer.com, το οποίο κάνει
αυτήν ακριβώς τη δουλειά με το πάτημα ενός
κουμπιού! Παρέχει τη δυνατότητα να θολώσετε
ή να χαμηλώσετε την ανάλυση της
φωτογραφίας σε ένα συγκεκριμένο σημείο
(πρόσωπο).

Βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία εικόνας και
βίντεο είναι σωστά αποθηκευμένα και με
κατάλληλο όνομα στο διαδίκτυο.
Χρησιμοποιήστε ασφαλείς πρακτικές
κατά τη χρήση φωτογραφιών: Εάν ένα
παιδί ονομάζεται, τότε να αποφύγετε τη
χρήση φωτογραφίας του. Αν η
φωτογραφία επιλεχθεί να
χρησιμοποιηθεί, να αποφευχθεί η
ονομασία του παιδιού ή η χρήση άλλων
προσωπικών στοιχείων του, π.χ. η
διεύθυνση κατοικίας του.
Προτιμήστε τη χρήση φωτογραφιών
ομάδων παιδιών και όχι ξεχωριστές
φωτογραφίες του κάθε παιδιού.
Κάντε χρήση φωτογραφιών παιδιών με
κατάλληλη ένδυση, έτσι ώστε να
μειωθεί ο κίνδυνος ανάρμοστης
προσοχής.
Βεβαιωθείτε ότι η εικόνα είναι με
κατάλληλο όνομα, για παράδειγμα μην
χρησιμοποιείτε τα ονόματα των παιδιών
στα ονόματα αρχείων ή στο
(εναλλακτικό) κείμενο ALT.
Βεβαιωθείτε ότι το βίντεο δεν
αποκαλύπτει προσωπικά στοιχεία, για
παράδειγμα στις ευχαριστίες (credits).

Το https://pinetools.com/censor-photo-blur-
pixelate είναι ένα ακόμη δωρεάν online
εργαλείο που κάνει το «θόλωμα» που
θέλουμε, αλλά και πολλά περισσότερα, όπως
καθρέφτισμα, έλεγχο χρωματικής έντασης
προσθήκη εφέ, φίλτρα, αλλαγή μεγέθους και
πολλά περισσότερα. 
Το σημαντικότερο είναι πως δεν χρειάζονται
γνώσεις χειρισμού επαγγελματικών
εργαλείων επεξεργασίας εικόνας για τη
χρήση των λύσεων που σας προτείνουμε.
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Η δύναμη της εικόνας: Σε μια παρουσίαση, καλούμαστε να εντυπωσιάσουμε τον
αναγνώστη και ο καλύτερος τρόπος να το πετύχουμε είναι με την εικόνα. Μεγάλες και
εντυπωσιακές φωτογραφίες με θετικό τόνο, αισθητική ανάλογη με το ύφος και με το
λογότυπο του οργανισμού και γραφήματα δημιουργούν μια θετική εικόνα για την
παρουσίαση.
Η δύναμη του Τρία: Σε κάθε μορφή επικοινωνίας, ο κόσμος βρίσκει ευκολότερο να
καταλαβαίνει και να θυμάται 3 χαρακτηριστικά, όπως προτάσεις ή αριθμοί από το να
θυμάται περισσότερα από τέσσερα. Η ανάπτυξη της παρουσίασης σε τριάδες κάνει
πολύ πιο εύκολο στον αναγνώστη να συγκρατήσει την επιθυμητή πληροφορία. Γι
αυτό είναι χρήσιμο να γίνεται επιλογή των πιο σημαντικών στοιχείων σε τριάδες.
Ένας διαδεδομένος τρόπος ανάπτυξης της παρουσίασης είναι οι απαντήσεις στα
ερωτήματα “Τι;”, “Γιατί;” και “Πώς;”. Απαντώντας ευθέως σε αυτά τα ερωτήματα,
καλύπτονται οι πιο σημαντικές απορίες σχετικά με το σύνολο της παρουσίασης.
Αριθμοί - Στοιχεία - KPI (Key Performance Indicators / Βασικοί Δείκτες Απόδοσης). Οι
αριθμοί προσθέτουν εγκυρότητα σε ό,τι παρουσιάζεται. Πλαισιώνουν το κείμενο και
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Υπενθυμίζουμε πως ο νέος Ευρωπαϊκός
Κανονισμός Γενικής Προστασίας
Δεδομένων (GDPR) ψηφίστηκε πρόσφατα
από το Ευρωκοινοβούλιο και
εφαρμόζεται από τον Μάιο του 2018.

Ο νέος κανονισμός εξουσιοδοτεί τις εκάστοτε Αρχές
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην Ευρώπη, να
επιβάλουν για σοβαρές παραβάσεις πρόστιμα σε ύψος
έως και 4% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών
τους ή 20 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα πάντα με το ποιο
είναι το μεγαλύτερο. 

Σε περίπτωση που πρέπει να δημοσιευτεί κάποιο video
ή φωτογραφίες κοντινές (π.χ. σε περίπτωση συμμετοχής
σε διαγωνισμό ή Ευρωπαϊκό έργο) συνιστάται η γραπτή
άδεια γονέα ή κηδεμόνα.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο φορέα ΑΠΔΠΧ, οι
φωτογραφίες αποτελούν δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του
άρθρου 2 στοιχ. α΄ του ν.2472/1997, στο μέτρο που
από αυτές δύνανται να προσδιοριστούν, άμεσα ή
έμμεσα, τα υποκείμενα των δεδομένων. Σύμφωνα με το
άρθρο 5 του ίδιου νόμου, η επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το
υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή
του.

Κατά συνέπεια, φροντίστε να ζητάτε γονική άδεια πριν
από τη χρήση εικόνων στην ιστοσελίδα ή αλλού.
Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το σχετικό
πρότυπο έντυπο γονικής συναίνεσης (και σε
συμπιεσμένη μορφή doc για τροποποίηση) όσον αφορά
στη διαχείριση αυτού του θέματος.

Ο γενικός κανόνας και καλή
πρακτική είναι η χρήση
εικόνων και κειμένων τα
οποία αποτελούν
πρωτότυπο δικό μας υλικό. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση, πρέπει
να γίνεται χρήση υλικού το οποίο
είτε έχει διευρυμένη άδεια χρήσης
(creative commons) ή να γίνεται
μνεία στο πρωτότυπο (credit
φωτογράφου ή κειμενογράφου).
Ωστόσο, -ειδικά για τις
φωτογραφίες- υπάρχουν online
σελίδες, οι οποίες προσφέρουν
φωτογραφικό υλικό με
διευρυμένες άδειες όπως το
pexels.com και το unsplash.com.
Τα πνευματικά δικαιώματα είναι
μια πολύ σοβαρή υπόθεση και
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε
κάθε χρήση εικόνας και κειμένου.
Μια ενδιαφέρουσα εισαγωγή για
τα πνευματικά δικαιώματα των
φωτογράφων και τις νομικές
συνέπειες μπορείτε να διαβάσετε
σε αυτό το άρθρο.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για
την πνευματική ιδιοκτησία
μπορείτε να μάθετε στο ελληνικό
λήμμα της wikipedia καθώς επίσης
για τα creative commons.

ΣΤ. ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
GDPR ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
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www.wix.com - Η πιο δημοφιλής δωρεάν επιλογή.
Οι επισκέπτες σας μπορούν να εγγραφούν στο
ενημερωτικό δελτίο σας, να εγγραφούν ως
εθελοντές και ακόμη και να κάνουν δωρεές στο
PayPal, μέσω του ιστότοπού σας.
www.simplesite.com - Ένας εύκολος δημιουργός
ιστότοπων. Η σελίδα σας μπορεί να είναι live σε
πέντε λεπτά καθώς είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για
αρχάριους. Ωστόσο δεν προσφέρει πολλές
εξειδικευμένες δυνατότητες. Παρέχει περιβάλλον
εργασίας και στα ελληνικά.
www.site123.com - Ακόμη μια εξαιρετική επιλογή
για την εύκολη κατασκευή ιστότοπου που δεν
χρειάζεται ειδικές γνώσεις.

www.canva.com - Το canva είναι το πιο δημοφιλές
εργαλείο σχεδιασμού γραφικών κάθε μορφής,
όπως δημοσιεύσεις για social media, έντυπα,
banners, παρουσιάσεις, infographic και καλύπτει
σχεδόν όλες τις σχεδιαστικές ανάγκες. Επιπλέον,
παρέχει την επαγγελματική του έκδοση δωρεάν
για ΜΚΟ. 

www.pexels.com - Το pexels παρέχει
φωτογραφίες εντελώς δωρεάν και με ελεύθερα
πνευματικά δικαιώματα για κάθε χρήση. Δεν
απαιτεί μνεία (credit) από τον χρήστη, αν και
εκτιμάται πάντα.
www.unsplash.com -  Το unsplash παρέχει αρκετά
δημιουργικές και πιο καλλιτεχνικές φωτογραφίες,
με ελεύθερα πνευματικά δικαιώματα.

1.1. Εργαλεία κατασκευής website

1.2. Εργαλεία σχεδιασμού

1.3. Εργαλεία εύρεσης φωτογραφιών
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Ζ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. LINKS ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

www.wix.com

www.simplesite.com

www.site123.com

www.canva.com

www.pexels.com

www.unsplash.com



Φωτογραφία και πνευματικά δικαιώματα:
https://www.iprights.gr/gnomes/166-click-on-
copyright-fotografia-kai-pneymatikadikaiomata-
dikigoros-pneymatikon-dikaiomaton-theodoros-
chiou
Πνευματική Ιδιοκτησία:
https://el.wikipedia.org/wiki/
Πνευματική_ιδιοκτησία
Creative Commons:
https://el.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για ανάρτηση
φωτό ή βίντεο στη σχολική ιστοσελίδα:
http://blogs.sch.gr/internet-
safety/files/2010/10/protParAgr1.pdf
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα: http://www.dpa.gr/
Νόμος Προστασίας του Ατόμου από την
Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
2472/1997: https://www.dpa.gr/portal/page?
_pageid=33,19052&_dad=portal&_schema=PORT
AL
10 χρήσιμα ευρήματα σχετικά με το πώς ο
κόσμος διαβάζει τις ιστοσελίδες (άρθρο στα
αγγλικά): https://cxl.com/blog/10-useful-findings-
about-how-people-view-websites/
3 μέθοδοι για να γράψετε έναν ελκυστικό τίτλο
(άρθρο στα αγγλικά - Website Headlines: 3
Formulas that Work for Homepages):
https://cxl.com/blog/writing-home-page-
headlines-for-the-modern-world-3-formulas-that-
work/
10 κλειδιά για την αποτελεσματική επικοινωνία
και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων”,
Fundamental Rights Agency:
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploa
ds/fra-2018-effectively-communicating-human-
rights-booklet_el.pdf

www.pixlr.com - Το πιο δημοφιλές και πλήρες
online και δωρεάν πρόγραμμα επεξεργασίας
φωτογραφίας με πλούσιες δυνατότητες που
συναγωνίζονται αυτές του δημοφιλέστατου
επαγγελματικού προγράμματος “Photoshop”.
Παρέχει περιβάλλον εργασίας και στα
ελληνικά.
https://www.facepixelizer.com - Θόλωμα
φωτογραφιών: Μια απλή και δωρεάν online
λύση που κάνει αυτήν ακριβώς τη δουλειά
με το πάτημα ενός κουμπιού! Παρέχει τη
δυνατότητα να θολώσετε ή να χαμηλώσετε
την ανάλυση της φωτογραφίας σε ένα
συγκεκριμένο σημείο (πρόσωπο).
https://pinetools.com/censor-photo-blur-
pixelate - Θόλωμα φωτογραφιών: Είναι ένα
ακόμη δωρεάν online εργαλείο που κάνει το
επιθυμητό «θόλωμα», αλλά και πολλά
περισσότερα, όπως καθρέφτισμα, έλεγχο
χρωματικής έντασης προσθήκη εφέ, φίλτρα,
αλλαγή μεγέθους και πολλά περισσότερα.

1.4. Εργαλεία επεξεργασίας εικόνας
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>>> Πηγές / Περισσότερες πληροφορίες: • Booklet:
“10 κλειδιά για την αποτελεσματική επικοινωνία και
προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων”,
Fundamental Rights Agency, διαθέσιμο εδώ
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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.

Ο Δ Η Γ Ο Σ  3  
ΟΠΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Ο "Οδηγός 3 - Οπτική Ταυτότητα & Επικοινωνία" έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί προκειμένου να
διευκολύνει τους οργανισμούς που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Small Buddies να αξιοποιήσουν
επικοινωνιακά τα οφέλη της συμμετοχής τους και να βελτιώσουν τη συνολική τους οπτική ταυτότητα.

Ο οδηγός αυτός αποτελεί μέρος τεσσάρων οδηγών που αναπτύσσονται μέσα στο πρόγραμμα Small
Βuddies και ο κύριος σκοπός του είναι να παρέχει ουσιαστικές οδηγίες, προτάσεις και πρακτικές για την
άμεση εφαρμογή γραφικών (οπτικών) στοιχείων και στοιχείων επικοινωνίας.

Ο οδηγός απευθύνεται στους οργανισμούς που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Small Buddies, καθώς και
στα μέλη υπό ένταξη που επιθυμούν να ενισχύσουν την οπτική τους ταυτότητα.

Φροντίσαμε οι πληροφορίες να είναι απλές, κατανοητές και εύκολα εφαρμόσιμες.
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