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Βάλια Φράγκου
Πένυ Τσαούτου

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

H πρώτη έκδοση του παιχνιδιού 
είναι έτοιμη για δοκιμή!

CSR ΜΑΝAGER

Η ώρα του παιδιού!

Τα 4 πρώτα μέλη του δικτύου μας

ΕΚΕ με βάση τους 17 SDGs

KIDS CORNER

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

τoυ δικτύου Small Buddies. 
Ό,τι χρειάζεται να ξέρεις.

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ

Ένα πολύτιµο 
εργαλείο 
για όλους

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ 

17 ΣΤΟΧΟΥΣ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ενίσχυση του ρόλου τους 

και ενδυνάμωση 

της συνεργασίας τους 

με εταιρείες

Γίνε μέλος του Δικτύου

ΕΓΓΡΑΦΗ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUDEU4_UbRgU9LmCC3OS0eo5R0iXH7C0-i31kgNB9b5YI5YQ/viewform
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*Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12 εκατ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το
Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα
στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και
στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση
της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν
αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

www.smallbuddies.net

@smallbuddies

@smallbuddiesnet

@Small_Buddies

company/small-buddies

Το παρόν e-magazine δημιουργήθηκε με σκοπό την επικοινωνία του έργου 
''Small Buddies'' που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος 
Active citizens fund*. Φορέας υλοποίησης είναι η CHALLEDU-
inclusion|games|education και εταίροι οι KROMA, HETERART και ΜYRTILLO.
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bit.ly/SmallBuddiesYouTubeChannel

http://www.smallbuddies.net/
http://www.smallbuddies.net/
https://www.facebook.com/smallbuddies
https://www.facebook.com/smallbuddies
https://www.instagram.com/smallbuddiesnet/
https://www.instagram.com/smallbuddiesnet/
https://twitter.com/Small_Buddies
https://twitter.com/Small_Buddies
https://www.linkedin.com/company/small-buddies
https://www.linkedin.com/company/small-buddies
https://www.activecitizensfund.gr/
http://challedu.com/
http://kroma.gr/
https://www.heterart.gr/
https://myrtillocafe.gr/
http://bit.ly/SmallBuddiesYouTubeChannel


 Είστε οργανισμός της κοινωνίας των πολιτών που

συμβάλλει σε έναν ή παραπάνω Στόχους Βιώσιμης

Ανάπτυξης (SDGs); 

 

Θέλετε να ανακαλύψετε νέους τρόπους για να

ενδυναμώσετε τον οργανισμό και τις δράσεις σας;

 

 Γίνετε τώρα μέλη του δικτύου

Small Buddies
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ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 
SMALL BUDDIES



Εκπαίδευση στους SDGs και
αντιστοίχιση των δράσεών
τους σύμφωνα με αυτά 
Εκπαίδευση στη 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  
 e-magazine του έργου 
Προσφορά διαύλων
επικοινωνίας με εταιρείες 
Ανταλλαγή τεχνογνωσίας
και καλών πρακτικών μεταξύ
των μελών 
Συνεργασία με άλλους
οργανισμούς μέλη του
δικτύου

Ποια είναι τα οφέλη της

συμμετοχής στο δίκτυο

Με τη δημιουργία του δικτύου και
τη σταδιακή ολοκλήρωση των
προγραμματισμένων δράσεων του
έργου Small Buddies οι
οργανισμοί - μέλη θα
επωφεληθούν σε διάφορους
τομείς όπως:

Αστική μη κερδοσκοπική
εταιρεία 
Σωματείο
Σύλλογος
ΚοινΣεπ (Κοινωνική
Συνεταιριστική Επιχείρηση)
Αθλητικός σύλλογος
Πολιτιστικός- καλλιτεχνικός
οργανισμός 

Ποια είναι τα βήματα

για την ένταξη στο

δίκτυο;

 
Στον Οδηγό 2 «Διαδικασία
ένταξης μελών» υπάρχουν
αναλυτικά όλες οι πληροφορίες
που χρειάζεστε για να
ξεκινήσετε την ένταξή σας στο
δίκτυο και να μάθετε για αυτό.
Ας δούμε συνοπτικά τα επτά
απλά βήματα για να γίνει ένας
οργανισμός μέλος του δικτύου:
 
1. Επιβεβαιώστε ότι η νομική
μορφή του οργανισμού μπορεί
να ενταχθεί στο δίκτυο 
Έχει o οργανισμός σας κάποια
από τις ακόλουθες νομικές
μορφές; 

Τότε θα χαρούμε πολύ να
ενώσετε τις δυνάμεις σας με το
δίκτυο! 
2. Ενημερωθείτε για τα
χαρακτηριστικά των οργανισμών
που θα ενταχθούν στο δίκτυο. 
3. Συμπληρώστε την
απαιτούμενη φόρμα για την
ένταξη στο δίκτυο. 
4. Επικοινωνήστε με τον
συντονιστή του δικτύου για την
κατάσταση του αιτήματός σας.
5. Συλλέξτε ή δημιουργήστε τα
απαραίτητα αρχεία για την
ένταξη στο δίκτυο. 
6. Επικοινωνήστε για όποια
επιπλέον πληροφορία ή βοήθεια
θέλετε με τους συντονιστές του
δικτύου. 
7. Ολοκληρώστε επιτυχώς τη
διαδικασία εγγραφής στο
δίκτυο.

Η εκπαίδευση οργανισμών και
εταιρειών στους SDGs
Η διαφάνεια οργανισμών και
εταιρειών 
Η προβολή του έργου των
μικρών, νέων, καινοτόμων
οργανισμών
Η ταξινόμηση των δράσεων των
οργανισμών σύμφωνα με τους
SDGs
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

Η περίοδος συλλογής και αξιολόγησης
αιτήσεων ένταξης στο δίκτυο έχει
ξεκινήσει. Η χρονική συγκυρία είναι
σημαντική για να ενώσουμε τις δυνάμεις
μας και να γίνουμε καλύτεροι, με
περισσότερη γνώση, δικτύωση και
συνέργειες!

Ποιοι είναι οι Στόχοι του

δικτύου;

 
Η ομάδα των Small Buddies
αποσκοπεί να δημιουργήσει ένα
περιβάλλον όπου με αμεσότητα,
ασφάλεια και διαφάνεια, τα μέλη
του δικτύου θα συνεργαστούν με
τις επιχειρήσεις που έχουν ενεργή
κοινωνική ευθύνη.
 
Στόχοι του δικτύου είναι:

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 
SMALL BUDDIES
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https://bit.ly/SB-Odigos2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUDEU4_UbRgU9LmCC3OS0eo5R0iXH7C0-i31kgNB9b5YI5YQ/viewform


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

Ποιες είναι οι αξίες και οι
στόχοι του δικτύου;
Ποιο είναι το πλαίσιο μέσα
στο οποίο δημιουργήθηκε;
Τι είναι οι SDGs και η ΕΚΕ;
Ποια είναι τα οφέλη
συμμετοχής στο δίκτυο;
Ποιοι οργανισμοι μπορούν να
γίνουν μέλη του δικτύου;

Ποια είναι τα βήματα για να
γίνει ένας οργανισμός μέλος
του δικτύου;
Ποιοι είναι οι άξονες
επιλογής μελών;
Ποια είναι τα απαραίτητα
στοιχεία για την εγγραφή στο
δίκτυο;
Πως γίνεται η επικοινωνία με
οργανισμούς προς ένταξη;
Φόρμα αίτησης

Πώς μπορώ να

χρησιμοποιήσω τους

Οδηγούς του Small

Buddies;

Ο Οδηγός 1 «Γενικός οδηγός
δικτύου» περιλαμβάνει γενικές
πληροφορίες σχετικά με το
δίκτυο όπως:

Ο Οδηγός 2 «Διαδικασία
ένταξης μελών» περιλαμβάνει
λεπτομερώς τα βήματα και τις
ενέργειες που χρειάζεται να κάνει
ένας οργανισμός ώστε να
ενταχθεί στο δίκτυο:

Ο Οδηγός 3 «Οπτική Ταυτότητα
& Επικοινωνία» έχει σχεδιαστεί
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:
 

Πώς θα προβληθούν τα μέλη
του δικτύου;
Ποια στοιχεία είναι
απαραίτητα για την προβολή
του οργανισμών μέσα από το
δίκτυο;
Ποια μέσα θα
χρησιμοποιηθούν για την
προβολή των μελών;
Πώς γίνεται η επικοινωνία με
οργανισμούς ώστε να
προβληθούν οι δράσεις τους;

Βοηθητικά έγγραφα για τη
διαφάνεια του οργανισμού
Βοηθητικά έγγραφα για την
προβολή του οργανισμού 
Βοηθητικά έγγραφα για την
προώθηση δράσεων ΕΚΕ σε
εταιρείες
Επιπλέον βοηθητικά
έγγραφα και συμβουλές

Με τον Οδηγό 4 «Διαφάνεια»
οι οργανισμοί έχουν τη
δυνατότητα να αποκτήσουν
πρόσβαση σε χρήσιμες
πληροφορίες για την συλλογή
ή και τη δημιουργία των
στοιχείων διαφάνειας. Σε
αυτόν τον οδηγό επίσης
παρέχονται:
 

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 
SMALL BUDDIES

http://www.smallbuddies.net/
https://bit.ly/SB-Odigos1
https://bit.ly/SB-Odigos1
https://bit.ly/SB-Odigos1
https://bit.ly/SB-Odigos1
https://bit.ly/SB-Odigos2
https://bit.ly/SB-Odigos2
https://bit.ly/SB-Odigos3
https://bit.ly/SB-Odigos3
http://smallbuddies.net/wp-content/uploads/2020/09/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-4-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1.pdf
https://bit.ly/SB-Odigos4


Περισσότερα 
Online
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www.smallbuddies.net

@smallbuddies

@smallbuddiesnet

@Small_Buddies

company/small-buddies

Επικοινωνήστε μαζί μας

 
 Σε αυτό το καινοτόμο
εγχείρημα της δημιουργίας
ενός δικτύου οργανισμών της
κοινωνίας των πολιτών, όλοι
οι οργανισμοί είναι
ευπρόσδεκτοι. Αναλυτικές
πληροφορίες για το έργο
παρέχονται στο website
www.smallbuddies.net και στα
social media Facebook,
Instagram, Youtube, Twitter. 

Οι οργανισμοί που
ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο
δίκτυο μπορούν να
επικοινωνήσουν οποιαδήποτε
στιγμή με τον συντονιστή του
δικτύου μέσα από τους εξής
τρόπους:
Στέλνοντας ένα email:
info@smallbuddies.net 
με Θέμα: Ένταξη στο δίκτυο -
{Όνομα οργανισμού}
 ή επικοινωνώντας στο
Messenger στη σελίδα του
Facebook: Small Buddies
 
Με τη δημιουργία του δικτύου
Small Βuddies ξεκινά ένα νέο
ταξίδι συνεργασίας, αμοιβαίας
προβολής και ενδυνάμωσης. Ας
ενώσουμε τις δυνάμεις μας και
ας απολαύσουμε όλοι μας αυτή
τη νέα αρχή.

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 
SMALL BUDDIES

bit.ly/SmallBuddiesYouTubeChannel

http://www.smallbuddies.net/
http://www.smallbuddies.net/
http://www.smallbuddies.net/
https://www.facebook.com/smallbuddies
https://www.facebook.com/smallbuddies
https://www.instagram.com/smallbuddiesnet/
https://www.instagram.com/smallbuddiesnet/
https://twitter.com/Small_Buddies
https://twitter.com/Small_Buddies
https://www.linkedin.com/company/small-buddies
https://www.linkedin.com/company/small-buddies
http://www.smallbuddies.net/
https://www.facebook.com/smallbuddies/
https://www.instagram.com/smallbuddiesnet/?hl=el
https://bit.ly/SmallBuddiesYouTubeSubscribe
https://twitter.com/Small_Buddies
http://bit.ly/SmallBuddiesYouTubeChannel


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΚΕ SDGs

Ένα πολύτιμο

εργαλείο 

για όλους
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ 

17 ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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Ο κατάλογος περιέχει μέχρι στιγμής 147 εταιρείες και εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες
Εταιρείες από όλη την Ελλάδα, μικρές, μεσαίες και μεγάλες που αναρτούν ή όχι “Sustainability
Reports”, αλλά που έχουν σημαντική δράση σε εταιρικό, τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο
Εταιρικής Ευθύνης, το 2016 μόλις
65 εταιρείες από τις συνολικά
1.402.086 εξέδωσαν
απολογισμό Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στην
Ελλάδα. Από αυτές φαίνεται ότι
οι εταιρείες δαπανούν 70 εκατ.
ευρώ ετησίως για αυτόν 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, μια
σημαντική διαφορά που
καταδεικνύει το μέλλον τέτοιων
δράσεων στα Ελληνικά δεδομένα. 
Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία
της CSR Hellas (2018), το
μεγαλύτερο ποσοστό (39%) των
ΕΚΕ στοχεύει σε δράσεις για το
ανθρώπινο δυναμικό της ίδιας
της εταιρείας. 

Οι μικρές 
οργανώσεις έχουν 
μικρότερη συμμετοχή 
σε προγράμματα ΕΚΕ. 
Tα προβλήματα που
εντοπίζουν είναι η έλλειψη
πόρων, διασύνδεσης,
καθώς και η έλλειψη
κριτηρίων αξιολόγησης
των εταιρειών. 

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). Το 73% των εταιρειών
πραγματοποιεί χορηγίες σε
χρήμα ή είδος, ενώ το 66% για
δράσεις σε τοπικό επίπεδο. Ο
κύριος λόγος που
πραγματοποιούν δράσεις ΕΚΕ οι
εταιρείες είναι η ενίσχυση της
προστασίας 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 οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών
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 στις
οργανώσεις (44%). 

Οι μικρές οργανώσεις έχουν τη
μικρότερη συμμετοχή σε
προγράμματα ΕΚΕ (Επιθεώρηση
Κοινωνικών Ερευνών, 2015). Τα
κύρια προβλήματα που
εντοπίζουν αυτές είναι η
έλλειψη πόρων (ανθρώπινων,
οικονομικών), διασύνδεσης και
τεχνογνωσίας των ιδίων, αλλά
και η έλλειψη κριτηρίων
αξιολόγησης από πλευράς των
εταιριών. Επιπλέον, σε
αντίθεση με τις εταιρείες, δεν
διαθέτουν δευτεροβάθμια
όργανα να τους εκπροσωπούν
και να παράγουν συλλογικά
εργαλεία, οδηγούς και
στρατηγικές. Το ενδιαφέρον για
δράσεις ΕΚΕ αυξάνεται λόγω του
καταναλωτικού κοινού.
Ενδεικτικά, το 65% του κοινού
αγοράζει προϊόντα που
συμβάλλουν στους SDGs
(Sustainable Development Goals)
και το 60% τα συστήνει.
Ωστόσο, σύμφωνα με το
“Evaluation Progress Towards
SDGs” (2017), υπάρχει τεράστια
δυσκολία σύνδεσης από
μέρους των εταιρειών των SDGs
με ΕΚΕ. Μόνο 4 στις 10 μεγάλες
εταιρείες παγκοσμίως
αναγνωρίζουν τους SDGs στον
απολογισμό τους, ενώ μόλις 8%
επιδεικνύουν επιχειρηματικά
case studies.

Μια πολύ σημαντική δράση ολοκληρώθηκε
από την ομάδα του Small Buddies τους
τελευταίους μήνες, που αφορούσε στην
έρευνα και στην κατάρτιση ενός καταλόγου
με εταιρείες με δράσεις Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα με βάση
τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΚΕ SDGs

ΤΩΡΑ!

ΚΑΤΕΒΑΣΕ

bit.ly/SB-Katalogos-EKE-SDG

http://bit.ly/SB-Katalogos-EKE-SDG
http://bit.ly/SB-Katalogos-EKE-SDG
http://bit.ly/SB-Katalogos-EKE-SDG
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η ταξινόμηση των εταιρειών
με δράσεις ΕΚΕ στην Ελλάδα
με βάση τους SDGs που
υποστηρίζουν, το είδος και
μέγεθος των οργανισμών
που συνεργάζονται για την
υλοποίηση των δράσεων
αυτών και το μέγεθος των
δράσεων αυτών. 
η αύξηση του εποπτικού
ρόλου των οργανισμών της
κοινωνίας των πολιτών στις
δράσεις ΕΚΕ που υλοποιούν
οι εταιρείες, αλλά και στους
συνεργαζόμενους με αυτούς
οργανισμούς 
η βελτίωση αναζήτησης
κατάλληλης εταιρείας -
συνεργάτη για δράσεις ΕΚΕ
από οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών 
η ενίσχυση της συμμετοχής
ειδικά των μικρών και νέων
οργανισμών της κοινωνίας
των πολιτών στην
επικοινωνία με εταιρείες
και την παρουσίαση σε αυτές
δράσεων ΕΚΕ. 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ
ΚΑΙ SDGS
Οι βασικοί μας στόχοι είναι:

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν
στην διάρκεια της έρευνας είναι
τα sustainability reports των
εταιρειών, Environmental, Social,
and Corporate Governance (ESG)
ratings, Δελτία τύπου,
ιστοσελίδες και υφιστάμενες
έρευνες και δίκτυα.
Συνδυάζεται όπου κρίνεται
απαραίτητο με επικοινωνία,
συνεντεύξεις, συναντήσεις,
συνέδρια, ακαδημαϊκή έρευνα,
επικαιρότητα κ.ά..
Η ομάδα Small Buddies είναι στη
διάθεση των εμπλεκόμενων
φορέων για επικαιροποίηση των
εγγραφών του καταλόγου.

Η καθημερινότητα σε έναν
οργανισμό της κοινωνίας των
πολιτών είναι πολλές φορές
δημιουργική, γεμάτη νέες ιδέες
για το πώς θα λυθούν
προβλήματα, αλλά και
κουραστική από τη διαρκή έρευνα
για τον κατάλληλο τρόπο να
υποστηριχθεί μια δράση. Καθώς
χωρίς αυτήν την υποστήριξη, η
δράση δεν είναι εύκολο να
προχωρήσει και τα αποτελέσματα
θα είναι μικρά. Ο κατάλογος
αυτός προσφέρει στους
οργανισμούς ένα συνοπτικό
αποτύπωμα πολλών εταιριών
στην Ελλάδα που υποστηρίζουν
δράσεις ΕΚΕ, μικρές και μεγάλες.

ΕΙΜΑΙ ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. ΓΙΑΤΙ
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΑΥΤΟ;

Πώς να χρησιμοποιήσω τον
κατάλογο; 
Βήμα 1: Βρες στο smallbuddies.net
τους 17 SDGs και διάβασε για
αυτούς. Επίλεξε ποιον ή ποιους
στόχους υποστηρίζουν οι δράσεις
του οργανισμού για τις οποίες
αναζητάτε υποστήριξη. 
Βήμα 2: Δες το σήμα του στόχου ή
των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
και ανατρέχοντας στον κατάλογο
βρες όλες τις εταιρείες, μικρές,
μεσαίες και μεγάλες, που
υποστηρίζουν τον ή τους ίδιους
στόχους. 
Βήμα 3: Δες από τα παραδείγματα
των δράσεων ΕΚΕ που δίνονται στον
κατάλογο ή από το link στη σελίδα ή
το Sustainability report της κάθε
εταιρείας, ποια ή ποιες εταιρείες
υποστηρίζουν ανάλογες δράσεις ή
ανάλογου μεγέθους οργανισμούς
της κοινωνίας των πολιτών. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΚΕ SDGs
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Η προσέγγιση πως μια ή
περισσότερες δράσεις ΕΚΕ θα
βελτιώσουν την εικόνα της
εταιρείας προς τα έξω και πως αυτό
αποτελεί πρώτη προτεραιότητα,
έχει αποδειχθεί ότι δεν έχει
δυναμική σε βάθος χρόνου. 
Ο κατάλογος επιτρέπει στις εταιρείες
τη δυνατότητα να συνδεθούν
καλύτερα με τους 17 Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης, να αναπτύξουν
ένα επιχειρηματικό σχέδιο και μια
εταιρική κουλτούρα που να
υποστηρίζει συγκεκριμένους
στόχους και να αναπτύξουν μια
ολιστική προσέγγιση για την
ανάπτυξη της εταιρείας. 

Πώς να χρησιμοποιήσω τον
κατάλογο;
Βήμα 1: Βρες μέσα στον κατάλογο
κάποιες εταιρείες που θα
μπορούσαν να αποτελέσουν
“πρότυπο” με βάση το μέγεθός τους. 
Βήμα 2: Δες ποιον ή ποιους
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης
υποστηρίζουν καθώς και την
“Ετήσια Έκθεση βιωσιμότητας” ή
κάποια αναφορά αντίστοιχη που
έχουν.
Βήμα 3: Γνώρισε τι αντιπροσωπεύει
κάθε στόχος στη σελίδα
smallbuddies.net.

Αυτό θα σου δώσει μια
καλύτερη εικόνα για το ποιες
εταιρείες είναι πιο κοντά από
πλευράς αξιών, στόχων και
στρατηγικής. 
Βήμα 4: Εμβάθυνε την έρευνά
σου στοχευμένα σε εταιρείες
και πρότεινε νέες ιδέες και
καινοτόμες δράσεις που
συνδέονται με τους SDGs. Βρες
τους βέλτιστους τρόπους για
να τις προσεγγίσεις και να τους
παρουσιάσεις τη δράση του
οργανισμού. Σημαντικό σε
αυτό το βήμα είναι να δεις πώς
η δράση ενδυναμώνει τη
δράση της εταιρείας στο
συγκεκριμένο Στόχο Βιώσιμης
Ανάπτυξης.
Βήμα 5: Προσέγγισε
στοχευμένα τις εταιρείες αυτές
και καλή επιτυχία!

Ποιοι Στόχοι Βιώσιμης
Ανάπτυξης μπορούν να
αποτελέσουν βάση του
επιχειρηματικού σας πλάνου
και της εταιρικής κουλτούρας;
Πώς συνδέονται ακριβώς οι
Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης με
το επιχειρηματικό πλάνο και
δράσεις;
Τι δράσεις ΕΚΕ προκύπτουν
από την εταιρική κουλτούρα
που έχει βάση τους στόχους
αυτούς;

Βήμα 4: Ερεύνησε πώς συνδέουν
το επιχειρηματικό πλάνο και την
εταιρική κουλτούρα τους τόσο με
τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης
που υποστηρίζουν όσο και με τις
δράσεις ΕΚΕ που εφαρμόζουν.
Βήμα 5: Μελέτησε το δικό σου
επιχειρηματικό πλάνο και εταιρική
κουλτούρα και απάντησε στα εξής
ερωτήματα: 

Στη συνέχεια, σχεδίασε το
επιχειρηματικό σου πλάνο και τις
βασικές αρχές της εταιρικής
κουλτούρας με βάση αυτό. Δες
παραδείγματα από τον κατάλογο
για να αποτυπώσεις με τον
βέλτιστο τρόπο το νέο πλάνο.
Βήμα 6: Βρες οργανισμούς με
κοινή στόχευση και αξίες μέσα από
το δίκτυο Small Buddies.

Στο σημείο αυτό, σημαντικό είναι
να θυμάσαι ότι οι μικροί ή νέοι
οργανισμοί μπορεί να μην έχουν
τη δύναμη και την επιρροή των
μεγάλων γνωστών οργανισμών,
αλλά στις περισσότερες
περιπτώσεις δουλεύουν
στοχευμένα και αποτελεσματικά
με μεγάλη προσωπική θέληση
από κάθε μέλος τους. 
Οπότε όλα είναι εφικτά! 

Ο κατάλογος αυτός προσφέρει στους
οργανισμούς ένα συνοπτικό αποτύπωμα

πολλών εταιρειών στην Ελλάδα που
υποστηρίζουν δράσεις ΕΚΕ, μικρές και μεγάλες

ΕΙΜΑΙ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΑΥΤΟ;
Η καθημερινότητα σε μια εταιρεία
είναι εξίσου δημιουργική αλλά και με
πολλές προκλήσεις. Η δημιουργία
ενός επιχειρηματικού μοντέλου και
μιας εταιρικής κουλτούρας που θα
υποστηρίζουν από τη βάση τους
κάποιον ή κάποιους από τους 17
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης δεν
είναι εύκολη. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΚΕ SDGs

Οπότε όλα είναι δυνατόν
να συμβούν και

υπάρχουν σημαντικές
προκλήσεις στο

οικοσύστημα της ΕΚΕ! 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 

 
Είναι σημαντικό

να θυμάσαι ότι
καθημερινά οι

εταιρείες
ενισχύουν την

εξωστρέφειά τους
και διευρύνουν
τον αντίκτυπό
τους σε νέους

Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης.



Βάλια
Φράγκου,
μετά από μια
πορεία
συνεργασιών

με κοινωφελή ιδρύματα,
στρέφεται στη
συμβουλευτική
φιλανθρωπίας και
συνεργάζεται με
χρηματοδότες για τον
στρατηγικό σχεδιασμό
υλοποίησης δωρεών-
χορηγιών και
κοινωνικών
προγραμμάτων.
Συνεργάζεται επίσης με
Mη Kερδοσκοπικούς
Oργανισμούς, στους
οποίους προσφέρει
εθελοντικά
συμβουλευτικές
υπηρεσίες.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Το κοινό

καλό 

να είναι

κινητήριος

δύναμη»
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Small Buddies: Πώς περάσατε από το
for-profit στο non-profit και πώς
εξελιχθήκατε να γίνετε σύμβουλος
φιλανθρωπίας;
Βάλια Φράγκου: Πάντα ήμουν πιο
δημιουργική και χαρούμενη σε
επαγγελματικά περιβάλλοντα που
υπήρχε ένας κοινωνικός σκοπός. Αυτό
μου έγινε αντιληπτό όταν αποφάσισα
να αφήσω την τράπεζα στην οποία
εργαζόμουν, για την Οργανωτική
Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων
«Αθήνα 2004». Οταν θέλησα να
ακολουθήσω κάποιο μεταπτυχιακό
πτυχίο, επέλεξα το ΜΒΑ στον τομέα της
επιχειρηματικότητας. Σε ένα μάθημα
χρηματοοικονομικών του ΜΒΑ ο
καθηγητής μας ρωτούσε, στην αρχή
κάθε μαθήματος, «ποιος είναι ο
επιχειρηματικός βασιλιάς;» (who is
king) και εμείς έπρεπε να απαντήσουμε
«τα χρήματα είναι ο βασιλιάς» (cash is
king). Απαντούσα στην ερώτηση, μαζί
με τους συμμαθητές μου, αλλά πάντα
με κόμπο στο στομάχι. Ο κόμπος
αυτός με οδήγησε στην αναζήτηση
δεύτερου μεταπτυχιακού τίτλου στον
τομέα που πραγματικά επιθυμούσα.  

Επιστρέφοντας μετά το μεταπτυχιακό,
εκπαιδεύτηκα στον τρόπο υλοποίησης
δωρεών στην Ελλάδα σε μεγάλο
κοινωφελές ίδρυμα της χώρας.
Μετέπειτα, ανέλαβα τη δημιουργία ενός
καινούριου κοινωφελούς ιδρύματος,
για τη διεύθυνση του οποίου ήμουν
υπεύθυνη για 8 χρόνια. Θέλοντας να
προσφέρω την εμπειρία που είχα
αποκομίσει σε μια ευρύτερη ομάδα
χρηματοδοτών, επέλεξα να
προσφέρω συμβουλευτικές
υπηρεσίες σε θέματα στρατηγικής
φιλανθρωπίας. Τον τελευταίο ενάμιση
χρόνο συνεργάζομαι με δωρητές
-κοινωφελή ιδρύματα, εταιρείες και
ιδιώτες- για την επίτευξη των
φιλανθρωπικών τους στόχων.

S.B.: Τι σημαίνει εταιρική κοινωνική ευθύνη για εσάς;
Β.Φ.: Στην Ελλάδα, παρόλο που η έννοια της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης έχει δυναμική και βρίσκεται σε εξέλιξη,
διαφέρει ακόμα, για πολλές εταιρείες, από τις πρακτικές του
εξωτερικού. Στο εξωτερικό η εταιρική κοινωνική
ευθύνη δεν είναι απλά ένα τμήμα, αλλά μια στρατηγική
τοποθέτηση της εταιρείας για τη δημιουργία μιας
κοινωνικής ταυτότητας που συνυπάρχει με την
επιχειρηματική. Τα τμήματα εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης τοποθετούνται κάτω από αυτά της στρατηγικής.
Στην Ελλάδα, λίγες εταιρείες έχουν αναγνωρίσει την
αναγκαιότητα της κοινωνικής ταυτότητάς τους. Οι
περισσότερες βλέπουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη σαν
έναν τρόπο προβολής, και για αυτό το τμήμα εταιρικής
ευθύνης εντάσσεται στο τμήμα μάρκετινγκ και δημοσίων
σχέσεων. Όσο οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης και τα
κοινωνικά θέματα ανεβαίνουν στην ατζέντα των εταιρειών,
τόσο πιο σημαντική θεωρείται η κοινωνική τους ευθύνη, και
αλλάζει ο τρόπος που επιθυμούν να προσεγγίζουν τις
δωρεές-χορηγίες τους. Οι ίδιοι οι καταναλωτές αναζητούν,
όλο και περισσότερο, εταιρείες που να είναι κοινωνικά
υπεύθυνες. Διεθνείς έρευνες στη νέα γενιά καταναλωτών
αναφέρουν ότι τα θέματα κοινωνικής ευθύνης
κατατάσσονται στους πέντε πιο σημαντικούς λόγους
επιλογής μιας εταιρείας έναντι του ανταγωνισμού.

S.B.: Γιατί απευθύνονται οι εταιρείες σε έναν σύμβουλο
φιλανθρωπίας;
Β.Φ.: Κυρίως για τον σχεδιασμό κοινωνικών πρωτοβουλιών
ή μεμονωμένων δράσεων και, σε λιγότερες περιπτώσεις, για
τον σχεδιασμό της στρατηγικής της εταιρικής τους
κοινωνικής ευθύνης. Η στροφή προς έναν εξωτερικό
εμπειρογνώμονα συνήθως προκύπτει από κάποιο άτομο της
διοίκησης που τυγχάνει να εκτεθεί στον τρόπο που
λειτουργεί το CSR στο εξωτερικό. Η ανάγκη εναρμόνισης
των δράσεων ΕΚΕ με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
(SDGs) οδηγεί αρκετές εταιρείες στην αναζήτηση τρόπων
σχεδιασμού εξατομικευμένων δράσεων ανά στόχο και στην
εμβάθυνση του κοινωνικού τους αντίκτυπου.

«Διεθνείς έρευνες στη νέα
γενιά καταναλωτών

αναφέρουν ότι τα θέματα
κοινωνικής ευθύνης

κατατάσσονται στους πέντε
πιο σημαντικούς λόγους
επιλογής μιας εταιρείας

έναντι του ανταγωνισμού»
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Η δημιουργία
κοινωνικής
ταυτότητας

πρέπει να είναι
μια στρατηγική

απόφαση της
εταιρείας που να

εκφράζεται σε
όλες τις

εκφάνσεις της
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S.B.: Πώς θα μπορούσαν οι εταιρείες να
χτίσουν την κοινωνική τους ταυτότητα;
Πιστεύετε ότι οι Στόχοι Βιώσιμης
Ανάπτυξης (SDGs) θα μπορούσαν να
αποτελέσουν το κατάλληλο πλαίσιο και
την κοινή "γλώσσα" με τους οργανισμούς
της κοινωνίας των πολιτών αλλά και με
τους καταναλωτές;
Β.Φ.: Η δημιουργία κοινωνικής
ταυτότητας πρέπει να είναι μια
στρατηγική απόφαση της εταιρείας που να
εκφράζεται σε όλες τις εκφάνσεις της. Μια
προτεραιότητα ενσωματωμένη στο DNA
της, αναπόσπαστο κομμάτι της, που
εκδηλώνεται σε ό,τι κάνει η εταιρεία
εσωτερικά και εξωτερικά. Οι Στόχοι
Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) μπορούν να
αποτελέσουν τους θεμέλιους λίθους για τη
δημιουργία κοινωνικής ταυτότητας. 

Οι SDGs δίνουν στόχευση, ένα ευέλικτο
πλαίσιο στο οποίο μπορεί μια εταιρεία να
κινείται με μεγαλύτερη κοινωνική ευθύνη.
Δημιουργούν μια κοινή "γλώσσα" με τους
μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς,
φέρνοντας έτσι πιο κοντά τον
επιχειρηματικό κόσμο και τους
καταναλωτές με την κοινωνία των
πολιτών, αλλά και δημιουργώντας
συνέργειες με τον 3ο φορέα.

S.B.: Πιστεύετε ότι έχουν χώρο οι μικροί και νέοι
οργανισμοί της κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση
αυτής της ταυτότητας, και πώς θα μπορούσαν να
συνομιλήσουν καλύτερα με τις εταιρείες;
Β.Φ.: Μετά από μια δεκαετή κοινωνικο-οικονομική
κρίση, η πλειονότητα των νέων οργανισμών ιδρύεται
για να εξυπηρετεί κοινωνικές ανάγκες που μένουν
ακάλυπτες από υπάρχουσες οργανώσεις και φορείς.
Μια εταιρεία που επιθυμεί να διαμορφώσει μια
ταυτότητα στήριξης της κοινωνίας με επίκαιρο και
αποτελεσματικό τρόπο, θα ωφεληθεί ανοίγοντας
διάλογο με νέους και μικρούς οργανισμούς.  

Οι οργανισμοί μπορούν να συνομιλήσουν καλύτερα με
τις εταιρείες με το να
α) είναι εξωστρεφείς
β) συμμετέχουν σε δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων που
προσφέρουν οργανώσεις, όπως το Social Dynamo που
συνεργάζονται με εταιρείες
γ) κατανοούν τις στρατηγικές προτεραιότητες των
εταιρειών προκειμένου να τους προτείνουν
εξατομικευμένα προγράμματα-δράσεις που
μεγιστοποιούν τον αντίκτυπό τους
δ) συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες - δίκτυα, όπως το
Small Buddies που προσφέρει πρόσβαση σε ομάδα
εταιρειών με την οποία μοιράζονται την κοινή
«γλώσσα» των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.



S.B.: Θα παίζατε εσείς ή θα συμβουλεύατε κάποιον
συνεργάτη σας σε εταιρεία να παίξει το serious game που
αναπτύσσεται μέσα από το έργο Small Buddies; Τι
πιστεύετε ότι θα πρόσφερε κάτι τέτοιο στις εταιρείες;
Β.Φ.: Και θα παίξω και θα συμβουλεύσω εταιρείες με
τις οποίες συνεργάζομαι να παίξουν το καινοτόμο
serious game. To εκπαιδευτικό παιχνίδι σοβαρού σκοπού
αποτελεί ένα εύκολο και διασκεδαστικό εργαλείο που δίνει
την ευκαιρία σε εταιρείες να προσφέρουν στο προσωπικό
τους την εξοικείωση με τους 17 Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης (SDGs) και τη γνωριμία με τρόπους που
μπορούν να προσφέρουν στην κοινωνία και το
περιβάλλον. Η παιγνιώδης φύση του το κάνει προσιτό και
δίνει κίνητρο σε κάποιον να το δοκιμάσει. Οι εταιρείες
που θα το προσφέρουν, θα πετύχουν για το
προσωπικό τους καλύτερη ενημέρωση για τους SDGs
και τα κοινωνικά θέματα, καθώς και την κατανόηση
των δράσεων ΕΚΕ και της αναγκαιότητας ύπαρξης
εταιρικής ταυτότητας. Το serious game μπορεί επίσης να
συμβάλει στη δημιουργία καλύτερα ενημερωμένων
πολιτών που λειτουργούν με πρακτικές πιο φιλικές
προς την κοινωνία και το περιβάλλον.

S.B.: Πώς οραματίζεστε μελλοντικά τη δράση των
εταιρειών στην Ελλάδα; 
Β.Φ.: Οραματίζομαι μια Ελλάδα στην οποία το κοινό καλό
είναι κινητήριος δύναμη για τη δραστηριότητα όλων των
εταιρειών. Σε αυτήν την Ελλάδα οι εταιρείες, οι μη
κερδοσκοπικοί οργανισμοί και το κράτος
συνεργάζονται και πετυχαίνουν τους 17 Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης.
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S.B.: Ένα δίκτυο οργανισμών της
κοινωνίας των πολιτών όπως το Small
Buddies που εξασφαλίζει τη διαφάνεια
και συνέπεια ως προς συγκεκριμένους
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης,
πιστεύετε ότι θα βοηθούσε τις εταιρείες
να συνεργαστούν με μικρότερους και
νεότερους οργανισμούς ώστε να
χτίσουν την κοινωνική τους ταυτότητα;
Β.Φ.: Το Small Buddies αποτελεί μια
πρακτική-πρότυπο για τη συνεργασία
εταιρειών με μικρούς και νέους
οργανισμούς προκειμένου να
εξασφαλιστεί η ύπαρξη κοινών αρχών,
όπως η διαφάνεια και η συνέπεια, καθώς
και η κοινή προτεραιοποίηση στους
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, με έναν
αποδοτικό τρόπο ενίσχυσης της
κοινωνικής ταυτότητας των εν λόγω
εταιρειών. Επίσης, τα δίκτυα
οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών,
όπως το Small Buddies, προσφέρουν
στις εταιρείες πρόσβαση σε ομάδα
οργανισμών που σε άλλη περίπτωση
θα χρειάζονταν χρόνο και αρκετούς
πόρους για να γνωρίσουν.

S.B.: Ποιο πιστεύετε είναι το "κρίσιμο"
σημείο για να δημιουργηθεί μια σχέση
εμπιστοσύνης μεταξύ οργανισμών και
εταιρειών που να έχει θετικό αντίκτυπο
στην κοινωνία και τους Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης;
Β.Φ.: Θα πρέπει οι εταιρείες να
αναγνωρίσουν την ανάγκη ύπαρξης της
κοινωνικής τους ταυτότητας και να
δεσμευτούν για την εφαρμογή της σε
όλες τις εκφάνσεις της λειτουργίας τους.
Οι οργανώσεις από την πλευρά τους θα
πρέπει να λειτουργούν με διαφάνεια,
συνέπεια και αποτελεσματικότητα.
«Κρίσιμο» σημείο για μια
επιτυχημένη συνεργασία είναι
επίσης η εναρμόνιση των αρχών που
διέπουν τις εταιρείες και τους
οργανισμούς, καθώς και των
στρατηγικών τους στόχων.

«Οι εταιρείες που θα
προσφέρουν το 

serious game, 
θα πετύχουν για το

προσωπικό τους καλύτερη
ενημέρωση για τους SDGs
και τα κοινωνικά θέματα,
καθώς και την κατανόηση
των δράσεων ΕΚΕ και της
αναγκαιότητας ύπαρξης

εταιρικής ταυτότητας»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗSERIOUS GAME

Παίζουμε και

μαθαίνουμε

για τους SDGs

Σας ενδιαφέρει να εκπαιδεύσετε

το προσωπικό της εταιρείας σας

στους SDGs και στη στρατηγική

σημασία της εταιρικής

κοινωνικής ευθύνης; 

 

ΚΑΤΕΒAΣΤΕ ΤΩΡΑ

ΤΟ SERIOUS GAME

ΤΟΥ 

SMALL BUDDIES

“CSR MANAGER”

Σας κινητοποιεί από προσωπικό

ενδιαφέρον να παίξετε και να

μάθετε για τους SDGs;

Θέλετε να συνδυάσετε τις

δράσεις του οργανισμού σας

με τους Στόχους Βιώσιμης

Ανάπτυξης;

 

Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ SERIOUS GAME 

"CSR MANAGER" ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ!
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Challedu.CSRManager
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Challedu.CSRManager
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Challedu.CSRManager
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Challedu.CSRManager
https://bit.ly/36C1Z6p


SERIOUS GAME

ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΟΥ SERIOUS GAME

Μόλις έχεις αναλάβει τη θέση του υπεύθυνου για την
επιλογή δράσεων χορηγίας στο τμήμα εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης (CSR). Ο υπολογιστής σου είναι
γεμάτος με χορηγικά αιτήματα, προτάσεις για δράσεις
ΕΚΕ και e-mail που έχουν στείλει οργανισμοί που
δουλεύουν πάνω σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά
θέματα. Εσύ θα πρέπει να κάνεις τις κατάλληλες
επιλογές για να αυξήσεις τον κοινωνικό αντίκτυπο της
εταιρείας σου με συνέπεια στη στρατηγική που έχει
χαράξει. Πρώτα από όλα ...

Χάραξη στρατηγικής
Ποιοι είναι οι πυλώνες που θέλω να υποστηρίξει η
εταιρεία; 
Περιβάλλον; Εκπαίδευση; Διαβίωση; Οικονομία; Υγεία;
Δικαιώματα; 
Θα στηρίξω αρκετά την Εκπαίδευση (2 αστεράκια) και
επίσης τα δικαιώματα (1 αστεράκι).

Γιατί να οργανώσετε μια δράση εκπαίδευσης για το
προσωπικό του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ μέσα από το serious game;

Παρόλο που το serious game στοχεύει κυρίως στις
εταιρείες, είναι σημαντικό οι οργανισμοί τόσο του
δικτύου Small Buddies όσο και ευρύτερα οι οργανισμοί
της κοινωνίας των πολιτών, να αποκτήσουν μια κοινή
γλώσσα με τις εταιρείες. Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης
είναι το κομβικό σημείο ανάμεσα σε εταιρείες,
οργανισμούς, πολίτες και πολιτεία.

Παίζοντας το παιχνίδι, τόσο οι κύριοι εκπρόσωποι του
οργανισμού όσο και τα μέλη αποκτούν γνώσεις σχετικά με
την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τους στόχους βιώσιμης
ανάπτυξης που τους είναι πολύτιμες για τη χάραξη
στρατηγικών συνεργασιών με εταιρείες με στόχο τη
βιώσιμη ανάπτυξη.

Μόλις έχεις αναλάβει τη θέση του
υπεύθυνου για την επιλογή δράσεων

χορηγίας στο τμήμα Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης (CSR)
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Γιατί να οργανώσετε μια δράση
εκπαίδευσης για το προσωπικό της
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μέσα από το serious game;

Η εκπαίδευση του προσωπικού είναι
μια από τις πιο σημαντικές για την
εταιρεία δράσεις εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης. Το serious game μπορεί να
δώσει έναν διαφορετικό τόνο στην
εκπαίδευση του προσωπικού,
προσφέροντας το αίσθημα της χαράς
και της ικανοποίησης σε κάθε παίκτη. 

Επιπλέον, κάθε παίκτης μπορεί να
συνεχίζει να παίζει το serious game και
εκτός εκπαίδευσης μέσα από το
smartphone ή το tablet του. Επίσης,
μέσα από το serious game κάθε παίκτης
μπορεί να διαμορφώσει τη δική του
εταιρική κοινωνική στρατηγική, η
οποία σε συνδυασμό με όλους τους
άλλους παίκτες μπορεί να καθοδηγήσει
και την εταιρεία ως προς το τι
ευαισθητοποιεί και ενδιαφέρει
περισσότερο τους εργαζόμενούς της.



SER
IOUS

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Αφού ορίσω τη στρατηγική, ήρθε η ώρα
να επιλέξω κάποια πρόταση ώστε να
την υλοποιήσω σε συνεργασία με
κάποιον οργανισμό της κοινωνίας των
πολιτών.
Ας δω λοιπόν στον υπολογιστή τα
email μου για σχετικές προτάσεις
συνεργασίας…. “Αποκατάσταση
υδάτινων οικοσυστημάτων” … Χμ, δεν
είναι σχετικό με τη στρατηγική μου,
σκέφτεσαι.
“Ενισχυτική διδασκαλία μαθητών από
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες”... Αυτό
φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Ταιριάζει
σίγουρα και με τη στρατηγική για την
Εκπαίδευση. Θα το επιλέξω να το
υποστηρίξουμε με 120% επί του ποσού
χρηματοδότησης που ζητάει ο
οργανισμός.  “Αύξηση γυναικών σε
θέσης ευθύνης”… Ενδιαφέρον και αυτό.
Εντάσσεται στη στρατηγική μας για τα
δικαιώματα. Θα το υποστηρίξω και
αυτό με 100%.

Ένα νέο report!
Για να δω. Ο οργανισμός που υλοποιεί
το έργο μάς έστειλε ένα σύντομο
report. “Ναι, καλά σκέφτηκα ότι τα έργα
αυτά ήταν σε αντιστοιχία με τη
στρατηγική που χάραξα στην πολιτική
της εταιρίας για Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη! 

A-ha! Βλέπω στο report και τους
συγκεκριμένους Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης που υποστήριξε η
εταιρεία μέσω της υλοποίησης αυτού
του έργου. Εξαιρετικά! Επίσης, κέρδισα
πόντους εμπειρίας! Θα καταφέρω να
ανέβω επίπεδο!”
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Καινούριο Training! 
Ευκαιρία να μάθω περισσότερα για κάθε Στόχο Βιώσιμης
Ανάπτυξης. Έχει ξεκλειδωθεί ο στόχος 4 για την Ποιοτική
εκπαίδευση και ο στόχος 5 για την Ισότητα φύλων. 
Ας επιλέξω τον στόχο 4 να μάθω περισσότερα. Χμ! 

Ενδιαφέρουσα παρουσίαση, για να δούμε τώρα τι έμαθα!... 

SERIOUS GAME

Τα πήγα εξαιρετικά! Απάντησα σωστά και στα 3 ερωτήματα
του ερωτηματολογίου και κέρδισα έξτρα πόντους
εμπειρίας. Ωπ, τι είναι αυτό; Χμ.. 

Networking! 
Ενδιαφέρον αυτό. Για να δούμε τι κάνει! Ένας νέος
οργανισμός της κοινωνίας των πολιτών. Με κύριο έργο
την εκπαίδευση. Θα ήταν καλό να επικοινωνήσουμε για να
μάθουμε περισσότερα για το έργο του!
Aαα! Νέες προτάσεις. Ο νέος οργανισμός φαίνεται δεν
έχασε χρόνο και μου έστειλε νέες προτάσεις, σύμφωνα με
τη στρατηγική της εταιρείας. Βραβείο καινοτομίας!
Καθώς υποστήριξα οργανισμούς με καινοτόμο δράση,
κέρδισα επιπλέον πόντους! Δεν το περίμενα! Εξαιρετικό! 



GAM
INGΠαρουσίαση λέει, στην ομάδα της εταιρείας.

Για να δούμε πώς θα τα πάω στο θέμα
“Δράσεις ΕΚΕ σχετικές με το περιβάλλον”. Θα
επιλέξω να βάλω το “τη γεωργία και την
αγροτοδιατροφή” και το “τη βιώσιμη
ενέργεια, το νερό και την αποχέτευση” στην
παρουσίαση. Για να δούμε πώς θα πάει.
Super! Η παρουσίαση άρεσε πολύ στην
εταιρεία και αύξησε τον ρυθμό έγκρισης/
επεξεργασίας των αιτημάτων
χρηματοδότησης και υλοποίησης των
δράσεων ΕΚΕ  του τμήματος Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης. Αν τα καταφέρω ξανά,
θα αυξήσω πολύ τη χρηματοδότηση και θα
μπορώ να υποστηρίζω περισσότερες
προτάσεις. 

Εγγραφείτε στο
Newsletter και το 

E-magazine του έργου
για να ενημερώνεστε
πρώτοι για όλες τις

εξελίξεις.

Πώς μπορώ να οργανώσω μια τέτοια δράση;
Η πρώτη έκδοση του serious game είναι
εδώ για να την κατεβάσετε και να παίξετε! 

Συγκεκριμένα, για τις εταιρείες από το
φθινόπωρο θα διοργανωθούν από το
δίκτυο Small Buddies παρουσιάσεις και
εργαστήρια για την εκπαίδευση του
προσωπικού τους μέσα από το παιχνίδι.

Τα εργαστήρια αυτά θα οργανωθούν
ανάλογα με τις συνθήκες με φυσική
παρουσία ή διαδικτυακά. Στις εταιρίες θα
αποσταλούν προσκλήσεις για τη συμμετοχή
τους, ενώ μπορούν σε επικοινωνία μαζί μας
να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους και
αυτόνομα, παίζοντας το serious game.
Εγγραφείτε στο Newsletter και το 
E-magazine του έργου για να ενημερώνεστε
πρώτοι για όλες τις εξελίξεις.

Για οποιαδήποτε
επιπλέον πληροφορία,

παρακαλούμε
επικοινωνήστε μαζί μας.
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Κέρδισε επιτεύγματα με βάση τους δείκτες σε διάφορους τομείς 
των συνεργαζόμενων οργανισμών

https://bit.ly/SB-Newsletter-Subscribe
https://bit.ly/SB-Newsletter-Subscribe
http://smallbuddies.net/


Η αλήθεια που ΕΨΑχνες
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Παράλληλα με την
επαγγελματική της
σταδιοδρομία και τις Διεθνείς
Διακρίσεις της Εταιρείας ΕΨΑ,
είναι πάντα εκεί, σε κάθε
αθλητική και πολιτιστική
πρωτοβουλία στο Βόλο, το
Πήλιο, τη Μαγνησία και όλη την
Ελλάδα! Την συναντάμε παντού,
στο Χιονοδρομικό στα Χάνια
Πηλίου, να κατεβαίνει τη μαύρη
διαδρομή σαν άνεμος, αλλά και
σε νίκες σαν μέλος της εθνικής
ομάδας SUP (Stand Up Paddling)!
Σίγουρα ξέρει να θέτει στόχους
και να τους κατακτά. 

Η έδρα της Εταιρείας στην Αγριά,
εκεί που ξεκίνησε η ΕΨΑ το
πρώτο παγοποιείο, ένα
τοπόσημο για την περιοχή και
την ιστορία της, διατηρημένο με
σεβασμό στην παράδοση, την
τοπική αρχιτεκτονική, το ήθος,
τις αρχές και τις αξίες. Ένα
ζωντανό μουσείο, μια οικογένεια
που συνδέει και υποστηρίζει την
τοπική κοινωνία, αλλά
ταυτόχρονα αντιμετωπίζει με
επιτυχία τις προκλήσεις του
σύγχρονου επιχειρηματικού
στίβου: καινοτομία, αιωνόβιο
brand, υψηλή ποιότητα, άρτια
τεχνογνωσία και δροσερές,
φρέσκες ιδέες!

Η Εταιρεία ΕΨΑ έχει
μακρόχρονη και σταθερή
πορεία στην Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη. Ενδεικτικά
αναφέρουμε εκατοντάδες
χιλιάδες λίτρα αναψυκτικών και
χυμών που διαθέτει ετησίως για
κοινωνικούς σκοπούς, τη
συνεργασία με το πρόγραμμα
'ΜΠΟΡΟΥΜΕ', τη συνεργασία με
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τα
προγράμματα Magnathlon,
Message in a bottle,
εκπαιδευτικές δράσεις στην
Ανακύκλωση, κ.λπ. 

S.B.: Το 2020, συμμετείχατε σε
πολλές ενέργειες ΕΚΕ μέσα από
την πρωτοβουλία «Ελλα-δικά
μας». Τι σημαίνει για εσάς ΕΚΕ
(CSR); Από ποιους αποτελείται η
ομάδα σας για τα θέματα CSR; Ποια
είναι η στρατηγική σας σε θέματα
CSR την επόμενη δεκαετία;
Π.Τ: Σε μια τόσο παλιά και αμιγώς
ελληνική εταιρεία, είναι λογικό η
ΕΚΕ να βρίσκεται στις πρώτες
προτεραιότητες. Δεν είναι κάτι
που το κάνουμε για να
φαινόμαστε “trendy”, είναι μέσα
στο DNA της ΕΨΑ. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

νωρίζουμε την Πένυ

Τσαούτου κοντά δύο

δεκαετίες. Aπό το

2004 κατέχει τη

θέση Διευθύνουσας

Συμβούλου και Yπεύθυνης

Εξαγωγών στην οικογενειακή

επιχείρηση ΕΨΑ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΨΥΓΕΙΩΝ ΑΓΡΙΑΣ) Α.Ε στην

Αγριά Βόλου. 

Γ



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Π.Τ: Από τους 17 Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχουν
θέσει τα Ηνωμένα Έθνη, δεν
εμπίπτουν όλοι στο πεδίο
δράσης της ΕΨΑ. Προφανώς μας
αφορά η βιώσιμη ανάπτυξη και
παραγωγή, οι δράσεις για την
αντιστροφή της κλιματικής
αλλαγής και η χρήση «πράσινης»
ενέργειας. Προς αυτήν την
κατεύθυνση, στηρίζαμε και
στηρίζουμε τη γυάλινη
επιστρεφόμενη φιάλη σαν την
πιο οικολογική συσκευασία που
επιβαρύνει ελάχιστα το
περιβάλλον. Μπορεί ο
καταναλωτής στην πλειοψηφία
να επιλέγει ακόμη τις πλαστικές
φιάλες PET, αλλά η ΕΨΑ
παραμένει και στο ράφι του
Σούπερ Μάρκετ και με τη
γυάλινη συσκευασία.
Υποστηρίζουμε μέσα από τη
λειτουργία τις παραγωγικές
αρχές μας και τις δράσεις μας
στους Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης: 3,4,7,8,9,12,13 και 17.
Εννοείται ότι παραμένει το
ενδιαφέρον μας να στηρίζουμε
διάφορες δράσεις ΕΚΕ εντός της
ελληνικής επικράτειας.

Π.Τ.: Είναι αρκετά «βαρύ» για μια
παραγωγική εταιρεία να κλείνει
έναν αιώνα λειτουργίας. Σίγουρα
θα το γιορτάσουμε ξεχωριστά
και έχουμε αρχίσει ήδη να
καταγράφουμε ιδέες για τις
ενέργειες του 2024. Σκεφτόμαστε
να κυκλοφορήσουμε κάποια
συλλεκτική συσκευασία, ίσως και
ένα ιδιαίτερο προϊόν μόνο για τα
100 χρόνια. Ελπίζουμε το 2024
να συμπέσει και με άλλους
στόχους, όπως η αποκλειστική
χρήση «πράσινης ενέργειας»
στην παραγωγή της ΕΨΑ, η
χρήση ανακυκλωμένου ΡΕΤ στις
φιάλες, κ.λπ.

Για να είμαι ειλικρινής, το όραμά
μας δεν φτάνει μέχρι το 2024 –
αυτό θα πρέπει να απασχολήσει
τις επόμενες γενιές στην
οικογένεια της ΕΨΑ. Αν
θελήσουμε να δούμε στην
κρυστάλλινη σφαίρα για το 2050,
εκεί οραματιζόμαστε την ΕΨΑ
πολύ μεγαλύτερη, με σημαντική
παρουσία εκτός συνόρων και
προϊόντα σε κατηγορίες που
τώρα δεν γνωρίζει καν.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Για την επόμενη
δεκαετία η στρατηγική

μας είναι να
εστιάσουμε ακόμη

περισσότερο σε
θέματα CSR, δίνοντας
πολύ μεγάλη σημασία

στην προστασία του
περιβάλλοντος, καθώς

και στην κυκλική
οικονομία».

Όσο μας επιτρέπουν οι συνθήκες,
προσφέρουμε αναψυκτικά και
χυμούς και συμμετέχουμε σε
διάφορες δράσεις. Η ομάδα που
ασχολείται με τα θέματα CSR είναι
η ομάδα του μάρκετινγκ της ΕΨΑ,
αλλά συμμετέχει ενεργά και η
διοίκηση. Για την επόμενη
δεκαετία η στρατηγική μας είναι
να εστιάσουμε ακόμη περισσότερο
σε τέτοια θέματα, δίνοντας πολύ
μεγάλη σημασία στην προστασία
του περιβάλλοντος καθώς και
στην κυκλική οικονομία.

S.B.: Ποιους από τους Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) έχει
θέσει και υποστηρίζει η ΕΨΑ με
δράσεις ΕΚΕ (CSR);

S.B.: Το 2024 η εταιρεία θα
συμπληρώσει 100 χρόνια από την
ίδρυσή της. Τι σκέφτεστε για τη
χρονιά αυτή και ποιο το όραμά
σας για τα επόμενα 100 χρόνια;



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Π.Τ.: Όπως και στις περισσότερες
εταιρείες, έχουν αλλάξει πολλά.
Το lockdown εξαφάνισε ένα
σημαντικό κομμάτι του ετήσιου
τζίρου της εταιρείας, ενώ
παράλληλα άλλαξαν όλες οι
καθημερινές μας συνήθειες.
Ευτυχώς ο ζεστός καιρός βοήθησε
την κατανάλωση αναψυκτικών,
ενώ θετικά κινήθηκαν και οι
εξαγωγές – ειδικά στις χώρες που
είχαμε παρουσία στο
λιανεμπόριο.
Πολύ θετικό επίσης είναι το
γεγονός ότι ο Έλληνας
καταναλωτής εκτίμησε
περισσότερο τα ελληνικά
προϊόντα μέσα στην πανδημία,
γιατί συνειδητοποίησε ότι
στηρίζοντας τις αμιγώς ελληνικές
εταιρείες στηρίζει τελικά τον
εαυτό του. Αυτός είναι και ένας
από τους στόχους της
πρωτοβουλίας Ελλα-δικά μας, από
τα ιδρυτικά μέλη της οποίας
υπήρξε και η ΕΨΑ.

Π.Τ.: Νομίζω ότι αυτό είναι
εύκολο – όσο «κλισέ» ήταν παλιά
η απάντηση «Παγκόσμια
Ειρήνη» στα καλλιστεία! Εύχομαι
λοιπόν να αποτελέσει σύντομα
παρελθόν η πανδημία της Covid-
19 και να επανέλθει όλος ο
κόσμος στην κανονικότητα.
Επίσης, να εξακολουθήσουμε να
θυμόμαστε ότι ορισμένα απλά
πράγματα αρκούν για να
ομορφύνουν τη ζωή μας.
Ευχαριστώ πολύ!

Οπτικό υλικό από:
https://www.thegreekfoundation.com/on-camera/penny-tsaoutou-epsa-combines-tradition-
quality-and-innovation
Direction & Post Production: Vassilis Tsapopoulos
Director of Photography-Camera: Andreas Stanotas
Interview: Yorgos Mitropoulos
Project Manager: Fotini Dafoti
via LoveGreece.com

S.B.: Τι έχει αλλάξει για την ΕΨΑ
μέσα στην πανδημία;

S.B.: Μια προσωπική ευχή για
την Ελλάδα και την
ανθρωπότητα.

«Είναι πολύ θετικό 
το γεγονός ότι 

ο Έλληνας
καταναλωτής

εκτίμησε περισσότερο
τα ελληνικά προϊόντα
μέσα στην πανδημία,

γιατί συνειδητοποίησε
ότι στηρίζοντας 

τις αμιγώς 
ελληνικές εταιρείες,

στηρίζει τελικά 
τον εαυτό του».

Καινοτομία, αιωνόβιο brand, υψηλή ποιότητα, άρτια
τεχνογνωσία και δροσερές φρέσκιες ιδέες

https://www.thegreekfoundation.com/on-camera/penny-tsaoutou-epsa-combines-tradition-quality-and-innovation
http://www.lovegreece.com/


SDGs APP & ACTIVITIES
To Starways to SDGs https://stairwaytosdg.eu/el
είναι ένα website και application που δίνει τη
δυνατότητα σε μεμονωμένους ανθρώπους ή
εκπαιδευτικούς να βρουν δράσεις που μπορούν
να πραγματοποιήσουν για να υποστηρίξουν
τους 17 Στόχους Βιώσιμης ανάπτυξης. Πλούσιο
υλικό με δραστηριότητες ανά SDG μπορει
κανεις να βρει στη σελίδα με τα Activities:
https://stairwaytosdg.eu/el/δράσεις 
Το περιεχόμενο παρέχεται και στην ελληνική
γλώσσα.

Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ SDGs https://sdg.guide
για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που
έχει υλοποιήσει το UN SDSN
Η WBCSD είναι μια εταιρεία που παρέχει εδώ
και κάποιες δεκαετίες τρόπους, μεθόδους και
εργαλεία για να ενσωματώσουν στο
επιχειρηματικό τους πλάνο τους 17 Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Στον σύνδεσμο https://sdghub.com/resources/
μπορείτε να βρείτε έναν μεγάλο κατάλογο από
εργαλεία, reports, οδηγούς που θα σας
βοηθήσουν να συνδέσετε την εταιρεία ή τον
οργανισμό σας με τους SDGs. 
Ωστόσο στον σύνδεσμο
https://sdghub.com/sdgs-wbcsd/ μπορείτε να
βρείτε τα πιο βασικά εργαλεία από το 2015
μέχρι σήμερα!

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ SDG FUND ΜΕ CASE STUDIES
https://www.sdgfund.org/universality-and-sdgs 
Ένας ακόμα οδηγός στην πορεία προς τη
σύνδεση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
με τους στόχους, το επιχειρηματικό πλάνο και
την εταιρική κουλτούρα της εταιρείας έρχεται
από το έργο SDG Fund. Ο οδηγός εμπεριέχει
και Case studies από διάφορες εταιρείες που
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως
παραδείγματα - πρότυπα.

DANDONE ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Κοιτάζοντας την ιστοσελίδα της εταιρείας
Dandone https://www.danone.com/impact/un-
sustainable-developement-goals.html μπορεί
κάποιος να διακρίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος
της αφορά στον αντίκτυπο που έχει η εταιρεία
στην κοινωνία και το περιβάλλον και λιγότερο
στην προβολή των προϊόντων της. Το γεγονός
αυτό δείχνει πόσο έντονα συνδεδεμένο είναι το
επιχειρηματικό πλάνο της εταιρείας με τους
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, που υποστηρίζει
και τον αντίκτυπο που συνολικά έχει. 

SDGs REPORT ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ
Ένα σχολείο στην Ινδία ήταν το πρώτο που
εξέδωσε report για τους Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης που υποστηρίζει μέσα από τις
δράσεις του! Τροφή για σκέψη για τα δικά μας
εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολεία!
https://democraticjagat.com/news-
post/4242/goa-institute-of-management-first-
indian-b-school-to-publish-their-sdg-best-
practices-on-the-international-sdg-dashboard

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ E-COURSE ΓΙΑ ΤΑ SDGS
Θέλετε να παρακολουθήσετε ένα διαδικτυακό
E-course για τους SDGs και την εφαρμογή
τους; Εδώ: https://learning.uclg.org/module1/
μπορείτε να εγγραφείτε δωρεάν και να μάθετε
τι είναι οι SDGs, πώς μπορείτε να τους
ενσωματώσετε στον σχεδιασμό του
οργανισμού σας, πώς να μετρήσετε τον
αντίκτυπο, αλλά και να συνδεθείτε με άλλους
φορείς της κοινωνίας.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΚΑΛΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Small Buddies | 23

https://www.danone.com/impact/un-sustainable-developement-goals.html
https://stairwaytosdg.eu/el
https://www.danone.com/impact/un-sustainable-developement-goals.html
https://stairwaytosdg.eu/el/%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
https://www.danone.com/impact/un-sustainable-developement-goals.html
https://www.danone.com/impact/un-sustainable-developement-goals.html
https://democraticjagat.com/news-post/4242/goa-institute-of-management-first-indian-b-school-to-publish-their-sdg-best-practices-on-the-international-sdg-dashboard
https://sdg.guide/
https://www.sdgfund.org/universality-and-sdgs
https://learning.uclg.org/module1/
https://stairwaytosdg.eu/el
https://www.danone.com/impact/un-sustainable-developement-goals.html
https://sdg.guide/
https://sdg.guide/
https://sdg.guide/
https://sdg.guide/
https://sdg.guide/
https://sdg.guide/
https://sdghub.com/resources/
https://sdghub.com/sdgs-wbcsd/
https://www.sdgfund.org/universality-and-sdgs
https://www.sdgfund.org/universality-and-sdgs
https://www.sdgfund.org/universality-and-sdgs
https://www.danone.com/impact/un-sustainable-developement-goals.html
https://www.danone.com/impact/un-sustainable-developement-goals.html
https://democraticjagat.com/news-post/4242/goa-institute-of-management-first-indian-b-school-to-publish-their-sdg-best-practices-on-the-international-sdg-dashboard
https://democraticjagat.com/news-post/4242/goa-institute-of-management-first-indian-b-school-to-publish-their-sdg-best-practices-on-the-international-sdg-dashboard
https://democraticjagat.com/news-post/4242/goa-institute-of-management-first-indian-b-school-to-publish-their-sdg-best-practices-on-the-international-sdg-dashboard
https://learning.uclg.org/module1/
https://learning.uclg.org/module1/
https://learning.uclg.org/module1/
https://learning.uclg.org/module1/


ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ειδική έμφαση δίνουμε στη δημιουργία μεθόδων
και παιχνιδιών για την ενδυνάμωση, ένταξη,
συμπερίληψη, κοινωνικοποίηση ανθρώπων από
ευάλωτες ομάδες, όπως άνθρωποι με αναπηρίες,
ηλικιωμένοι, άνθρωποι με προβλήματα υγείας,
μετανάστες, πρόσφυγες, και ευρύτερα άνθρωποι
που υφίστανται διακρίσεις. 

Καταπολεμώντας τα έμφυλα στερεότυπα
μέσα από παιχνίδια

- FLYIE -Female Legends of Youth Innovative
Entrepreneurship

Η ομάδα μας 
Τα μέλη της ομάδας μας είναι ερευνητές, game-
designers, developers, γραφίστες, ψυχολόγοι και
εκπαιδευτικοί που στοχεύουν στην ολιστική
προσέγγιση του παιχνιδιού ως μεθόδου
ενδυνάμωσης ευάλωτων και μη ομάδων
πληθυσμού.

Ενδεικτικά έργα μας: 

Μέσα από 4 πανευρωπαϊκά έργα Erasmus+ που
αφορούν την καταπολέμηση των στερεοτύπων
στους τομείς της επιστήμης και της καινοτόμου
επιχειρηματικότητας, έχουμε σχεδιάσει
παιχνίδια (επιτραπέζια, digital, μυστηρίου) με
στόχο την ενδυνάμωση των νέων γυναικών και
μαθητριών

- FEMALES-Female Legends of Science 
- DIGIT4EQUALITY
- FEMSTEAM

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η εκπαίδευση

πιστεύουμε ότι

αποτελεί την

κινητήριο δύναμη

για θετική αλλαγή
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Οι δράσεις μας έχουν δύο κύριες κατευθύνσεις:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Η εκπαίδευση πιστεύουμε ότι αποτελεί την
κινητήριο δύναμη για θετική αλλαγή σε
προσωπικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό
επίπεδο. Τα έργα που αναπτύσσουμε σε αυτόν τον
άξονα αφορούν τα STEAM, τον πολιτισμό, το
περιβάλλον, την επιχειρηματικότητα, την
προσωπική ανάπτυξη και άλλους σημαντικούς
τομείς της καθημερινότητας. Μέσα από άτυπες
μορφές, game-based εκπαίδευσης, στοχεύουμε
στην ενδυνάμωση και την καινοτόμο σκέψη τόσο
των παιδιών όσο και των ενηλίκων.

CHALLEDU είναι ένας μη

κερδοσκοπικός οργανισμός που

πρωτοπορεί στην έρευνα και

ανάπτυξη εξειδικευμένων παιχνιδιών

(serious games) με κοινωνικούς και

εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Από το πρόγραμμα "Μικροί επιστήμονες"
 σε συνεργασία με τα Ανοιχτά σχολεία 

Ένα serious game του έργου ID GAMES 
στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

http://challedu.com/flyie/
http://challedu.com/females/
http://challedu.com/digi-4-equality/
http://challedu.com/femsteam-mysteries/


Eξαιρετική σημασία  έπαιξαν στην ανάπτυξή
μας ως μικρού  και νέου οργανισμού, δυο
δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από τη
VODAFONE και τη EUROBANK. 
Η ομάδα μας διακρίθηκε στο πρόγραμμα “World
of difference” της VODAFONE το 2018 και έτσι
καταφέραμε να αποκτήσουμε τον πρώτο μόνιμο
εργαζόμενό μας, επιτυγχάνοντας παράλληλα να
παρέχουμε δωρεάν σε πάνω από 3000 μαθητές,
-τριες τα 4 εκπαιδευτικά προγράμματά μας.
Επίσης, δημιουργήσαμε 2 interactive e-books με
παιχνίδια. 

Συνέχεια στο έργο μας έδωσαν το ΤΙΜΑ
Κοινωφελές Ίδρυμα, το πρόγραμμα Σημεία
στήριξης (Ίδρυμα Λάτση), το Ίδρυμα Μποδοσάκη,
το πρόγραμμα Active citizens funds, καθώς και
ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ .

Νωρίτερα, είχαμε ενταχθεί στο EGG και
εξασφαλίσαμε την υποστήριξη της EUROBANK για
το Bridge game jam στην Αθήνα, δίνοντάς μας τη
δυνατότητα να διοργανώσουμε την πιο μεγάλη
μέχρι σήμερα εκδήλωσή μας, με πάνω από 300
συμμετέχοντες.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Το παιχνίδι ως μέσο ένταξης ευάλωτων ομάδων

- GOLD 

Το παιχνίδι μυστηρίου ως εκπαιδευτικό
εργαλείο γύρω από την πολιτιστική
κληρονομιά

Αντίστοιχα η ομάδα μας συμμετέχει σε εθνικά και
πανευρωπαϊκά έργα, με στόχο την ένταξη και
ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων. 
- Legends of Disability
- ID games 

- BRIDGE 
- Μυστήριο στο Γηροκομείο
- ABI-games
- ID games 
- ΤOUR FR(I)END 
- Periegisis

Για την ομάδα μας, ο πολιτισμός αποτελεί έναν
βασικό κορμό του έργου μας, τόσο γιατί τα ίδια τα
παιχνίδια είναι ένα στοιχείο πολιτισμού όσο και
γιατί περιέχουν μέσα τους πολιτιστικά στοιχεία.
Ενδεικτικά έργα:
- Detective stories και Παιχνίδι μυστηρίου στα
Ματωμένα χώματα / Αθήνα πρωτεύουσα βιβλίου
2018
- “Ο εφιάλτης της λάμιας” και “Μυστήριο στον
Πράσινο πλανήτη” / σε συνεργασία με τον εκδοτικό
οίκο Μεταίχμιο
- Μυστήριο στο Παγκράτι / ΥΠΠΟΑ
- Farewell-Anatolia ψηφιακό παιχνίδι / ΥΠΠΟΑ

Το ψηφιακό παιχνίδι στη νέα εποχή
Το ψηφιακό παιχνίδι κατακτά όλο και περισσότερο
έδαφος στη δουλειά μας, ειδικά μετά την πανδημία
του COVID-19. Η ομάδα μας πρωτοπορεί στη
δημιουργία εξειδικευμένων ψηφιακών παιχνιδιών
για εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και κοινωνικούς
σκοπούς. 
Eνδεικτικό είναι το serious game του έργου Inspire,
ενώ η παλέτα μας εμπλουτίζεται συνεχώς με
παιχνίδια όπως τα Canteen, Emotions, Zookeeper,
Farewell Anatolia, Αεροστατο, Του-του το τρένο των
συναισθημάτων, κτλ., που μπορείτε να βρείτε στον
σύνδεσμο εδώ.

Το ψηφιακό παιχνίδι κατακτά 
όλο και περισσότερο έδαφος 
στη δουλειά μας, ειδικά μετά 
την πανδημία της COVID-19. 25 | Small Buddies

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥCHALLEDU - inclusion | games | education

34
έργα με στόχο την
ενδυνάμωση και

εκπαίδευση 

5000+
μαθητές και
μαθήτριες

 
2000+

άνθρωποι από
ευάλωτες ομάδες 

 
500+

εκπαιδευτικοί και
επαγγελματίες

 

ΜΕΡΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Από το πρόγραμμα 
"Mυστήριο στο Γηροκομείο"

Από το πρόγραμμα 
"ABI GAMES"

Από το έργο 
"BRIDGE Game Jam"

http://challedu.com/gold/
http://challedu.com/legends-of-disabilities/
http://challedu.com/id-games/
http://challedu.com/id-games/
http://challedu.com/bridge/
http://challedu.com/mysthrio-sto-ghrokomeio/
http://challedu.com/abi-games/
http://challedu.com/id-games/
http://challedu.com/id-games/
http://challedu.com/tour-friend/
http://challedu.com/tour-friend/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Challedu.FarewellAnatolia
https://inspireyouth.eu/innovative-psychometric-serious-game/
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Challedu


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

To KROMA δίνει άλλον τόνο και 

χρωματίζει το γκρι στην κοινωνία

στο Social Dynamo, το οποίο είναι μία
πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη σε
συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων μέσω της
ομάδας συνΑθηνά, που εκφράζει το κοινό τους
όραμα για μια δυναμική κοινωνία των πολιτών. 
στο HIGGS (Higher Incubator Giving Growth &
Sustainability) που αποτελεί μια πρωτοβουλία
με στόχο την ενδυνάμωση μη κερδοσκοπικών
οργανώσεων ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα, μέσα από εκπαιδευτικά και
υποστηρικτικά προγράμματα και δράσεις που
πραγματοποιούνται στη σταθερή και μόνιμη
δομή των εγκαταστάσεών του. 

Το KROMA στελεχώνεται από μια μικρή και
έμπειρη ομάδα, καθώς και από εξωτερικούς
συνεργάτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Την ομάδα συμπληρώνουν οι εθελοντές, η
συνεισφορά των οποίων είναι εξόχως σημαντική. 
Τα μέλη & οι εθελοντές του KROMA έχουν
καταρτιστεί: 
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Ιδρύθηκε το 2017 με τη μορφή ΑΜΚΕ (Αστική Μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία).  Στα πρώτα χρόνια της
λειτουργίας του, για την οικονομική του βιωσιμότητα
στηρίχθηκε σε ιδία συμμετοχή και σε μεγάλο βαθμό
στην εθελοντική προσφορά. 
Το 2020 και το 2021, το έργο των ανθρώπων του KROMA
απέδωσε καρπούς, καθώς έλαβε την υποστήριξη του
Υπουργείου Πολιτισμού για την υλοποίηση σημαντικών
πολιτιστικών δράσεων Ψηφιακού Πολιτισμού και Άυλης
Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Στους σκοπούς και τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του
Φορέα για το 2022-2023, προστέθηκε η ανάδειξη νέων
καλλιτεχνών.

ο KROMA είναι ένας Διεθνής Κοινωνικός

Φορέας Πολιτισμού. Σκοπός του είναι να

προβάλει τον Ελληνικό Πολιτισμό 

σε όλον τον κόσμο και να ευαισθητοποιεί

το ευρύ κοινό για τα κοινωνικά

προβλήματα μέσω της Τέχνης. Τ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
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https://www.socialdynamo.gr/hosted_group/kroma/
https://higgs3.org/accelerator/#symmetexontes
http://www.kroma.gr/


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

17
τεύχη Ψηφιακού

Περιοδικού Τέχνης
“KROMA”

 
17

Εκπαιδευτικά
προγράμματα σε 400

παιδιά
 

5
Εικαστικές Εκθέσεις

“KROMA One-Off”  
60.000

Online followers 
και αναγνώστες 

4
Digital Media Awards

 
200

Παρουσιάσεις
Καλλιτεχνών

ΜΕΡΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Παράλληλα, ο Πολιτιστικός Φορέας
ΚROMA έχει υλοποιήσει 17
εκπαιδευτικά καλλιτεχνικά
προγράμματα για 400 παιδιά και
έχει οργανώσει 5 καλλιτεχνικές
εκθέσεις «KROMA One-Off: Εκθέσεις
μιας μέρας» με περίπου 2.500
επισκέπτες. 

Στο πλαίσιο της Art Athina 2019,
ανέπτυξε το πλούσιο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα “We are the future”,
σχεδιασμένο για παιδιά. Το ποσοστό
ικανοποίησης ήταν 95%.

Από το 2020, το KROMA συμμετέχει
ως εταίρος στο “Small Buddies”.

Οι μετρήσεις ικανοποίησης
προέρχονται από τις απαντήσεις στα
ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν
οι ενήλικες συνοδοί των παιδιών.
Τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν με
email και πληρούν όλες τις
προδιαγραφές GDPR.

Η μορφή του περιοδικού -παρότι
ψηφιακό- είναι σχεδιασμένη με βάση
τη λογική του έντυπου μέσου,
καθιστώντας το φιλικό προς τα άτομα
μεγαλύτερης ηλικίας με μικρότερη
τεχνολογική εξοικείωση. 

Ο βασικός πυλώνας των δράσεων του
KROMA, είναι το ψηφιακό περιοδικό
Τέχνης KROMA Art Magazine, το οποίο
εκδίδεται από το 2015 και η διανομή
του είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Διαβάζεται από χιλιάδες αναγνώστες
παγκοσμίως, έχει κατακτήσει την
κορυφή στα AppStores 10 χωρών
(Ελλάδα, Κύπρος, Βέλγιο, Κροατία,
Πολωνία, Κολομβία, Ουρουγουάη και
Φινλανδία) και έχει βραβευτεί με Digital
Media Award από τον πρώτο κιόλας
μήνα κυκλοφορίας του. Επίσης, έχει
φτάσει στο Top-10 (πρώτη δεκάδα) σε
44 χώρες όπως Γερμανία, Γαλλία,
Αυστρία, Μεξικό, Ρωσία, Ιταλία,
Ολλανδία, Κίνα και πολλές άλλες. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥKROMA - Διεθνής Πλατφόρμα Σύγχρονης Τέχνης & Πολιτισμού

Καλλιτεχνικό εκπαιδευτικό εργαστήριο ψηφιδωτού για παιδιά 
με εισηγήτρια την εικαστικό Λύδια Παπαδοπούλου.

To περιοδικό
KROMA
Magazine
έχει
κατακτήσει
το Νο.1 του
AppStore σε
10 χώρες

Το 95% των γονέων των 163 ωφελούμενων παιδιών δήλωσαν
ικανοποιημένοι με τη λειτουργία του Εκπαιδευτικού
Προγράμματος "We are the Future".

Η ομάδα του KROMA και οι εθελοντές της,
στη διεθνή Καλλιτεχνική Έκθεση Art Athina.
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http://kromamagazine.com/kroma-one-off/
http://kromamagazine.com/future-art-athina-2019-educational-program-kroma/
http://kromamagazine.com/
http://kromamagazine.com/kroma-number-one/


Ο ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της HeterArt είναι να να
δημιουργηθεί ένα πλαίσιο
διεθνούς συνεργασιών,
προσβάσιμο σε όλους, και να
ενθαρρύνει τους νέους να
συμμετέχουν σε αυτό. Η ΗeterArt
έμπρακτα εμπιστεύεται τους
νέους και η ενεργή συμμετοχή
τους σε όλες τις διαδικασίες
υλοποίησης κάθε έργου είναι η
κινητήρια δύναμη για το μέλλον.
Η ΗeterArt εμπνέεται από την
ιδιαιτερότητα των ατόμων και του
χώρου, και αποτελεί
«δημιουργική στέγη» για όλους. Η
HeterArt εντοπίζει και γεφυρώνει
κενά, χάσματα και δυσλειτουργίες
της σύγχρονης κοινωνίας μέσα
από δράσεις εκπαίδευσης και
συνηγορίας. H HeterArt σχεδιάζει
και προτείνει καινοτόμα,
δημιουργικά εργαλεία και καλές
πρακτικές στην Εκπαίδευση και
τον Πολιτιστικό Σχεδιασμό,
ανακαλύπτοντας σύγχρονες
διαδρομές μέσα από το αφήγημα
και τις ιστορίες των μελών της
ομάδας της.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Με όραμα 

την αναβάθμιση 

του Αστικού 

και του 

Πολιτιστικού Τοπίου
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Η Τέχνη απορροφά τους κραδασμούς, εξομαλύνει
τις αντιθέσεις και συνδυάζει διαφορετικούς
ρυθμούς. 

ΤΟ ΟΡΑΜΑ
Όραμά μας είναι η αναβάθμιση του Αστικού και
του Πολιτιστικού Τοπίου. Μέσα από τα
εκπαιδευτικά προγράμματα, αναζητεί λύσεις για
την αξιοποίηση πόρων και την επίλυση
κοινωνικών προβλημάτων. Αναζητεί καινοτόμες
λύσεις για τον Αστικό χώρο, ενισχύει την
πεποίθησή μας ότι η Τέχνη μπορεί να προκαλέσει
κοινωνική αλλαγή, να βελτιώσει την
καθημερινότητα, αλλά και να αλλάξει τον κόσμο. 

HeterArt σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις

εξοικείωσης με την Ετερότητα, αξιοποιώντας

πόρους που ήδη υπάρχουν, με στόχους η

Τέχνη να γίνει γέφυρα επικοινωνίας, την

αναβάθμιση του Πολιτιστικού Τοπίου και

την ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων. Η

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
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 Η HeterArt συμμετέχει σαν partner στο έργο
ECOSlight, ERASMUS+, LIGHTS2020

‘Traveling Art’ SNF/Artogether

 Συμμετοχές και διακρίσεις 

162dance meeting | sgt |4TH YOUNG
CHOREOGRAPHERS FESTIVAL| Onassis Foundation
Educational Business Awards 2017 
Best City Awards 2016, 17 
Fundathon 2017 
Ηράκλεια 2017 
Tech_noetic_art…οι επιστήμονες ακούν
Lost in Jazz Pelion

Music Technology4teens 

Εργαστήρια και δράσεις 
Nordic Urban Lab in Athens (see videos)
WA(L)KING ATHENS (see videos)
Creative movement and integration 

Body Percussion4kids/teens 
Piano4all 
...οι Τέχνες αλλιώς...|Myrtillo 
Celebrating Light
Our own city 
Rething human being – 17 SDgs
HXOTOΠΙΑ-ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΑ-ΗΧΟΓΡΑΜΜΕΣ visual
sound mapping
Oμάδες Φροντίδας

Η ιστορία μας
Η HeterArt δημιουργήθηκε και διακρίθηκε στο Ηack
The Camp της Στέγης το 2016. 
Μια ομάδα 10 παιδιών, 15-18 ετών από 5
διαφορετικές χώρες, μεταξύ των οποίων 6
ασυνόδευτοι ανήλικοι πρόσφυγες, έδειξαν πώς
επικοινωνούμε μέσα από την Τέχνη. 
Η HeterArt συμμετείχε στον β', γ', δ', κύκλο του
προγράμματος SOCIAL DYNAMO του Ιδρύματος
Μποδοσάκη και έχει συνεργαστεί για την υλοποίηση
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τις οργανώνεις
της Κοινωνίας των Πολιτών ‘Διαβάζω για τους Άλλους’,
Challedu, Kroma, Cyberno, My Artist και πολλές άλλες.

Το Μάρτιο του 2018 συμμετείχε στο Nordic Urban Lab
στο Helsinki και από τον Απρίλη του 2018 ο Trevor
Davies | Metropolis.dk είναι υπεύθυνος για το
mentoring της HeterArt στο SOCIAL DYNAMO. Το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαμορφώθηκε με τις
ιστορίες των μελών της, τις εικόνες, τους ήχους και τις
ψηφιακές αφηγήσεις από τους νέους που
συμμετείχαν μέχρι τώρα στις δράσεις.
Η HeterArt συμμετέχει σαν εταίρος στο έργο Small
Buddies που επιχορηγήθηκε από τον χρηματοδοτικό
μηχανισμό Active Citizen’s Fund και στο πρόγραμμα
Ηello Europe / Impact Scaling Accelerator της Αshoka. 

H HeterArt συντονίζει το Nordic Urban Lab in Athens
2020-21 και από τον Απρίλιο του 2018 έχει αναπτύξει
διάλογο μεταξύ των Βορείων χωρών και την Αθήνας
σε θέματα Πολιτιστικού Σχεδιασμού και Κοινωνικής
Καινοτομίας. 

To Νordic Urban Lab είναι ένα forum της πολιτιστικής
πλατφόρμας Metropolis:
Copenhagen 2014, Gothenburg 2016, Helsinki 2018.

Η Metropolis και η HeterArt συνεργάστηκαν και
διοργανώνουν το τέταρτο ‘Nordic Urban Lab’ στην
Αθήνα, έναν διάλογο ανάμεσα σε Έλληνες και Nordic
δημιουργούς, γύρω από τον ρόλο της Τέχνης και του
Πολιτισμού στη δημιουργία ανοιχτών, ζωντανών και
βιώσιμων πόλεων.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 Η HeterArt εντοπίζει και
γεφυρώνει κενά, χάσματα και

δυσλειτουργίες της σύγχρονης
κοινωνίας μέσα από δράσεις
εκπαίδευσης και συνηγορίας.  29 | Small Buddies

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥHeterArt
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https://www.onassis.org/whats-on/4th-young-choreographers-festival/
https://www.metropolis.dk/nordic-urban-lab-2020/
https://www.metropolis.dk/nordic-urban-lab-2020/
https://www.metropolis.dk/nordic-urban-lab-2020/


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΕΚΕ στο Myrtillo 

και ο αντίκτυπος στο έργο του

Η εταιρεία Floca Cafe παρείχε δωρεάν
εκπαίδευση του προσωπικού στο ξεκίνημα της
λειτουργίας μας. Οι άνθρωποι της εν λόγω
εταιρείας αφιέρωσαν μεγάλο μέρος του χρόνου
τους τόσο για την εκπαίδευση των εργαζομένων
όσο και για τη συνεργασία με τους ειδικούς
θεραπευτές, για τη συγγραφή και την υλοποίηση
του εγχειριδίου λειτουργίας.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη χορήγησε ποσό για να
αποκτηθεί σύστημα παραγγελιοληψίας, το οποίο
εξυπηρετεί τις ειδικές ανάγκες των εργαζομένων
μας στο μπαρ, οι οποίοι ως επί το πλείστον είναι
κωφοί.
Το ΤΙΜΑ Foundation, χορήγησε σημαντικό ποσό
για να πραγματοποιηθεί σημαντικό μέρος των
κατασκευαστικών εργασιών του πολυχώρου μας.
Η εταιρία Cyta Hellas χορήγησε το ηχοσύστημα,
εξοπλισμός απαραίτητος και πολύτιμος για το
μεγαλύτερο μέρος των εκδηλώσεων που έχουν
γίνει στον χώρο μας.

30 | Small Buddies

Σε όλο αυτό το έργο του ως τώρα, ήταν μεγάλης
σημασίας και βαρύτητας οι ενέργειες που έγιναν
από ιδιωτικές εταιρείες, ιδρύματα και δημόσιους
φορείς για τη στήριξή του. Σε αυτό το διάστημα,
δημιουργήθηκαν σχέσεις μόνιμης συνεργασίας –
αρωγής και άλλες που είχαν στόχο κάτι
συγκεκριμένο, απαραίτητο για την εύρυθμη
λειτουργία του πολυχώρου. Σε κάποιες
περιπτώσεις η ΕΚΕ ήταν οικονομικής φύσεως, σε
άλλες ήταν σε παρεχόμενα είδη, και σε άλλες σε
υπηρεσίες. 
Στο ξεκίνημά μας, δύο Ιδρύματα συνέβαλαν σε
μεγάλο βαθμό στην οικονομική στήριξη για την
απόκτηση πάγιου εξοπλισμού:

ο Myrtillo ξεκίνησε τη λειτουργία του

πριν από 7 χρόνια, το 2013. Περίοδος

διαρκούς προσπάθειας για βελτίωση

τόσο των συνθηκών εργασίας και

εκπαίδευσης των εργαζομένων του όσο

και των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Τ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ



Η Ολυμπία Οδός κάλυψε μέρος των
δαπανών αυτών, χορήγησε ηλεκτρολογικό
εξοπλισμό, τραπεζοκαθίσματα και
κάμερες ασφαλείας.
 
Η εταιρία εμπορίας καφέ Jacobs χορήγησε
εξοπλισμό απαραίτητο για τη διεξαγωγή
συνεδρίων, διευρύνοντας έτσι τις
δυνατότητες των παρεχόμενων
υπηρεσιών μας.
 
Από το 2016 η Εταιρεία παραγωγής και
εμπορίας εμφιαλωμένου νερού, ΕΤΑΝΑΠ
Σαμαριά χορηγεί το εμφιαλωμένο νερό,
το οποίο πωλείται στον χώρο μας,
συμβάλλοντας σημαντικά στη
βιωσιμότητά μας.
 
Σε όλη αυτήν την επταετή πορεία μας, η
επιμονή μας στο στόχο, η συνέπεια στις
αρχές και οι διαφανείς διαδικασίες μας,
μας έδωσαν τη δυνατότητα να έχουμε όλη
αυτήν τη στήριξη από φορείς του
Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα. Το μόνο
που πρέπει να κάνουμε είναι να
συνεχίσουμε να πορευόμαστε χωρίς
καμία παρέκκλιση από τον στόχο μας,
χωρίς να χάσουμε την πίστη μας και να
ευγνωμονούμε τόσο αυτούς όσο και τους
καθημερινούς μας μικρότερους χορηγούς,
τους πελάτες μας.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Από το ξεκίνημα της λειτουργίας μας η
εταιρεία Σήφη Πλυμάκη είναι δίπλα μας,
παρέχοντας premium τυροκομικά
προϊόντα, διαφοροποιώντας μας από τον
ανταγωνισμό και ενισχύοντας τη
βιωσιμότητά μας.  
 
Το 2016 είναι χρονιά ορόσημο για τον
οργανισμό μας, καθώς το Myrtillo είχε την
τιμή να δεχθεί την παραχώρηση των
κτιρίων στο πάρκο ΚΑΠΑΨ (έκτοτε Πάρκο
για το Παιδί και τον Πολιτισμό) από τον
Δήμο Αθηναίων. Σε αυτά τα όμορφα
κτίρια καταφέραμε να διπλασιάσουμε τον
αριθμό των επωφελούμενων
εργαζομένων μας και να λειτουργούμε
πλέον σε έναν μεγαλύτερο χώρο, με πολύ
περισσότερες δυνατότητες, απαλλαγμένοι
από τη σημαντική δαπάνη του ενοικίου. 
 
Κατά τη μεταφορά μας από παλαιότερο
κατάστημα στις νέες εγκαταστάσεις μας,
εταιρείες μάς στήριξαν με δαπάνες που
αφορούσαν τον μεγάλο όγκο των
κατασκευαστικών εργασιών που
απαιτούνταν. 

Στην
επταετή

πορεία μας,
η επιμονή

μας στον
στόχο,

η συνέπεια
στις αρχές

και οι
διαφανείς

διαδικασίες
μας, μάς

έδωσαν τη
δυνατότητα

να έχουμε
όλη αυτήν 
τη στήριξη

από φορείς
του

Ιδιωτικού
και

Δημόσιου
τομέα.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ(Κοιν.Σ.Επ.) Ειδικού Σκοπού (Ένταξης ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας) 



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

την Κουλτούρα και τις επιχειρηματικές αξίες της
εταιρείας
τις επιδράσεις της επιχειρηματικής της δραστηριότητας 
τις βασικές κοινωνικές ανάγκες 
τους παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

«ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ» από τη MYTILINEOS
Το 2016, η MYTILINEOS επαναπροσδιόρισε τον κοινωνικό της
ρόλο και προχώρησε στη διαμόρφωση ενός συστήματος
Διαχείρισης και Εφαρμογής της Κοινωνικής της Πολιτικής με
την ονομασία «ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ». Στρατηγικός σκοπός αποτελεί
η επιλογή δράσεων ΕΚΕ, σε κοινωνικούς τομείς που
συνδέονται με:

 
Το σύστημα αφορά σε ένα πλάνο και σε μια πλατφόρμα
υποβολής και διαχείρισης κοινωνικών αιτημάτων από
οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών προς την εταιρεία
για ενίσχυση των δράσεών τους. Βασικός στόχος της
πλατφόρμας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας αλλά και η
ποιοτική βελτίωση των πρωτοβουλιών και δράσεων Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης που αναλαμβάνει η εταιρεία.
 
Επιπλέον, μέσα από τη σελίδα «Sustainability Actions Map», η
εταιρεία αποτυπώνει την αξία των βασικών προγραμμάτων και
των δράσεων που έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί.

Γιατί τη θεωρούμε καλή πρακτική;
 
Ο κύριος λόγος που επιλέξαμε να παρουσιάσουμε αυτήν την πρακτική είναι ότι η εταιρεία έχει εμβαθύνει τόσο πολύ
στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και στους τρόπους που τους υποστηρίζει μέσα από τα πλάνα της και το
επιχειρηματικό της μοντέλο, που ήδη από το στάδιο της υποβολής αιτήματος από έναν οργανισμό της κοινωνίας των
πολιτών, ζητά να δηλώσει τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης που υποστηρίζει η δράση που αιτείται.

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ!
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ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

https://www.mytilineos.gr/el/viosimi-anaptiksi/embraktws/

https://www.mytilineos.gr/el/viosimi-anaptiksi/embraktws/


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 Scouts4SDGs_app
Το Scouts4SDGs_app αποτελεί μια πρωτοβουλία των
προσκόπων στην Ελλάδα σε συνεργασία με τη
Vodafone, με στόχο τη δημιουργία της πρώτης
εφαρμογής για κινητά και τάμπλετ, που θα
ενεργοποιεί και θα ενδυναμώνει μικρούς και
μεγάλους για δράσεις σχετικές με τους 17 Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Οι ενημερωτικές και εθελοντικές δράσεις θα
ταξινομούνται αντίστοιχα με τους στόχους, ενώ οι
χρήστες θα μπορούν να βρουν επιπλέον νέα και
δράσεις, αλλά και πληροφορίες για τους 17 Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης.

BRAVO sustainability awards
Το BRAVO αποτελεί έναν πολυσυμμετοχικό θεσμό
διαλόγου και ανάδειξης των πρωτοβουλιών που
υποστηρίζουν ένα βιώσιμο μέλλον, με βάση πρωτοπόρες
πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν τους 17 Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, κάθε χρόνο
συμμετέχουν περισσότεροι από 45.000 Ενεργοί Πολίτες,
160 Οργανισμοί με 250 πρωτοβουλίες, 350 εκπρόσωποι
ακαδημαϊκών, θεσμικών και κοινωνικών φορέων, που
απαρτίζουν τις επιστημονικές του επιτροπές, 230
σχολικές μονάδες με τη συμμετοχή περισσοτέρων από
20.000 μαθητές, με 670 προτάσεις για τη δημιουργία ενός
καλύτερου κόσμου.

Γιατί τη θεωρούμε καλή πρακτική;
 
Τα BRAVO awards ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στον
διάλογο και τη δράση με βάση τους 17 Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης όλων των φορέων και
μεμονωμένων ανθρώπων της κοινωνίας. Ο λόγος
που επιλέξαμε αυτήν την πρακτική είναι ακριβώς για
να αναδείξουμε τη σημασία της συνεργασίας και
συνέργειας όλων των φορέων της κοινωνίας στους
παγκόσμιους αυτούς στόχους, ώστε να επιτευχθούν. 

Γιατί τη θεωρούμε καλή πρακτική;
 
Μια εφαρμογή που δίνει τη δυνατότητα σε όλους να
γνωρίζουν αυτόματα για δράσεις σχετικά με τους
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και δίνει
ανατροφοδότηση στον χρήστη για τη δική του
συμβολή σε αυτούς, μέσα από τις δράσεις που
συμμετέχει, προσφέρει μια νέα δυναμική στην
καθημερινή υποστήριξη των στόχων και στη
δημιουργία μιας κουλτούρας.

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
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https://observatory.sustainablegreece2020.com/home/ https://scouts4sdgs.gr/sdgs-app/

επιλεγουμε και παρουσιαζουμε  
(πολυ) καλες πρακτικεσ εταιρικησ κοινωνικης ευθυνησ 

με βαση τους 17 στοχους βιωσιμησ αναπτυξησ

https://observatory.sustainablegreece2020.com/home/
https://scouts4sdgs.gr/sdgs-app/


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Σταυρόλεξο

σοβαρού

σκοπού

Φαίνεται παιχνιδάκι,

μέχρι να κολλήσεις στο

δέκα - οριζόντια!

Δοκίμασε τις γνώσεις σου

στην ορολογία της

βιωσιμότητας 

και της κοινωνικής

ευθύνης με αυτό 

το διασκεδαστικό κουίζ.

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ
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2.  Ονομάζονται σοβαρού σκοπού και έχουν ως
στόχο την εκπαίδευση με ευχάριστο τρόπο.
3.  Στην εικοστή θέση της Ε.Ε. κατατάσσεται η
Ελλάδα στη συνολική ...
9.  Σημαντικός είναι προς την κοινότητα ο ... των
οργανισμών που υλοποιούν δράσεις και
προγράμματα.
10.  Μόλις 65 από τους 300 βουλευτές.
12.  Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)
ιδρύθηκε στις 24 ... 1945.
14.  Ο 12ος SDG είναι: Υπεύθυνη κατανάλωση και
...
16.  50% των σωλήνων ΕΥΔΑΠ είναι
κατασκευασμένες από αυτό το απαγορευμένο
πλέον υλικό.
17.  Το ποσοστό της στους νέους στην Ελλάδα
ξεπερνά το 35%.
19.  Το «Μέλλον που ...» διακήρυξαν τα μέλη των
Ηνωμένων Εθνών τον Ιούνιο του 2012 στο Ρίο ντε
Τζανέιρο.
20.  Στην Ελλάδα τα είδη υπό την απειλή της είναι
περισσότερα από 15.000.

1.  Στην Ελλάδα, μόλις το 9,32% των καλλιεργειών.
4.  Βιώσιμες πόλεις και ... αποτελούν τον ενδέκατο
ΣΒΑ (Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης).
5.  Στην Ελλάδα αποτελεί κατά 55% το κύριο
καύσιμο παραγωγής ενέργειας.
6.  Εκεί συζητήθηκε για πρώτη φορά το θέμα του
περιβάλλοντος το 1972.
7.  Καλή υγεία και ... είναι ο τρίτος στόχος
βιώσιμης ανάπτυξης.
8.  1328 κιλά ... ανά κάτοικο παράγονται στην
Ελλάδα.
11.  Στόχος είναι να εξαλειφθεί η ... φτώχεια
(άνθρωποι που ζουν με κάτω από $1,25 την
ημέρα).
13.  Κρίση που έπληξε τον πλανήτη το 2020, πέρα
από την οικονομική και περιβαλλοντική.
15.  Οι 8 Αναπτυξιακοί Στόχοι της ... άνοιξαν τον
δρόμο για τους 17 Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης.
18.  Αυτή των Εθνών ήταν ο πρόδρομος του ΟΗΕ.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΘΕΤΑ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Δυσκολεύεσαι; Δες τις λέξεις του σταυρολέξου στη σελίδα 38

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 1



KIDS CORNER
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Κόψε τις κάρτες του παιχνιδιού στις διακεκομμένες γραμμές.

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

Φτιάξε το παιχνίδι

Παίξε το παιχνίδι

KIDS
CORNER

WHO IS WHO_SDG'S EDITION

Εξάλειψη 
της πείνας2



KIDS CORNER
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Ενδιαφέρεστε να μάθετε για τους
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης,

έναν όρο που ακούγεται όλο και
πιο συχνά σήμερα;

 
Αναζητάτε πώς να συνδυάσετε τη

μάθηση με τη διασκέδαση και
παράλληλα να αποκτήσετε

κοινωνική και περιβαλλοντική
κουλτούρα; 

 

ΤΩΡΑ 

ΥΠΑΡΧΕΙ

ΤΡΟΠΟΣ!
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Ένας

καλύτερος

κόσμος σε

ένα κλικ!
ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφείτε τώρα για να:

Ενημερώνεστε πρώτοι για το περιοδικό, με πλούσια ύλη και αποκλειστικές συνεντεύξεις

Λαμβάνετε το newsletter μας και να ενημερώνεστε για τους SDGs, την ΕΚΕ και πολλά άλλα

Μαθαίνετε όλα τα νέα, ακολουθώντας μας στα social media 

www.smallbuddies.net @smallbuddies @smallbuddiesnet @Small_Buddies company/small-buddies SmallBuddies

http://www.smallbuddies.net/
https://www.facebook.com/smallbuddies
https://www.facebook.com/smallbuddies
https://www.instagram.com/smallbuddiesnet/
https://twitter.com/Small_Buddies
https://www.linkedin.com/company/small-buddies
https://www.linkedin.com/company/small-buddies
http://bit.ly/SmallBuddiesYouTubeChannel
http://bit.ly/SmallBuddiesYouTubeChannel

