
E-MAGAZINE
ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 | ΤΕΥΧΟΣ 3

Το δίκτυο 
ΤΟ ΠΡΩΤΟ

ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ SMALL

BUDDIES



ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ;
 

Οι 17 Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) είναι σημαντικοί για όλες τις
χώρες, ώστε να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο περιβάλλον με ίσες ευκαιρίες

για όλους και με ειρήνη και δικαιοσύνη. 
 

Οι στόχοι αποτελούν μια κοινή γλώσσα μεταξύ των θεσμών, 
της πολιτείας, των επιχειρήσεων, της κοινωνίας και των οργανισμών

της κοινωνίας των πολιτών. 
Κάθε ένας από εμάς μπορεί να συμβάλει σε αυτούς, 
μέσα από τη δική του δράση ή συλλογικές δράσεις.



*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.

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


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


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
σχεδόν ολοκληρωθεί. 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:

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;

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:
 

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

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.

Περισσότερα 
Online

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
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://www.smallbuddies.net/
http://www.smallbuddies.net/


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;

7| Small Buddies

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 
SMALL BUDDIES



ARTOGETHER
Τέχνη Ατόμων Με και Χωρίς
Αναπηρία 

Ξεναγήσεις σε μουσεία

Διακαλλιτεχνικά
προγράμματα

Καλλιτεχνικά
εργαστήρια

(πρώην Very Special Arts Hellas-Ελληνική Εταιρεία Καλλιτεχνικών Προγραμμάτων
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες) 

SMALL BUDDIES // ΜΕΛΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
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Διοργανώνουμε ξεναγήσεις για ομάδες
ατόμων με αναπηρία σε μουσεία και σε
άλλους αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς
χώρους. Προσφέρουμε ακουστική
περιγραφή σε θεατρικές παραστάσεις για
άτομα με προβλήματα όρασης. 

H ARTOGETHER-Τέχνη Ατόμων Με και Χωρίς Αναπηρία (πρώην Very
Special Arts Hellas-Ελληνική Εταιρεία Καλλιτεχνικών Προγραμμάτων
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες) είναι ο πρώτος μη κερδοσκοπικός
φορέας που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990 με αποκλειστικό σκοπό
την ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία
στην τέχνη και τον πολιτισμό. Με το σκεπτικό πως η τέχνη είναι μια
βαθιά πανανθρώπινη ανάγκη, από την ίδρυσή του έως σήμερα,
υπηρετεί αδιάλειπτα το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην
καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία. Παράλληλα, πιστεύοντας
στην ιδέα πως «η τέχνη σπάει φραγμούς, ενώνει ανθρώπους»,
προωθεί τη συνεργασία ατόμων με και χωρίς αναπηρία με όχημα
την τέχνη.

«Όλα αυτά τα χρόνια υπηρετούμε τους στόχους μας μέσω μιας
πληθώρας δράσεων. Λειτουργούμε καλλιτεχνικές συμπεριληπτικές
ομάδες ενηλίκων (εικαστικών, κινητικού αυτοσχεδιασμού, θεάτρου
και μουσικής), τα μέλη των οποίων συναντώνται εβδομαδιαία στον
φιλόξενο χώρο που διαθέτει η οργάνωση, στην περιοχή Ζωγράφου,
για να προετοιμάζουν τις δράσεις που κάθε χρόνο παρουσιάζουν
στο κοινό». 

Συντονίζουμε σύνθετα διακαλλιτεχνικά
προγράμματα που συνενώνουν
διαφορετικές μορφές τέχνης και που
υλοποιούνται, αλλά και απευθύνονται σε
άτομα με και χωρίς αναπηρία. 

Υλοποιούμε προγράμματα καλλιτεχνικών
εργαστηρίων μέσα σε σχολεία γενικής
εκπαίδευσης με κοινές δραστηριότητες
μελών των ομάδων του και μαθητών των
σχολείων. Πραγματοποιούμε δράσεις με
στόχο την ευαισθητοποίηση της
κοινωνίας και την προβολή καινοτόμων
πρακτικών σχετικά με την
προσβασιμότητα στον πολιτισμό.
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Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης 
που στοχεύει ο οργανισμός

https://givmed.org/el/
https://www.facebook.com/ArTogether.VSA/
https://www.instagram.com/artogether_gr/
mailto:info@artoget.gr


GIVMED
Άμεση πρόσβαση των ανθρώπων
στα φάρμακα που χρειάζονται.

Πρόσβαση στο
φάρμακο

Θεσμικό περιβάλλον

Εκπαιδεύσεις

Βρισκόμαστε δίπλα σε εκείνους που έχουν ανάγκη τα φάρμακά τους με όσους
τρόπους μπορούμε.

9

Να ενημερώνει το ευρύ κοινό για την
πρόσβαση στο φάρμακο. Σε αυτό το
πλαίσιο, πραγματοποιεί ενημερωτικές
καμπάνιες και διοργανώνει εκδηλώσεις,
ώστε το ευρύ κοινό να δωρίζει φάρμακα
που δεν χρειάζεται και οι κοινωνικά
ευπαθείς ομάδες να γνωρίζουν που θα
βρουν τα φάρμακά τους.

Το GIVMED είναι η μη κερδοσκοπική οργάνωση, που εξασφαλίζει την
πρόσβαση κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε φάρμακα (ηλικιωμένους,
παιδιά, άπορους, πρόσφυγες, ψυχικά ασθενείς). Ιδρύθηκε τον
Μάρτιο 2016 και μέχρι σήμερα έχει προσφέρει συνολικά 207.250
κουτιά φαρμάκων και 236.345 κουτιά υγειονομικού και
παραφαρμακευτικού υλικού, αξίας 2.586.770 ευρώ μέσω ενός
δικτύου 136 κοινωφελών φορέων-σημείων δωρεάς.
Ο σκοπός της οργάνωσης, επιτυγχάνεται με προγράμματα που
βασίζονται σε τέσσερις άξονες:

Να αναπτύσσει ένα αποτελεσματικό ηλεκτρονικό δίκτυο ιδιωτικών
και δημόσιων φορέων για τη δωρεά φαρμάκων σε κοινωνικά
ευπαθείς ομάδες. Σε αυτό το πλαίσιο, συνεργάζεται κυρίως με
κοινωνικά φαρμακεία, γηροκομεία, νοσοκομεία, φαρμακευτικές
εταιρείες και αξιοποιεί τα δεδομένα απ ́ όλες τις ενέργειες για την
βελτίωση των υπηρεσιών.

Να βελτιώνει το θεσμικό περιβάλλον
σχετικά με τη δωρεά φαρμάκων από
πολίτες. Σε αυτό το πλαίσιο, διεξάγει
έρευνες, μελετά νομοθετικά συστήματα
και καλές πρακτικές που υφίστανται σε
άλλες χώρες και συμβάλλει στη
δημιουργία εθνικού νομικού πλαισίου.

Να παρέχει εκπαιδεύσεις σε ευπαθείς
ομάδες και επαγγελματίες υγείας σε
θέματα που σχετίζονται με το φάρμακο.
Σε αυτό το πλαίσιο, αναδεικνύει θέματα
όπως η διαχείριση φαρμάκων, η
συμμόρφωση ασθενών με τη θεραπεία
και η γεφύρωση διαπολιτισμικών
διαφορών για θέματα υγείας, μέσω
εκπαιδευτικού υλικού και σεμιναρίων σε
επαγγελματίες υγείας και κοινωνικά
ευπαθείς ομάδες.

SMALL BUDDIES // ΜΕΛΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
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Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης 
που στοχεύει ο οργανισμός

https://givmed.org/el/
https://www.facebook.com/givmed
https://www.instagram.com/givmed_share_medicine/
https://twitter.com/GIVMED1
https://www.linkedin.com/company/givmed/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCDOH5P6axTUlZDodnyoA30g/featured
mailto:hello@givmed.org


InCommOn
για πόλεις καλύτερες!

Αστική Βιωσιμότητα 
& Κυκλικότητα

Aνακύκλωση καφέ

FoodTreasure

Στην ΑΜΚΕ InCommOn προωθούμε τη βιώσιμη και συμμετοχική αστική ανάπτυξη
επιδιώκοντας να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα των ελληνικών πόλεων. 
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Το έργο της InCommOn “Κύκλος-
Εργαστήριο Αστικής Βιωσιμότητας &
Κυκλικότητας” αποτελεί τον πρώτο χώρο
στη Θεσσαλονίκη που ερευνά τη σχέση
της κυκλικής οικονομίας με την αστική
πραγματικότητα, προ(σ)καλώντας τους
πολίτες να αναζητήσουν τρόπους να
βελτιώσουν τις γειτονιές τους.

Η ΑΜΚΕ InCommOn προάγει τη βιώσιμη και συμμετοχική αστική
ανάπτυξη ώστε να μπορούν όλες και όλοι να συνεισφέρουν και να
απολαμβάνουν τη ζωή στις πόλεις με ίσες ευκαιρίες. Στοχεύει στην
ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης ενδυναμώνοντας τις τοπικές
κοινότητες μέσω της ενθάρρυνσης πρακτικών όπως η ανταλλαγή
γνώσεων και δεξιοτήτων, η από κοινού μάθηση, η ενασχόληση με
την κυκλική οικονομία και η αντιμετώπιση κοινών ζητημάτων με
συλλογικό τρόπο. 

Η λειτουργία μας στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: την κοινωνική
συμπερίληψη, τις ενεργές κοινότητες και την περιβαλλοντική
εξυγίανση. Όλο το έργο της InCommon βασίζεται στον συμμετοχικό
σχεδιασμό, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα μέλη της κοινωνίας τα
οποία μπορούν να συνεισφέρουν ισότιμα στη δημιουργία, τον
σχεδιασμό και τη διαχείριση πρωτοβουλιών που στοχεύουν σε ένα
βιώσιμο μέλλον.

Στην προσπάθεια μας να εξοικειωθούν οι
κοινότητες με τη διαχείριση των οργανικών
απορριμμάτων πιάσαμε το νήμα από το έργο
“κάΦσιμο”. Η ανακύκλωση του αγαπημένου
μας καφέ, με τη συμμετοχή όλων όσων
εμπλέκονται στον κύκλο ζωής του, δείχνει
τις δυνατότητες αξιοποίησης όλων των
οργανικών αποβλήτων. 

Ακόμη, το έργο “FoodTreasure” με στόχο
κανένα τροφο-σκούπιδι να μην καταλήξει
ξανά στη χωματερή εκπαιδεύει βιωματικά
τις σχολικές κοινότητες στην αξιοποίηση
υπολειμμάτων τροφής σε compost.

Η πρόσκληση που απευθύνουμε σε όλες
και όλους μέσα από τις δράσεις μας είναι
να συμπράξουμε για να απολαμβάνουμε
τη ζωή στις πόλεις μας!

SMALL BUDDIES // ΜΕΛΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
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Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης 
που στοχεύει ο οργανισμός

http://www.incommon.gr/
https://www.facebook.com/incommon.gr
https://www.instagram.com/incommongr/
mailto:office@incommon.gr


Ithaca
Κινητή Μονάδα πλυντηρίου
ρούχων για τους άστεγους

Παροχή Υπηρεσιών

Επανένταξη

Ευαισθητοποίηση και
δράσεις Συνηγορίας

“Η καθαριότητα οδηγεί στην αξιοπρέπεια
και αυτή με τη σειρά της σε νέες ευκαιρίες”

11

Ο πρώτος πυλώνας αφορα την παροχη
υπηρεσιων υγιεινής προς τους ανθρώπους
που διαβιούν σε καταστάσεις δρόμου αλλά
και σε όσους ανήκουν σε ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες. Η Ithaca, δεδομένης της
έλλειψης επαρκών υπηρεσιών υγιεινής,
λειτουργεί την πρώτη κινητή μονάδα
πλυντηρίου ρούχων στην Ευρώπη.

H μη κερδοσκοπική Οργάνωση Ithaca ιδρύθηκε το 2015 και στοχεύει
στην επανένταξη και στην αύξηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των
αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων. 

H Ithaca λειτουργεί την, πρώτη στην Ευρώπη, κινητή μονάδα
πλυντηρίου ρούχων παρέχοντας υπηρεσίες υγιεινής, ενώ
ταυτόχρονα προσφέρει θέσεις εργασίας σε ανθρώπους από
κοινωνικά ευάλωτες ομάδες με εργασιακή εκπαίδευση και
συμβουλευτική. 

Μέχρι σήμερα έχει βοηθήσει 7000+ ανθρώπους, συμπληρώνοντας
πάνω από 120.000 τόνους καθαρών ρούχων. Παράλληλα,
αναπτύσσει την κοινωνική υπηρεσία με στόχο την πρόσθετη
υποστήριξη και των ωφελούμενών της.

Στην Ithaca, με όχημα την Κινητή Μονάδα
πλυντηρίου ρούχων, απασχολούνται άτομα
από ευάλωτες ομάδες με στόχο την
επανένταξη στην αγορά εργασίας, ως
ουσιαστική προσέγγιση για μόνιμη λύση στα
πολλαπλά προβλήματα της ομάδας-στόχου. 

Ο τρίτος πυλώνας, αφορά την ενημέρωση
και την ευαισθητοποίηση τόσο του
κοινού όσο και της Πολιτείας γύρω από
το ζήτημα της έλλειψης στέγης. Η Ithaca
διεκδικεί και συνηγορεί με τη δημιουργία
εκστρατειών, τη συμμετοχή σε δίκτυα και
τις τοποθετήσεις απευθυνόμενοι προς
κάθε αρμόδιο όργανο.

SMALL BUDDIES // ΜΕΛΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
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Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης 
που στοχεύει ο οργανισμός

http://ithacalaundry.gr/
https://www.facebook.com/ithacalaundry
https://www.instagram.com/ithacalaundry/?hl=el
mailto:info@ithacalaundry.gr
https://www.linkedin.com/company/18290997


Πράσσειν Άλογα
Εικαστικό Θέατρο Κούκλας

Κουκλοπαίζουμε

Δημιουργία
πλατφόρμας

Το όραμά μας

Καλλιτεχνική δημιουργία στην τέχνη του Θεάτρου Κούκλας και κοινωνικό έργο
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης με εικοσαετή κατάρτιση.
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Από το 2019 υλοποιούμε το πρώτο
πανελλήνιο διαδικτυακό πρόγραμμα και
μαθητικό διαγωνισμό «Κουκλοπαίζουμε»
που αφορά την χρήση της κούκλας στην
εκπαίδευση. Έχει λάβει την αναγνώριση των
εκπαιδευτικών επεκτείνεται συνεχώς.
Προσφέρουμε εκπαίδευση και καθοδήγηση
στην ιστοσελίδα μας και με τακτά
διαδικτυακά σεμινάρια πανελλαδικά.

H ομάδα Εικαστικού Θεάτρου Κούκλας «Πράσσειν Άλογα» ιδρύθηκε
το 1997 από την Εμμανουέλα Καποκάκη (απόφοιτος της Εθνικής
Σχολής Θεάτρου Κούκλας Γαλλίας με υποτροφία από το Ίδρυμα
Ωνάσση). Προτείνουμε ένα θέαμα κούκλας και ηθοποιού,
ξεφεύγοντας από το παραδοσιακό κουκλοθέατρο.

Για τις 15 παραγωγές έχει επιχορηγηθεί από το 2000, από το ΥΠΠΟΑ
8 φορές, για το καλλιτεχνικό έργο και 3 φορές για το κοινωνικό της
έργο και έχει υποστηριχθεί από επιμορφωτικά Iνστιτούτα της
Ευρώπης, τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, το Δήμο Αθηναίων, και
άλλους εκπαιδευτικούς και ιδιωτικούς φορείς όπως και από τις
εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ. 
Παρουσιάζει παραστάσεις σε θέατρα και φεστιβάλ με διεθνείς
διακρίσεις.
Οργανώνει σεμινάρια κατασκευής και εμψύχωσης κούκλας για
παιδιά και ενήλικες, για να μεταδώσει τη γνώση του θεάτρου
κούκλας σε όλους, αλλά κυρίως να τους ενδυναμώσει μέσα από τα
οφέλη του.
Υποστηρικτές: ΥΠΠΟΑ , ΥΠΑΙΘ, ΙΕΠ, Περιφέρεια Αττικής, Όμιλος
ΤΙΤΑΝ, Πρωτοβάθμιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Ελλάδος, ΕΡΤ

Δημιουργούμε πλατφόρμα με οργανωμένο
διαδικτυακό υλικό και ενημερωτικό blog για
την κούκλα, ένα μαθησιακό εργαλείο στην
εκπαίδευση, την οικογένεια και τις ευπαθείς
ομάδες για παιδιά και ενήλικες. 

Όραμά μας είναι το πρόγραμμα να
αποκτήσει παγκόσμια απήχηση. Να
συμβάλλει σε μια διαδραστική
εκπαίδευση και γενικότερα σε μια
δημιουργική κοινωνία. Να διαπλάσσει
νέους, ευφάνταστους πολίτες με
δεξιότητες που θα προσαρμόζονται στις
προκλήσεις του αβέβαιου μέλλοντος.

SMALL BUDDIES // ΜΕΛΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
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Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης 
που στοχεύει ο οργανισμός

http://www.prasinaloga.gr/
https://www.facebook.com/prasinaloga.gr/
https://www.instagram.com/prasinaloga.gr/


Eyes of Light
Σκοπός μας είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα
ζωής των ασθενών με καρκίνο μέσω της τέχνης

Οι άξονες δράσης μας

Οι αξίες μας

Τι μας ξεχωρίζει:

Στο Eyes of Light οραματιζόμαστε μια κοινωνία, στην οποία όλοι οι άνθρωποι με
σοβαρές ασθένειες, αντλούν δύναμη και χαρά μέσα από την τέχνη. 

13

Εργαστήρια Θεραπευτικής Φωτογραφίας
Συμμετοχικά έργα
Εικαστικές εκθέσεις και δράσεις
Προγράμματα τέχνης σε χώρους υγείας

Στο Eyes of Light οραματιζόμαστε μια κοινωνία, στην οποία όλοι οι
άνθρωποι με σοβαρές ασθένειες, αντλούν δύναμη και χαρά μέσα
από την τέχνη. Με δημιουργικά προγράμματα, συμμετοχική τέχνη
και θεραπευτική φωτογραφία, καλλιεργούμε τις συνθήκες για
περισσότερη ενδυνάμωση, ευεξία και κοινωνική σύνδεση των
ασθενών με καρκίνο.

To Eyes of Light είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση, που ιδρύθηκε
το 2019, μετά από ένα χρόνο δράσης ως κοινωνικο-πολιτιστικό έργο.
Σκοπός μας είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών
με καρκίνο μέσω της τέχνης. Η κύρια περιοχή δράσης μας είναι η
Αθήνα, αλλά δραστηριοποιούμαστε και διαδικτυακά σε όλη την
Ελλάδα. 

Οι ωφελούμενοι μας είναι ενήλικα άτομα που έχουν βιώσει καρκίνο
προσωπικά, ή στο στενό οικογενειακό τους περιβάλλον. Έχουν
βασικές ανάγκες για Ψυχολογική Υποστήριξη (ενίσχυση
αυτοεκτίμησης, διαχείριση συναισθημάτων, μείωση άγχους και
κατάθλιψης) και Κοινωνική Υποστήριξη (μείωση απομόνωσης και
στιγματισμού, βελτίωση κοινωνικής λειτουργικότητας).

Εμπνέουμε και εμπνεόμαστε από πρωτοβουλίες
που διέπονται από καινοτομία και
δημιουργικότητα. 
Πιστεύουμε στη δύναμη της τέχνης και
σχεδιάζουμε τα προγράμματά μας με γνώμονα την
καλλιτεχνική ποιότητα. 
Η αλληλεγγύη και ο σεβασμός αποτελούν τον
βασικό κώδικα επικοινωνίας μας με συνεργάτες και
ωφελούμενους.
H συνεργασία και η σύνδεση διαφορετικών
επιστημονικών πεδίων αποτελούν τον τρόπο μας να
παραμένουμε εξωστρεφείς και πιο
αποτελεσματικοί. 

Καινοτομία στο πεδίο και στη μεθοδολογία
Πρωτοπόροι στη συστηματική εφαρμογή της
Θεραπευτικής Φωτογραφίας και της Τέχνης στην
Υγεία στην Ελλάδα, εξειδίκευση στην κοινότητα των
καρκινοπαθών και καλές πρακτικές από εξωτερικό.
Ελκυστικά & ποιοτικά οπτικά αποτελέσματα
Έμφαση στην αισθητική και καλλιτεχνική ποιότητα,
αξιοποίηση της δύναμης της εικόνας και της
προσβασιμότητας του φωτογραφικού μέσου.
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Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης 
που στοχεύει ο οργανισμός

https://eyesoflight.gr/
https://www.facebook.com/EyesOfLightOfficial
https://www.instagram.com/eyes_of_light_gr
mailto:info@eyesoflight.gr
https://www.linkedin.com/company/eyes-of-light


“Φάος”

Kοινωνική καινοτομία

Το όραμα μας

Υπηρεσίες & Δράσεις

Στην πόλη της Καλαμάτας, φιλοξενείται ένας χώρος ιδιαίτερος, διαφορετικός,
φωτεινός… Πρόκειται για ένα σπίτι… Το σπιτικό της επιχειρηματικότητας και του
πολιτισμού… Το “House by Phaos”!

14

To «House by Phaos» συστάθηκε από την “Φάος” Kοιν.Σ.Επ. με σκοπό
να στεγάσει δράσεις και δημιουργικούς επαγγελματίες στα πρώτα
τους βήματα καθώς αποτελεί τον συνδετικό κρίκο του τοπικού
οικοσυστήματος καινοτομίας, νέας και κοινωνικής
επιχειρηματικότητας της Καλαμάτας και συνολικά της Μεσσηνίας
για δικτύωση, υποστήριξη και συνεργασία.
 
Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, είναι προσβάσιμο σε ΑμεΑ και έχει
τη δυνατότητα να προσφέρει χώρους γραφείων και ολοκληρωμένες
υπηρεσίες open space, χωρίς δεσμεύσεις για νέους επαγγελματίες,
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Κοινωνικές Συνεταιριστικές
Επιχειρήσεις, startups και ομάδες πολιτισμού.

Eίναι ιδανικό για εκείνους που επιθυμούν ένα πλήρως εξοπλισμένο
γραφείο για τα πρώτα τους επιχειρηματικά βήματα και είτε
επιζητούν να συνδέονται με άλλες καινοτόμες επιχειρηματικές
ομάδες ή νέους επαγγελματίες, είτε να χρησιμοποιούν το γραφείο
τους για περιορισμένες ώρες την ημέρα.

Είναι το μοναδικό στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ το δίκτυο
συνεργατών μας επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα.

Το όραμα της ομάδας της «Φάος», συμπυκνώνεται στο
τρίπτυχο: Connect – Create – Collaborate
και θέτει τις βάσεις για μία δημιουργική κοινότητα με
επίκεντρο την πόλη της Καλαμάτας!

Στη «Φάος» Κοιν.Σ.Επ., ενεργοποιούμε και προωθούμε
την κοινωνική οικονομία μέσω της κοινωνικής
καινοτομίας, παρέχοντας προσβάσιμες υπηρεσίες σε
όσους επιθυμούν να αναπτύξουν βιώσιμες λύσεις για
την επιχειρηματικότητα και την τοπική ανέλιξη.
Παρέχουμε πλήρως εξοπλισμένους χώρους εργασίας,
συναντήσεων, σεμιναρίων και εκδηλώσεων και
αναπτύσσουμε προγράμματα που επικεντρώνονται στην
κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Η ομάδα συνεργατών της «Φάος», προσφέρει υπηρεσίες
συμβουλευτικής επιχειρήσεων, δικτύωσης και
διοργάνωσης ή συνδιοργάνωσης μεγάλων εκδηλώσεων με
επίκεντρο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και
προβολής. 
Όλες της οι δράσεις χαρακτηρίζονται από την Κοινωνική
Εταιρική Υπευθυνότητα και την εξωστρέφεια ώστε να
προσφέρει στο τόπο, μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης και
της καινοτομίας.

SMALL BUDDIES // ΜΕΛΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
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Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης 
που στοχεύει ο οργανισμός

http://www.phaos.org/
https://www.facebook.com/phaos.kalamata
https://www.instagram.com/phaos_/
mailto:info@phaos.org


Με την αγορά των προϊόντων μας βάζετε ένα λιθαράκι
στο όραμά μας, την διεύρυνση της απασχόλησης των
νέων με αναπηρίες. Ταυτόχρονα όμως αγοράζετε και
ένα premium προϊόν που είναι σίγουρο ότι θα
αγαπήσετε!
Επιδιώκουμε κάθε δραστηριότητα της ΚοινΣΕπ να
συμβάλει στους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης,
κυρίως της αξιοπρεπούς εργασίας, της μείωσης των
ανισοτήτων, της υπεύθυνης παραγωγής και της
συνεργασίας.

School 
Synergy 
Snacks

Τα προϊόντα μας

Το όραμα μας

Κοινωνικό αποτύπωμα

Η «3S School Synergy Snacks» είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
Ένταξης Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων που λειτουργεί από το 2019 με όραμα την
επαγγελματική αποκατάσταση και την αυτονόμηση νέων με νοητικές αναπηρίες και
άλλες αναπτυξιακές διαταραχές. Το προϊόντα μας είναι «Ενεργειακές Μπάρες
Ξηρών Καρπών», με υψηλή θρεπτική αξία και ποιότητα.
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Είμαστε μια ομάδα εκπαιδευτικών που μαζί με 3 νέους, αποφοίτους
από Ειδικό Σχολείο και τους γονείς τους, δημιουργήσαμε την
«School Synergy Snacks». Πρόκειται για μια Κοινωνική
Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
που στοχεύει στην επαγγελματική και κοινωνική ένταξη νέων με
νοητικές αναπηρίες και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές.
Η 3S ξεκίνησε από το Junior Achievement Greece και το Πρόγραμμα
«Μαθητική Εικονική Επιχείρηση». Πρόκειται για την πρώτη
περίπτωση στην χώρα που ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εικονικής
επιχείρησης σε σχολείο μετουσιώθηκε σε πραγματική επιχείρηση.

Οραματιζόμαστε έναν κόσμο στον οποίο τα άτομα με αναπηρίες
έχουν ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και διεκδικούν ισότιμα την
ένταξή τους στην κοινωνία. 

Ελιά, σύκο και μέλι 
Σοκολάτα, φράουλα και χαρουπόμελο 
Μήλο και κανέλα 

Τα προϊόντα μας είναι «Ενεργειακές Μπάρες Ξηρών
Καρπών», με υψηλή θρεπτική αξία, που διατίθενται
μέχρι τώρα σε τρεις γευστικές παραλλαγές:

Οι μπάρες είναι από φυσικά υλικά υψηλής ποιότητας,
δεν έχουν ζάχαρη, αλλά μέλι που δεν ψήνεται και με
αυτό τον τρόπο παραμένουν μαλακές και υγιεινές. 

Πιστεύουμε στην εξωστρέφεια και σε συνεργασίες που θα
ενδυναμώσουν τις προσπάθειές μας και θα
μεγιστοποιήσουν το κοινωνικό αποτύπωμα.
Επιλέγουμε την ποιότητα στα προϊόντα μας και
στηρίζουμε τους τοπικούς παραγωγούς.
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Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης 
που στοχεύει ο οργανισμός

http://www.schoolsynergysnacks.gr/
https://www.facebook.com/SchoolSynergySnacks
https://www.instagram.com/schoolsynergysnacks
mailto:info@schoollsynergysnacks.gr
https://www.linkedin.com/company/school-synergy-snacks
https://www.youtube.com/channel/UCcw96GFuPHU6qLHaefreqEw


Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν
κινηματογραφική και θεατρική ομάδα, υπηρεσίες
προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης,
περιβαλλοντικές δράσεις, μαθήματα ελληνικής
γλώσσας σε μετανάστες και ιδιαίτερα σε παιδιά
μεταναστών, εργαστήρια τέχνης, εκθέσεις, θεατρικές
και μουσικές παραστάσεις, λογοτεχνική δανειστική
βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο κ.ά. 

Καθετή

Αειφόρος ανάπτυξη

Δραστηριότητες

Κοινοπραξία Ec(h)o

Η Καθετή είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την αειφόρο ανάπτυξη του
Πόρου, της Τροιζηνίας και των Μεθάνων μέσα από πολιτιστικές και εκπαιδευτικές
δραστηριότητες.

16

Αποστολή της είναι να θέσει σε κίνηση τη βαθιά εμπειρία και τη
δημιουργικότητα που ήδη υπάρχει στην κοινότητα της περιοχής και
να παρέχει τα επιπλέον εφόδια που προωθούν τη βιώσιμη
ανάπτυξη.

Γιατί «Καθετή»; Η καθετή είναι ο παραδοσιακός αλιευτικός
εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από πολλές γενιές ντόπιων
οικογενειών. Το όνομα επίσης αντανακλά την αδιαμφισβήτητη
διορατικότητα του ρητού: «Δώσε σε έναν άνθρωπο ένα ψάρι και θα
τον ταΐσεις για μία ημέρα. Μάθε σε έναν άνθρωπο να ψαρεύει και θα
τον χορτάσεις για μια ζωή».

Η Καθετή ιδρύθηκε στα τέλη του 2017 και αποτελεί έναν
δημιουργικό χώρο όπου έρχονται οι άνθρωποι για να συναντηθούν,
να μάθουν, να μοιραστούν ιδέες, να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και
να απολαύσουν τις τέχνες.

Υποστηρίζει ντόπιους τεχνίτες και επιχειρηματίες,
μαθητές και μαθήτριες που προετοιμάζονται για τη
μελλοντική τους ζωή και όλους όσοι επιδιώκουν να
διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να αποκτήσουν νέες
δεξιότητες, να μοιραστούν τη γνώση και να απολαύσουν
τον πλούτο του πολιτισμού μας.

Επίσης, τα τελευταία δύο χρόνια, η Καθετή είναι ιδρυτικό
και βασικό μέλος της τοπικής κοινοπραξίας Ec(h)o, η
οποία έχει ως στόχο την προώθηση του αειφόρου
τουρισμού στην περιοχή.

SMALL BUDDIES // ΜΕΛΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Μ
ΑΡ

ΤΙ
Ο

Σ 
20

22
 | 

ΤΕ
ΥΧ

Ο
Σ 

03

Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης 
που στοχεύει ο οργανισμός

https://katheti.gr/
https://www.facebook.com/kathetiporos
http://www.instagram.com/katheti.gr
mailto:info@katheti.gr
https://www.linkedin.com/company/katheti
https://www.youtube.com/channel/UC8odZOAe2TfPwx2itfIgdVQ


Για το σκοπό αυτό, αξιοποιούµε σύγχρονες πρακτικές
και διεπιστηµονικές προσεγγίσεις, εστιάζοντας στην
ανάδειξη της οπτικής του φύλου, της συµπερίληψης και
της συµµετοχής για τον ανασχεδιασµό των σύγχρονων
αστικών περιβαλλόντων. 

Urbana

Δικαίωµα στην πόλη 

Σύγχρονες πρακτικές

Συνεργασίες

Η Urbana στοχεύει στη διασφάλιση του δικαιώµατος στην πόλη για όλ@. Για να
µπορεί η πόλη να ανταποκριθεί στην ποικιλία των αναγκών, χρειάζεται όλ@ να
συµµετέχουµε ενεργά στην κοινωνική και χωρική της ανάπτυξη. 

17

Για το σκοπό αυτό σχεδιάζουµε δράσεις συµµετοχικού σχεδιασµού,
υποστηρίζουµε τεχνικά αστικές αναπλάσεις και λειτουργούµε ως
δίαυλοι επικοινωνίας µεταξύ των κοινοτήτων και των αρµόδιων
φορέων. 

Οραµατιζόµαστε µια πόλη που µας χωρά όλες, όλους και όλα, µια
πόλη όπου συνυπάρχουν οι διαφορετικές ανάγκες και επιθυµίες και
στην οποία νιώθουµε άνετα και ασφαλείς. Για να µπορεί η πόλη να
ανταποκριθεί στην ποικιλία των αναγκών και των επιθυµιών των
ανθρώπων της, χρειάζεται όλες, όλοι και όλα να συµµετέχουµε
ενεργά στην κοινωνική και χωρική της ανάπτυξη. 

Οι δράσεις της Urbana στοχεύουν στη διασφάλιση του
δικαιώµατος στην πόλη για τις γυναίκες και
θηλυκότητες αλλά και για άλλες ευαίσθητες οµάδες
όπως τα παιδιά. 

H Urbana συνεργάζεται µε αρχιτεκτόνισσες, µηχανικούς,
παιδαγωγούς και κοινωνικές/ούς επιστηµόνισσες/ες. Από
το 2019 λειτουργεί ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
(AMKE) µε έδρα την Αθήνα. 
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Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης 
που στοχεύει ο οργανισμός

http://www.urbana.gr/
https://www.facebook.com/urbanalab
https://www.instagram.com/urbana_lab/
mailto:info@urbana.gr
https://www.youtube.com/channel/UCYoO83gRCer_YUgWHXcV6FQ


ΠΕΚ/ΑμεΑ

Ποιοτικές υπηρεσίες

Ο στόχος μας

Πιστοποιημένος Φορέας

Το Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Ενήλικες με Νοητική Υστέρηση
«ΠΕΚ/ΑμεΑ» ιδρύθηκε το 1997 από την Πειραϊκή Ένωση Γονέων, Κηδεμόνων &
Φίλων Ατόμων με Αναπηρία. Εδρεύει στον Ταύρο Αττικής και εξυπηρετεί έως 35
ενήλικες με νοητική αναπηρία και συνοδές αναπηρίες (σύνδρομο Down, φάσμα
αυτισμού κ.α.) ηλικίας άνω των 18 ετών.

18

Η Πειραϊκή Ένωση Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με
Αναπηρία ιδρύθηκε το 1997 με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες των
ΑμεΑ στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Για τον λόγο αυτό, ίδρυσε
και λειτουργεί από το 1997 το Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας
Φροντίδας για Ενήλικες με Νοητική Υστέρηση «ΠΕΚ/ΑμεΑ», το οποίο
έπειτα από 20 χρόνια λειτουργίας στα Καμίνια του Πειραιά,
μετακόμισε σε νέες, σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις στον Ταύρο
Αττικής.

Ο στόχος είναι η διατήρηση ή/και βελτίωση των
δεξιοτήτων τους και την ομαλή ένταξη στην τοπική και
ευρύτερη κοινότητα, και απώτερος σκοπός, η βελτίωση
ποιότητας της ζωής τους.

Το ΠΕΚ/ΑμεΑ εξυπηρετεί έως και 35 ενήλικες με
νοητική αναπηρία και συνοδές αναπηρίες (σύνδρομο
Down, φάσμα αυτισμού κ.α.) και παρέχει ποιοτικές
υπηρεσίες και εξατομικευμένα προγράμματα στους
ωφελουμένους και τις οικογένειές τους.

Το ΠΕΚ/ΑμεΑ είναι Πιστοποιημένος Φορέας παροχής
υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
κοινωνικής φροντίδας, εγγεγραμμένος στο Εθνικό
Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων ΜΚΟ.

ΠΕΚ/ΑμεΑ Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για
Ενήλικες με Νοητική Υστέρηση 
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 3-5, ΤΚ 17778, Ταύρος Αττικής
Τηλέφωνο: 210-4223033

SMALL BUDDIES // ΜΕΛΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
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Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης 
που στοχεύει ο οργανισμός

http://www.pek-amea.gr/
https://www.facebook.com/%CE%A0%CE%95%CE%9A%CE%91%CE%BC%CE%B5%CE%91-301709909849901
mailto:pekamea@gmail.com
https://twitter.com/PekAmea


Soffa

WEAR YOUR ORIGINS
AWARD

Διαγωνισμός μόδας

Αλληλοϋποστήριξη

Είμαστε ένα δημιουργικό στούντιο παραγωγής, όπου σχεδιαστές μόδας και
επαγγελματίες του χώρου συνεργάζονται με σκοπό την παραγωγή περιβαλλοντικά
βιώσιμων ρούχων που έχουν ταυτόχρονα και θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.

19

Και ποιος είναι ο σκοπός μας;
Σκοπός μας είναι η ενδυνάμωση και η εργασιακή ένταξη γυναικών
θυμάτων εμπορίας και γυναικών σε κίνδυνο εκμετάλλευσης
στοχεύοντας στη κοινωνική τους ένταξη και την ισότητα των φύλων.
 
Αποστολή μας είναι:
Η περιβαλλοντική αναγέννηση μέσα από μεθόδους παραγωγής
μηδενικής φύρας, κυκλικής οικονομίας, χρήσης ανακυκλωμένων και
ανακυκλώσιμων φυσικών, φυτικών και vegan υφασμάτων νέας
γενιάς.

Οι 30 νικήτριες θα ταξιδέψουν στα λαογραφικά στοιχεία
της παράδοσης του τόπου προέλευσης τους και θα τα
παντρέψουν με την Grecian Ouchi συλλογή που
συνδυάζει τις γραμμές των αρχαίων ελληνικών
ενδυμάτων με στοιχεία από την ελληνική παράδοση και
παραδοσιακή ενδυμασία της εποχής του 1821.

Το SOFFA αναγγέλλει το Wear Your origins Award.
ΟΙ ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΙΔΕΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΜΑΣ
Το “Wear Your Origins” είναι ένα 4μηνο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα ανάπτυξης οικολογικών Capsule Collection
από 30 γυναίκες που θα επιλεγούν μέσα από το διεθνή
διαγωνισμό μόδας. 

30 γυναίκες, με διαφορετικές συνθήκες ζωής, κάποιες
νέες σχεδιάστριες κάποιες θύματα εμπορίας,
αλληλοϋποστηρίζονται για να δημιουργήσουν τις πρώτες
Capsule Collections μέσα από μεθόδους βιώσιμες και
οικολογικές. Οι συλλογές θα κατασκευαστούν στο
στούντιο του SOFFA χρησιμοποιώντας μόνο
ανακυκλωμένα, ανακυκλώσιμα, vegan, φυτικά, βιώσιμα
υφάσματα και καινοτόμες τεχνικές κυκλικής μόδας και
μηδενικής φύρας.
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Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης 
που στοχεύει ο οργανισμός

http://soffa.gr/
https://www.facebook.com/socialfashionfactory
mailto:frontdesk@soffa.gr
https://www.youtube.com/channel/UCKqxjmAxurLm145KQFIPcig
https://www.instagram.com/soffa_gr/
https://www.linkedin.com/company/37205235


50 PLUS HELLAS

Η μεγαλύτερη ηλικία

16 χρόνια λειτουργίας

AGE PLATFORM EUROPE

Είμαστε η πρώτη εθνική οργάνωση που ασχολείται με τα δικαιώματα των ατόμων
ηλικίας άνω των 50. 

20

Η 50και Ελλάς είναι μια μη-κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε
το 2005 και εδρεύει στο Χαλάνδρι.  Στοχεύουμε στην βελτίωση της
ποιότητας ζωής τους μέσα από δράσεις ενδυνάμωσης και
ενσωμάτωσης ατόμων 50+ ετών, προγράμματα εκπαίδευσης
επαγγελματιών, συμβουλευτικής φορέων και επιστημονικής
έρευνας. Παράλληλα επεμβαίνουμε σε πολιτικό επίπεδο για μια
δίκαιη κοινωνία για όλους.

Στα 16 χρόνια λειτουργίας της, η “50και Ελλάς” έχει
ωφελήσει πάνω από 12.000 ανθρώπους στην Ελλάδα
και έχει συνεργαστεί με πάνω από 45 δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς σε προγράμματα και δράσεις δια
βίου μάθησης, συνηγορίας, αφύπνισης και
ευαισθητοποίησης, έρευνας και ανάπτυξης
τεχνολογιών, φιλικές προς όλες τις ηλικίες.

Η “50και Ελλάς”, είναι μια αστική Μη κερδοσκοπική
εταιρεία με σκοπό την υπεράσπιση των δικαιωμάτων
και την αλλαγή των στερεοτύπων απέναντι στα άτομα
μεγαλύτερης ηλικίας στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 2005
και εδρεύει στο Χαλάνδρι. Υποστηρίζεται από μια
15μελή επιτροπή αναγνωρισμένων επιστημόνων
ανθρωποκεντρικών και άλλων κλάδων. 

 Από το 2006 είναι ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής
Πλατφόρμας οργανώσεων ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας
(AGE PLATFORM EUROPE) που εκπροσωπεί πάνω από 40
εκατομμύρια πολίτες άνω των 50 ετών.
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Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης 
που στοχεύει ο οργανισμός

https://www.50plus.gr/
https://www.facebook.com/50plushellas
mailto:info@50plus.gr
https://www.linkedin.com/company/50plusgr


ΚοιΣΠΕ
«Διαδρομές»

Στόχοι / Σκοποί

Γραφείο
Υποστηριζόμενης
Απασχόλησης
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Ο Κοι.Σ.Π.Ε. «Διαδρομές», ιδρύθηκε το 2006 από την Εταιρεία
Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας. Ανήκει στον 10ο Τομέα
Ψυχικής Υγείας Αττικής.
Ο Κοι.Σ.Π.Ε «Διαδρομές» υπηρετεί κοινωνικούς και θεραπευτικούς
σκοπούς. Αναζητά διαρκώς συνεργασίες και αναπτύσσει
επιχειρηματικές δραστηριότητες, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους
οικονομικούς και ψυχοκοινωνικούς σκοπούς, τις αρχές και τις αξίες
του.
Υποστηρίζει τη λειτουργία επιχειρηματικών δράσεων στις οποίες
απασχολεί εργαζόμενους με ψυχοκοινωνικά προβλήματα,
επαγγελματίες από το γενικό πληθυσμό και επαγγελματίες ψυχικής
υγείας. Παράλληλα, εκπαιδεύει άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα
που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
O ΚοιΣΠΕ «Διαδρομές» λειτουργεί υπό την εποπτεία και μέριμνα της
Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Αρριανού 7, Αθήνα, Τ.Κ 116-35
Τηλ.: 210-9210042

Υπηρεσίες καθαριότητας – απολύμανσης – εξυγίανσης
Εξειδικευμένα συνεργεία με σύγχρονο επαγγελματικό
εξοπλισμό και πιστοποιημένα σκευάσματα,
αναλαμβάνουν επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.

Ανάπτυξη εναλλακτικών δομών κοινωνικής και
εργασιακής αποκατάστασης ατόμων με ψυχοκοινωνικά
προβλήματα με την δημιουργία βιώσιμων
επιχειρηματικών δράσεων
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
Ανάπτυξη συνεργασιών στην ελεύθερη αγορά εργασίας
Καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος
Διασφάλιση ισόρροπης σχέσης ανάμεσα στην
επιχειρηματική στρατηγική και τους κοινωνικούς
στόχους
Κοινωνική επανένταξη μέσω του εργασιακού ρόλου
Εκπαίδευση στην εργασία μέσω ομαδικών ή/και
εξατομικευμένων προγραμμάτων
Συμβουλευτική υποστήριξη των εργαζομένων σε θέματα
που αφορούν και διευκολύνουν την προσαρμογή τους
στον εργασιακό ρόλο

Δράσεις

Παρέχει υπηρεσίες Υποστηριζόμενης Απασχόλησης σε
λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Αυτή η υπηρεσία
συστήνει ένα διακριτό σημείο για την επαγγελματική
επανένταξη κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων.
Εφαρμόζει εξειδικευμένη μεθοδολογία με στόχο την
ένταξη σε «κανονική», αμειβόμενη εργασία, σε «φυσικό»
περιβάλλον εργασίας, στην ελεύθερη αγορά ή και σε
προστατευμένες μορφές εργασίας. 

SMALL BUDDIES // ΜΕΛΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. «Διαδρομές» έχει παραγωγική και εμπορική ιδιότητα. Παράλληλα
αποτελεί μονάδα ψυχικής υγείας. 

Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης 
που στοχεύει ο οργανισμός

https://koispe-diadromes.gr/
https://www.facebook.com/koispediadromes
mailto:koispediadromes@gmail.com


“Οι Στόχοι για τη Βιώσιμη

Ανάπτυξη είναι το μονοπάτι

που μας οδηγεί σε έναν

κόσμο πιο δίκαιο, πιο

ειρηνικό και πιο ευήμερο,

και σε έναν υγιή πλανήτη. 
 

Είναι επίσης μια πρόσκληση

για αλληλεγγύη μεταξύ 

των γενεών. 
 

Δεν υπάρχει μεγαλύτερο

καθήκον από το να

επενδύσουμε στην ευημερία

των νέων."
 

 

Αντόνιο Γκουτέρες Γ. Γ. ΟΗΕ



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!
 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ

WWW.SMALLBUDDIES.NET
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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

