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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 € 13,5 εκ., 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.Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

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


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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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;
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SMALL BUDDIES



ALZHEIMER HELLAS
Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer
και Συγγενών Διαταραχών

Σκοποί

Σημαντικές Διακρίσεις

Συνέδρια και Περιοδικό

SMALL BUDDIES // ΜΕΛΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
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Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και
Συγγενών Διαταραχών (Alzheimer Ελλάς)
συστάθηκε στις 29/10/1995 ως σωματείο μη-
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σκοποί της είναι
η δημιουργία δομών, υπηρεσιών και
συνθηκών που βελτιώνουν την ποιότητα της
ζωής των ασθενών με άνοια, αλλά και των
περιθαλπόντων τους. 

Η Alzheimer Ελλάς από το 2007 και 2009 αντίστοιχα λειτουργεί δύο Μονάδες
Αντιμετώπισης Προβλημάτων Νόσου Alzheimer στη Θεσσαλονίκη, στις
οποίες εφαρμόζονται πρωτοποριακά μη φαρμακευτικά προγράμματα. Οι
Μονάδες από την ίδρυσή τους έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και από
τον κρατικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και πλέον
χρηματοδοτούνται μόνο από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι δομές αυτές
απασχολούν περίπου 50 άτομα εξειδικευμένο προσωπικό όλων των
ειδικοτήτων (όπως ειδικούς ιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς,
φυσιοθεραπευτές, γυμναστές κ.ά.) και παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες όπως:
πλήρη νευροψυχολογικό έλεγχο, λήψη ιατρικού ιστορικού, διαγνωστική
εκτίμηση και θεραπευτική αντιμετώπιση. Στις Μονάδες πραγματοποιούνται
κατά μέσο όρο μηνιαίως περίπου 8.000 επισκέψεις από 1500 ωφελούμενους.
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δίνεται φωνή στην άνοια στα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης όπως είναι το ραδιόφωνο και η τηλεόραση με ενημερωτικές
εκπομπές, όπου έμπειροι επαγγελματίες υγείας, ασθενείς, περιθάλποντες και
μέλη της οικογένειας ενημερώνουν και συζητούν με το κοινό που
ενδιαφέρεται να μάθει για τη δύσκολη αυτή νόσο. Η εβδομαδιαία ωριαία
τηλεοπτική εκπομπή «Υγεία και Ευ Ζην" προβάλλεται από το κανάλι στο
EuroChannel, ενώ στο ραδιόφωνο εκπέμπει η εκπομπή «Όλα για την Άνοια»
σε συνεργασία με το Δημοτικό Εθελοντικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης (FM
100.6). Επίσης, λειτουργεί 24ωρη γραμμή βοήθειας, όπου μπορεί το κοινό να
απευθύνεται για να πάρει αξιόπιστες απαντήσεις σε θέματα άνοιας. 

Η Alzheimer Ελλάς αριθμεί αυτήν τη στιγμή
πάνω από 5.500 μέλη.  Έλαβε το βραβείο
Καλύτερης ΜΚΟ, τον Ιανουάριο του 2019
από την HellenicResponsible
BusinessAwards. Το έργο της κρίνεται
ζωτικής σημασίας, ειδικά αν αναλογιστούμε
πως η άνοια έχει χαρακτηριστεί από τους
επιστήμονες ως η επιδημία του 21ου αιώνα. 

Κάθε δύο χρόνια διοργανώνεται Πανελλήνιο
Διεπιστημονικό Συνέδριο Alzheimer και
Μεσογειακό Συνέδριο Νευροεκφυλιστικών
Νοσημάτων, ενώ παράλληλα διοργανώνονται
επιστημονικές Διημερίδες σχετικά με θέματα
που αφορούν την άνοια. Από το 1997 και σε
τριμηνία έκδοση η Alzheimer Ελλάς έχει την
ευθύνη για την κυκλοφορία του περιοδικού
«Επικοινωνία για την Νόσο Alzheimer» της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer
και Συναφών Διαταραχών. 
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Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης 
που στοχεύει ο οργανισμός

https://www.alzheimer-hellas.gr/
https://www.facebook.com/AlzheimerHellas/
mailto:info@alzheimer-hellas.gr
https://www.youtube.com/channel/UCnUR7eFT6SvPR4vOx1vWs4A


BIRDLAND ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

Outdoor διαφήμιση

20 χρόνια εμπειρίας

Προβολή
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To 2014 ξεκίνησε να λειτουργεί η Κοινωνική
Συνεταιριστική Επιχείρηση “BIRDLAND”, η
οποία κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό
διάστημα να δραστηριοποιηθεί με επιτυχία
στο κλάδο της παροχής υπηρεσιών outdoor
διαφήμισης. 

Η BIRDLAND Κοιν.Σ.Επ είναι η μοναδική επίσημη εταιρεία
αφισοκόλλησης στην Αττική. Κύριες δραστηριότητες μας είναι η
τοποθέτηση αφισών για πολιτιστικές κυρίως εκδηλώσεις, σε
βιτρίνες καταστημάτων, οι διανομές εντύπων και οι εκτυπώσεις.

Εργαζόμαστε με κοινωνικά και περιβαλλοντικά sustainable τρόπο,
προσφέροντας μόνιμες θέσεις εργασίας σε άτομα με ιδιαιτερότητες,
συλλέγοντας και ανακυκλώνοντας χαρτί για να οδηγηθεί στην
ανακύκλωση, στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας. 

Η εταιρία μας λόγω της μακροχρόνιας και στενής συνεργασία της με
άλλους επαγγελματίες στον τομέα της διαφήμισης και της
παραγωγής, είναι σε θέση να  προτείνει τις πιο ικανές, αξιόπιστες
και οικονομικές λύσεις για όλα τα στάδια της διαφήμισης.
 
Θεμελιώδη αρχή της λειτουργίας μας αποτελεί το κοινωνικό όφελος:
οι εργαζόμενοι μας είναι οι μοναδικοί ασφαλισμένοι στον κλάδο της
αφισοκόλλησης, όπου κυριαρχεί η «μαύρη» και ανασφάλιστη
εργασία.

Ως ελάχιστη υποχρέωση στο κοινωνικό σύνολο και στο περιβάλλον
εμείς καθαρίζουμε τις παλιές αφίσες. Ο περιορισμός της
αφισορρύπανσης εξάλλου, αποτελεί καταστατική μας αρχή την
οποία εφαρμόζουμε έμπρακτα περισυλλέγοντας, στο μέτρο του
δυνατού, παλιές αφίσες αλλά και οποιοδήποτε είδους χαρτιού
(βλ.project «Η Δεύτερη Ζωή μιας Αφίσας») για να οδηγηθεί στην
ανακύκλωση, στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας.

Οι άνθρωποι που απαρτίζουν την ομάδα της
Birdland δραστηριοποιούνται πάνω από 20
χρόνια στο χώρο του outdoor promotion με
κύρια αντικείμενο την αφισοκόλληση σε
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους
(πολυσύχναστους δρόμους και πλατείες,
βιτρίνες καταστημάτων, κ.τ.λ.) και τη διανομή
εντύπων σε σταθερά ή μη, σημεία στην Αττική. 

Με την πείρα που διαθέτουμε, είμαστε σε
θέση να προτείνουμε τις καλύτερες δυνατές
λύσεις για την προβολή και προώθηση των
προϊόντων και υπηρεσιών των πελατών μας.
Με σοβαρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και
ταχύτητα, σε συνδυασμό με τις
ανταγωνιστικές τιμές μπορούμε να
καλύψουμε τις ανάγκες κάθε διαφημιζόμενου,
ώστε να μεγιστοποιούνται τα οφέλη για
προβολή και επικοινωνία. 
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CuriousIQ

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Ψηφιακές θέσεις εργασίας

Ημέρες καριέρας

11

Παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα ανάλυσης δεδομένων για να
ενισχύσουμε τους εκπαιδευόμενους μας με
τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να
ακολουθήσουν μία σταδιοδρομία στον
τομέα της τεχνολογίας. 

 Η CuriousIQ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε
το 2020 με έδρα την Αθήνα. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε
ευάλωτες ομάδες παρέχοντάς τους εκπαιδευτική υποστήριξη και
υποστήριξη απασχόλησης μέσω του προγράμματός μας.
Ωφελούμενοι των υπηρεσιών μας είναι πρόσφυγες, αιτούντες
άσυλο, μετανάστες, επιζήσαντες έμφυλης βίας, άνεργοι, μονογονείς
και οποιοσδήποτε από οικογένεια χαμηλού εισοδήματος που
προσπαθεί να ενταχθεί στην αγορά εργασίας.

Ταυτόχρονα, προσφέρουμε τα κεντρικά μας γραφεία ως έναν
ασφαλή χώρο ανάπτυξης, υποστήριξης και ανταλλαγής εμπειριών,
προκειμένου να λειτουργήσουν ως κόμβος εκκόλαψης μάθησης και
να ενισχύσουν τη δημιουργία μιας ενδυναμωτικής κοινότητας.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι
εκπαιδευόμενοι μας μαθαίνουν πώς να
εξετάζουν δεδομένα για να βγάλουν
συμπεράσματα σχετικά με τις πληροφορίες
και, τελικά, πώς να βοηθήσουν μια
επιχείρηση να βελτιώσει την απόδοσή της,
ώστε να τοποθετηθούν ως αναλυτές σε
ψηφιακές θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, για να ενισχύσουμε την
επιτυχία των σπουδαστών μας κατά την
είσοδο τους στην αγορά εργασίας, τους
παρέχουμε εκπαίδευση σε
επαγγελματικές δεξιότητες και
διοργανώνουμε ημέρες καριέρας σε
συνεργασία με εταιρείες και άλλους
οργανισμούς, όπου έχουν την ευκαιρία να
δικτυωθούν με επαγγελματίες του χώρου
της τεχνολογίας. 

Tηλ.: 2108628023
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PhonoQuest
Oλιστική αντιμετώπιση
ζητημάτων της ανθρώπινης φωνής

Υγεία της φωνής

Voice Mentoring

Προγράμματα

Η PhonoQuest είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
που εδρεύει στα Τρίκαλα Θεσσαλίας.
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Η εταιρεία δραστηριοποιείται πολύπλευρα
τόσο στην Αθήνα όσο και στην επαρχία.
Βασικός άξονάς της είναι η οργάνωση
εκπαιδευτικών δράσεων για την υγεία της
φωνής και η διάδοση πρακτικών εφαρμογών
των γνωστικών εργαλείων, η συμμετοχή σε
ερευνητικά προγράμματα, μουσικά,
επιστημονικά και εκπαιδευτικά και οι
πολιτιστικές δράσεις, που αποτελούν εξίσου
σημαντικό μέρος των προγραμμάτων. 

Εύρεση οικονομικών πόρων (χρηματοδοτήσεις/ χορηγίες,
δωρεές, επιδοτήσεις κτλ.) για την πραγματοποίηση των
δράσεών μας. 
Δικτύωση με εταιρείες/ ομάδες για τη διεκπεραίωση
συνεργατικών δράσεων. 
Αναζήτηση εταίρων για ευρωπαϊκά και διεθνή project. 
Τρόποι προώθησης των δράσεων, τεχνικές marketing και
διαφήμισης. 
Διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social). 

Τα ιδρυτικά μέλη της είναι καλλιτέχνιδες του λυρικού τραγουδιού με
πάθος για την ανθρώπινη φωνή. 

Κινητήριος δύναμη της ομάδας είναι η επιθυμία να δοθούν
απαντήσεις στα σημαντικά φωνητικά ζητήματα των επαγγελματιών
φωνής, μέσα από τον δημιουργικό διάλογο μεταξύ τέχνης και
επιστήμης της φωνής. Με τον τρόπο αυτό η επιστήμη μπορεί και
οφείλει να γίνει κατανοητή και εύχρηστη σε όλους όσους η φωνή
αποτελεί εργαλείο της δουλειάς τους. 

Οι ανάγκες της Εταιρείας συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

Για την επιστημονική στελέχωση των
δράσεων συνεργάζεται μόνιμα με τη
διεπιστημονική ομάδα Voice Mentoring.
Επιπλέον, διευρύνει συνεχώς το
συνεργαζόμενο δίκτυο επιστημόνων φωνής,
με σκοπό τη σταδιακή δημιουργία μιας
οργανικής κοινότητας που θα αλληλοεπιδρά
και θα επωφελείται, ανταλλάσσοντας γνώση
και εμπειρία. 

Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα,
μουσικά, επιστημονικά και εκπαιδευτικά, και
οι υψηλού επιπέδου πολιτιστικές δράσεις
αποτελούν εξίσου σημαντικό μέρος των
προγραμμάτων της εταιρείας. 
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Διαβάζω για
τους Άλλους

Σχέσεις εθελοντισμού

Προσφορά

Ζωντανές αναγνώσεις

Το Διαβάζω για τους Άλλους έχει όραμα κάθε πολίτης -βλέπων ή μη- να μπορεί να
διαβάσει «Το Σπίτι του Ύπνου», «Το Εκκρεμές του Φουκώ» ή όποιο βιβλίο επιθυμεί.
Αποστολή μας, η ισότιμη πρόσβαση για τους μη βλέποντες στη γνώση, στη μάθηση
και στα βιβλία. Κύρια δράση μας, η ηχογράφηση βιβλίων για τους τυφλούς.
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Το Διαβάζω για τους Άλλους συμβάλλει στην
δημιουργία μιας ισχυρής τάσης
εθελοντισμού στη χώρα μας, καθώς
δημιουργεί ουσιαστικές  και χτίζει γέφυρες
μεταξύ των ανθρώπων, των εθελοντών και
των επωφελούμενων. 

Το Διαβάζω για τους Άλλους έχει ως πρωταρχικό στόχο τον
εμπλουτισμό της ακουστικής βιβλιοθήκης των τυφλών μέσω της
ηχογράφησης παντός είδους αναγνωσμάτων από εθελοντές
αναγνώστες. 

Ο Οργανισμός μετρά από το 2015 έως το 2022, 6.083 μέλη
πανελλαδικά, 487 ενεργούς εθελοντές και 23.632 σελίδες
προσβάσιμου ακουστικού υλικού.

Σε δεύτερο χρόνο προέκυψε η ανάγκη πραγματοποίησης ζωντανών
αναγνώσεων σε χώρους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων,
νοσοκομείων, σωφρονιστικών ιδρυμάτων και κατ’ οίκον
αναγνώσεων σε άτομα με αναπηρία και δυσκολίες κίνησης ή
όρασης. 

Τρίτος πυλώνας δράσης είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού
(εργαζόμενους και μαθητές) όσον αφορά την τυφλότητα και πιο
συγκεκριμένα όσον αφορά τη μη ισότιμη πρόσβαση όλων στη
μάθηση, στη γνώση και στα βιβλία μέσα από βιωματικά εργαστήρια
και άλλες εκδηλώσεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εθελοντές του
Διαβάζω για τους Άλλους προσφέρουν στον
οργανισμό για 2,5 έτη συνεχόμενα, όταν ο
μέσος όρος εθελοντικής προσφοράς στην
Ελλάδα δεν ξεπέρνα τους τρεις μήνες.

Οι ζωντανές αναγνώσεις έχουν
χαρακτήρα θεραπευτικό και στοχεύουν
τόσο στη ψυχαγωγία, όσο και στη
ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση των
επωφελούμενων.

SMALL BUDDIES // ΜΕΛΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης 
που στοχεύει ο οργανισμός

Μ
ΑΪ

Ο
Σ 

20
22

 | 
ΤΕ

ΥΧ
Ο

Σ 
04

https://www.giatousallous.org/
https://www.facebook.com/giatousallous
https://www.instagram.com/diavazo_gia_tous_allous/
mailto:info@giatousallous.gr
https://www.linkedin.com/company/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B6%CF%89-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82---diavazo-gia-tous-allous/?originalSubdomain=gr
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ΟΧΙ ΠΑΙΖΟΥΜΕ 
URBANDIG PROJECT

Καλλιτεχνικές πρακτικές

Πολιτιστικό κεφάλαιο

Η φιλοσοφία μας

Η Όχι Παίζουμε ΑΜΚΕ | UrbanDig Project ιδρύθηκε το 2004
από το σκηνοθέτη Γιώργο Σαχίνη και τη χορογράφο Ειρήνη
Αλεξίου. 
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Τα UrbanDig Projects αναζητούν και εμπλέκουν τις
ιστορίες και τους ανθρώπους μιας ομάδας, μιας
κοινότητας ή ενός τόπου. Συνδυάζουν διαδικασίες
διαλόγου και συμμετοχικής δράσης με καλλιτεχνικές
πρακτικές και παιχνίδι, και, συνηθήθως έχουν ως
αφορμή και κατάληξη μια site-specific παράσταση της
καλλιτεχνικής μας ομάδας. 

Έκτοτε, αποτελείται από μια ευρύτερη ομάδα ανθρώπων που
προέρχονται από τους τομείς των παραστατικών τεχνών, του
σχεδιασμού του χώρου (αρχιτεκτονική/πολεοδομία), της
εκπαίδευσης και της κοινοτικής δράσης. 

Σχεδιάζει και υλοποιεί κοινοτικά, εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά
προγράμματα με στόχο τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και την
αναβάθμιση των γενικών συνθηκών διαβίωσης (well-being).  

Με κύριο πεδίο δράσης το δημόσιο χώρο και συνδυάζοντας τεχνικές
διαλόγου, συμμετοχική έρευνα και συνεργατικές δραστηριότητες
παραδίδουμε εκπαιδευτικά εργαλεία και προγράμματα,
καλλιτεχνικές πρακτικές και παιγνιώδεις υποστηρικτικές διαδικασίες
σε (και με) ομάδες και κοινότητες.

Οι διαδικασίες μας -τα επονομαζόμενα UrbanDig Projects-
υλοποιούνται σε συγκυρίες που είναι επιθυμητή η συλλογική
ενεργοποίηση, που απαιτούνται γέφυρες επικοινωνίας και
συνέργειες ανάμεσα σε διαφορετικούς δρώντες, αλλά και που
αναζητούνται κοινοτικές ιστορίες και οπτικές. 

Όταν πραγματοποιούνται σε γειτονιές, αποτελούν
μια ολοκληρωμένη διατομεακή προσέγγιση στην
διαχείριση του τοπικού πολιτιστικού κεφαλαίου
(υλικού και άυλου) οδηγώντας σε προϊόντα,
στρατηγικές και εργαλεία στα πεδία του τουρισμού,
του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της αστικής συν-
δημιουργίας κ.α. 

Πυρήνας της φιλοσοφίας μας είναι η κοινωνική
καινοτομία, η ποικιλομορφία και η συμπτωματική
παραγωγή ιδεών, δράσεων, εργαλείων και προϊόντων
στη σύγχρονη πόλη. 
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Diversity United

Community engagement

Events - Campaigns

Social Innovation

Μέσω της τέχνης και της κοινωνικής καινοτομίας με ψηφιακά μέσα προωθούμε
συμπεριληπτικές λύσεις και πορευόμαστε ενωμένοι.
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Στόχος μας η ενδυνάμωση και κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων, κυρίως
γυναικών, νέων και παιδιών προσφύγων, μέσω συμμετοχικών και καλλιτεχνικών
διαδικασιών, για έναν καλύτερο πιο συμπεριληπτικό κόσμο. Ταυτόχρονα
ευαισθητοποιούμε και κινητοποιούμε την υπόλοιπη κοινωνία πολιτών με ειδικές
καμπάνιες & συμμετοχικά, πολιτιστικά δρώμενα, που στοχεύουν στην προώθηση
του διαπολιτισμικού διαλόγου. 

Community engagement - Capacity building
Ενισχύουμε κυρίως παιδιά και νέους πρόσφυγες με ιδιαίτερη έμφαση στις
γυναίκες και μητέρες στην Ελλάδα, ενώ στο εξωτερικό επικεντρωνόμαστε στους
ιθαγενείς πληθυσμούς, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να γευτούν την
θεραπεία, την έκφραση, την ανάκτηση αυτοεκτίμησης και την σύνδεση με την
υπόλοιπη κοινωνία και την ένταξη τους σε αυτήν. 

Events - Campaigns
Προωθούμε τον διαπολιτισμικό διάλογο και την αποδοχή της διαφορετικότητας,
ευαισθητοποιώντας τις τοπικές κοινωνίες (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) μέσω
ψηφιακών μέσων και διοργανώνοντας campaigns, φεστιβάλ, διατομεακές
πολιτιστικές εκδηλώσεις, ανοιχτές προς όλους. 

Social Innovation
Χρησιμοποιώντας στρατηγικές επικοινωνίας και κοινωνικής καινοτομίας,
σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε διαδραστικά νέα μέσα, cross-media ψηφιακού
πολιτισμού συνδέοντας ευάλωτες ομάδες με την υπόλοιπη κοινωνία,
προωθώντας την ευαισθητοποίηση, την αλληλεγγύη και τον κοινωνικό
ακτιβισμό. 

Είμαστε μια πολυσυλλεκτική ομάδα σκηνοθετών, καλλιτεχνών, εθνο-ψυχολόγων
και πρώην συμβούλων της UNESCO, προγραμματιστών και κοινωνικών
καινοτόμων, με κοινές καλλιτεχνικές και κοινωνικές ευαισθησίες και ανησυχίες.
Έχουμε ωριμάσει μέσα από υπερ δεκαπενταετή εμπειρία στην ανθρωποκεντρική
και συστημική προσέγγιση και ενδυνάμωση των πιο ευάλωτων ομάδων. Από
πρόσφυγες και μετανάστες στην Ευρώπη, ως αυτόχθονες του Αμαζονίου, και της
Νοτιοανατολικής Ασίας, ή περιθωριοποιημένους παραγκουπόλεων Αφρικής και
Λατινικής Αμερικής.

κάποιες από τις παραγωγές μαςπροκύπτουν
συμμετοχικά με τους ωφελούμενους μας
(πολυθεματικές, cross-media platforms, video-dance
performance, κινηματογραφικές ντοκιμαντέρ, Virtual
Reality films & Augmented Reality projects,
installations).

Οι ωφελούμενες ευάλωτες ομάδες αποκτούν
πρόσβαση στον πολιτισμό μέσα από συμμετοχικά και
πολυθεματικά εργαστήρια τέχνης (βίντεο,
ντοκιμαντέρ, VR film, χορός, video-dance,
performance, ήχος/μουσική, φωτογραφία, ποίηση). 

Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε ψηφιακές πλατφόρμες
ικανές να προωθήσουν συμπεριληπτικές λύσεις για την
πρακτική και άμεση υποστήριξη του περιβάλλοντος και
κάποιων μη προνομιούχων ομάδων (π.χ. προσφύγων σε
εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, ιθαγενών σε διεθνές, και
ανερχόμενων καλλιτεχνών στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη). Με αυτά μας τα έργα τα οποία αναπτύσσονται,
επιλεχθήκαμε να συμμετάσχουμε σε 3 Ευρωπαϊκά
hackathon και 2 incubator startup κοινωνικής και
ψηφιακής καινοτομίας. 

SMALL BUDDIES // ΜΕΛΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης 
που στοχεύει ο οργανισμός

Μ
ΑΪ

Ο
Σ 

20
22

 | 
ΤΕ

ΥΧ
Ο

Σ 
04

https://www.diversityunited.net/
https://www.facebook.com/diversityunited1
https://www.instagram.com/diversityunited_/
mailto:info@diversityunited.net


 -Δράσεις ενδυνάμωσης ενηλίκων για την κουλτούρα
του σεξισμού και σχολές γονέων.
 -Σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων εκπαιδευτικών,
όπως το Human Rights for Beginners.

Genderhood

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Δράσεις ενδυνάμωσης

Καμπάνιες
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Ο φορέας σχεδιάζει εκπαιδευτικά προγράμματα στο πλαίσιο των
δράσεων για το Παιδί & Πρόληψη. Παράλληλα, δραστηριοποιείται
στους παρακάτω τομείς: Ενδυνάμωση & Ενήλικες, Σχολείο &
Επιμόρφωση, Κοινωνία Ευαισθητοποίηση, Πολιτισμός & Φύλο. 

Η τεχνογνωσία της διεπιστημονικής ομάδας δημιουργεί καινοτόμες
εκπαιδευτικές δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο. 

Έτσι, δίνεται προτεραιότητα στην ενεργό συμμετοχή για την
επίλυση έμφυλων καταπιέσεων που αντιμετωπίζουν οι εκάστοτε
ομάδες-στόχοι.

 Το Genderhood από το 2017 έχει πραγματοποιήσει:
 -Εκπαιδευτικά προγράμματα βιωματικής μάθησης σε 70
σχολεία. Οι άνθρωποι της οργάνωσης έχουν σχεδιάσει
και υλοποιήσει εξειδικευμένα προγράμματα για
διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, όπως το "Παίζοντας
για την Ισότητα" και το "Παραμύθι Ανάποδα".

 -Καμπάνιες στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, όπως
#ΔώρισεΧωρίςΦύλο, #enaparamithitifora, #synaino.

SMALL BUDDIES // ΜΕΛΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
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 Το Genderhood από το 2017 προάγει την έμφυλη ισότητα
και την πρόληψη των έμφυλων στερεοτύπων. Υπερασπίζεται
τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω της ενεργού μάθησης και
των πρακτικών τέχνης. Η αποστολή του Genderhood είναι η
ενδυνάμωση κοινοτήτων όλων των ηλικιών ώστε ανεξάρτητα
να συνδιαμορφώσουν έναν κόσμο έμφυλης ισότητας.

http://genderhood.org/
https://www.facebook.com/Genderhood/
https://www.instagram.com/genderhood/
mailto:info@genderhood.org


Σκοπός του HouseHub είναι πολίτες και
επαγγελματίες να δραστηριοποιηθούν με κοινό στόχο
να προσφέρουν τις γνώσεις τους και την εμπειρία
τους ώστε να προάγουν την κοινωνική ένταξη και την
προσωπική εξέλιξη μέσα σε ένα ασφαλές κλίμα που
μπορεί να δημιουργεί την αίσθηση ενός προτύπου
οικογένειας. 

HouseHub

Συνεργατικός χώρος

Σκοπός του HouseHub

Nέες συνέργειες

Ενδυνάμωση του ατόμου και ευ ζην της οικογένειας
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ που εξασφαλίζεται από την εξειδικευμένη υπηρεσία 
ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΟΤΗΤΑ όπου μικρότεροι μαθαίνουν από τους
μεγαλύτερους και οι μεγαλύτεροι από τους μικρότερους 
ΑΛΛΗΛΟΠΡΟΣΦΟΡΑ μέσω της συν εργατικότητας 
ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ της διαφορετικότητας ως απαραίτητο στοιχείο για την
εξέλιξη της κοινωνίας 
ΣΥΝΘΕΣΗ που θα οδηγήσει στην πρόοδο 

Το HouseHub AMKE είναι μια κοινότητα από ανθρώπους σε
διαφορετικές φάσεις της ζωής τους που έχουν σαν όραμα, μια κοινωνία
πιο ισότιμη, πιο ανοιχτή στη διαφορετικότητα και στη σύμπραξη των
ατόμων μεταξύ τους, έχοντας παρόμοιες φιλοσοφίες και στάσεις ζωής. 

Το όραμα αυτό πραγματοποιείται μέσα στον συνεργατικό χώρο του
HouseHub που έρχονται- μαζί επαγγελματίες, εταιρείες με την ίδια
φιλοσοφία και οργανώσεις δημιουργώντας συνέργειες με στόχο την
ενδυνάμωση του ατόμου και το ευ ζην της οικογένειας μέσα σε ένα
διαγενεακό κλίμα. 

Στο HouseHub πιστεύουμε στην: 

Το HouseHub είναι ένας χώρος που εξελίσσεται ανάλογα με τις ανάγκες
που υπάρχουν στο περιβάλλον και την κοινωνία με ευελιξία και φέρνει
πιο κοντά διαφορετικές φιλοσοφίες, κουλτούρες, θεραπευτικές
προσεγγίσεις βλέποντας ολιστικά τον άνθρωπο και την οικογένεια που
ζει και μεγαλώνει σκεπτόμενοι στο τώρα, στο σήμερα στην Ελλάδα. 

Το HouseHub είναι ένας συνεργατικός χώρος για
επαγγελματίες και οργανώσεις που σαν στόχο έχουν
την ενδυνάμωση του ατόμου και το ευ ζην της
οικογένειες σε ένα διαγενεακό περιβάλλον. 

Στο HouseHub δημιουργείται ένας χώρος στέγασης και
ένα δίκτυο, που αποτελεί κόμβο ανταλλαγής γνώσεων,
προσφοράς και ανάπτυξης συνεργασιών, με τελικό
στόχο μέσα από την συνεργασία και την
δημιουργικότητα να υλοποιούνται νέες συνέργειες που
οδηγούν σε εξέλιξη και καινοτόμες πρακτικές. 

SMALL BUDDIES // ΜΕΛΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
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https://www.facebook.com/househubgr
https://www.instagram.com/househub.gr
mailto:HouseHub2017@gmail.com


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. 

18

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. 

SMALL BUDDIES // ΜΕΛΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
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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.
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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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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.
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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.

SMALL BUDDIES // ΜΕΛΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
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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. 
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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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ΚοιΣΠΕ
«Διαδρομές»

Στόχοι / Σκοποί

Γραφείο
Υποστηριζόμενης
Απασχόλησης

22

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
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Open Lab Athens

Αστικά κινήματα

Κοινωνική αλλαγή
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Στοχεύει στην υποστήριξη και επέκταση της συνεργασίας μέσω του
σχεδιασμού ψηφιακής τεχνολογίας και συμμετοχικού σχεδιασμού,
μέσω της συμμετοχικής έρευνας με κοινότητες και οργανώσεις που
συμβάλλουν στην ανάπτυξη κοινωνικών και τεχνολογικών
καινοτομιών.

Το Open Lab Athens «κοινωνικοπολιτική καινοτομία» ως πλαίσιο για να
περιγράψουμε πρωτοβουλίες βάσης που προκύπτουν από τον
δημιουργικό (επανα)συνδυασμό υφιστάμενων πόρων (από το
κοινωνικό κεφάλαιο στην ιστορική κληρονομιά, από την παραδοσιακή
δεξιοτεχνία έως την προσβάσιμη προηγμένη τεχνολογία) με στόχο την
επίτευξη μια πιο κοινωνικά δίκαιη και ισότιμη κοινωνία.

Από αυτή την άποψη, η εργασία μας επιχειρεί να «σχεδιάσει για την
κοινωνική καινοτομία»: ενσωματώνουμε σε αυτά τα πλαίσια έτσι ώστε
να ενεργοποιήσουμε, να διατηρήσουμε, να πολλαπλασιάσουμε και να
προσανατολίσουμε τέτοιες πρακτικές προς τη βιωσιμότητα. Βλέπουμε
τη δουλειά μας στο OLA ως μια διαδικασία συν-σχεδιασμού που
συμβάλλει στην κοινωνική αλλαγή.

Επί του παρόντος, εργαζόμαστε με αστικά
κοινωνικά κινήματα και πιο συγκεκριμένα για την
καινοτομία υπηρεσιών μέσω πρακτικών
αλληλεγγύης, κοινωνικής φροντίδας, στέγασης σε
αστικά περιβάλλοντα, εργασιακών δικαιωμάτων και
συνεταιρισμού και αυτοοργάνωσης και
δημοτικισμού. Αυτά τα θέματα, αντί να είναι
προκαθορισμένα, παράγονται δυναμικά και
μετασχηματίζονται ανάλογα με τα πλαίσια και τις
πρωτοβουλίες βάσης στις οποίες συμμετέχουμε.

Κοινωνική καινοτομία

Βλέπουμε την «κοινωνική καινοτομία» ως την
κοινωνικοπολιτική διαδικασία μέσω της οποίας οι
κοινότητες αναθεωρούν και επαναλαμβάνουν τον
εαυτό τους και τους τρόπους διακυβέρνησης.
Πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη και σχεσιακή
διαδικασία που ενσωματώνεται σε συγκεκριμένα
πλαίσια, ανταποκρίνεται σε αδικίες, αποκλεισμούς
και εκτοπίσεις και μπορεί να οδηγήσει στην
εφεύρεση εναλλακτικής, νέας πολιτικής.

Βλέπουμε τη δουλειά μας στο OLA ως μια διαδικασία
συν-σχεδιασμού που συμβάλλει στην κοινωνική
αλλαγή.

SMALL BUDDIES // ΜΕΛΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Το Open Lab Athens είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, εργαστήριο ψηφιακής
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στον τομέα της ψηφιακής πολιτικής. 
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που στοχεύει ο οργανισμός

Μ
ΑΪ

Ο
Σ 

20
22

 | 
ΤΕ

ΥΧ
Ο

Σ 
04

https://olathens.gr/
https://www.facebook.com/Open-Lab-Athens-113048693671206
mailto:info@olathens.gr
https://twitter.com/athensopen


ΕΠΙΟΝΗ

Υπηρεσίες φροντίδας

Επιστημονική προσέγγιση

24

Οι ανεπίσημοι φροντιστές ορίζονται ως οι συγγενείς, οι φίλοι ή οι
γνωστοί των ατόμων με χρόνια πάθηση ή αναπηρία οι οποίοι
προσφέρουν αφιλοκερδώς υπηρεσίες έμπρακτης υποστήριξης και
φροντίδας. Το σωματείο «ΕΠΙΟΝΗ» εκπροσωπεί τα άτομα αυτά ως ένα
κοινωνικό δίκτυο που θα ενισχύσει τόσο ψυχολογικά όσο και πρακτικά
τις ανάγκες του, ανεξαρτήτως συνθηκών.

Στόχος του σωματείου «ΕΠΙΟΝΗ» είναι η ενδυνάμωση και η
αναγνώριση του ρόλου του φροντιστή αλλά και η εκπροσώπηση και η
υποστήριξη αυτών τόσο εντός του ελλαδικού χώρου όσο και σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Καθώς οι ανάγκες παροχής υπηρεσιών φροντίδας
αυξάνονται και οι ανεπίσημοι φροντιστές φαίνονται
να αποκτούν μια σταθερή θέση στην ομαλή
λειτουργία των εθνικών συστημάτων υγείας, είναι
απαραίτητη η αναγνώριση των δικαιωμάτων αυτών
των ατόμων σε εργασιακό, εκπαιδευτικό, πολιτικό
και κοινωνικό πλαίσιο. 

Ημερίδες ενημέρωσης

Η συλλογή και η διάδοση πληροφοριών, νέων
πρακτικών και καινοτομιών και η ενσυναίσθηση του
κοινωνικού συνόλου μέσω ημερίδων ενημέρωσης
και προγραμμάτων αποτελούν καθημερινούς
υλοποιήσιμους στόχους για την ευμενή λειτουργία
και ενδυνάμωση της κοινότητας των φροντιστών.

Ο βασικός ρόλος του σωματείου είναι κυρίως
φιλανθρωπικός, μη κερδοσκοπικός, με έμφαση στις
επιστημονικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις,
ώστε να επιτευχθεί η προώθηση και η υποστήριξη
των δικαιωμάτων των ανεπίσημων φροντιστών στο
κοινωνικό σύνολο.

SMALL BUDDIES // ΜΕΛΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Το «Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ» αποτελεί ένα μη
κερδοσκοπικό σωματείο όπου ασχολείται συστηματικά με
την προάσπιση και τη διάδοσή των δικαιωμάτων των
ανεπίσημων φροντιστών, στηριζόμενοι πάντα στα
ευρωπαϊκά πρότυπα. 

Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης 
που στοχεύει ο οργανισμός
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https://epioni.gr/
https://www.facebook.com/epioni/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/greek_carers_network/
mailto:info@epioni.gr
https://www.linkedin.com/company/epioni/
https://www.youtube.com/channel/UCSoWTwbaQYYBw32YEnGGvdg3
https://twitter.com/epioni_ngo


Ι.Μ.Τ.Ι.Ι.Ε.

Πλούσιες δράσεις

Βιώσιμο μέλλον

25

Η σύνδεση αυτών των ερευνών με τις νέες τεχνολογίες και  την
εκπαίδευση.
Η ευαισθητοποίηση δημόσιων φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων
για τη διαφύλαξη των αρχείων τους και την προβολή της ιστορίας
τους. 
Η διάσωση, οργάνωση και μηχανογράφηση αρχείων, συλλογών και
βιβλιοθηκών.
Η προβολή αυτών των μελετών στην Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά
και η διάχυση των αποτελεσμάτων τους όχι μόνο στην
επιστημονική κοινότητα αλλά και στο ευρύτερο δυνατό κοινωνικό
σύνολο. 
Η προώθηση της σύνδεσης-συνεργασίας των επιστημονικών
φορέων με τις επιχειρήσεις.

Το Ινστιτούτο Μελέτης της Τοπικής Ιστορίας και της Ιστορίας των
Επιχειρήσεων (Ι.Μ.Τ.Ι.Ι.Ε.) είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
που ιδρύθηκε το 1998 και στοχεύει στην προαγωγή των ερευνών που
σχετίζονται με την τοπική ιστορία και την ιστορία των επιχειρήσεων
στη χώρα μας. Το Ι.Μ.Τ.Ι.Ι.Ε. είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο
Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού (Αρ.
Μητρώου 6103).

Ορισμένοι από τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται είναι:

Το Ι.Μ.Τ.Ι.Ι.Ε. στο πλαίσιο των καταστατικών του
σκοπών, στα 24 χρόνια λειτουργίας του έχει
ολοκληρώσει με επιτυχία ερευνητικά και
εξειδικευμένα αρχειονομικά προγράμματα και έχει
οργανώσει επιστημονικές ημερίδες, συνέδρια,
εκπαιδευτικά προγράμματα, εκθέσεις ιστορικών
τεκμηρίων, εκδόσεις, δράσεις εθελοντισμού και
εταιρικής υπευθυνότητας, ενέργειες mentoring
καθώς και δράσεις για την προώθηση των στόχων
βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs).

Δημόσια ιστορία

Στην προσπάθειά μας για διάχυση των
αποτελεσμάτων των ιστορικών και αρχειονομικών
μας προγραμμάτων στο ευρύτερο δυνατό κοινό,
έχουμε οργανώσει επίσης μια σειρά ενεργειών
δημόσιας ιστορίας με ιδιαίτερη στόχευση στη
νεολαία και τα σχολεία. 

Μετασχηματίζοντας τις ζωές και τις πόλεις μας με
τη δύναμη του πολιτισμού και της γνώσης,
οραματιζόμαστε ένα βιώσιμο μέλλον για όλους,
χωρίς στερεότυπα και αποκλεισμούς.

SMALL BUDDIES // ΜΕΛΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Ινστιτούτο Μελέτης της Τοπικής Ιστορίας και της Ιστορίας
των Επιχειρήσεων
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https://twitter.com/imtiie
http://www.imtiie.gr/imtiie/ksenagiseis.php
http://www.imtiie.gr/imtiie/ektheseis.php
http://www.imtiie.gr/ekdoseis


MYRTILLO

Ευπαθείς ομάδες

Άνοιγμα στην κοινότητα

26

Από τον Οκτώβριο 2013 λειτουργεί ως cafe - πολυχώρος Λόγου/Τέχνης,
και αποτελεί μια καινοτόμο αυτοδύναμη εργασιακή και εκπαιδευτική
μονάδα, όπου όλοι οι εργαζόμενοί της είναι συνυπεύθυνοι για τη
βιωσιμότητά της.

Σήμερα το περισσότερο από το 80% των εργαζομένων στο Myrtillo
ανήκει στις ευάλωτες ομάδες (άτομα με αναπηρίες). Το Myrtillo ήρθε να
σπάσει ένα κατεστημένο φόβου και αποκλεισμού προς τις ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες, θέτοντας το Ανθρώπινο Πρόσωπο υπεράνω
ιδεολογιών και συστημάτων, και αποδίδοντάς του τον πρώτο ρόλο
μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι!

Μέσα στα τέσσερα χρόνια λειτουργίας του
Μύρτιλλου αναπτύχθηκε η ιδέα της ιδρύτριάς του,
Γεωργίας Βαμβουνάκη - Raffan, περί ενός
αυτοδύναμου εργασιακού χώρου, όπου όλοι οι
εργαζόμενοι (εκ των οποίων το 80% ανήκει στις
ευπαθείς ομάδες), είναι συνιδιοκτήτες και
συνδιαχειριστές της επιχείρησης, συλλειτουργοί
και συνυπεύθυνοι για τη βιωσιμότητά της.

Αυτοσυντηρούμενη

Αν και την ιδέα - αφορμή για την ίδρυση του
Μύρτιλλου στην Αθήνα την έδωσε ένα ανάλογο
καφέ στη Σκωτία (The Engine Shed, Edinburgh), η
πρωτοτυπία του Μύρτιλλου έγκειται στο γεγονός
ότι κινήθηκε και συνεχίζει να κινείται σαν μια
αυτοσυντηρούμενη επιχείρηση, που βασίζεται
αποκλειστικά στα έσοδα από την καθημερινή
λειτουργία της. 

Το Μύρτιλλο βρίσκεται στα κτίρια ΚΑΠΑΨ (Κέντρα
Αποκατάστασης Πολιτικών Αναπήρων Ψυχικού).
Στα 6 χρόνια λειτουργίας του το Μύρτιλλο έχει
βραβευτεί 2 φορές (Social Enterprise of the Year
2014 και Estia Excellence Awards 2019) και έχει
πετύχει μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία εντός και
εκτός Ελλάδος.
Το Myrtillo προσφέρει το ιδανικό πλαίσιο ανοίγματος
στην κοινότητα σε ένα ζωντανό και ενταξιακό
περιβάλλον. 

SMALL BUDDIES // ΜΕΛΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Τo MYRTILLO αποτελεί μια Κοινωνική Συνεταιριστική
Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) Ειδικού Σκοπού (Ένταξης ευπαθών
ομάδων στην αγορά εργασίας) ιδρυθείσα σύμφωνα με τον
νόμο 4019/2011.
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https://myrtillocafe.gr/
https://www.facebook.com/Myrtillo/
https://www.instagram.com/myrtillocafe/?hl=el
mailto:myrtillocafe2@gmail.com
https://twitter.com/myrtillocafe


ΕτερΑρτ

Δράσεις συνηγορίας

Nordic Urban Lab
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Η HeterArt δημιουργήθηκε και διακρίθηκε στο Ηack The Camp της
Στέγης το 2016. Μια ομάδα 10 εφήβων, από 5 διαφορετικές χώρες,
μεταξύ των οποίων 6 ασυνόδευτοι ανήλικοι πρόσφυγες,
επικοινωνώνησαν ουσιαστικά μέσα από την Τέχνη, δημιούργησαν την
πρώτη ομάδα και το πρώτο toolkit. 

Από το 2017 συμμετείχε στο προγράμμα SOCIAL DYNAMO του
Ιδρύματος Μποδοσάκη και το 2019 ξεκίνησε την πρωτοβουλία tech |
noetic | art ...οι επιστήμονες ακούν…στο Μyrtillo. 

Τον 2021 η HeterArt συμμετείχε στο 2nd International Conference on
Environmental Design στο συνέδριο Participatory Lab στο Σεράφειο για
την ΠΟΛΗ , το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & την ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. 
Bραβεύτηκε στα BEST CITY AWARDS 2022 στην κατηγορία Culture and
Sustainable Development (GOLD). 

Η ΗeterArt εμπνέεται από την ιδιαιτερότητα των
ατόμων και του χώρου, υλοποιώντας δράσεις
εκπαίδευσης και συνηγορίας. Το 2021 η HeterArt
συμμετείχε στο 2nd International Conference on
Environmental Design στο συνέδριο Participatory Lab
στο Σεράφειο για την ΠΟΛΗ , το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & την
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Bραβεύτηκε στα BEST CITY
AWARDS 2022 στην κατηγορία Culture and Sustainable
Development (GOLD). 

Πολιτιστικός Σχεδιασμός

H HeterArt σχεδιάζει και προτείνει καινοτόμα,
δημιουργικά εργαλεία και καλές πρακτικές και
ανακαλύπτει σύγχρονες διαδρομές μέσα από τις
ιστορίες των μελών της ομάδας.

Από τον Απρίλιο του 2018, η HeterArt συντονίζει το
Nordic Urban Lab in Athens 2020-22 σε συνεργασία με
τον Οργανισμό COPENHAGEN INTERNATIONAL
THEATRE | METROPOLIS και έχει αναπτύξει ένα
δημιουργικό διάλογο για την Πόλη και τον Δημόσιο
χώρο με την υποστήρικη του Δήμου Αθηναίων, του
ΥΠΠΟΑ και του Nordic Culture Fund. 

τηλ:+302102821909
+306944245719

Η HeterArt σχεδιάζει δράσεις εξοικείωσης με την
Ετερότητα, αξιοποιεί πόρους που υπάρχουν με στόχο την
αναβάθμιση του Πολιτιστικού Τοπίου, την ενσωμάτωση
ευάλωτων ομάδων και την δημιουργία γέφυρας
επικοινωνίας μέσα από την Τέχνη. 

Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης 
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https://www.heterart.gr/
https://www.facebook.com/HeterArt-979610208843658
mailto:heterart1@gmail.com


Challedu

Η ομάδα μας 

Ψηφιακό παιχνίδι

28

Η CHALLEDU-inlcusion | games | education είναι ένας μη
κερδοσκοπικός οργανισμός που πρωτοπορεί στην έρευνα και
ανάπτυξη εξειδικευμένων παιχνιδιών (serious games) και game-based
μεθόδων με κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. 
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 αυτό τον άξονα αφορούν στα STEAM,
στον πολιτισμό, στο περιβάλλον, στην επιχειρηματικότητα, στην
προσωπική ανάπτυξη και σε 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.

- ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ειδική έμφαση δίνουμε στην 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.

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.

Ο αντίκτυπος

Οι δράσεις μας έχουν εθνικό αλλά και Ευρωπαϊκό
αντίκτυπο. Συνολικά από το 2018 έχουν
συμμετάσχει σε δράσεις μας πάνω από 2000
άνθρωποι από ευάλωτες ομάδες, 1500
εκπαιδευτικοί ή εκπαιδευτές και επαγγελματίες
και 6000 νέοι/ες και μαθητές/τριες.

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. 
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Τα παιχνίδια μας ενώνουν και μας ενδυναμώνουν!

Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης 
που στοχεύει ο οργανισμός
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https://challedu.com/
https://www.facebook.com/challedu
https://www.instagram.com/challedu/
mailto:play@challedu.com
https://www.linkedin.com/company/challedu/
https://www.youtube.com/user/Assimismata
https://mobile.twitter.com/challedu


KROMA

Περιοδικό Τέχνης

Συνεργασίες
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Eίναι 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. 

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.

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. 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. 

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Παράλληλα, ο Πολιτιστικός Φορέας ΚROMA έχει
υλοποιήσει 19 εκπαιδευτικά καλλιτεχνικά
προγράμματα για 420 παιδιά και έχει οργανώσει 6
καλλιτεχνικές εκθέσεις «KROMA One-Off: Εκθέσεις
μιας μέρας» με περίπου 3.000 επισκέπτες. 

Στο πλαίσιο της Art Athina 2019, ανέπτυξε το
πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “We are the
future”, σχεδιασμένο για παιδιά. Το ποσοστό
ικανοποίησης ήταν 95%. Οι μετρήσεις ικανοποίησης
προέρχονται από τις απαντήσεις στα
ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι ενήλικες
συνοδοί των παιδιών.
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To KROMA δίνει άλλον τόνο και χρωματίζει το γκρι στην κοινωνία
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http://kromamagazine.com/
http://kromamagazine.com/kroma-one-off/
http://kromamagazine.com/future-art-athina-2019-educational-program-kroma/
https://kroma.gr/
https://www.facebook.com/KROMAartculture
https://www.instagram.com/kroma_npo/
mailto:info@kroma.gr
https://www.linkedin.com/company/28144459
https://www.youtube.com/channel/UCrqsErkjz01MxN2jq_MPCeQ
https://twitter.com/kroma_magazine


“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



Ένα πολύτιμο

εργαλείο 

για όλους
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ 

17 ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΩΡΑ!

ΚΑΤΕΒΑΣΕ

bit.ly/SB-Katalogos-EKE-SDG

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. 

http://bit.ly/SB-Katalogos-EKE-SDG
http://bit.ly/SB-Katalogos-EKE-SDG
http://bit.ly/SB-Katalogos-EKE-SDG


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

