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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Κοινωνικές Δράσεις Οργανισμών
του δικτύου Small Buddies

Τα μέλη του δικτύου και οι Εταρείες
γνωρίζονται και συμμετέχουν 
σε κοινές δραστηριότητες

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΕΚΔHΛΩΣEIΣ - ΕΡΓΑΣΤHΡΙA



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
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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-
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Ενδιαφέρεστε να μάθετε για τους
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης,

έναν όρο που ακούγεται όλο και
πιο συχνά σήμερα;

 
Αναζητάτε πώς να συνδυάσετε τη

μάθηση με τη διασκέδαση και
παράλληλα να αποκτήσετε

κοινωνική και περιβαλλοντική
κουλτούρα; 

 

ΤΩΡΑ 

ΥΠΑΡΧΕΙ

ΤΡΟΠΟΣ!
 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ

WWW.SMALLBUDDIES.NET
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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


Τα μέλη του δικτύου είχαν την
ευκαιρία να παίξουν το serious
game “CSR (Corporate Social
Responsibility) Manager”, να μάθουν
για την ΕΚΕ (Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη), τους 17 στόχους βιώσιμης
ανάπτυξης, καθώς και να
γνωρίσουν τα άλλα μέλη του
δικτύου. 
Επίσης, μέσα από σύντομες
συναντήσεις speed dating είχαν την
ευκαιρία να γνωριστούν και να
ανταλλάξουν απόψεις με
εργαζόμενους και εκπροσώπους
εταιρειών που συμμετείχαν μαζί
τους στο εργαστήριο. 
Στη συνέχεια, όλοι μαζί μέσα από
ένα “διαδραστικό παιχνίδι” 
 συζήτησαν με βάση το στόχο 17
“Συνεργασία για τους στόχους” για
τα δυνατά και τα αδύναμα στοιχεία
τους, καθώς και τις ευκαιρίες και τις
προκλήσεις της συνεργασίας
μικρών ή νέων οργανισμών της
κοινωνίας των πολιτών με
εταιρείες. 

Πρώτη εκδήλωση - εργαστήριο
για τη συνηγορία σχετικά με τους 17 στόχους
βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs -  Sustainable
Development  Goals)  και  τον αντίκτυπο των
μικρών /  νέων οργανώσεων σε αυτούς

Πώς οι 17 Στόχοι Βιώσιμης
Ανάπτυξης μπορούν να γίνουν η
“κοινή μας γλώσσα”;
Γιατί είναι σημαντικό να
συνεργαστούμε για τους 17
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης;
Ποιές είναι οι δυσκολίες που
συναντάμε στην συνεργασία
μικρών ή νέων οργανισμών της
κοινωνίας των πολιτών με
εταιρείες;
Πώς θα μπορούσαμε να
κάνουμε τη συνεργασία μας πιο
γόνιμη;

Στόχος είναι να βρούμε όλοι μαζί
απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:

5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΟΙ SDGs ΚΙ ΕΜΕΙΣ



Ο χάρτης καλών πρακτικών έχει ως
στόχο την ανάδειξη νέων
προοπτικών για τον δημόσιο χώρο,
την ποιότητα διαβίωσης και την
εξάλειψη των ανισοτήτων. 

Οι παρευρισκόμενες/οι, με βάση
την εμπειρία τους στην πόλη
μπόρεσαν να επιλέξουν την
περιοχή (μέσα από ένα "εφήμερο
mapping") στην οποία θα
δημιουργήσουν και θα εφαρμόσουν
μια καλή πρακτική. 

Στο τέλος του εργαστηρίου 
 ακολούθησε ανοιχτός διάλογος με
θέμα την πόλη για συμπεράσματα,
παρατηρήσεις και ανταλλαγή ιδεών.

Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε
την Τρίτη 17 Μαΐου 2022, 1:30-5:30 
 στο Μύρτιλλο Café. 

Δεύτερη εκδήλωση - εργαστήριο
Το Δίκτυο SMALL BUDDIES προσκάλεσε τις
ενδιαφερόμενες εταιρείες να συμμετέχουν στη
δεύτερη εκδήλωση -  εργαστήριο για  τη
συνηγορία σχετικά με τους 17 στόχους
βιώσιμης ανάπτυξης και  τον αντίκτυπο των
μικρών /  νέων οργανώσεων σε αυτούς.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου
οι εκπρόσωποι και εργαζόμενοι των
εταιρειών, είχαν την ευκαιρία να
παίξουν το serious game “CSR
(Corporate Social Responsibility)
Manager”, να μάθουν για την ΕΚΕ
(Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη), τους
17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης,
καθώς και να γνωρίσουν τα άλλα
μέλη του δικτύου. 

Επίσης, μέσα από σύντομες
συναντήσεις speed dating είχαν την
ευκαιρία να γνωριστούν και να
ανταλλάξουν απόψεις με τα μέλη
του δικτύου που συμμετείχαν μαζί
τους στο εργαστήριο. 

Έπειτα από την συζήτηση για τους
17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης με
τους οργανισμούς και τις εταιρείες,
στο επόμενο στάδιο ζητήθηκε από
τις/τους συμμετέχουσες/οντες να
διαμορφώσουν τον χάρτη καλών
πρακτικών στην πόλη. 

ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2022

ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ



Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου
οι εκπρόσωποι και εργαζόμενοι των
εταιρειών, είχαν την ευκαιρία να
παίξουν το serious game “CSR
(Corporate Social Responsibility)
Manager”  και να αναπτύξουν το
διάλογο για την Εταιρική κοινωνική
ευθύνη, τους 17 στόχους βιώσιμης
ανάπτυξης, το gender equality, το
brain drain και brain gain και
ευρύτερα τη συνεργασία με
οργανισμούς - μέλη του δικτύου
Small Buddies για την μεγέθυνση
του αντικτύπου. 

Επίσης μέσα από διαδραστικές
δραστηριότητες και συζήτηση
αντάλλαξαν καλές πρακτικές και 
 γνώρισαν τα άλλα μέλη του
δικτύου και των εταιρειών. 

Τέλος, μέσα από σύντομες
συναντήσεις speed dating είχαν την
ευκαιρία να γνωριστούν και να
ανταλλάξουν απόψεις με
εργαζόμενους και εκπροσώπους
εταιρειών που συμμετείχαν μαζί
τους στο εργαστήριο. 

Τρίτη εκδήλωση - εργαστήριο
Το Δίκτυο SMALL BUDDIES προσκάλεσε τα μέλη
του να συμμετέχουν στην τρίτη εκδήλωση -
εργαστήριο για  τη συνηγορία σχετικά με το
brain  drain  (διαρροή επιστημονικού δυναμικού)
και  το gender  equal i ty  ( ισότητα των φύλων).  

Πώς οι 17 Στόχοι Βιώσιμης
Ανάπτυξης σχετίζονται με το
gender equality και το brain
drain;
Πώς οι εταιρείες και οι
οργανισμοί της κοινωνίας των
πολιτών, μπορούν μέσα από το
έργο τους να ενισχύσουν τις
δράσεις τους προς μια θετική
κατεύθυνση σχετικά με αυτά τα
θέματα;
Ποιές είναι οι καλές πρακτικές
που εφαρμόζουν τα μέλη του
δικτύου ή άλλοι οργανισμοί και
εταιρείες σχετικά με αυτά τα
θέματα;
Πώς θα μπορούσαμε να
κάνουμε τη συνεργασία
εταιρειών και οργανισμών πιο
αποτελεσματική;

Στόχος ήταν να βρούμε όλοι μαζί
απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:

Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε
στις 31 Μαΐου 2022, 13:30-17:30
στο Μύρτιλλο Café. 

ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2022

ΣΥΝΟΜΙΛΩΝΤΑΣ: 
Brain drain & Gender Equality

http://smallbuddies.net/news/%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-sdgs/
http://smallbuddies.net/news/%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-sdgs/


Τέταρτη εκδήλωση - εργαστήριο
Το Δίκτυο SMALL BUDDIES προσκάλεσε τις
εταιρείες που ενδιαφέρονται για δράσεις Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης σε ένα διαδραστικό
εκπαιδευτικό εργαστήριο μάθησης και συνεργασίας
για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(SDGs - Sustainable Development Goals).

Μέσα από μια ιστορία -ένα κομμάτι
πολιτισμού- συζήτησαν για το πως
το περιβάλλον συνδέεται με τον
πολιτισμό. Οι οργανισμοί μαζί με
τις εταιρείες κλήθηκαν να
σχεδιάσουν μαζί δράσεις Εταιρικής
Κοινωνικής ευθύνης, να
συζητήσουν και να ανταλλάξουν
εμπειρίες και καλές πρακτικές.  

Μέσα από διαδραστικές
δραστηριότητες αλληλεπίδρασαν με
οργανισμούς - μέλη του δικτύου
που δρουν στο πλαίσιο των στόχων
αυτών μέσα από ένα speed dating.

Οι οργανισμοί του δικτύου που
βρίσκονται εκτός Αττικής
παρακολούθησαν την εκδήλωση
διαδικτυακά που θα απεστάλη μετά
από αίτημά τους. Για αυτούς τους
οργανισμούς υλοποιήθηκε το speed
dating διαδικτυακά. 

Πώς οι 17 Στόχοι Βιώσιμης
Ανάπτυξης σχετίζονται με τις
δράσεις εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης και τον πολιτισμό;
Πως οι εταιρείες και οι
οργανισμοί της κοινωνίας των
πολιτών μπορούν να
σχεδιάσουν από κοινού
αποτελεσματικές
δράσειςεταιρικής κοινωνικής
ευθύνης;
Ποιές είναι οι καλές πρακτικές
που εφαρμόζουν τα μέλη του
δικτύου ή άλλοι οργανισμοί και
εταιρείες σχετικά με αυτά τα
θέματα;
Πώς θα μπορούσαμε να
κάνουμε τη συνεργασία
εταιρειών και οργανισμών πιο
αποτελεσματική;

Στόχος είναι να βρούμε όλοι μαζί
απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:

Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε
την Τρίτη 4 Ιουνίου 2022, 13:30-
17:30 στο Μύρτιλλο Café. 

ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΊΟΥ 2022

ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ
δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με μια

διαφορετική ματιά



Nα παράγουμε όλοι 

τη δική μας ενέργεια!

Έχει μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών στην Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση. Έχει επίσης
καλλιτεχνικές σπουδές, με
πτυχίο από τη δραματική σχολή
του Ωδείου Αθηνών. Με τη
Μάγια μάς συνδέουν κοινές
εμπειρίες και διακρίσεις, όπως
αυτή του Fundathlon το 2019,
καθώς και άλλες συνεργασίες
που ακολούθησαν αργότερα. 

H Μάγια έχει ως όραμα την
ενίσχυση της ενεργειακής
δημοκρατίας και τη διάδοση της
γνώσης για την εξοικονόμηση
ενέργειας. Το αντικείμενο
ενασχόλησής της είναι οι
ενεργειακές κοινότητες. Στην
ομάδα της συμμετέχουν και
άλλοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί,
καθώς και ερευνητές. Η εταιρεία
συστάθηκε το 2019 και η κύρια
δράση της είναι εκπαιδευτική.
Ως τώρα οι δράσεις τους είναι
επιδοτούμενες.

«Ο λόγος που επιλέξαμε η
εταιρεία να είναι ΙΚΕ είναι επειδή
θέλαμε να πληρωνόμαστε για τη
δουλειά μας, δε θέλαμε να
εμπλακούμε στη διαδικασία των
επιλέξιμων πληρωμών. Μέσα
από την επαφή με μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς
καταλάβαμε ότι δεν υπάρχει
κάποια ουσιαστική διαφορά,
παρά μόνο στη νομική μορφή. Το
όραμά μας είναι να παράγουμε
όλοι τη δική μας ενέργεια και
αυτή να συμψηφίζεται στην
κατανάλωση του σπιτιού μας».

Small Buddies: Τι σημαίνει εταιρική
κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) για εσάς;
Μάγια Ανδρέου: Η ΕΚΕ έχει δύο
πλευρές: την επικοινωνιακή, η
οποία αξιοποιείται από τις εταιρείες
προκειμένου να λειτουργήσει
θετικά για την εξωστρέφειά τους,
διαμορφώνοντας ένα πιο «ανοιχτό»
στην κοινωνία προφίλ, εντάσσοντας
παράλληλα τους SDGs στην
ανάπτυξή τους. Ως προς τη δεύτερη
πλευρά, πρόκειται για την
επιστροφή μέρους των κερδών στην
κοινωνία μέσω χρηματοδοτήσεων ή
και προϊόντων. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

υναντηθήκαμε με τη

Μάγια Ανδρέου,

συνιδρύτρια της CER,

αλλά και ηθοποιό,

 προκειμένου να

συζητήσουμε για τις

προκλήσεις που

αντιμετωπίζουμε σήμερα

όσον αφορά το ζήτημα της

ενέργειας και της

εκπαίδευσης των πολιτών. 

Σ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Για την επόμενη
δεκαετία η στρατηγική

μας είναι να
εστιάσουμε ακόμη

περισσότερο σε
θέματα CSR, δίνοντας
πολύ μεγάλη σημασία

στην προστασία του
περιβάλλοντος, καθώς

και στην κυκλική
οικονομία».

«Η εκπαίδευση,
τα εργαστήρια, 
η παρατήρηση
είναι ο μόνος
τρόπος να
δούμε τι
πραγματικά
συμβαίνει. 
Είναι μια
προσπάθεια
επίλυσης
κοινωνικών
προβλημάτων.»

Μ.Α.: Η κοινή ματιά απέναντι στα
πράγματα. Το ενδιαφέρον για
την εκπαίδευση και την
ενδυνάμωση των πολιτών, η
εμπλοκή με τη ζωή, το να
βρεθούμε ως επιστήμονες και
καλλιτέχνες στην
καθημερινότητα. Η εκπαίδευση,
τα εργαστήρια, η παρατήρηση
είναι ο μόνος τρόπος να δούμε τι
πραγματικά συμβαίνει. Είναι μια
προσπάθεια επίλυσης
κοινωνικών προβλημάτων. 

Μ.Α.: Το αγαπημένο μας μότο
είναι «αλλάζοντας οπτική,
παράγεται ενέργεια», εννοώντας
ότι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουμε
νέα πράγματα, που μας δίνουν
έμπνευση για κάτι καινούριο. Η
ενέργεια είναι δύναμη! Η
μεγαλύτερη πρόκληση σε όλες
τις συνεργασίες θεωρώ ότι είναι
το ζήτημα του χρόνου, διότι
απαιτείται διαθεσιμότητα όταν
επιθυμούμε να
συνδιαμορφώσουμε. Θα
μπορούσα να πω ότι οι πιο
επιτυχημένες συνεργασίες ήταν
αυτές που αφιερώθηκε χρόνος
στις συζητήσεις. Αντίθετα, εκεί
που δεν υπήρχε ιδιαίτερα
ανοιχτό πεδίο διαλόγου δεν
εμπιστευτήκαμε αρκετά ο ένας
τον άλλον.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ιδανικά οι δύο αυτές πλευρές θα
πρέπει να βρίσκονται σε
ισορροπία.

Προσωπικά ο στόχος 7 «Φθηνή
(προσβάσιμη) και καθαρή
ενέργεια», μου φαίνεται πολύ
ξεκάθαρος για την κοινωνία,
όπως ευρύτερα όλοι οι στόχοι
είναι πολύ σημαντικοί. Δεν
χρειάζεται, πιστεύω, άλλος
κώδικας, οι 17 ΣΒΑ είναι μια
καλή βάση προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν ως ένα
μεθοδολογικό εργαλείο
ανάπτυξης κοινής γλώσσας, να
διαμορφώσουν έναν ενιαίο
κώδικα.

Μ.Α.: Ναι βέβαια, λίγο ή πολύ
καταλαβαίνω ότι για αυτό
σχεδιάστηκαν. 

S.B.: Ποιοί είναι οι λόγοι ή το
κίνητρο που σας έκανε να
επιλέξετε να συνεργαστείτε με
τον οργανισμό;

S.B.: Πώς ήταν η συνεργασία σας;
Ποια είναι τα οφέλη αυτής της
συνεργασίας και ποιες οι
προκλήσεις;

S.B.: Υπάρχουν κάποιες καλές
πρακτικές που εφαρμόσατε εσείς
ως εταιρεία, ή ο οργανισμός ή από
κοινού που βοήθησε στο έργο σας;

S.B.: Πιστεύετε ότι οι 17 Στόχοι
Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) θα
μπορούσαν να αποτελέσουν το
κατάλληλο πλαίσιο και την κοινή
«γλώσσα» με τους οργανισμούς
της κοινωνίας των πολιτών, τις
εταιρείες αλλά και με τους
καταναλωτές;

11| Small Buddies



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μ.Α.: Το σημαντικότερο όλων είναι στη
φάση του σχεδιασμού να
συμπεριλαμβάνεται το κόστος της
εργατοώρας, ώστε στη συνέχεια να
μπορεί να αποζημιωθεί ως κανονική
εργασία. Ένα άλλο κομμάτι είναι επίσης
αυτό της δέσμευσης. Ιδανικά, ένας
οργανισμός θα πρέπει να διατηρεί έναν
δεσμό σε βάθος χρόνου με τους
συνεργάτες του, μέσα από τη
διαδικασία σύνταξης και δημοσίευσης
παραδοτέων, προκειμένου να μην
χάνεται η εμπειρία που έχει αποκτηθεί.

Μ.Α.: Ναι, βέβαια έχουν, το μεγάλο
πρόβλημα των μεγάλων εταιρειών είναι
να εμπιστευτούν νέους συνεργάτες.
Συχνά συμβαίνει κάτι τέτοιο, γιατί δεν
θέλουν να ρισκάρουν σε ένα μη
αποτελεσματικό πρότζεκτ. Ίσως θα
βοηθούσε να ενισχύσουν το προσωπικό
τους με άτομα που ασχολούνται με
δράσεις ΕΚΕ.

Μ.Α.: Ακόμα δεν έχει ενταχθεί στα πάγια
πλάνα μας η συνέργεια με μικρούς/
νέους οργανισμούς, αλλά είναι κάτι που
θα θέλαμε να κάνουμε άμεσα. Προς το
παρόν, αναζητούμε εταιρείες που θα
ενδιαφέρονταν για εργαστήρια
εξοικονόμησης ενέργειας στους
εργαζομένους τους ή για την
υποστήριξη της εκπαιδευτικής μας
δράσης για την εξοικονόμηση και τις
ενεργειακές κοινότητες σε σχολεία,
δήμους και οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών.

S.B.: Ένα δίκτυο οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών
όπως το Small Buddies που εξασφαλίζει τη διαφάνεια και
συνέπεια ως προς συγκεκριμένους στόχους βιώσιμης
ανάπτυξης, πιστεύετε ότι θα βοηθούσε τις εταιρείες να
συνεργαστούν με μικρότερους και νεότερους οργανισμούς
ώστε να χτίσουν την κοινωνική τους ταυτότητα;
Μ.Α.: Σίγουρα, το δίκτυο θα μπορούσε να αποτελεί ένα
εργαλείο για τον υπεύθυνο για τη διαχείριση κονδυλίων για
δράσεις ΕΚΕ. Επιπλέον, ίσως αυτό να είναι το έναυσμα για
έναν ανταγωνισμό με θετικό αντίκτυπο μεταξύ των
εταιρειών, μέσα από την προβολή των δράσεων και την
επιβράβευση των καλών πρακτικών.
Μέσα από την Community Energy River, έχουμε δει να
θεωρείται λίγο «ταμπού» το να παίρνεις χρήματα από
δράσεις ΕΚΕ. Έχοντας προσπαθήσει να αντλήσουμε
κεφάλαια και από επενδυτές, είδαμε ότι έβλεπαν αυτές τις
πηγές χρηματοδότησης ως μη παραγωγικές και συνεπώς μη
βιώσιμες. 

«Ιδανικά, ένας
οργανισμός θα

πρέπει να διατηρεί
έναν δεσμό σε βάθος

χρόνου με τους
συνεργάτες του»
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S.B.: Πιστεύετε ότι έχουν χώρο οι μικροί ή
και νέοι οργανισμοί της κοινωνίας των
πολιτών στη διαμόρφωση δράσεων ΕΚΕ με
εταιρείες;

S.B.: Τι θα συμβουλεύατε έναν μικρό ή νέο
οργανισμό που θέλει να έρθει σε επαφή με
μια εταιρεία, ώστε να υποστηρίξει το έργο
του;



Παίζουμε και

μαθαίνουμε

για τους SDGs

Σας ενδιαφέρει να εκπαιδεύσετε

το προσωπικό της εταιρείας σας

στους SDGs και στη στρατηγική

σημασία της εταιρικής

κοινωνικής ευθύνης; 

 

ΚΑΤΕΒAΣΤΕ ΤΩΡΑ

ΤΟ SERIOUS GAME

ΤΟΥ 

SMALL BUDDIES

“CSR MANAGER”

Σας κινητοποιεί από προσωπικό

ενδιαφέρον να παίξετε και να

μάθετε για τους SDGs;

Θέλετε να συνδυάσετε τις

δράσεις του οργανισμού σας

με τους Στόχους Βιώσιμης

Ανάπτυξης;

 

Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ SERIOUS GAME 

"CSR MANAGER" ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ!

bit.ly/SB-CSR MANAGER

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Challedu.CSRManager
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Challedu.CSRManager
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Challedu.CSRManager
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Challedu.CSRManager
https://bit.ly/36C1Z6p


Οι μικροί ή/και νέοι οργανισμοί της Κοινωνίας των Πολιτών παράγουν έντονο και

σημαντικό έργο. Γνωρίστε μερικές από τις δράσεις τους στις επόμενες σελίδες.

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 
SMALL BUDDIES
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«We Are Your Friends» - Στήριξη στην Ουκρανία από το KROMA
 Στις 9 Απριλίου 2022, ο Μη Κερδοσκοπικός

Οργανισμός KROMA επιμελήθηκε και
φιλοξένησε την έκτη Έκθεσή του με τίτλο 
«We Are Your Friends».

 Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, το KROMA
φιλοξένησε ένα εργαστήριο για παιδιά στο
οποίο είχαν την ευκαιρία να εκφραστούν
δημιουργικά μέσα από την τέχνη.

  Περισσότεροι από 500 φιλότεχνοι από όλη
την Αθήνα παρακολούθησαν την έκθεση, ενώ
20 παιδιά συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό
εργαστήρι.

  Η εκδήλωση αποτελούνταν από 50 έργα
τέχνης που δωρίστηκαν στην KROMA από
σύγχρονους Έλληνες καλλιτέχνες που έχουν
παρουσιαστεί στο KROMA Art Magazine.

 Το πιο σημαντικό, με την πολύτιμη
βοήθεια της ουκρανικής λέσχης
εικονογράφων Pictoric, φτιάξαμε μια επιλογή
51 έργων τέχνης για να συνοδεύσουν αυτά
των Ελλήνων καλλιτεχνών.
✍  H Edding Hellas παραχώρησε γραφική ύλη
για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

 Ως ελάχιστη ένδειξη υποστήριξης για τις δυσκολίες που
περνούν οι Ουκρανοί πολίτες και ειδικά τα παιδιά, η ομάδα του
KROMA μαζί με την Pictoric αποφάσισαν να δωρίσουν τα έσοδα
της έκθεσης "We Are Your Friends" στο Voices of Children (https://
Voices.org.ua/en/) που παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη
μέσω της θεραπείας τέχνης, σε παιδιά στην Ουκρανία.

 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε τους
υποστηρικτές μας ότι μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε 500€ για
να συνεισφέρουμε στις προσπάθειές τους.

 KROMA One - Off: Είμαστε οι φίλοι σας
➡ 1 ημέρα ➡ 68 Καλλιτέχνες ➡ 101 έργα τέχνης 
➡ Ένας αξιόλογος σκοπός

SMALL BUDDIES // ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ
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"Legends of Disability" και "ID Games" από την Challedu

Τα προγράμματα "Legends of
Disability" (που υλοποιείται στο
πλαίσιο του Active citizens funds με
φορέα υλοποίησης την Challedu και
εταίρους το Best Buddies Ελλάδας,
Περπατώ και Φροντίζω) και “ID GAMES-
co-create assistive games for people
with intellectual disability to
enhance their inclusion” (Erasmus+)
ολοκληρώθηκαν αυτό το διάστημα
δίνοντας τη δυνατότητα τα επόμενα
χρόνια:

στους ανθρώπους με αναπηρίες να ενδυναμωθούν μέσα από game-
based εργαλεία
στους προσωπικούς βοηθούς, και τους ανεπίσημους φροντιστές να
ανακαλύψουν ένα τρόπο διασκέδασης και επαφής με τους
ωφελούμενους- οικογένειά τους
στους επαγγελματίες να μάθουν και χρησιμοποιήσουν νέα
εκπαιδευτικά εργαλεία για το έργο τους 
και σε πολλές κοινότητες να εντάξουν ισότιμα όλα τα μέλη τους. 

Όλα τα εργαλεία, εκπαιδευτικούς οδηγούς, πλατφόρμα E-course και
παιχνίδια μπορείτε να τα βρείτε δωρεάν ως ανοιχτές εκπαιδευτικές
πηγές στις σελίδες https://challedu.com/legends-of-disabilities/
https://www.idgames.eu/ 

https://fb.me/e/1lZDhBHr7
https://www.supportukraine-pic.com/
https://challedu.com/legends-of-disabilities/
https://www.idgames.eu/


Η σειρά είναι μια κοινωνική προσφορά της 50και Ελλάς που απευθύνεται κύρια στα άτομα μεγαλύτερης
ηλικίας, όπως και σε άτομα που έχουν αναλάβει την φροντίδα ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και σε όλους
όσους, μέσα στην πληθώρα των συχνά ανεύθυνων πληροφοριών στο internet, αναζητούν μια υπεύθυνη
ενημέρωση, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων υγείας.
Για το 2022 έχουν προγραμματισθεί έξι διαδικτυακές παρουσιάσεις, που θα γίνουν μέσω της πλατφόρμας
ZOOM, μια κάθε μήνα, κατά τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο.
Για την συμμετοχή του κοινού η προεγγραφή είναι απαραίτητη.
Οι παρουσιάσεις θα είναι συνολικής διάρκειας μίας ώρας. Η ομιλία θα διαρκεί 30 λεπτά, με τα υπόλοιπα 30 λεπτά
αφιερωμένα σε ερωτήσεις και απαντήσεις κοινού.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Η σειρά Κατ’ Οίκον Επισκέπτης,
είναι μια σειρά ενημερωτικών
βιντεοπαρουσιάσεων που
διοργανώνει η 50και Ελλάς, με
συμβουλές για την προαγωγή της
υγείας, την πρόληψη και μια
καλύτερη ποιότητα ζωής, από
ειδικούς στους τομείς της υγείας
και της ευεξίας.

Μια νέα
πρωτοβουλία της
50και Ελλάς

SMALL BUDDIES // ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ
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SEPAL Pro από τον ΚΟΙΣΠΕ Διαδρομές
Στα πλαίσια της επανέναρξης του
προγράμματος SEPAL, με την ονομασία SEPAL
Pro, οι εταίροι από 5 ευρωπαϊκές χώρες
(Ρουμανία, Ισπανία, Λιθουανία, Ελλάδα και
Πολωνία), πραγματοποίησαν τη 1η τους
συνάντηση στη Γλυφάδα Αττικής το τριήμερο
24-26 Μαρτίου 2022. 
Σκοπός του προγράμματος είναι η
υποστήριξη και η ένταξη στην αγορά
εργασίας για ΝΕΕΤs ηλικίας μεταξύ 18 έως 29
ετών. 
Για την υποστήριξη τους θα απασχοληθούν
επαγγελματικοί σύμβουλοι, οι οποίοι θα
καταγράψουν, αξιολογήσουν και
τοποθετήσουν τους ωφελούμενους σε θέσεις
εκπαίδευσης ή και on-the-job training σε
συνεργασία με τοπικούς φορείς της
Κοινωνικής Οικονομίας. Επίσης, ενεργό ρόλο
στο SEPAL Pro θα έχουν και οι Coaches, οι
οποίοι θα εργαστούν στενά με τους NEETs
εντός του πλαισίου τοποθέτησης τους και
καθ' όλη τη διάρκεια της υλοποίησης. 

Η νέα έκδοση του προγράμματος περιέχει και διάφορες
καινοτόμες δράσεις. Μία από αυτές είναι και η αγορά γυαλιών
VR, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τους NEETs για
εκπαιδευτικούς σκοπούς. 
Επίσης, αυξάνεται η διαδραστικότητα και η επαφή μεταξύ όλων
των εμπλεκόμενων στο πρόγραμμα. Θα πραγματοποιηθούν
διεθνείς συναντήσεις/trainings αποκλειστικά για τους Coaches
και τους επαγγελματικούς συμβούλους. Ταυτόχρονα, θα
πραγματοποιηθούν διεθνείς συναντήσεις για τους ΝΕΕΤs,
κάποιοι από τους οποίους θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής
στο ετήσιο συνέδριο του Social Firms Europe CEFEC αλλά και σε
συναντήσεις άλλων προγραμμάτων για NEETs, ώστε να υπάρξει
και ανταλλαγή καλών πρακτικών και γνώσεων. 

https://www.50plus.gr/2022/03/30/%CE%BA%CE%B1%CF%84-%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B7%CF%83/


Με το σκεπτικό ότι η συμμετοχή στον πολιτισμό είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ανθρώπου, η ARTOGETHER-
Τέχνη Ατόμων Με και Χωρίς Αναπηρία από το 1999 έως σήμερα διοργανώνει ξεναγήσεις φορέων ατόμων με
αναπηρία σε μουσεία, αρχαιολογικούς και άλλους πολιτιστικούς χώρους της Αττικής.

Στόχος του προγράμματος είναι η ισότιμη συμμετοχή των ανθρώπων με αναπηρία στην πολιτιστική ζωή της
πόλης μας και παράλληλα η προώθηση της προσβασιμότητας και της συμπερίληψης στα πολιτιστικά ιδρύματα. 
H ARTOGETHER αναλαμβάνει συνολικά τη διοργάνωση, ενώ σε όποιο μουσείο δεν παρέχεται ειδικό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα, προσφέρει και την ξενάγηση από μουσειοπαιδαγωγούς συνεργάτες της.

Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη το εαρινό πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα επισκέψεων σε ένα σύνολο
18 πολιτιστικών χώρων, από το Μουσείο και τον Βράχο της Ακρόπολης έως τον Εθνικό Κήπο και το Πλανητάριο.
Το πρόγραμμα των ξεναγήσεων πραγματοποιείται χάρη στη χορηγία του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου.
Αν είστε ενδιαφερόμενος φορέας μπορείτε να απευθυνθείτε για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ: 2107710847
ή στο email μας info@artoget.gr 

Η Diversity United στο
Refugee Week Greece

Επισκέψεις σε 18 πολιτιστικούς χώρους από την Artogether

Η Diversity United και οι δράσεις της πλαισίωσαν την
εκδήλωση Refugee Week Greece, που 
 πραγματοποιήθηκε φέτος για πρώτη φορά στη χώρα
μας στις 20-26 Ιουνίου με θέμα το healing. 
Η Diversity United προέβαλε στην έναρξη της
εκδήλωσης στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, την
ποιητική ταινία εικονικής πραγματικότητας BeLeaf
VR360, σε σκηνοθεσία της Έλενας Ζερβοπούλου,
ιδρύτριας της Diversity United. Επίσης στις 23/6
προβλήθηκε στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης η video-
dance ταινία της ιδίας, Walking in light, εμπνευσμένη
από και γυρισμένη με ασυνόδευτους ανήλικες
πρόσφυγες που κατοικούν στην Νότια Ιταλία.

Το κοινό της Αθήνας, ανεξαρτήτου καταγωγής, συμμετείχε στα βιωματικά εργαστήρια δημιουργικής γραφής / slam
poetry (Δημοτική Αγορά Κυψέλης 23/6), βίντεο (Ακαδημία Πλάτωνος 25/6) με θέμα την φροντίδα, ολιστικά. Επίσης
ένιωσαν τους παλμούς του αφρικανικού χορού / τραγουδιού (Ακαδημία Πλάτωνος 26/6). Η είσοδος ήταν ελεύθερη.

SMALL BUDDIES // ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ
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Το “Πρόγραμμα ενίσχυσης της
κοινωνικής ένταξης ενηλίκων με
νοητική αναπηρία συν-δημιουργώντας
ταινία μικρού μήκους με την τεχνική
της κινούμενης εικόνας” διάρκειας 11
μηνών, ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον
Μάρτιο 2022. 
Με την υποστήριξη του
Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ.
Λάτση, 25 ενήλικες με νοητική
αναπηρία και 5 επαγγελματίες
συμμετείχαν σε Εργαστήρι Κινούμενης
Εικόνας και δημιούργησαν από κοινού
την ταινία «Το Ημερολόγιο μιας
Καραντίνας» καθώς και ένα βίντεο,
στο οποίο παρουσιάζεται η
προετοιμασία πίσω από τις κάμερες, η
κατασκευή όλων των στοιχείων του
περιβάλλοντος, η εκπαίδευση στις
τεχνικές της κινούμενης εικόνας,
δραστηριότητες δημιουργίας σεναρίου
και φυσικά δραστηριότητες λήψης
εικόνας και ηχογράφησης.

Η ταινία «Το Ημερολόγιο μιας
Καραντίνας» είναι διαθέσιμη
εδώ:
https://www.youtube.com/wat
ch?v=5d0lI9KLQXc&t=4s

Περισσότερες πληροφορίες
για την δράση μπορείτε να
βρείτε στην ιστοσελίδα του
ΠΕΚ/ΑμεΑ
https://www.pek-
amea.gr/ergastiri-kinoymenis-
eikonas/

Kινητή μονάδα πλυντηρίου
ρούχων από την Ithaca

Ένταξη ενηλίκων με νοητική αναπηρία συν-δημιουργώντας
ταινία μικρού μήκους από το ΠΕΚ/ΑμεΑ

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 και ευκαιρίες εργασιακής
επανένταξης σε ανθρώπους από κοινωνικά
ευάλωτες ομάδες. Παράλληλα, έχει αναλάβει τη
λειτουργία των πλυντηρίων του Υπνωτηρίου στο
Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του Δήμου Αθηναίων.
Μέχρι σήμερα έχει βοηθήσει 8.000+ ανθρώπους,
συμπληρώνοντας πάνω από 28.000 επισκέψεις,
παραδίδοντας 140+ τόνους καθαρών ρούχων.
Με την παροχή ψυχοκοινωνικής υπηρεσίας, έχει
ήδη ανταποκριθεί σε πάνω απο 750 αιτήματα
ωφελούμενων, ενώ έχει συμβάλει επιτυχώς στην
εργασιακή επανένταξη 11 ατόμων από ευάλωτες
ομάδες.
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https://www.youtube.com/watch?v=5d0lI9KLQXc&t=4s
https://www.pek-amea.gr/ergastiri-kinoymenis-eikonas/


“Κύκλος - Εργαστήριο Αστικής Βιωσιμότητας και Κυκλικότητας”
από την InCommOn 

Το εγχείρημα της InCommOn “Κύκλος - Εργαστήριο Αστικής
Βιωσιμότητας και Κυκλικότητας” βρίσκεται στην Άνω Πόλη
της Θεσσαλονίκης και προσπαθεί να ανακαλύψει μαζί με
τους κατοίκους τον τρόπο να γίνουν πιο φιλικές και
βιώσιμες οι γειτονιές μας και οι πόλεις μας.
Πρόκειται για τον πρώτο χώρο στην Ελλάδα αφιερωμένο
στο διάλογο για τη σχέση της κυκλικής οικονομίας με την
καθημερινή ζωή στην πόλη, που διερευνά στην πράξη πώς
μια γειτονιά μπορεί να γίνει “κυκλική”.

Προωθώντας την κυκλική οικονομία επιδιώκουμε
να ανακαλύψουμε μαζί με τους κατοίκους της
Θεσσαλονίκης πώς μπορούμε να αλλάξουμε τον
τρόπο που βιώνουμε τις πόλεις μας. 
Στον “Κύκλο” διοργανώνονται δράσεις για όλες τις
ηλικίες, όπως εργαστήρια, συναντήσεις
παραγωγής και ανταλλαγής γνώσης, δράσεις
γειτονιάς, αλλά και καμπάνιες ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης.

Δωρεά
Φαρμάκων για

Στήριξη στην
Ουκρανία |

Choose Love x
GIVMED

Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν διαφύγει από την Ουκρανία
και έχουν βρεθεί σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.
Αντιμετωπίζουν το ρίσκο να μην έχουν πρόσβαση σε
φαγητό, φαρμακευτική αγωγή, αξιοπρεπή και ασφαλή
διαμονή. 
\Το GIVMED με τη βοήθεια του δικτύου του, συγκέντρωσε
την απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με τις ανάγκες σε
φάρμακα και προϊόντα υγείας στο πεδίο.
Στο παραπάνω πλαίσιο, το GIVMED ξεκίνησε τη συνεργασία
του με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Choose Love σε ένα
νέο πρόγραμμα για την υποστήριξη στην Ουκρανία. 

Στόχος του προγράμματος είναι να καλύψει
επείγουσες ανάγκες σε φάρμακα και προϊόντα
υγείας μέσα από νοσοκομεία και άλλες μη
κερδοσκοπικές οργανώσεις στη χώρα.
Στις 11 Μαΐου 2022, η MOAS παρέλαβε 5.260
κουτιά φαρμάκων και 135 κουτιά προϊόντων
υγείας, συνολικής αξίας 89.000€. Τα είδη αυτά
δωρήθηκαν από κοινωνικά φαρμακεία που
συμμετέχουν στο δίκτυο δωρεάς φαρμάκων του
GIVMED και από ελληνική φαρμακευτική εταιρεία
που στηρίζει το δίκτυο σε τακτική βάση.
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https://givmed.org/el/
https://choose.love/
https://www.moas.eu/


ΚΟΥΚΛΟΠΑΙΖΟΥΜΕ 
από το Εικαστικό Θέατρο Κούκλας “Πράσσειν Άλογα” 

Το Εικαστικό Θέατρο Κούκλας “Πράσσειν Άλογα”
πραγματοποίησε την Ημερίδα αξιολόγησης του
εκπαιδευτικού προγράμματος & διαγωνισμού
«Κουκλοπαίζουμε» την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022, μέσω της
πλατφόρμας Zoom. 
Στην ημερίδα απονεμήθηκαν τα βραβεία των νικητών που
συμμετείχαν στο φετινό διαγωνισμό και ακούστηκαν οι
εμπειρίες των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών, οι
οποίοι αναφέρθηκαν στα οφέλη του προγράμματος.

Βασικός άξονας του προγράμματος είναι η
εισαγωγή των συμμετεχόντων στο Θέατρο
Κούκλας, η καθοδήγησή τους στην επιλογή
θεματικής της ιστορίας, η κατασκευή και
εμψύχωση της κούκλας και τέλος η δημιουργία
μιας μικρής παράστασης. 

Αποτελεί καινοτόμο εργαλείο εκπαίδευσης, καθώς
αυξάνει τις δεξιότητες των μαθητών:
χειρονακτικές, κατανόησης, συγκέντρωσης,
φαντασίας, έκφρασης. 

Μέσα από την εκπαιδευτική μας δράση
οραματιζόμαστε να διαμορφώσουμε ένα νέο
διαδραστικό σχολείο που με την σειρά του θα
διαπλάθει δημιουργικούς πολίτες,
αναδεικνύοντας την ευεργετική ιδιότητα του
κουκλοθέατρου και την κοινωνική αλλαγή που
μπορεί να επιφέρει στο άτομο και τις ανθρώπινες
σχέσεις. 

ARTience Voice
Retreat 2022
PhonoQuest

Η PhonoQuest, κατανοώντας την
ανάγκη που υπάρχει στους
επαγγελματίες φωνής για διεύρυνση
των γνώσεών τους και απόκτηση
πρακτικών εργαλείων υγιούς χρήσης
του φωνητικού οργάνου, δημιούργησε
ένα εκπαιδευτικό retreat μαθημάτων
και workshops με φωνίατρο,
φωνοθεραπευτή, φυσικοθεραπευτή
φωνής, εισηγητή της μεθόδου
Alexander και εκπαιδεύτρια Pilates,
ώστε να επιτευχθούν τα πολλαπλά
φωνητικά οφέλη της
διεπιστημονικής καθοδήγησης.

Στο Akron Luxury Holidays της
Αρχαίας Επιδαύρου, με τη
μαγευτική θέα στον Σαρωνικό,
παρέχονται οι τέλειες
συνθήκες για την ιδανική
διεξαγωγή των workshops και
την επίτευξη του μέγιστου
μαθησιακού αποτελέσματος. 
Οι εισηγητές 
Πέντε ειδικότητες
επιστημόνων της φωνής
ενώνουν τις γνώσεις τους και
προσφέρουν πολύπλευρη
συμβουλευτική στον κάθε
συμμετέχοντα.Καθώς, σε ένα retreat αποσυρόμαστε από τον εξωτερικό

κόσμο, για να επικεντρωθούμε στον εαυτό μας,
αφιερωνόμαστε ολοκληρωτικά στο αντικείμενο του
ενδιαφέροντός μας και μεγιστοποιούμε τα οφέλη της
συμμετοχής μας.

Οι 5 επιστήμονες θα παρατηρούν, θα καθοδηγούν
και θα συμβουλεύουν εξατομικευμένα για την
ταχύτερη κατανόηση και βελτίωση του
φωνητικού αποτελέσματος.
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https://phonoquest.com/
https://akronlux.gr/


S.T.ARTS4Water από το UrbanDig Project

To S.T.ARTS4Water είναι ένα πρόγραμμα που συνδέει
Τέχνη, Επιστήμη και Τεχνολογία γύρω από 10 προκλήσεις
που σχετίζονται με το νερό στην Ευρώπη.

Το UrbanDig Project συντονίζει τις δράσεις που αφορούν
στην πρόκληση της ανεπαρκούς τεκμηρίωσης ως προς
τους διαθέσιμους υδάτινους πόρους και στην πρόκληση
της συμμετοχικότητας των πολιτών στην τεκμηρίωση αλλά
και στην ορθολογική διαχείριση των πόρων. 

Μέσα από διεθνή ανοιχτή πρόσκληση επιλέχθηκαν
οι DECA Architecture για να δημιουργήσουν μια
καλλιτεχνική διαδικασία και ένα τελικό έργο με
τίτλο «Μαθαίνοντας απο την Πουλάτη» που θα
απαντά στη πρόκληση όπως σήμερα ισχύει στη
Σίφνο, ως πάραδειγμα άνυδρων νήσων της
Μεσογείου, και θα παρουσιάστεί στη Σίφνο στις 6 &
7 Ιουλίου του 2022. 

Το έργο επικεντρώνεται στο νερό ως κοινά
(commons) και θα οργανώσει τη συμμετοχική
χαρτογράφηση μη καταγεγραμμένων υδάτινων
πόρων, τη διερεύνηση νέων, παραδοσιακών
τεχνικών, προκειμένου να μειωθεί το υδατικό στρες
του νησιού. 

Ταυτόχρονα το πρόγραμμα περιλαμβάνει
εκπαιδευτικές δράσεις και δράσεις δικτύωσης της
κοινότητας, των καλλιτεχνών και των φορέων
λήψης αποφάσεων στα θέματα διαχείρισης ύδατος
μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του 2022. 
https://starts.eu/

Αυλές Συμπερίληψης
Urbana
Οι “Αυλές Συμπερίληψης” είναι ένα, εγκεκριμένο
από το ΙΕΠ, παιδαγωγικό πρόγραμμα με
αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις. Στοχεύει στην
ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σε
θέματα ισότητας και συμπερίληψης,
εστιάζοντας στο φύλο, μέσα από τη μελέτη της
σχολικής αυλής, τον πρώτο δημόσιο χώρο για
το παιδί. 
Το παιδαγωγικό μέρος του προγράμματος
υλοποιήθηκε για πρώτη φορά πιλοτικά το 2019
στο 45ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών και μέχρι
σήμερα έχει εφαρμοστεί σε ακόμη 5 σχολεία ανά
την Ελλάδα. Επιπλέον, έχει παρουσιαστεί σε
συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ
έχει γνωρίσει μεγάλη υποστήριξη από
εκπαιδευτικούς, μαθήτριες/τες και τις τοπικές
κοινότητες. 
Αυτή την περίοδο δρομολογείται η υλοποίηση
αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων στην αυλή ενός
από τα συμμετέχοντα σχολεία, πάντα με άξονα
τις προτάσεις της ίδιας της σχολικής
κοινότητας. 

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μία αυλή πρότυπο που
θα έχει προκύψει συμμετοχικά μέσα από τη συνεργασία με τη
σχολική κοινότητα και θα προάγει τη συμπερίληψη στο
παιχνίδι (δίνοντας πολλές εναλλακτικές ιδέες παιχνιδιού), την
ισότητα και την οικολογία, αναδεικνύοντας τον παιδαγωγικό
ρόλο της σχολικής αυλής και εμπνέοντας και άλλες σχολικές
κοινότητες ανά την Ελλάδα να επανοικειοποιηθούν
δημιουργικά τις αυλές τους.
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https://starts.eu/


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


“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



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

