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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 συμβάλλει 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
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 games | education και εταίρους τους
KROMA, HETERART και ΜYRTILLO. Το
Small Buddies αποτέλεσε ένα
καινοτόμο έργο που έδωσε και
συνεχίζει να δίνει το βήμα στους
μικρούς/νέους οργανισμούς της

ο έργο “Small Buddies”
υλοποιήθηκε στο
πλαίσιο του
προγράμματος Active
citizens fund με φορέα
υλοποίησης την
CHALLEDU- inclusion |

T
κοινωνίας των πολιτών να
συνηγορήσουν και να προβάλλουν το
έργο τους, καθώς και να
δημιουργήσουν διαύλους
επικοινωνίας με τις εταιρείες που
είναι ενεργές σε δράσεις Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Σκοπός
του ήταν να προσφέρει τη
δυνατότητα μέσω του καινοτόμου
digital serious game (εκπαιδευτικό
παιχνίδι σοβαρού σκοπού) να
γνωρίσουν όλοι οι φορείς αλλά και το
κοινό τους 17 στόχους βιώσιμης
ανάπτυξης (sustainable development
goals- SDGs) και να προσφέρουν στην
κοινωνία και το περιβάλλον
συνεργαζόμενοι/ες κάτω από μια
κοινή γλώσσα. 

Επιμέρους στόχοι του έργου Small
Buddies που πετύχαμε ήταν:
– η προώθηση των 17 SDGs και η
εκπαίδευση τόσο των εταιρειών όσο
και των οργανισμών της κοινωνίας
των πολιτών σε αυτούς
- η συνηγορία υπέρ των μικρών, νέων
και καινοτόμων οργανισμών που
υλοποιούν δράσεις και προγράμματα,
συμβάλλοντας στην επίτευξη των
SDGs , με σημαντικό αντίκτυπο για
την κοινότητα
– η δημιουργία ενός δικτύου 31
οργανισμών που λειτουργεί ως
ενδιάμεσος φορέας υποστηρίζοντας
τις και αναβαθμίζοντας τον ρόλο τους
– η ανάπτυξη 4 οδηγών και εργαλείων
(ιστοσελίδα και παιχνίδι) που θα
προάγουν τη διαφάνεια και την
οργανωτική ικανότητα και
τεχνογνωσία των μικρών
οργανώσεων αντίστοιχα με το
δυναμικό και τις ανάγκες τους
– η προσέλκυση των εταιρειών μέσω
της ενημέρωσης για τους SDGs και το
έργο οργανώσεων σχετικά με αυτά
(μέσα από μια σειρά εργαστηρίων)

– η προσέλκυση εταιρειών μέσω της
προσφοράς εργαλείων που
εμπλέκουν την εταιρεία και τους
υπαλλήλους της σταδιακά σε δράσεις
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ),
ξεκινώντας από δράση ΕΚΕ που
αφορά στην εκπαίδευση υπαλλήλων
στους SDGs και σχετίζοντας τη δράση
αυτή με τη δράση οργανώσεων
δημιουργώντας διαύλους
επικοινωνίας
– η δημιουργία 5 εκστρατειών
συνηγορίας για τους SDGs και το έργο
των μικρών, νέων και καινοτόμων
οργανισμών της κοινωνίας των
πολιτών
– η προώθηση της διαφάνειας, της
λογοδοσίας και της χρηστής
διακυβέρνησης των οργανισμών της
κοινωνίας των πολιτών και των
εταιρειών

Μετά από περίπου δυόμισι χρόνια το έργο “Small Buddies” φτάνει
στο τέλος του, δίνοντας όμως συνέχεια σε μια πολύτιμη συνεργασία
μεταξύ 31 φορέων της κοινωνίας των πολιτών που σχηματίζουν
σήμερα το δίκτυο Small Buddies και των εταιρειών.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ EΡΓΟΥ

SMALL BUDDIES
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http://kromamagazine.com/
https://heterart.gr/
https://myrtillocafe.gr/
https://www.activecitizensfund.gr/
https://challedu.com/


1ο Εργαστήριο

3ο Εργαστήριο

2ο Εργαστήριο

4ο Εργαστήριο

Στο πρώτο εργαστήριο συζητήσαμε
για το δίκτυο Small Buddies, τις αξίες,
τους στόχους και τη δυναμική που
θέλουμε να δώσουμε στους μικρούς,
νέους, και καινοτόμους οργανισμούς
με τη συμμετοχή τους σε αυτό.
Στο δεύτερο εργαστήριο
συζητήσαμε τα χαρακτηριστικά των
οργανισμών μελών του δικτύου Small
Buddies και τον τρόπο που θα γίνεται
η ένταξη σε αυτό.
Στο τρίτο και τέταρτο εργαστήριο
συζητήσαμε τρόπους που να
βοηθήσουμε στην προβολή και
ενδυνάμωση των οργανισμών του
δικτύου μέσα από τη συνεργασία, την
εμπιστοσύνη και τη δημιουργία
δεσμών.
Βρείτε τους οδηγούς εδώ 

Στην ιστοσελίδα του Small Buddies οι
οργανισμοί, εταιρείες και πολίτες
μπορούν να βρουν στοιχεία για τους
17 Στόχους βιώσιμης ανάπτυξης
σχετικά με την Ελλάδα αλλά και να
συλλέξουν, προσφέρουν,
συνδιαμορφώσουν στοιχεία και
δράσεις για την ενίσχυσή τους.  

Λίγα λόγια για τα αποτελέσματα στις κυριότερες δράσεις του έργου Small Buddies:

Οι εταιρείες μπορούν να βρουν
επίσης ποια μέλη του δικτύου
ασχολούνται με συγκεκριμένους
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά
και να δουν περισσότερες
πληροφορίες για αυτά, μέσα από την
παρουσίασή τους και τις
φωτογραφίες-κείμενα που έχουν
αναρτηθεί εκεί.
Σύμφωνα με τα στατιστικά, ο
ιστότοπος έχει πάνω από 8500
επισκέψεις και πάνω από 3400
μοναδικούς επισκέπτες!
Εγγραφείτε τώρα στην πλατφόρμα
πατώντας εδώ 

Δημιουργία 4 οδηγών & Δημιουργία ενός διαδικτυακού χώρου 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 ΤΟΥ EΡΓΟΥ

SMALL BUDDIES

1 2
Δημιουργία 4 οδηγών Δημιουργία ενός

διαδικτυακού χώρουγια την ένταξη στο
δίκτυο Small Buddies
μέσα από 4 εργαστήρια. επικοινωνίας, δικτύωσης

και συνδημιουργίας των
 οργανισμών με εταιρείες και με την
κοινωνία για τους 7 στόχους
βιώσιμης ανάπτυξης.

Η πανδημία Covid-19
 δεν στάθηκε εμπόδιο

στην ανάπτυξη του έργου
Small Buddies.

Oι ανάγκες επικοινωνίας
των μελών καλύφθηκαν

μέσω online συναντήσεων.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

http://smallbuddies.net/meli/
http://smallbuddies.net/meli/
http://smallbuddies.net/
http://smallbuddies.net/forums/
http://smallbuddies.net/forums/
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Σύμφωνα με τα στατιστικά, ο ιστότοπος έχει πάνω από 8.500
επισκέψεις και πάνω από 3.400 μοναδικούς επισκέπτες!

www.smalbuddies.net
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https://bit.ly/SB-Odigos1 https://bit.ly/SB-Odigos2 https://bit.ly/SB-Odigos3 https://bit.ly/SB-Odigos4

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



Μέσα από το δίκτυο τα μέλη έχουν
δυνατότητα να ενδυναμωθούν, να
συνεργαστούν, να προβάλλουν τις
δράσεις τους, να δημιουργήσουν νέες
συνεργασίες με εταιρείες και να
ενισχύσουν τη δράση τους στους
SDGs που υποστηρίζουν. 
Μπορείτε να δείτε όλα τα μέλη του
δικτύου μας πατώντας εδώ 

Στη διάρκεια του παιχνιδιού ο
παίκτης αναλαμβάνει έναν ρόλο στο
τμήμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
μιας εταιρείας και προσπαθεί με
στρατηγικές κινήσεις, networking,
εκπαιδεύσεις και συμμετοχή σε
διαγωνισμούς να μεγαλώσει τον
αντίκτυπο της εταιρείας του και να
την κατατάξει πρώτη ανάμεσα στις
εταιρείες που προσφέρουν κοινωνικό
έργο μέσα από δράσεις Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). 

Στόχοι, Badges, Achievements, και
πολλές εκπλήξεις οδηγούν τον
παίκτη να γνωρίσει περισσότερα για
τους SDGs, την ΕΚΕ, τους μικρούς και
νέους οργανισμούς της κοινωνίας
των πολιτών που υποστηρίζουν τους
SDGs, τον αντίκτυπο που έχουν οι
δράσεις ΕΚΕ στους SDGs, και πολλά
ακόμα.
Κατεβάστε και παίξτε το παιχνίδι
τώρα πατώντας εδώ 

Δημιουργία Δικτύου & Δημιουργία Serious Game

3 4
Δημιουργία του δικτύου
Small Buddies 

Δημιουργία ενός serious game

με μέλη 31 νέους,
μικρούς, καινοτόμους

 οργανισμούς της κοινωνίας των
πολιτών

με τίτλο “CSR manager” μέσα από
το οποίο ένας παίκτης μπορεί να
μάθει για τα SDGs και να δράσει για
να τα ενισχύσει

Κατεβάστε τώρα
το Serious Game

 του Small Buddies
“CSR MANAGER”

 

bit.ly/SB-CSR MANAGER

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ EΡΓΟΥ
SMALL BUDDIES

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Challedu.CSRManager
http://smallbuddies.net/meli/
http://smallbuddies.net/meli/
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://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


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΤα μέλη του δικτύου Small Buddies, όπως εμφανίζονται στο www.smallbuddies.net



Η έρευνα και ο αντίστοιχος οδηγός
βοηθάει τόσο στη διαφάνεια των
εταιρειών όσο και στη συνεργασία με
οργανισμούς της κοινωνίας των
πολιτών, ώστε να καταλάβουν
καλύτερα τους στρατηγικούς τους
στόχους και να ταιριάξουν καλύτερα
σε μια συνεργασία.
Βρείτε τον οδηγό που δημιουργήθηκε
μετά την έρευνα εδώ

για τους 17 στόχους βιώσιμης
ανάπτυξης, γνωρίζοντας περισσότερα
στοιχεία για την παγκόσμια και
ελληνική πραγματικότητα. 
Στη διάρκεια του έργου έγιναν δύο
κύριες εκστρατείες σε σχέση με τους
SDGs, ωστόσο και στις 5 εκστρατείες
που πραγματοποιήθηκαν υπήρχε
έντονη αναφορά και σύνδεση στους
SDGs των οργανισμών μελών του
δικτύου ή των εταιρειών ή του υλικού
ευρύτερα των εκστρατειών.

Βρείτε το υλικό της 1ης εκστρατείας
εδώ: e-magazine, newsletter, videos
στο youtube, Calameo, issuu, άρθρα
και συνεντεύξεις από Θάνο
Μπελαλίδη και Νίκο Κοκκινοπλίτη
μπορείτε να βρείτε εδώ
Βρείτε το υλικό της 2ης εκστρατείας
εδώ: e-magazine, newsletter, issuu,
calameo, yumpu, άρθρα και
συνεντεύξεις από Βάλια Φράγκου και
Πένυ Τσαούτου μπορείτε να βρείτε
εδώ

Έρευνα και Δημιουργία Καταλόγου Εταιρειών με δράση ΕΚΕ και
SDGs & Εκστρατείες ενημέρωσης

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ EΡΓΟΥ
SMALL BUDDIES

5 6
Έρευνα στους SDGs Εκστρατείες ενημέρωσης για τους SDGs
που στηρίζουν οι
εταιρείες με δράση ΕΚΕ
στην Ελλάδα και
αντίστοιχα οι

οργανισμοί της κοινωνίας των
πολιτών.

ώστε οι πολίτες, οι εταιρείες και
οι οργανισμοί της κοινωνίας των
πολιτών ενημερώθηκαν

Κατεβάστε τώρα
το Serious Game

 του Small Buddies
“CSR MANAGER”

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

http://smallbuddies.net/wp-content/uploads/2021/07/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%95%CE%9A%CE%95-%CE%B1%CE%BD%CE%AC-SDG-compressed.pdf
http://smallbuddies.net/wp-content/uploads/2021/07/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%95%CE%9A%CE%95-%CE%B1%CE%BD%CE%AC-SDG-compressed.pdf
http://smallbuddies.net/wp-content/uploads/2020/07/Small-Buddies-e-magazine-Download.pdf?fbclid=IwAR0DDI6ei9nknmP_Hl9Mm0dEP4WSJNBzCCMZM_M0bJsf1SBt6ljKr6jCZSU
https://mailchi.mp/d255a16bebae/e-magazine-5047461
https://mailchi.mp/d255a16bebae/e-magazine-5047461
https://www.youtube.com/channel/UCsS1KLy3pO1866GJ770997Q/videos
https://en.calameo.com/read/006403149fe958debfc95
https://issuu.com/smallbuddies/docs/small_buddies_e-magazine/s/10860068
https://issuu.com/smallbuddies/docs/small_buddies_e-magazine
http://smallbuddies.net/wp-content/uploads/2021/07/Small-Buddies-e-magazine-2-internet.pdf
https://mailchi.mp/7ca7ffe96c6d/small-buddies-e-magazine-2
https://mailchi.mp/7ca7ffe96c6d/small-buddies-e-magazine-2
https://issuu.com/smallbuddies/docs/small_buddies_e-magazine_2-v2/16
https://issuu.com/smallbuddies/docs/small_buddies_e-magazine_2-v2/16
https://en.calameo.com/read/006403149dde6c5bd54a9
https://www.yumpu.com/xx/document/view/65844656/small-buddies-e-magazine-2
https://issuu.com/smallbuddies/docs/small_buddies_e-magazine_2-v2
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://play.google.com/store/apps/details?id=com.Challedu.CSRManager
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Challedu.CSRManager


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


Στη διάρκεια του έργου έγιναν τρεις
τέτοιες εκστρατείες. 
Βρείτε το υλικό της 3ης εκστρατείας
εδώ: e-magazine 3, newsletter 3, e-
magazine 4, newsletter 4, videos με
συνεντεύξεις από μέλη του δικτύου
στο youtube, issuu (3)  issuu (4),
calameo (3), calameo (4), yumpu (3),
yumpu 4
Βρείτε το υλικό της 4ης εκστρατείας
εδώ: e-magazine, newsletter, issuu,
calameo, άρθρα και συνέντευξη από
Μάγια Ανδρέου μπορείτε να βρείτε
εδώ 
Βρείτε το υλικό της 5ης εκστρατείας
εδώ: e-magazine, newsletter, issuu,
calameo, άρθρα και συνεντεύξεις από
Coco-mat και Christian Dietriechsen
μπορείτε να βρείτε στο τρέχον
τεύχος.

Posts από τις εκστρατείες μας επίσης
έγιναν στο Facebook , Instagram και
Linkedin του έργου και των μελών του
δικτύου.

 Τα θέματα των εργαστηρίων ήταν:
- Συνεργαζόμαστε για τους στόχους
- Συνεργαζόμαστε για την
βιωσιμότητα στην πόλη
- Συνομιλώντας για το brain drain και
το gender equality
- Συνδημιουργούμε δράσεις Εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης μέσα από τα
μάτια του πολιτισμού
- Open day Small Buddies, Οι
εκφάνσεις της εκπαίδευσης

Τα εργαστήρια παρακολούθησαν
συνολικά: 16+15+14+18+41 άτομα, τα
οποία εκπροσώπησαν 4+ 3+1+1+6
εταιρείες και 9+9+8+10+17
οργανισμούς μελών του δικτύου.

Σημαντικό είναι ότι το τελευταίο
εργαστήριο, Open day Small Buddies,
αποτέλεσε για τα μέλη του δικτύου
αλλά και τις εταιρείες που
παρευρέθηκαν την αρχή για μια
συνεχή συνεργασία στο πλαίσιο της
ενδυνάμωσης των δράσεων που
συμβάλλουν στην επίλυση
προβλημάτων της κοινωνίας και του
περιβάλλοντος με βάση τους 17
SDGs.

Έρευνα και Δημιουργία Καταλόγου Εταιρειών με δράση ΕΚΕ και
SDGs & Εκστρατείες ενημέρωσης
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 Εκστρατείες συνηγορίας 5 Εκδηλώσεις και εργαστήρια 
για το έργο των μικρών
νέων και καινοτόμων
οργανισμών της
κοινωνίας των πολιτών.

εκπαίδευσης και διαλόγου μεταξύ εταιρειών και
οργανισμών με κοινή γλώσσα επικοινωνίας τα
SDGs, το παιχνίδι, την συνεργασία και την
εμπιστοσύνη.

Οι SDGs όπως
παρουσιάζονται στο

κανάλι του Small Buddies
στο YouTube.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ EΡΓΟΥ
SMALL BUDDIES

http://smallbuddies.net/wp-content/uploads/2022/03/3-eMagazine-Small-Buddies-Template-for-NGOs-compressed.pdf
http://smallbuddies.net/wp-content/uploads/2022/03/3-eMagazine-Small-Buddies-Template-for-NGOs-compressed.pdf
https://mailchi.mp/722a1102286d/small-buddies-e-magazine-no3
http://smallbuddies.net/wp-content/uploads/2022/05/4-eMagazine-Small-Buddies_compressed.pdf
https://mailchi.mp/e6afa5636aad/small-buddies-e-magazine-no3-13649622
https://www.youtube.com/channel/UCsS1KLy3pO1866GJ770997Q/videos
https://issuu.com/smallbuddies/docs/unknown
https://issuu.com/smallbuddies/docs/unknown
https://bit.ly/SB-eMag4-online
https://bit.ly/SB-eMag4-online
https://bit.ly/SB-eMag4-online
https://en.calameo.com/read/00640314905c79f9d74bb
https://en.calameo.com/read/00640314905c79f9d74bb
https://en.calameo.com/read/006403149e25382800639
https://en.calameo.com/read/006403149e25382800639
https://www.yumpu.com/xx/document/read/66809595/small-buddies-e-magazine-3
https://www.yumpu.com/xx/document/read/66809595/small-buddies-e-magazine-3
https://www.yumpu.com/xx/document/read/66818357/small-buddies-e-magazine-4
https://www.yumpu.com/xx/document/read/66818357/small-buddies-e-magazine-4
http://smallbuddies.net/wp-content/uploads/2022/06/Small-Buddies-E-Magazine-5.pdf
https://mailchi.mp/24588775e4f4/small-buddies-e-magazine-no5
https://mailchi.mp/24588775e4f4/small-buddies-e-magazine-no5
https://bit.ly/SB-eMag5-online
https://en.calameo.com/read/0064031495f29b5dd4a08
https://issuu.com/smallbuddies/docs/small_buddies_e-magazine_5
https://issuu.com/smallbuddies/docs/small_buddies_e-magazine_5
https://www.facebook.com/smallbuddies/?ref=pages_you_manage
https://www.instagram.com/smallbuddiesnet/?hl=el
https://www.linkedin.com/company/small-buddies
http://smallbuddies.net/news/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%b6%cf%8c%ce%bc%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%83%cf%84%cf%8c%cf%87%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%bf%ce%b9-sdgs-%ce%ba/
http://smallbuddies.net/news/%ce%b7-%ce%b2%ce%b9%cf%89%cf%83%ce%b9%ce%bc%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%b7/
http://smallbuddies.net/news/brain-drain-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%81%cf%81%ce%bf%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%ba/
http://smallbuddies.net/news/%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%b6%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%ce%bc%ce%b1%ce%b6%ce%af-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b5%ce%ba%ce%b5-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c/
http://smallbuddies.net/news/small-buddies-open-day-%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%ce%ba%cf%86%ce%ac%ce%bd%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7%cf%82/
https://www.youtube.com/channel/UCsS1KLy3pO1866GJ770997Q
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



Μια επίσκεψη στο

εργοστάσιο της COCO-MAT

στη Λυκόβρυση και

συζήτηση με την ομάδα

Συνέντευξη με τον Paul Ευμορφίδη, συνιδρυτή της εταιρείας COCO-MAT

Φωτογραφίες: Akim Giannis Tsatsoulis



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

“Athens as a scenery, visual code,
comments and methodology” σε
συνεργασία με τον κ. Trevor Davies,
CIT Director του Metropolis |
Copenhagen International Theatre
και τον οργανισμό HeterArt.

Στις αρχές Οκτωβρίου η COCO-
MAT συμμετείχε στο συμπόσιο
ύπνου που διοργανώθηκε από τo
CITYLAB στο αμφιθέατρο του
Μουσείου Μπενάκη. Ταυτόχρονα,
ενισχύει τη γυναικεία
επιχειρηματικότητα μέσα από το
EcoIncubator της COCO-MAT, αλλά
και τη στροφή των
δραστηριοτήτων τους προς τη
βιώσιμη ανάπτυξη, ακολουθώντας
καλές πρακτικές.

Στόχος μας να γνωρίσουμε τους
ανθρώπους που βρίσκονται πίσω
από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
και να κατανοήσουμε πως ο όμιλος
έχει συνδεθεί με τη φύση στην
συνείδηση του καταναλωτή.
To 2020 η Εταιρεία COCO-MAT ήταν
χορηγός φιλοξενίας στο Nordic
Urban Lab in Athens και στο
wa(L)king Athens και στη συνέχεια
τον Νοέμβριο του 2021 στη διάρκεια
του συνεδρίου “Participatory
Planning:City, Environment and
Climate Change” o Paul συμμετείχε
στο εργαστήριο: 

Πώς όμως συνδέονται οι
παραπάνω δράσεις με την
COCO-MAT;
Ο συνδετικός κρίκος είναι οι
αφηγήσεις των ανθρώπων που
αναζητούμε καθημερινά μέσα
στην πόλη, τις καθημερινές
πρακτικές που αντανακλούν τη
φιλοσοφία της εταιρείας. 
Η CΟCO-MAT σχεδιάζει και
καινοτομεί μέσα από τη χρήση
φυσικών υλικών, την
ορθοσωματική αρχή και το ευ ζην.
"Σαν να κοιμόμαστε στα φύκια, να
περπατάμε στην άμμο και να μας
φιλοξενεί η φύση". Η COCO-MAT
υιοθετεί έναν τρόπο ζωής που
βασίζεται σε απλές αξίες της ζωής
που μπορούν να κάνουν κάθε
μέρα πολύ πιο χαρούμενη:
ειλικρίνεια, υπευθυνότητα,
φιλοξενία.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

εργοστάσιο της COCO-MAT

στη Λυκόβρυση και συζήτησε

με τον Paul Eυμορφίδη για

την Πόλη, την Κοινωνία, το

Περιβάλλον και τον

Άνθρωπο. 

ον Αύγουστο του

2022 η ομάδα

του Small

Buddies

επισκέφθηκε το
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η COCO-MAT
υιοθετεί έναν
τρόπο ζωής που
βασίζεται σε
απλές αξίες της
ζωής που
μπορούν να
κάνουν την
κάθε μέρα λίγο
πιο χαρούμενη:
ειλικρίνεια,
υπευθυνότητα,
φιλοξενία

Η fast fashion επιβαρύνει
σημαντικά το περιβάλλον και θα
πρέπει να αναζητήσουμε νέα
μοντέλα σχεδιασμού. Στις 29
Αυγούστου δώσαμε το παρών
στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας για να δώσουμε το
δικό μας μήνυμα. Μία από τις
πιο καινοτόμες τεχνολογίες
βρίσκεται στα ίδια τα υλικά που
παίρνουμε από το περιβάλλον,
όπως το βαμβάκι, και τον
κοκοφοίνικα, που είναι μόνο
ορισμένα από αυτά. Από τον
κοκοφοίνικα παίρνουμε την ίνα
και το καουτσούκ, μας δίνει μια
ελαστικότητα που χρειαζόμαστε,
προσαρμόζοντάς την κάθε φορά
στις ατομικές σχεδιαστικές
ανάγκες. 

Paul Ευμορφίδης: Φτιάχνουμε τα
καλύτερα ποδήλατα στον κόσμο,
φτιαγμένα από ξύλο, που έχουν
καταφέρει να γίνουν ευρέως
γνωστά σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι
οι μικρές λεπτομέρειες που
μετράνε περισσότερο. Τα
ποδήλατά μας είναι σχεδιασμένα
από το ειδικό ξύλο Fraxos,
χαρίζοντας μια μοναδική
εμπειρία στους ποδηλάτες της
πόλης. Πρόκειται για μια από τις
βασικές σχεδιαστικές γραμμές
που μοιράζεται αυτόν τον καιρό
η CΟCO-MAT με το κοινό της. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Πώς ένα αποτύπωμα στην άμμο
θα μας κάνει να περπατάμε πιο
άνετα;
Paul Ευμορφίδης: Η τεχνολογία
μας βασίζεται στη φύση,
αφουγκραζόμαστε τη φύση.
Ψάχνουμε τις λύσεις με την
τεχνολογία, αλλά αγαπάμε τον
άνθρωπο. Αφού μπορούμε να
έχουμε ένα αποτύπωμα αμάλγαμα
στην άμμο, φτιάξαμε παπούτσια
με φυσικό πάτημα, σαν να
περπατάς στην άμμο.

Small Buddies.: Παρουσιάστε μας
ένα από τα  καινοτόμα προϊόντα
σας.

16 | Small Buddies

"Ειλικρίνεια, υπευθυνότητα,
φιλοξενία"

"Είμαι έτοιμος
να περιμένω 
αυτό που
έρχεται"



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η συνέντευξη έκλεισε με ένα πολύ
ελπιδοφόρο μήνυμα και στάση ζωής:

S.B.: Εσύ σαν άνθρωπος για τις επόμενες μέρες
τι θα ήθελες να κάνεις με τη φύση; 
P.E.: Αν ήξερα θα είχα πεθάνει. Μέσω της
αύρας μου, θα ήθελα να επηρεάσω τα
πράγματα. Δε θέλω να στενέψω τα όνειρά μου
και να πω τι θα κάνω.

S.B.: Πωλ, τι θέλεις να κάνεις προσωπικά για τη
φύση;
P.E.:  Θέλω να πάω με το ποδήλατο στη Νότια
Ασία, Αυστραλία.
Είμαι έτοιμος να περιμένω αυτό που έρχεται.

«Το πλάνο μου είναι να
μην έχω πλάνο. Δεν θέλω

να στενέψω τα όνειρά μου
και να πω τι θα κάνω.

Θέλω να πάω με το
ποδήλατο στη Νότια Ασία

και την Αυστραλία»

17 | Small Buddies

Η φιλοσοφία του Paul έχει υιοθετηθεί
συνολικά στη φιλοσοφία της

Εταιρείας στο εργασιακό περιβάλλον
αλλά και στην ομάδα της COCO-MAT:

ο κ. Λάζαρος αγαπάει την Τέχνη του
Τσαγκάρη που του έμαθε ο πατέρας
του και την υπηρετεί πιστά από 11

χρονών! 
Αγαπάει τη θάλασσα, τα λουλούδια, 
έχει ένα μικρό κήπο που φροντίζει! 

 "Σαν να κοιμόμαστε στα
φύκια, να περπατάμε στην

άμμο και να μας φιλοξενεί η
φύση"

 

 
"Ερευνούμε: γιατί να μη φτιάξουμε ένα

παπούτσι που είναι προσαρμοσμένο 

 στο πόδι του ανθρώπου;

Ερευνούμε την προσομοίωση του

πατήματος και του περπατήματος , για

να προσαρμόσουμε το μαλακό είτε το

σκληρό υλικό, ανάλογα με τις ανάγκες

του καθενός".



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Choose

your

boss, not

your job

Μια διαφορετική  οπτική

για τον εργασιακό χώρο,

από την εταιρεία Admiris



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Small Buddies: Από ποιους αποτελείται η
ομάδα R&D και ποιος ο ρόλος τους στην
εταιρεία Admiris;
Η Αθηνά Πρεβενίου είναι Χημικός
Μηχανικός από το Πανεπιστήμιο Πατρών
με εξειδίκευση στη διαδικασία processing
και life cycle assessment  LCA και
εργάζεται στην εταιρεία 2 χρόνια ως
project manager. Ασχολείται με το LCA,
την αποτύπωση του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος των διεργασιών και στο
κομμάτι του processing διεργασιών. 
Η Παρασκευή είναι και εκείνη Χημικός
Μηχανικός ΕΜΠ με διδακτορικό στα
υλικά για πράσινη ενέργεια μέσω της
φωτοκατάλυσης. Στην εταιρεία εργάζεται
1 χρόνο, έχει τη θέση της project
manager και ασχολείται με τον τομέα του
processing και του simulation. 
Η Κωνσταντίνα Παπαδημητρίου είναι
χημικός από το Πανεπιστήμιο Πατρών,
με MSc & PhD & postdoc σε υλικά με
ενεργειακές εφαρμογές.

υναντήσαμε τον κ.
Αναστάσιο Κλάδη, συν-
ιδρυτή της εταιρείας
Admiris, στις 31.10.2020. 
Η εταιρεία διανύει την

πρώτη δεκαετία εντυπωσιακής
παρουσίας στην τεχνογνωσία
καινοτόμων, αποδοτικών και φιλικών στο
περιβάλλον λύσεων στον χώρο της
βιομηχανίας και των πρώτων υλών.
Αντιμετωπίζοντας με δέος το απαιτητικό
γνωστικό αντικείμενο, τo portfolio και την
υψηλή εξειδίκευση του συνομιλητή μας,
ήταν ευχάριστη έκπληξη για εμάς η ροή
της συζήτησης. Μέσα σε λίγα λεπτά
καλύψαμε όσα είχαμε προγραμματίσει
και ο διάλογος οδηγήθηκε πολύ πιο πέρα.
Διαμορφώθηκαν συνθήκες δημιουργικής
επικοινωνίας, μια εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα προοπτική για τους
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των
εταιριών και την Eταιρική Kοινωνική
Eυθύνη (EKE). Στη συνέχεια, μας
παρουσίασε την ομάδα R&D και
συνεχίσαμε τη συζήτηση μαζί τους σε
δεύτερο χρόνο στις 10.11.2020.

S.B.: Ποιο το αντικείμενο έρευνας της εταιρείας Admiris; 
Αθηνά: Η εταιρεία ασχολείται κυρίως με το sourcing των
υλικών. Δηλαδή θέλουμε να ασχοληθούμε με μία
συγκεκριμένη γραμμή παραγωγής, ψάχνουμε ποιες είναι οι
διαθέσιμες πρώτες ύλες, από αυτές δίνουμε έμφαση σε
υλικά που είναι σε μορφή είτε παραπροϊόντων είτε
απορριμμάτων, ώστε να έχουν προτεραιότητα αυτά. 
Επειτα, ένα άλλο κομμάτι της εταιρείας είναι το οικονομικό
κομμάτι, που μέσα σε αυτές τις διεργασίες κάνουμε την
οικονομική ανάλυση αυτών των διεργασιών. Κάνουμε
match των πιθανών προϊόντων που μπορεί να έχουμε και
παραπροϊόντα με τις πιθανές εκάστοτε αγορές, την τιμή που
αυτά τα προϊόντα μπορεί να αποκτήσουν, το κόστος
κεφαλαίου και το κόστος παραγωγής των συγκεκριμένων
διεργασιών, ανάλογα με συγκεκριμένες τοποθεσίες που
ενδεχομένως προτείνουμε για τη συγκεκριμένη γραμμή
παραγωγής. Μετά, είναι το κομμάτι του processing, με το
οποίο ασχολούμαι και εγώ, και το LCA.
Παρασκευή: Γενικότερα, θα λέγαμε πως συμμετέχουμε και
βοηθάμε σε project με τους τρόπους που είπε η Αθηνά, τα
οποία έχουν να κάνουν με πρώτες ύλες, σεβόμενοι τους
όρους που επιτάσσει η πολιτική της βιωσιμότητας.

S.B.: Ποιους από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης
υποστηρίζει το όραμα και το έργο της εταιρείας;
Αθηνά: Θα έλεγα τον 11ο στόχο, που αναφέρεται στις
Sustainable Cities & Communities, που απ’ όσο καταλαβαίνω
εμπίπτει και η οικονομία και η χρήση πιο πράσινων και
φιλικών τεχνολογιών που θέλουμε να προωθήσουμε μέσα
από την έρευνα αυτή. Αυτό προφανώς συνεπάγεται και έχει
αντίκτυπο στο Climate Action (13ος στόχος) και στον 8ο
στόχο για Decent Work and Economic Growth.
Παρασκευή: Εγώ θα πρόσθετα και το Industry, Innovation,
and Infrastructure (9ος στόχος), που έχει αντίκτυπο. Ακόμα
και το Clean Water and Sanitation (6ος στόχος) θα
μπορούσαμε να πούμε ότι έχει αντίκτυπο, αλλά και το
Affordable and Clean Energy (7ος στόχος). Σίγουρα το
Responsible Consumption and Production (12ος στόχος)
που είναι και η ταυτότητα των προγραμμάτων, αλλά και το
Partnerships for the Goals (17ος στόχος), γιατί στην ουσία
και τα consortium που φτιάχνονται όταν έχουν να κάνουν
με τέτοια προγράμματα, αυτό είναι που επιχειρούν. 

«Εστιάζουμε στον 11ο στόχο, που
αναφέρεται στις Sustainable Cities &

Communities: εμπίπτει και η οικονομία και
η χρήση πιο πράσινων και φιλικών

τεχνολογιών που θέλουμε να προωθήσουμε
μέσα από την έρευνα αυτή»

Σ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Οι μεγάλες εταιρείες
μπορούν να

βοηθήσουν έχοντας
καθιερωμένη

οικονομική
κατάσταση και
πορεία, ενώ οι

μικρομεσαίες
επιχειρήσεις δίνουν

πρόσφορο έδαφος για
να καλλιεργηθούν

νέες ιδέες»

S.B.: Με ποιους τρόπους θα ήταν δυνατό
να ενθαρρυνθούν ΜικροΜεσαίες
Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να συμμετέχουν σε
δράσεις και προγράμματα ΕΚΕ
(ενημέρωση, κατάρριψη στερεοτύπων,
συμμετοχή σε προγράμματα, SDGs);
Παρασκευή: Είναι δύσκολο για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν ειδικά
κονδύλια και εξειδικευμένο προσωπικό για
τέτοιους στόχους και γι’ αυτό εμείς έχουμε
κατά νου πάντα τον 12ο στόχο. Να
δημιουργούνται είτε συνεργασίες είτε
κάποια mentoring προγράμματα μεταξύ
μεγαλύτερων εταιρειών και μικρότερων,
ώστε να δημιουργείται ένα δίκτυο που θα
κάνει στοχευμένα τέτοιες κινήσεις. Αυτό
βέβαια που έχουν οι μικρές εταιρείες και
υστερούν οι μεγάλες, είναι πως στις
μεγάλες εταιρείες η κατάσταση είναι πιο
απρόσωπη και ίσως είναι λίγο πιο
συντηρητικές. Οι μικρότερες, όπως οι
start-up που έχουν και έναν άλλον τρόπο
σκέψης, έχουν χώρο ελευθερίας να
εκφράσουν καινούριες ιδέες όσον αφορά
ίσες ευκαιρίες, νέες πρακτικές κλπ. Οπότε
οι μεν μπορούν να βοηθήσουν έχοντας
καθιερωμένη οικονομική κατάσταση και
πορεία, οι δε δίνουν πρόσφορο έδαφος
για να καλλιεργηθούν νέες ιδέες.

S.B.: Σε ατομικό επίπεδο (καθεμία και καθένας
ξεχωριστά), τι θα θέλατε να αλλάξει στην κοινωνία μας
και ποιο είναι το ατομικό όραμά σας (μια λέξη, μια ευχή,
μια αυθόρμητη σκέψη) για το οποίο θα θέλατε να
αγωνιστείτε με πάθος;
Αθηνά: Κυρίως, αυτό που θα ήθελα να γίνει στην
Ελλάδα, και πιστεύω θα γίνει σύντομα, είναι η
καλύτερη ανακύκλωση και ευαισθητοποίηση προς το
περιβάλλον. Το γεγονός ότι έχουμε τον καιρό που
έχουμε, όσο και αν μου αρέσει ο ήλιος, αυτή την
εποχή μάς κάνει να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει
πρόβλημα. Οπότε πιστεύω, δεδομένου και των
πιέσεων από ευρωπαϊκούς στόχους που έχουν τεθεί,
αυτό αργά ή γρήγορα θα γίνει. Το άλλο κομμάτι που
με απασχολεί είναι εκείνο των ανισοτήτων, κυρίως
στα άτομα με αναπηρία, λόγω υποδομών που πιστεύω
ότι υπάρχει πρόβλημα και είναι κάτι που με
απασχολεί.
 
Παρασκευή: Προσωπικά, θέλω να δω  μια κοινωνία
που προοδεύει και επικεντρώνεται λιγότερο στις
πρακτικές του κέρδους. Η ηθική σε κοινωνικό είτε
περιβαλλοντικό επίπεδο, δεν είναι πάντα μια σαφής
διάκριση. Να αρχίσει η κοινωνία μας να ξεκολλάει από
το κέρδος, τις συντηρητικές πρακτικές του
παρελθόντος και να συμπεριλαμβάνει και το
γενικότερο καλό. Οπότε είτε είναι ισότητα για όλους,
είτε είναι κλιματική αλλαγή χρειάζεται μια τάση να
πάμε μπροστά και να βάλουμε την ηθική στη ζωή μας.

Κωνσταντίνα
Παπαδημητρίου

Αθηνά 
Πρεβενίου

Παρασκευή 
Ευστρατίου
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

8 | Small Buddies

S.B.: Έχετε να προσθέσετε κάτι για το
τέλος;
Παρασκευή: Θα ήθελα να πω ότι στο
γραφείο μας πάμε με την κούπα μας,
προσπαθούμε να ανακυκλώνουμε και
γενικά υπάρχει η κουλτούρα της
ανακύκλωσης και της περιβαλλοντικής
συνείδησης και στον χώρο του γραφείου.
Αθηνά: Στον ελεύθερο χρόνο μου από
τον Σεπτέμβρη έχω ξεκινήσει και
ασχολούμαι εθελοντικά με τη
θεραπευτική ιππασία στον Σύνδεσμο
Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας. Η
οργάνωση δέχεται άτομα που έχουν
νοητική, κινητική αναπηρία και σε
συνεργασία με τα άλογα και τους
εθελοντές βοηθούν στην επικοινωνία και
στο να γυμναστούν με κάποιον τρόπο.
Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί μου
αρέσουν τα άλογα αλλά και τα παιδιά, αν
και έχει ανθρώπους όλων των ηλικιών. 
Παρασκευή: Γενικά με αγγίζει πολύ
οτιδήποτε έχει να κάνει με ομάδες που
στον κόσμο μας αδικούνται. Μια τέτοια
ομάδα είναι και τα ζώα. Τα δικαιώματα
των ζώων με απασχολούν πολύ, με
απασχολούσαν πάντα, όπως και την
Αθηνά, οπότε πάντα ασχολιόμουν με τις
φιλοζωικές. Γράφω άρθρα σχετικά με την
ευαισθητοποίηση σε θέματα φιλοζωίας
και τον τελευταίο καιρό ασχολούμαι με
την εκπαίδευση των ζώων. Ειδικά στις
περιπτώσεις των αδέσποτων ενισχύουμε
με όποιον τρόπο μπορούμε. Θα ήθελα να
δω έναν καλύτερο κόσμο και σε αυτήν τη
διάσταση.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε
επιχειρηματίες και εργαζόμενους
ανοιχτούς σε νέες προκλήσεις, να
συναντάμε δυναμικές ατομικές
πρωτοβουλίες σε μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και bottom up διαδικασίες.
Choose your boss not your job!

Η αμοιβαία εμπιστοσύνη είναι η λέξη κλειδί
για τη διαμόρφωση στρατηγικής και
πολιτικής ΕΚΕ στη Ελλάδα.
Η μετά COVID-19-20-21 εποχή είναι εδώ. 
Σας ευχαριστούμε!

«Κυρίως, αυτό που θα ήθελα να
γίνει στην Ελλάδα, και πιστεύω

θα γίνει σύντομα, είναι η
καλύτερη ανακύκλωση και

ευαισθητοποίηση προς το
περιβάλλον»
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 δημιουργήσουμε 

Μπορούμε να

ειρήνη;
ένα παιχνίδι για

τους SDGs ή και

κάτι παραπάνω

 

CHRISTIAN DIETRIECHSEN
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Small Buddies: Πείτε μας λίγα λόγια για
εσάς! 
Christian Dietriechsen: Έχω ένα
πολύπλευρο υπόβαθρο ως μουσικός,
γυμναστής, σύμβουλος
δημιουργικότητας, διαχειριστής έργου,
και άλλα. Και τα τελευταία 7 χρόνια έχω
δουλέψει με αυτόν τον οργανισμό ο
οποίος τώρα λέγεται Center for
Væredygtighed (Κέντρο για την
Εσωτερική Βιωσιμότητα). 

Κατά τη διάρκεια ενός δείπνου μας
παρουσίασε το παιχνίδι με τους 17 SDGs
‘Rethink Human Being’. Ήμασταν μια
ομάδα των χωρών: Γερμανία, Δανία,
Βραζιλία, Ολλανδία και Ελλάδα.
Αρκετούς μήνες μετά, προς το τέλος της
ανοιξιάτικης καραντίνας του 2020, μας
έστειλε με το ταχυδρομείο ένα κουτί με
το παιχνίδι. Μια ευχάριστη έκπληξη, το
μοναδικό δώρο που παραλάβαμε με
φυσικό τρόπο το 2020. Συναντηθήκαμε
ξανά στις 9 Νοεμβρίου του 2020
διαδικτυακά και μιλήσαμε για το
παιχνίδι, τους SDGs και με
χαρακτηριστική αφοπλιστική αμηχανία,
μας παρουσίασε μια άλλη διάστασή
τους για τον άνθρωπο και την κοινωνία.
Όπως μας επισήμανε και ο ίδιος πλέον
το 2022, έχουν 9 Στόχους Εσωτερικής
Βιωσιμότητας, όπως: το να εκπαιδεύεις
τον εαυτό σου για να δρας στον
σημερινό κόσμο, να γνωρίσεις τον εαυτό
σου, να αντανακλώνται οι σκέψεις σου,
να αποκτήσεις περισσότερη
ενσυναίσθηση, είναι μόνο μερικοί από
αυτούς.

*9 στόχοι για εσωτερική
βιωσιμότητα
 ένα συμπλήρωμα για
τους 17 ΣΒΑ του ΟΗΕ
1: Αναπτύξτε την
ικανότητά σας να
ενεργείτε στον
πολύπλοκο κόσμο μας
- Οι απλές απαντήσεις
και λύσεις είναι σπάνιες
2: Γνωρίστε καλύτερα
τον εαυτό σας
- Συχνά οι εσωτερικές
δομές είναι εμπόδιο στη
δική σας βιωσιμότητα
3: Αύξηση της σωματικής
επίγνωσης
- Συμπεριλαμβανομένης
της ικανότητας να
αισθάνεστε και να
αναγνωρίζετε πότε
οδεύετε προς το άγχος ή
την κατάθλιψη
4: Καλλιεργήστε την
ικανότητα αναστοχασμού
- Είναι υγιές να κάνετε
ερωτήσεις, επίσης για
τον εαυτό σας και ως
προς τον εαυτό σας.
5: Ανάπτυξη
ενσυναίσθησης,
κατανόησης και
εγκαρδιότητας
- Η βάση για να
μπορέσουμε να
συνεργαστούμε γύρω
από τη βιώσιμη ατζέντα.
6: Εξασκηθείτε στο να
θέτετε τις δικές σας
ατζέντες σε αναμονή....
- ...όταν παίρνετε
αποφάσεις για το κοινό
καλό
7: Εξασκηθείτε στο να
βλέπετε πώς οι
διαφορετικές
διαδικασίες (εσωτερικές
και εξωτερικές)
εξαρτώνται αμοιβαία
- Βλέπετε τη μεγάλη
εικόνα;
8: Αναπτύξτε τη
συνείδηση ότι οι
άνθρωποι είναι μέρος
της φύσης...
- ...και όχι αποκομμένοι
από αυτήν.
9. Προσπαθήστε να
θυμάστε την πιο δυνατή
προοπτική
-όταν πράττετε στο
παρόν

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

υναντηθήκαμε με τον

Christian Dietriechsen

(Aarhus, Denmark) στο

Kiel τον Iούλιο του 2019

στο Συνέδριο UrbCultural

planning. Σ Small Buddies: Ποιο ήταν το κίνητρο για
τη δημιουργία του και τι ήταν αυτό που
σας ώθησε στην ανάγκη να του δώσετε
υπόσταση; Σε ποιους αναφέρεται;

Christian Dietriechsen: 
Αυτό είναι ένα παιχνίδι συζήτησης.
Συνδυάζει τις κάρτες SDG με κάρτες
ερωτήσεων και ξεκινάει μια συνομιλία
βασισμένη σε σχέσεις, ιδέες και σκέψεις
που προκύπτουν από τον συνδυασμό
αυτό. Εξυπηρετεί στο να μοιραστούν
προσωπικές ιστορίες και να γίνει μια
καινούργια διάδραση. Στοχεύει στην
ωμή ειλικρίνεια. Βοηθάει τον καθένα να
γίνει σοφότερος. Η πλαισίωση για τη
συνομιλία είναι έτοιμη, αλλά η
ποιότητα και το βάθος της είναι δική
σου ευθύνη.

Το παιχνίδι έχει πολλά αναπτυξιακά
στάδια. Ίσως πριν από δέκα χρόνια, εγώ
και μερικοί άλλοι άνθρωποι ξεκίνησαν
να εργάζονται με μερικές από τις
ερωτήσεις όπως “μπορεί ο πόλεμος να
δημιουργήσει ειρήνη;” ή “έχεις μιλήσει
στη μητέρα σου για αυτά που
χρειάζεσαι να της μιλήσεις;” ή “μπορείς
να περιμένεις τα πάντα από τον
καθένα;”. Λοιπόν, σε κάποια από τα πιο
βαθιά, φιλοσοφικά ερωτήματα στο
παιχνίδι, έχουμε δουλέψει για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα,
ήταν μέρος μιας έκθεσης μέχρι ένα
συγκεκριμένο σημείο. Οι ερωτήσεις
φαίνεται να είναι ενδιαφέρουσες. 
Αν και έχω σκεφτεί για αυτό και μιλήσει
σε ανθρώπους σχετικά με αυτές τις
ερωτήσεις, ακόμα εντυπωσιάζομαι από
την καινούργια γνώση που παίρνω από
τους ανθρώπους. Φαίνεται να είναι
καλές ερωτήσεις για γενικότερο
φιλοσοφικό διάλογο. Πιστεύω ότι αυτό
χρειάζεται, γιατί δεν υπάρχει αρκετός
φιλοσοφικός διάλογος στην κοινωνία
μας και ο τρόπος που αλληλεπιδρούμε.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Επίσης, όταν βρίσκουμε λύσεις για προβλήματα ξεχνάμε τα
φιλοσοφικά ζητήματα και τα επιλύουμε πολύ προσεκτικά.
Έτσι, στην αρχή υπήρχαν οι ερωτήσεις, μετά δημιουργήσαμε
ένα παιχνίδι μόνο με ερωτήσεις και μετά οι UN SDGs
εμφανίστηκαν και είχαν νόημα για μας. Τα αγαπήσαμε από
την αρχή, αλλά επίσης από την αρχή πιστεύαμε ότι κάτι
έλειπε. Έτσι, προσθέσαμε κάτι στους SDGs, τις ερωτήσεις που
πιστεύαμε ότι έλειπαν. Είναι κατανοητό ότι αυτό απουσιάζει
επειδή οι SDGs φτιάχτηκαν με έναν συγκεκριμένο στόχο και
οι χώρες έπρεπε να συμφωνήσουν. Προσθέσαμε αξία στους
SDGs και οι SDGs πρόσθεσαν αξία στις ερωτήσεις μας. 
Ο καθένας μπορεί να παίξει. Αν έχεις μικρά παιδιά, μερικές
φορές χρειάζεται να τους εξηγήσεις κάποια πράγματα, έτσι
πρέπει να υπάρχει ένας γονιός ή ένας δάσκαλος μαζί τους,
που να μπορεί να τους εξηγήσει κάποιες λέξεις που δεν
μπορούν να καταλάβουν. Αλλά αν ρωτήσεις ένα παιδί 5
χρονών “μπορούμε να δημιουργήσουμε ειρήνη;” θα πάρεις
μια απάντηση. Ίσως δεν καταλαβαίνουν την κλιματική δράση
και ίσως τον συνδυασμό των ερωτήσεων με τις SDG κάρτες,
αλλά τουλάχιστον οι ερωτήσεις είναι για τον καθένα. 
Ο καθένας μπορεί να το παίξει. Δεν έχει σημασία ποια
παράταξη ψηφίζεις, τι δουλειά κάνεις, ποιο είναι το
εισόδημά σου, τι φύλο έχεις ή ποιο είναι το πολιτισμικό σου
υπόβαθρο. Θα έλεγα, ότι φτιάξαμε ένα παιχνίδι που
ταιριάζει με κάθε πόλη, δήμο. Επίσης, έχουμε σκοπό να
δημιουργήσουμε διάλογο μεταξύ διαφορετικών τύπων
κοινότητες, επειδή οι ερωτήσεις είναι απλά ερωτήσεις για
όλους τους ανθρώπους και μας απασχολούν όλους. 
Το παιχνίδι τελειώνει όταν έχεις βαρεθεί να μιλάς και θέλεις
να ξεκινήσεις να ενεργείς υπέρ του πλανήτη και τη ζωή σε
αυτόν. 

Small Buddies: Με ποιον τρόπο μπορεί να
εφαρμοστεί και να συμπεριληφθεί το
παιχνίδι στην καθημερινότητα του
επαγγελματικού χώρου;
Christian Dietriechsen: 
Το παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για καινοτομία. Κάθε φορά που έχετε
στο περιβάλλον σας κάποιο είδος έργου
ανάπτυξης, μικρό ή μεγάλο, που πρέπει
να αλλάξετε την πολιτική σας ή να
φτιάξετε ένα νέο προϊόν ή πρέπει να
αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο
συνεργάζεστε, αυτό το παιχνίδι, θα
έλεγα, μπορεί να είναι διασκεδαστικό να
εφαρμοστεί ως εναλλακτική δίοδος.
Αντί να πηγαίνετε από το Α στο Β,
κάνετε μια παράκαμψη με αυτό. Αυτός
είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ως παιχνίδι
καινοτομίας. Νομίζω επίσης ότι
ορισμένες από τις ερωτήσεις και τους
ΣΒΑ μπορούν να εφαρμοστούν παντού,
σε κάθε επιχείρηση, αλλά και οι
ερωτήσεις θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν στο επίπεδο
ανθρώπινου δυναμικού, ίσως επειδή
μπορείτε να μιλήσετε με τους
ανθρώπους στο δωμάτιο. Μπορεί
επίσης να χρησιμοποιηθεί απλώς για
διασκέδαση. Μετά τη δουλειά,
Παρασκευή απόγευμα με φίλους.
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Tο παιχνίδι των καρτών με τους SDGs.
Oι Στόχοι Εσωτερικής Βιωσιμότητας

για το 2022 είναι πλέον 9! 

  “Human Plant”

https://www.vaeredygtighed.org/humanplant/

https://www.vaeredygtighed.org/humanplant/


Επίσης, διαπιστώνουμε ότι οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για
το παιχνίδι όταν πρόκειται για την ηγεσία, επειδή η γνώση
του εαυτού σου είναι σημαντική για να είσαι ηγέτης. Έτσι,
είναι ένα εργαλείο σε μια εργαλειοθήκη προς έναν καλύτερο
κόσμο, χωρίς να μπορούμε να πούμε ποιος ακριβώς είναι
αυτός ο καλύτερος κόσμος, γι' αυτό και θέσαμε τις ανοιχτές
ερωτήσεις, με την ελπίδα να βγάλουμε ένα συλλογικό τρόπο
σκέψης για να καταλάβουμε την κατεύθυνση, αν αυτό έχει
νόημα.

«Θέσαμε τις ανοιχτές
ερωτήσεις, με την ελπίδα να

βγάλουμε έναν συλλογικό
τρόπο σκέψης για να

καταλάβουμε την κατεύθυνση,
αν αυτό έχει νόημα»

Small Buddies: Πώς έχει βοηθήσει μέχρι
τώρα το παιχνίδι σας και πώς ελπίζετε ότι
θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον; Ποιοι οι
στόχοι σας για το μέλλον;

Christian Dietriechsen: 
Το εργαστήριο, νομίζω, δημιουργεί
πολλές φορές νέους τρόπους σκέψης
σχετικά με τους ΣΒΑ. Υπάρχει η
δυνατότητα μια ομάδα ανθρώπων να
αποκτά νέους τρόπους σκέψης γύρω
από τους ΣΒΑ που δεν θα είχε αν απλά
καθόταν και μιλούσε για τους ΣΒΑ. Θα
έλεγα πως ανάλογα με την περίσταση
μπαίνει το λίγο πιο προσωπικό στοιχείο.
Είναι ένας τρόπος να συνδέσετε τον
εαυτό σας λίγο περισσότερο με τους
ΣΒΑ, όχι απλώς συνδέοντας τις
καθημερινές σας δράσεις, αλλά
συνδέοντας εσάς. Είναι πιο προσωπικό
και δημιουργεί ένα νέο νόημα για τους
ΣΒΑ. Όταν είναι πολύ καλό, δημιουργεί
μια βαθύτερη κατανόηση της
διασύνδεσης μεταξύ μας. Έτσι, για το
μέλλον του παιχνιδιού, γράφουμε στους
κανόνες "παρακαλώ φτιάξτε τους δικούς
σας κανόνες", οπότε ελπίζω ότι πολλοί
άνθρωποι θα το αναπτύξουν σύμφωνα
με τις ανάγκες τους, τις ιδέες τους προς
ποικίλες κατευθύνσεις. Για παράδειγμα,
έχουμε κενές κάρτες ώστε να μπορείτε
να φτιάξετε τις δικές σας ερωτήσεις.
Αυτοί είναι δύο τρόποι με τους οποίους
καλούμε τους ανθρώπους να το
αναπτύξουν περαιτέρω, γράφουμε ότι οι
κανόνες μπορούν να αλλάξουν και σας
ενθαρρύνουμε να γράψετε τις δικές σας
ερωτήσεις. Το βλέπω να
χρησιμοποιείται στα σχολεία και σε
διάφορους χώρους διδασκαλίας, το
βλέπω να χρησιμοποιείται ως μέρος της
ανάπτυξης της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης, το βλέπω να χρησιμοποιείται
στους ανθρώπινους πόρους και το
βλέπω να χρησιμοποιείται ως μέρος της
εργασίας με τους ΣΒΑ. 

Small Buddies: Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να
προσθέσετε; Κάποιες προσωπικές σκέψεις ή φράσεις που σας
περιγράφουν;

Christian Dietriechsen: 
Κάπου στο διαδίκτυο υπάρχει αυτή η ατάκα που λέει ότι
"δεν μπορείς να λύσεις ένα πρόβλημα στο επίπεδο
συνείδησης όπου δημιουργήθηκε" και νομίζω ότι αυτό
συνοψίζει τη δουλειά και την αφοσίωσή μας. Αν πρέπει να
λύσουμε τα προβλήματα, πρέπει να καταλάβουμε τι τα
δημιούργησε, και στη συνέχεια τι τα δημιούργησε και από
εκεί και πέρα έρχεται, ως ανθρώπινα όντα, η συνείδησή
μας ή η νοοτροπία μας ή οι κινητήριες δυνάμεις μας. Όταν
σηκωνόμαστε το πρωί τι είναι αυτό που μας οδηγεί;
Νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε τόσο βαθιά μέσα μας για
να βρούμε μακροπρόθεσμες λύσεις. Νομίζω ότι είναι πολύ
σημαντικό να το φέρουμε αυτό σε κάθε αναπτυξιακή
διαδικασία ενώ επιλύουμε, συμπεριλαμβανομένων των
ΣΒΑ.

Κλείσαμε με την αμοιβαία διάθεση να συνεχίσουμε τη
συζήτηση, το παιχνίδι, να δημιουργήσουμε την ελληνική
έκδοση του παιχνιδιού και να συνεργαστούμε με κάθε τρόπο
στην προσέγγιση των 17 SDGs.
Ευχαριστούμε για το δώρο και την εμπιστοσύνη!

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

σημαντικό έργο. Γνωρίστε μερικές από τις δράσεις τους στις επόμενες σελίδες. ©
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Επιχειρηματικότητα και καινοτομία, από την Challedu

Η Challedu- inclusion | games | education θα
διοργανώσει το επόμενο διάστημα εκδηλώσεις με
κύριο θέμα την επιχειρηματικότητα και την
καινοτομία. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα
παρουσιαστούν Ευρωπαϊκά έργα μας Erasmus+ με
κύρια θέματα την Κοινωνική επιχειρηματικότητα
(INSPIRE, το οποίο έλαβε και τον τίτλο “καλής
πρακτικής”), την Αγρο-Επιχειρηματικότητα (AGRO-
EDU GAMES, AGRICHARISMA) και τις Γυναίκες στις
επιχειρήσεις (Mumpreneurship, MOMENTUM, FLYie). 

Κύριος στόχος των έργων αυτών είναι η δημιουργία
εργαλείων που να προωθούν την επιχειρηματικότητα
και καινοτομία στους νέους και νέες, δίνοντάς τους
έμπνευση αλλά και εργαλεία για τη μεγαλύτερη
επιτυχία της startup τους.
Παραδείγματα αυτών των εργαλείων μπορείτε να
βρείτε και να κατεβάσετε στις αντίστοιχες σελίδες των
έργων. Επιπλέον, μπορείτε να κατεβάσετε στην android
συσκευή σας το παιχνίδια- εφαρμογές INSPIRE,
MUMPRENEURSHIP και AGRICHARISMA. 

Διαδικτυακά Σεμινάρια Let's NEET together! ΚΟΙΣΠΕ "Διαδρομές" 
Το Ινστιτούτο Bucovina, Επικεφαλής Εταίρος του προγράμματος SEPAL
(Πλατφόρμα Υποστήριξης της Απασχόλησης μέσω Μαθητείας
https://www.projectsepal.com/el/), διοργάνωσε την έκτη διαδικτυακή
εκδήλωση της σειράς "Let's NEET together!" - ένα διαδικτυακό σεμινάριο
για την ανταλλαγή καινοτόμων προσεγγίσεων για την υποστήριξη της
ένταξης των NEETS (νέοι εκτός εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης) στην
αγορά εργασίας, με στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με
επαγγελματίες από όλη την Ευρώπη, που συμμετέχουν σε προγράμματα, τα
οποία χρηματοδοτούνται από το EEA & Norway Grants Fund for Youth
Employment. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2022 στις
15:00.

Η συμμετοχή των διακεκριμένων
ομιλητών, εξασφάλισε την
επιτυχία του διαδικτυακού
σεμιναρίου, καταφέρνοντας να
φτάσει τους 50 μοναδικούς
συμμετέχοντες, προερχόμενοι
από 8 διαφορετικές χώρες
(Βέλγιο, Ελλάδα, Ουγγαρία,
Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία,
Ρουμανία και Ισπανία).
Ολόκληρο το σεμινάριο μπορείτε
να το παρακολουθήσετε στη
παρακάτω διεύθυνση:
https://fb.watch/g6589s5ti9/
Ο εταίρος μας από την Ελλάδα
ΚΟΙΣΠΕ "Διαδρομές", θα είναι ο
συντονιστής για το επόμενο
"Let's NEET together!"
διαδικτυακό σεμινάριο.
Ανυπομονούμε να μάθουμε
προγράμματα και πρωτοβουλίες
που λαμβάνουν χώρα στην
Ελλάδα!

https://inspireyouth.eu/
https://agroedugames.com/
http://agricharisma.eu/
https://mumpreneurship.net/
https://femalelegends.eu/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Challedu.Inspire
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Challedu.Mumpreunship
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.DefaultCompany.Agricharisma
https://www.projectsepal.com/el/
https://fb.watch/g6589s5ti9/


Mobile Game for Cognitive Skills 
 από την Alzheimer Hellas
Η Alzheimer Hellas συμμετέχει ενεργά σε καινοτόμα εκπαιδευτικά
προγράμματα κι έτσι και τώρα έχει ενεργό ρόλο στη διεξαγωγή του
νέου Ευρωπαϊκού προγράμματος «Mobile Game for Cognitive
Skills» με στόχο την ενίσχυση των νοητικών δεξιοτήτων ενηλίκων
με νοητική διαταραχή. Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να
δημιουργηθεί ένα παιχνίδι στο κινητό, μέσα από το οποίο να
προάγεται η ανάπτυξη νοητικών δεξιοτήτων όπως η μνήμη, ο
υπολογισμός, η αντίληψη, ο λόγος, η επιδεξιότητα, η
πολυπραγμοσύνη και η προσοχή στις λεπτομέρειες, αλλά
παράλληλα και οι κατάλληλες στρατηγικές μάθησης. Για
περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το καινούργιο μας website
http://www.game4coskills.eu/.

SMALL BUDDIES // ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ

28 | Small Buddies

«Express Yourself!» - Εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το KROMA
 Για δεύτερη φορά, το KROMA ανέλαβε την

επιμέλεια του εκπαιδευτικού προγράμματος
"KROMA Kids Educational Program - Art Athina
2022 - Express Yourself". 

   Ένα ευρύ πρόγραμμα εργαστηρίων
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την ομάδα,
προσφέροντας στους μικρούς φίλους της
τέχνης την ευκαιρία να απασχοληθούν
δημιουργικά με μία πληθώρα
δραστηριοτήτων και υλικών. 

 Το διευρυμένο πρόγραμμα αναπτύχθηκε
μέσα από 15 πολυσυλλεκτικά workshops με
θεματικές που αντλούνται από την Τέχνη σε
διάφορες μορφές της. Ανάμεσά τους υπήρχε
και μέριμνα για την ύπαρξη συμπεριληπτικών
εργαστηρίων για ανθρώπους με αναπηρία. Η
συμμετοχή ήταν δωρεάν.

  300 και πλέον παιδιά, αλλά και οι ενήλικες συνοδοί τους,
αποχώρησαν από την Art Athina αργά το απόγευμα μαζί με τις
δημιουργίες τους, τις νέες γνώσεις και δεξιότητες από τα
workshops, καθώς και την επιθυμία τους να συμμετέχουν και
πάλι, καθώς άνω του 95% των γονέων των ωφελούμενων
παιδιών, δήλωσαν ικανοποιημένοι με τη λειτουργία του
Προγράμματος και το 100% ότι θα ήθελαν να
ξανασυμμετέχουν. Την Κυριακή 18/9/22 η πληρότητα θέσεων
σε ορισμένα εργαστήρια ξεπέρασε το 100%.

 To KROMA από το 2017 έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει 32
καινοτόμα και πρωτότυπα εκπαιδευτικά προγράμματα, στα
οποία έχουν συμμετάσχει περισσότερα από 600 παιδιά χωρίς
κόστος συμμετοχής.

http://www.game4coskills.eu/
https://kroma.gr/express-yourself-educational-program-by-kroma-art-athina-2022/


Πώς μπορείς να βρεις εύκολα τη μέντορα που σου ταιριάζει;
από τις Women On Top

Το Women On Top είναι ένας οργανισμός για την επαγγελματική
και οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα στην
εργασία. Ιδρύθηκε το 2012 και από τότε έχει δημιουργήσει και
παρακολουθήσει πάνω από 1.500 συνεργασίες mentoring.

Έχουμε ηχογραφήσει 168 πανεπιστημιακά,
λογοτεχνικά παιδικά και εφηβικά βιβλία.
Έχουμε πραγματοποιήσει 4.196 θεραπευτικές
αναγνώσεις σε άτομα της Τρίτης Ηλικίας
Έχουμε εντάξει στο δίκτυό μας 7.023 μέλη.
Έχουμε πραγματοποιήσει 47 δράσεις
ευαισθητοποίησης

Στη τελετή των "Responsible Business Awards",
που διοργανώθηκε από την εταιρεία Boussias,
μας απονεμήθηκε το βραβείο "ΜΚΟ της Χρονιάς"
στην κατηγορία "Εκπαίδευση"!
Η διάκριση αυτή αποτελεί μια επιβράβευση του
έργου μας, που με όραμα μια κοινωνία όπου
όλοι οι άνθρωποι έχουν ισότιμη πρόσβαση στη
γνώση και στη μάθηση, δημιουργεί δυνατότητες
ίσων ευκαιριών στη μόρφωση, στην κοινωνική
ένταξη, στην επαγγελματική ενσωμάτωση και
οικονομική ανεξαρτησία, διασφαλίζοντας
ισότιμες ευκαιρίες μόρφωσης μέσω της
πρόσβασης στα βιβλία στους ανθρώπους που
στερούνται πρόσβαση σε αυτά. 
Στα 7 χρόνια λειτουργίας μας :

«Είμαστε περήφανοι για τη διάκριση αυτή και
θέλουμε να εκφράσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ
στους ανθρώπους που στηρίζουν το Διαβάζω για
τους Άλλους όλα αυτά τα χρονιά, στους εθελοντές
μας και στους διοργανωτές. Η εμπιστοσύνη που μας
δείχνετε, είναι για εμάς πηγή έμπνευσης για να
συνεχίσουμε το έργο μας και να προσπαθούμε
καθημερινά για έναν κόσμο ισότιμο στη μόρφωση
και τον πολιτισμό». Σπυριδάκη Αργυρώ, Πρόεδρος
και Ιδρύτρια του Διαβάζω για τους Άλλους

Το Διαβάζω για τους Άλλους διακρίθηκε για τις δράσεις του και κατέκτησε το βραβείο ΜΚΟ της Χρονιάς
στην κατηγορία "Εκπαίδευση" στα Responsible Business Awards '22!  

Το Διαβάζω για τους Άλλους ΜΚΟ της χρονιάς!
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Από τον Σεπτέμβριο, με την υποστήριξη όλης της
κοινότητας του Women On Top, το πρόγραμμα
mentoring του οργανισμού, που απευθύνεται σε
όποια γυναίκα θέλει να αντιμετωπίσει
αποτελεσματικά τις προκλήσεις που συναντά
στην επαγγελματική της ζωή, απέκτησε ένα νέο
"σπίτι": μια διαδραστική πλατφόρμα, μέσω της
οποίας οι υποψήφιες mentees μπορούν να
εντοπίζουν τις κατάλληλες μέντορες και να
στέλνουν αίτημα συνεργασίας αυτόματα σε
εκείνη που πιστεύουν ότι θα τις βοηθήσει πιο
αποτελεσματικά. Μπορείς να επισκεφτείς τη νέα
πλατφόρμα mentoring του WoT στη διεύθυνση
https://mentoring.womenontop.gr/, να κάνεις την
αίτησή σου για να ενταχθείς ως εθελόντρια
μέντορας στο δυναμικό του οργανισμού ή να
αναζητήσεις την καινούρια σου μέντορα, που θα
σε βοηθήσει να φτάσεις λίγο πιο εύκολα, λίγο πιο
ψηλά (ή, γιατί όχι, μπορείς να κάνεις και τα δύο)!
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινώνησε
μαζί μας στο info@womenontop.gr.

https://mentoring.womenontop.gr/
mailto:info@womenontop.gr


Την Πέμπτη 6.10.2022 πραγματοποιηθηκε με επιτυχία από το
Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ στο ξενοδοχείο Amarilia στη
Βουλιαγμένη και διαδικτυακά η 3η ημερίδα με αφορμή την ημέρα του
φροντιστή στην Ευρώπη και επίκεντρο την ισότητα στη φροντίδα. Την
ημερίδα χαιρέτισαν οι Ευρωβουλευτές Έλενα Κουντουρά, Στέλιος
Κυμπουρόπουλος και ο εκπρόσωπος από το γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα κος Χάρης Κούντουρος. Η ημερίδα
φιλοξένησε αξιόλογους ομιλητές, όπως την κα Άννα Μπίμου, καθηγήτρια
κλινικής ψυχολογίας του ΑΠΘ, που αναφέρθηκε στις σχέσεις φροντίδας
από παιδιά και νέους στη γονική ψυχική διαταραχή, και την ψυχίατρο κα
Sladjana Ivezic, η οποία μίλησε για τις καλές πρακτικές υποστήριξης
φροντιστών στην Κροατία. Ο Λέκτορας Εφαρμογών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής κ. Χρήστος Πράπας αναφέρθηκε στην πρόληψη της
κατάθλιψης στους φροντιστές και την προαγωγή της υγείας στην
κοινότητα. Τέλος, η Καθηγήτρια Νευρολογίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κα Μάγδα Τσολάκη, αναφέρθηκε στην
εμπειρία της από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, την κλινική πρακτική,
την εκπαίδευση και στήριξη των φροντιστών ατόμων με άνοια. 

Οι “Αυλές Συμπερίληψης” είναι ένα εγκεκριμένο από το ΙΕΠ παιδαγωγικό
πρόγραμμα με αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις, που υλοποιεί η URBANA από
το 2019 και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σε
θέματα ισότητας και συμπερίληψης. Εστιάζει στο φύλο, μέσα από τη μελέτη
της σχολικής αυλής, τον πρώτο δημόσιο χώρο για το παιδί. Φέτος, στο
πρόγραμμα έλαβαν μέρος τέσσερα δημοτικά σχολεία ανά την Ελλάδα, ενώ
για πρώτη φορά συμμετείχε πιλοτικά και ένα νηπιαγωγείο, για το οποίο
έγινε προσαρμογή της μεθοδολογίας. Αυτό το διάστημα, έπειτα από την
επιτυχή ολοκλήρωση του παιδαγωγικού μέρους του προγράμματος, έχουμε
τη χαρά να πραγματοποιήσουμε, σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο
της Αμαλίας Στράτου, τον αρχιτεκτονικό ανασχεδιασμό τμημάτων των αυλών
του 33ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων και του 93ου Δημοτικού Σχολείου
Αθηνών. Οι αλλαγές βασίζονται στις επιθυμίες των ίδιων των παιδιών και
έχουν ως στόχο μία πιο συμπεριληπτική λειτουργία της σχολικής αυλής,
προσφέροντας περισσότερα ερεθίσματα και επιλογές παιχνιδιού στα παιδιά.

Η "Ημέρα του Φροντιστή" από την ΕΠΙΟΝΗ

Οι “Αυλές Συμπερίληψης” από την Urbana
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https://youtu.be/vZvfpaclhQY
https://www.youtube.com/watch?v=LkIuju8SlyQ&t=241s


H PhonoQuest επελέγη ως χρηματοδοτούμενη εταιρεία από
το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, στο πλαίσιο του Προγράμματος
Σημεία Στήριξης - Points of Support του Ιδρύματος
Μποδοσάκη, προκειμένου να υλοποιήσει το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα "Σωματοψυχοπαιδαγωγική για άτομα Τρίτης
Ηλικίας", σε συνεργασία με τον Δήμο Κορυδαλλού.
Η Σωματοψυχοπαιδαγωγική είναι μια μέθοδος εκπαίδευσης
του ατόμου να μαθαίνει το σώμα του και κατ' επέκταση να
φροντίζει την ψυχική και σωματική του υγεία. Πρόκειται για
μια διαδικασία προσωπικής ανάπτυξης με πολλαπλά οφέλη
για τους συμμετέχοντες. 
Το πρόγραμμα διαρκεί από 18/10/2022 έως 15/02/2023.
Εισηγήτρια προγράμματος: Ευαγγελία Μαρούγκα Fascia For
Life - Σωματοψυχοπαιδαγωγός, Φασιαθεραπεύτρια 
Εκτέλεση προγράμματος - Συντονίστριες: PhonoQuest 
Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος
“Σημεία Στήριξης”, που συγχρηματοδοτείται από το
Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το ΤΙΜΑ Κοινωφελές
Ίδρυμα, το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού & Πολιτιστικού
Έργου – ΚΙΚΠΕ, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν
Κωνσταντακόπουλου, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, το
Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, το Costas M.
Lemos Foundation και το Ίδρυμα Μποδοσάκη Bodossaki
Foundation - Ίδρυμα Μποδοσάκη».

Ο πεζόδρομος Σφακτηρίας, μοίρασε αγάπη και χαμόγελα! Phaos

Σωματοψυχοπαιδαγωγική για άτομα Τρίτης Ηλικίας 
από την PhonoQuest

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δράση «Τα Σχολεία
αρχίζουν και οι Τσάντες γεμίζουν», η οποία είχε ως
στόχο την ενίσχυση μαθητών των αδύναμων
οικονομικά οικογενειών της πόλης της Καλαμάτας.
Συνολικά διανεμήθηκαν 68 σχολικές τσάντες, γεμάτες
με τα απαραίτητα σχολικά είδη, σε 5 Δημοτικά, 2
Γυμνάσια, 1 Λύκειο. Η πλεονάζουσα γραφική ύλη που
συγκεντρώθηκε, διαμοιράστηκε σε 4 φορείς που
σχετίζονται με παιδιά και σε μεμονωμένες περιπτώσεις
οικογενειών.
H δράση ήταν μια πρωτοβουλία της Φάος ΚοινΣΕπ,
στην οποία συμμετείχαν οι επιχειρήσεις:
Πιτσαρία IL CAMINO, Bitter the Bar, Eνδύματα SASA,
House by Phaos, Σχολή Χορού Μαρία Λαδά, Central
Kicks, Eπιδιορθώσεις Μαυροειδή Γωγώ, to Potistiri,
ζαχαροπλαστείο Divino Insolito, Jungle Pannik, Ωρολόγια
Κοσμήματα Σινάπης, See Fashion, Ενδύματα Αφροδίτη,
Λευκά Eίδη Λιανού, Aroma Ναύπλιον Καλαμάτα, HairLab
Dimitris, Επιδιορθώσεις Μούντανου.
Υποστήριξη: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ
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https://phonoquest.com/
https://www.bodossaki.gr/simeiastirixis-5os-kyklos/?fbclid=IwAR2ulOsZs7wYkR4Sa0bmYC-EkgcMCFSbq7D5oto19-gJBq8t8Im6xSHBKwo
https://www.bodossaki.gr/simeiastirixis-5os-kyklos/?fbclid=IwAR2ulOsZs7wYkR4Sa0bmYC-EkgcMCFSbq7D5oto19-gJBq8t8Im6xSHBKwo
https://www.bodossaki.gr/simeiastirixis-5os-kyklos/?fbclid=IwAR2ulOsZs7wYkR4Sa0bmYC-EkgcMCFSbq7D5oto19-gJBq8t8Im6xSHBKwo
https://www.bodossaki.gr/
https://phonoquest.com/el/somatic-psycho-education
https://korydallos.gr/
https://somatopedagogie.blogspot.com/
https://phonoquest.com/el/somatic-psycho-education
https://phonoquest.com/


Ξεριζωμός, Σαν Χθες, 1922-2022  από το 
Εικαστικό Θέατρο Κούκλας “Πράσσειν Άλογα” 

3 προγράμματα από την Diversity United

Το Εικαστικό Θέατρο Κούκλας “Πράσσειν Άλογα”, στο πλαίσιο του προγράμματος
2022 του θεσμού “ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΝΗΜΗΣ -
100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ" με παραγωγή του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, υπό την Αιγίδα της Γενικής Γραμματείας
Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνεργασία με την
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και το Δήμο της Κω και με την υποστήριξη
του Lions Club Kos "Ιπποκράτης" και το Δημοτικό Κανάλι της Κω, παρουσίασε ένα
σεμινάριο κούκλας δύο εβδομάδων (30 Αυγούστου - 9 Σεπτεμβρίου 2022) για
εφήβους, με τίτλο “Ξεριζωμός, Σαν Χθες, 1922-2022”, το οποίο κατέληξε σε δύο
παραστάσεις στις 10 & 11 Σεπτεμβρίου στο Ρωμαϊκό Ωδείο της Κω.
Κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων που διήρκησε το σεμινάριο, τα παιδιά
έμαθαν να κατασκευάζουν κούκλα από χαρτί και την είδαν να ζωντανεύει
μπροστά στα μάτια τους και να αρθρώνει λόγο. Η κούκλα μπόρεσε μέσα από την
κίνηση που της έδωσαν τα παιδιά να απλώσει το χέρι και να αγκαλιάσει τις
υπόλοιπες κούκλες, να τις βοηθήσει, να τις παρηγορήσει. Τα παιδιά έμαθαν τις
βασικές αρχές εμψύχωσης της κούκλας και στα διαλείμματα είδαμε πολλές φορές
να προβαίνουν σε δικούς τους αυτοσχεδιασμούς με τις κούκλες τους, τις οποίες
αγάπησαν γρήγορα. 
Στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά
και ενήλικες πάνω στο θέμα της Μικρασιατικής Καταστροφής, αλλά και του
σύγχρονου προσφυγικού ζητήματος.

VoiceUP, www.voiceup.live ευαισθητοποίηση γύρω από τα δικαιώματα των
παιδιών/νέων μέσω της προβολής του ντοκιμαντέρ που δημιούργησαν
Έλληνες και πρόσφυγες έφηβοι στα πλαίσια των εργαστηρίων μας
συμμετοχικού βίντεο. 
SolidViews Μια διαδικτυακή πλατφόρμα cross-media μας μεταφέρει
διαδραστικά σε ένα συναισθηματικό ταξίδι, όπως το βιώνουν νέοι πρόσφυγες
της Αθήνας. Το κοινό διεισδύει σε ένα μοναδικό ψηφιακό περιβάλλον,
ανακαλύπτοντας τα πολυμέσα και την ταινία εικονικής πραγματικότητας που
διαμορφώθηκαν στα πλαίσια των εργαστηρίων μας Θεραπευτικής Τέχνης
σωματικού θεάτρου, φωτογραφίας και ήχου-μουσικής.  
Planet LIVE Έφηβοι δημιουργούν σε μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για
ένα πιο πράσινο μέλλον, συμμετέχοντας στα εργαστήριά μας ποίησης slam,
φωτογραφίας και σύγχρονου χορού. 

Η Diversity United υλοποίησε με την υποστήριξη του Υπουργείου
Πολιτισμού τα προγράμματα VoiceUP, SolidViews και PlanetLIVE που
στοχεύουν στην προώθηση της συμπεριληπτικής τέχνης, των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, του διαπολιτισμικού διαλόγου και της κοινωνικής ένταξης. 
Οι νέοι, κυρίως πρόσφυγες συμμετέχοντες, ενδυναμώνονται, αυξάνουν την
αυτοεκτίμησή τους και αναπτύσσουν δεξιότητες μέσω συμμετοχικών
εργαστηρίων τέχνης (community capacity building). 
Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, τα φέρνουμε ως εκπαιδευτικά
προγράμματα σε Γυμνάσια και Λύκεια της Περιφέρειας Αττικής, ξεκινώντας τις
αντίστοιχες καμπάνιες ευαισθητοποίησης. 

info@diversityunited.net
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https://streaklinks.com/BQSuenzYmGotDa4UAgnQ5ZDz/https%3A%2F%2Fwww.diversityunited.net%2Fparticipatory-community-empowerment%2Fwe-take-action%2Fvoice-up%2F
https://streaklinks.com/BQSuenzYmGotDa4UAgnQ5ZDz/https%3A%2F%2Fwww.diversityunited.net%2Fparticipatory-community-empowerment%2Fwe-take-action%2Fvoice-up%2F
http://www.voiceup.live/
http://www.voiceup.live/
https://streaklinks.com/BQSuen7W1gtQO-JY3wkmh7UT/https%3A%2F%2Fwww.diversityunited.net%2Fparticipatory-community-empowerment%2Fcommunity-capacity-building%2Fsolid-views%2F


Πέμπτη εκδήλωση - Open Day - Eργαστήρια - Τελική Εκδήλωση 

Το Δίκτυο SMALL BUDDIES προσκάλεσε τις εταιρείες και τους Οργανισμούς που
ενδιαφέρονται για δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε ένα Open Day για τους 17
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs - Sustainable Development Goals).

 Στόχος του Small Buddies Open
Day ήταν να παρουσιάσουμε τα
αποτελέσματα του έργου Small
Buddies μέχρι σήμερα, καθώς και να
σχεδιάσουμε και
συνδιαμορφώσουμε τη συνεργασία
των Οργανισμών της Κοινωνίας των
Πολιτών με εταιρείες.

 Στη διάρκεια του Small Buddies
Open Day παρουσιάστηκαν οι
οργανισμοί εταίροι του έργου, το
πρόγραμμα Active Citizens Fund
από τον Γιάγκο Αντίοχο,
(Υπεύθυνος επικοινωνίας ACF), τα
αποτελέσματα του έργου Small
Buddies εως σήμερα και
ακολούθησαν δύο πάνελ ομιλητών
με θεματικές "Συζητώντας για τους
17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
(SDGs-Sustainable Development
Goals)" και "Η διαμόρφωση ΕΚΕ
(Εταιρικής Κονωνικής Ευθύνης) /
CSR (Corporate Social Responsibility)
στην Ελλάδα"

Λυδία Παπαδάκη, co- Manager EIT
Climate -KIC Hub Greece
Σοφοκλής Σκούλτσος, Επίκουρος
Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομίας
και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Σχολής
Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και
Εφαρμοσμένων Οικονομικών,
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αλέξανδρος Κωστόπουλος, Αν.
διευθυντής CSR Hellas
Κωνσταντίνος Ήντουνας,
Καθηγητής Μάρκετινγκ, ΟΠΑ
Ντίνος Ανδριανόπουλος, PR
expert

Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν:

Θωμάς Κολοκυθάς, Ιδρυτής εταιρίας
DTMΗ και Πέγκυ Γρηγορίου,
Marketing and Salesdirector DTMΗ
Ήβη Χαρά Δικαίου, Founder & CEO
‘’COSMOS CSR" & business coach

Πώς να κλείσω ραντεβού με χορηγό
σε 40" - the elevator pitch
presentation
Παίζουμε το CSR manager και
μαθαίνουμε για τους 17 SDGS και
ΕΚΕ
Αλλάζοντας οπτική παράγεται
ενέργεια. Ένα εργαστήριο για την
ενέργεια και την κλιματική αλλαγή
Σχεδιάζουμε το έντυπο προβολής
του Οργανισμού μας με εργαλεία
ελεύθερου λογισμικού
Quiz Gender equality
VOICE UP-Εργαστήριο δημιουργικής
γραφής/ slam poetry
Παρουσίαση Ευρωπαϊκών
προγραμμάτων
Κατασκευή & Εμψύχωση Θεατρικής
Κούκλας από Ανακυκλώσιμα Υλικά
Υποστήριξη της απασχόλησης για
Νέους εκτός εκπαίδευσης και
κατάρτισης

Μετά τις ομιλίες ακολούθησαν
εργαστήρια από τους οργανισμούς -
μέλη του δικτύου Small Buddies με κύρια
θεματική τις εκφάνσεις της εκπαίδευσης
μέσα από την οπτική των SDGs
(Sustainable Development Goals) και του
CSR (Corporate Social Responsibility).
Ενδεικτικά, το πρόγραμμα των
εργαστηρίων περιλάμβανε:

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

http://smallbuddies.net/news/%CE%B5%CE%BA%CE%B5-%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CE%B6%CF%89%CE%AE%CF%82-%CE%B3%CE%B9/


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

9 | Small Buddies



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


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

