Το έργο “Small Buddies” υλοποιείται
στο πλαίσιο του προγράμματος
Active citizens fund με φορέα
υλοποίησης την CHALLEDU και
εταίρους τους KROMA, την HETERART
και το MYRTILLO.

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

Η Challedu- inclusion | games | education έχει κεντρικό σκοπό
την ενδυνάμωση ευάλωτων και μη ομάδων του πληθυσμού
μέσω game-based μεθόδων.

bit.ly/SmallBuddiesYouTubeChannel

“Η εύρεση μιας κοινής
γλώσσας είναι το πιο

Το KROMA προβάλει τον Ελληνικό Πολιτισμό σε όλο τον
κόσμο και ευαισθητοποιεί το ευρύ κοινό για τα κοινωνικά
προβλήματα μέσω της Τέχνης.

προφανές στοιχείο σε
κάθε κοινωνία”
MICHAEL HOWARD

Το Μyrtillo είναι Κoιν.Σ.Επ. Ειδικού σκοπού ή Ένταξης, που
λειτουργεί ένα καφέ/πολυχώρο τέχνης-λόγου. Το 90% των
εργαζομένων της ανήκει σε ευάλωτες ομάδες.

Η HeterArt σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις εξοικείωσης με την
Ετερότητα με στόχο η Τέχνη να γίνει γέφυρα επικοινωνίας, την
αναβάθμιση του Πολιτιστικού Τοπίου και την ενσωμάτωση
ευάλωτων ομάδων.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, 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

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
To 2016, απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης (ΕΚΕ) εξέδωσαν μόνο 65 εταιρείες
Παρόλο που τα 17 SDGs (Στόχοι Βιώσιμης
Ανάπτυξης) αποτελούν κεντρικό άξονα της
Ευρωπαϊκής πολιτικής και αφορούν άμεσα στις
δράσεις ΕΚΕ των εταιρειών, υπάρχει τεράστια
δυσκολία σύνδεσής τους με δράσεις ΕΚΕ.
Παράλληλα ο τρόπος που παρουσιάζονται οι
δράσεις ΕΚΕ από πλευράς των οργανισμών σπάνια
αντιστοιχούν στα 17 SDGs, δυσχεραίνοντας
ακόμα περισσότερο την κοινή ανάγνωσή τους.
Επιπλέον παρόλο που το 65% του κοινού αγοράζει
προϊόντα που συμβάλλουν στα SDGs και το 60% τα
συστήνουν σε γνωστούς τους, μόνο το 26% των
δράσεων ΕΚΕ είναι για κοινωνικούς σκοπούς. Οι
μικροί ή νέοι οργανισμοί έχουν τη μικρότερη
στήριξη. Σύμφωνα με τις εταιρείες, ανασταλτικούς
παράγοντες αποτελούν το κόστος, η ελλιπής
οργάνωση, η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού,
τεχνογνωσίας και διαφάνειας στις οργανώσεις.

Τι είναι τα SDGs;
Οι στόχοι για την βιώσιμη ανάπτυξη (SDGs) είναι μία δέσμη
στόχων που αφορά την μελλοντική διεθνή ανάπτυξη. Θεσπίστηκαν
από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και προβλήθηκαν ως οι
παγκόσμιοι στόχοι για την βιώσιμη ανάπτυξη.

ΣΤΟΧΟΙ
να αναπτυχθεί μια κοινή γλώσσα
μεταξύ οργανισμών και εταιρειών με
βάση τα SDGs
να δώσει το βήμα στους μικρούς νέους
οργανισμούς να συνηγορήσουν και να
προβάλλουν το έργο τους καθώς και να
δημιουργήσουν διαύλους επικοινωνίας
με τις εταιρείες που αναπτύσσουν
δράσεις ΕΚΕ
να προσφέρει την δυνατότητα στις
εταιρείες να εκπαιδεύσουν το
προσωπικό τους στα 17 SDGs με έναν
παιγνιώδη τρόπο, και να γνωρίσουν
δράσεις μικρών/νέων οργανισμών που
συμβάλλουν σε αυτούς, αποσκοπώντας
σε νέες συνεργασίες που ενισχύουν τον
κοινωνικό αντίκτυπο

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Δημιουργία άτυπου δικτύου με λειτουργία
ενδιάμεσου φορέα σύνδεσης των οργανώσεων
με εταιρείες
Ανάπτυξη εργαλείων που συμβάλλουν
στην συνηγορία για τα SDGs, στην
διαφάνεια και την αναγνωρισιμότητα του
έργου των οργανώσεων, καθώς και
μηχανισμών για τη διασύνδεσή τους με
εταιρείες (ιστοσελίδα, Serious game, emagazine, οδηγοί)
Διεξαγωγή εκστρατειών συνηγορίας για τα
SDGs και τον αντίκτυπο των μικρών ή νέων
οργανισμών στα SDGs που προάγουν

“Μη μας πείτε όλους
τους λόγους για τους
οποίους δε θα πετύχει.
Πείτε μας όλους τους
τρόπους που μπορεί
να πετύχει.”
JOHN WOOD

