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ΔΥΝΑΤΉ ΚΌΊΝΩΝΊΑ 
ΤΩΝ ΠΌΛΊΤΩΝ 
ΓΊΑ ΜΊΑ ΊΣΧΥΡΉ 
ΚΌΊΝΩΝΊΑ 
Δημήτρης Βλαστός 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ίδρυμα Μποδοσάκη

Κάθε μέρα, σε κάθε περιοχή της Ελλάδας, ενεργοί 
πολίτες εμπλέκονται και συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες 
της κοινωνίας των πολιτών, πραγματοποιώντας μικρά ή 
μεγαλύτερα θαύματα. Πρόκειται συχνά για πρωτοβουλίες 
που καλύπτουν διαφορετικές προτεραιότητες και δράσεις, 
που όμως μοιράζονται κοινούς στόχους: την κοινωνική 
πρόοδο, την ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων, 
την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της δημοκρατίας.

 Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών σήμερα που η 
χώρα περνάει μία βαθιά κρίση είναι πιο σημαντικός παρά 
ποτέ. Στις δύσκολες αυτές ώρες μπορεί να λειτουργήσει 
σαν ζωτική δύναμη για την προώθηση της αλληλεγγύης, 
της κοινωνικής συνοχής και της ενίσχυσης των δημοκρα-
τικών θεσμών. 

Δυστυχώς, η κοινωνία των πολιτών στη χώρα μας, σε 
σχέση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες, χαρακτηρίζεται από 
χαμηλό βαθμό ανάπτυξης και ωριμότητας, ενώ παράλλη-
λα, αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις. Η κρίση έχει δη-
μιουργήσει μεγάλη αύξηση της ζήτησης για τις υπηρεσίες 
που προσφέρουν οι οργανώσεις του χώρου, ενώ την ίδια 
ώρα τόσο η δημόσια όσο και η ιδιωτική χρηματοδότηση 
έχουν συρρικνωθεί. 

Στα πλαίσια αυτής της συγκυρίας, το πρόγραμμα επι-
χορήγησης ΜΚΟ των EEA Grants ήρθε να καλύψει κρίσιμες 
ανάγκες για τη χώρα. Κατά τη διάρκεια της προγραμμα-
τικής περιόδου 2009-2014, οι δωρήτριες χώρες των EEA 
Grants – Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία – διέθεσαν 
7,34 εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη της κοινωνίας 
των πολιτών στην Ελλάδα. 

Η ανάληψη της ευθύνης διαχείρισης και υλοποίησης 
του προγράμματος αυτού ήταν μεγάλη τιμή για το Ίδρυμα 
Μποδοσάκη. Το Ίδρυμα ήδη διέθετε περισσότερα από 40 
χρόνια εμπειρίας στην υποστήριξη και ενίσχυση κοινωνι-
κών δράσεων στην Ελλάδα και η ενίσχυση της κοινωνίας 
των πολιτών αποτελούσε κεντρικό πυλώνα των δράσεων 
του. Έτσι, η επιτυχία του προγράμματος και η υλοποίησή 
του με όρους διαφάνειας και αποτελεσματικότητας απο-
τέλεσε από την πρώτη στιγμή ύψιστη δέσμευσή του. 

Η ονομασία Είμαστε όλοι Πολίτες αντικατοπτρίζει την 
πεποίθηση του Ιδρύματος ότι ο καθένας που δραστηριο-
ποιείται στο χώρο είναι συνυπεύθυνος για την ανάπτυξη 
μιας ισχυρής κοινωνίας των πολιτών και συμμέτοχος σε 
αυτή την προσπάθεια. Με βάση την πεποίθηση αυτή, σχε-
διάσαμε και υλοποιήσαμε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμ-
μα, με γνώμονα τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των 
φορέων της κοινωνίας των πολιτών και των ευάλωτων 
κοινωνικά ομάδων. 

Η υλοποίηση του απαιτητικού αυτού προγράμματος 
δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την υποστήριξη της Νορβηγικής 
Πρεσβείας στην Ελλάδα και του Γραφείου του Χρηματοδο-
τικού Μηχανισμού του ΕΟΧ. 

Τα επιτεύγματα όμως του προγράμματος αυτού οφεί-
λονται πάνω απ’όλα στη θετική ανταπόκριση των ελληνι-
κών ΜΚΟ και στην προσήλωση με την οποία εργάστηκαν το 
προσωπικό και οι εθελοντές τους, όπως και στη δέσμευση 
της ομάδας του Ιδρύματος Μποδοσάκη για ένα άριστο 
αποτέλεσμα.

Ευχαριστώ θερμά όλους όσους εργάστηκαν για την 
επιτυχία του προγράμματος Είμαστε όλοι Πολίτες. 

Το συγκεκριμένο αυτό πρόγραμμα οδεύει βέβαια προς 
τη λήξη του. Θα ήθελα όμως να σας διαβεβαιώσω ότι το 
Ίδρυμα Μποδοσάκη θα εξακολουθήσει να βρίσκεται κοντά 
στην ελληνική κοινωνία και στην κοινωνία των πολιτών 
την οποία αδιάλειπτα θα συνεχίσει να ενισχύει και να 
ενδυναμώνει.  



ΕΝΊΣΧΥΌΥΜΕ 
ΤΉ ΣΥΜΜΕΤΌΧΉ, 
ΜΕΊΩΝΌΥΜΕ 
ΤΊΣ ΌΊΚΌΝΌΜΊΚΕΣ 
ΚΑΊ ΚΌΊΝΩΝΊΚΕΣ 
ΑΝΊΣΌΤΉΤΕΣ 
Σωτήρης Λαγανόπουλος 
Διευθυντής Προγράμματος 
Είμαστε όλοι Πολίτες 

Το πρόγραμμα επιχορήγησης ΜΚΟ των EEA Grants 
στην Ελλάδα Είμαστε όλοι Πολίτες έχει ολοκληρωθεί. Το 
πρόγραμμα συνέβαλε σημαντικά στην επίτευξη των στό-
χων που τέθηκαν από τα EEA Grants με κεντρικούς άξονες 
τη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων 
και την ενίσχυση της ελληνικής κοινωνίας των πολιτών. 

Χάρη στη χρηματοδότηση από την Ισλανδία, το Λιχτεν-
στάιν και τη Νορβηγία, υλοποιήθηκαν συνολικά 75 έργα σε 
πολλές περιοχές της Ελλάδας, από 64 φορείς υλοποίησης 
και 43 εταίρους.

Από το πρόγραμμα ωφελήθηκαν περισσότεροι από 
205.000 άνθρωποι, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από 
κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, όπως άτομα με αναπηρίες, 
μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, άνθρωποι 
που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι, θύματα εγκλημάτων 
μίσους, οικογενειακής βίας και παράνομης διακίνησης 
και εμπορίας ανθρώπων. Η υποστήριξη των παιδιών και 
των νέων αποτέλεσε προτεραιότητα του προγράμματος, 
μέσω του οποίου διατέθηκαν 2,9 εκ. ευρώ σε έργα που 
κάλυπταν τη συγκεκριμένη ομάδα στόχου. 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος, 
δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση των κοινωνικών 
ανισοτήτων, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλει-
σμού, στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτή-
των, στην ενδυνάμωση των δομών και στην ενίσχυση των 
ικανοτήτων των ΜΚΟ, στην προώθηση της δημοκρατίας, 
της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης. 

Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος Είμαστε όλοι 
Πολίτες, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα ξεχωριστό πρό-
γραμμα εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δραστηριοτήτων 
με στόχο τον εντοπισμό των αναγκών και την ενίσχυση των 
ικανοτήτων των ΜΚΟ, στο οποίο είχαν την ευκαιρία να συμ-
μετάσχουν όλες οι οργανώσεις που έλαβαν επιχορήγηση. 
Το ολοκληρωμένο αυτό πρόγραμμα έθεσε νέα πρότυπα 
για τις πρακτικές ενδυνάμωσης των ΜΚΟ στη χώρα μας. 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ενθαρρύνθηκε 
ακόμα η ανάπτυξη των διμερών σχέσεων ανάμεσα σε 
ελληνικές ΜΚΟ και οργανισμούς στις δωρήτριες χώρες, 
με αποτέλεσμα να γίνει ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλ-
τιστων πρακτικών και να προκύψουν νέες συνεργασίες. 

Μέσω του προγράμματος, μας δόθηκε μια μοναδική 
ευκαιρία να γνωρίσουμε το αξιόλογο και καινοτόμο έργο 
ΜΚΟ, να αναπτύξουμε δημιουργικές συνεργασίες και να 
θέσουμε τα θεμέλια για μελλοντικές συμπράξεις με κε-
ντρικό στόχο την υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών. 

Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζεται ο θετικός 
αντίκτυπος του προγράμματος στους τομείς που εστίασε. 
Η ιστοσελίδα μας weareallcitizens.gr θα συνεχίσει να εί-
ναι ενεργή για τους επόμενους μήνες, με πληροφορίες για 
τα αποτελέσματα και τα επιτεύγματα του προγράμματος 
με περισσότερες λεπτομέρειες. 
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ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ 
ΕΊΜΑΣΤΕ ΌΛΌΊ ΠΌΛΊΤΕΣ
ΣΤΉ ΓΛΩΣΣΑ 
ΤΩΝ ΑΡΊΘΜΩΝ

Στόχοι 

Η ενδυνάμωση της κοινωνίας 
των πολιτών 

Η συνεισφορά των ΜΚΟ στους τομείς        
της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας 
και της βιώσιμης ανάπτυξης 

Aνοιχτές προσκλήσεις
ενδιαφέροντος
Αύξηση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας 
προς ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 

Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, 
συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη ικανοτήτων 
των ΜΚΟ και ανάπτυξη ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος 
για την κοινωνία των πολιτών 

Προάσπιση δικαιωμάτων και ενίσχυση εποπτικού 
ρόλου των ΜΚΟ

4



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

7.340.000€

Ή ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΑ 
ΕΠΊΛΌΓΉΣ

Έργα ανά πρόσκληση
ενδιαφέροντος
31 έργα
Αύξηση παροχής υπηρεσιών πρόνοιας 
προς ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 

23 έργα
Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανο-
μένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

12 έργα
Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη ικανοτήτων 
των ΜΚΟ και ανάπτυξη ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος 
για την κοινωνία των πολιτών 

9 έργα
Προάσπιση δικαιωμάτων και ενίσχυση 
εποπτικού ρόλου των ΜΚΟ

ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

75 έργα

Από 
64

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
&

43
ΕΤΑΙΡΟΥΣ

43
ΜΙΚΡΑ

(έως 50.000€)

32
ΜΕΓΑΛΑ

(έως 250.000€)

485
ΗΤΑΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ

ΛΑΒΑΜΕ

571
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
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Αττική

∆υτική Ελλάδα

Κεντρική
Μακεδονία

Ανατολική Μακεδονία
& Θράκη

Πελοπόννησος

Κρήτη

∆υτική Μακεδονία

Ήπειρος

Θεσσαλία

Ιόνιοι Νήσοι

Στερεά Ελλάδα

Βόρειο Αιγαίο

Νότιο Αιγαίο

2

41

13

15

17

8

9

5

5

7

2

2

13

7

ΓΕΩΓΡΑΦΊΚΉ 
ΚΑΤΑΝΌΜΉ ΔΡΑΣΕΩΝ



Αττική

∆υτική Ελλάδα

Κεντρική
Μακεδονία

Ανατολική Μακεδονία
& Θράκη

Πελοπόννησος

Κρήτη

∆υτική Μακεδονία

Ήπειρος

Θεσσαλία

Ιόνιοι Νήσοι

Στερεά Ελλάδα

Βόρειο Αιγαίο

Νότιο Αιγαίο

2

41

13

15

17

8

9

5

5

7

2

2

13

7

Πανελλαδική εμβέλεια: 
13 έργα
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Οµάδες ωφελούµενων Τοµείς Υποστήριξης

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 13,50%

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 11,40%

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ, ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 11,10%

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 10,50%

ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΚΟ 10,20%

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 9,60%

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ,
ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΟΥΣ

9,00%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 5,10%

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4,80%

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ 4,80% 

ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ 2,70%

ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 3,60%

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 1,80%

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 1,20%

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 0,90%

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΙ 13,90%

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ – ΜΑΘΗΤΕΣ 9,90%

ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΚΟ 9,00%

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 8,10%

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ 4,30%

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ
(ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ)

2,90%

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 7,00%

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ 2,30%

ΑΝΕΡΓΟΙ 5,50%

ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

4,90%

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5,20%

ΡΟΜΑ 4,90%

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

4,10%

ΘΥΜΑΤΑ TRAFFICKING 2,60%

ΘΥΜΑΤΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ 2,00%

ΘΥΜΑΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΟΥΣ 2,00%

ΛΟΑΤ 2,00%

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

0,30%

ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 2,30%

ΟΡΟΘΕΤΙΚΟΙ 1,40%

ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ 0,60%

ΚΑΤΑΝΌΜΉ ΕΡΓΩΝ 
ΑΝΑ ΤΌΜΕΑ 
ΥΠΌΣΤΉΡΊΞΉΣ
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ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 9,60%

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ,
ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΟΥΣ

9,00%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 5,10%

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4,80%

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ 4,80% 

ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ 2,70%

ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 3,60%

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 1,80%

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 1,20%

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 0,90%

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΙ 13,90%

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ – ΜΑΘΗΤΕΣ 9,90%

ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΚΟ 9,00%

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 8,10%

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ 4,30%

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ
(ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ)

2,90%

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 7,00%

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ 2,30%

ΑΝΕΡΓΟΙ 5,50%

ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

4,90%

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5,20%

ΡΟΜΑ 4,90%

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

4,10%

ΘΥΜΑΤΑ TRAFFICKING 2,60%

ΘΥΜΑΤΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ 2,00%

ΘΥΜΑΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΟΥΣ 2,00%

ΛΟΑΤ 2,00%

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

0,30%

ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 2,30%

ΟΡΟΘΕΤΙΚΟΙ 1,40%

ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ 0,60%

Ό ΚΌΊΝΩΝΊΚΌΣ ΑΝΤΊΚΤΥΠΌΣ
ΤΌΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΌΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ: 

205.213

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ:

722

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ: 

26.722
ΩΡΕΣ 
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3,5%
ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ

22,8%
ΠΟΛΥ

1,8%
ΛΙΓΟ

29,8%
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

7,0%
ΜΕΤΡΙΑ

35,1%
ΑΠΟΛΥΤΑ

33,3%
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

10,5%
ΜΕΤΡΙΑ

22,8%
ΠΟΛΥ

33,3%
ΑΠΟΛΥΤΑ

Ή ΒΊΩΣΊΜΌΤΉΤΑ* 
ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΝΑΙ ΒΙΩΣΙΜΑ
ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ

67,50%

ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ
ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ 

27,30%

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ 

5,20%

*Με τον όρο βιωσιμότητα περιγράφεται η δυνατότητα των ΜΚΟ 
να συνεχίσουν το έργο που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα, 
εξασφαλίζοντας νέους πόρους, περαιτέρω διάχυση των 
αποτελεσμάτων του έργου και πολλαπλασιαστικό όφελος για 
την κοινωνία, ευρύτερα.



3,5%
ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ

22,8%
ΠΟΛΥ

1,8%
ΛΙΓΟ

29,8%
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

7,0%
ΜΕΤΡΙΑ

35,1%
ΑΠΟΛΥΤΑ

33,3%
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

10,5%
ΜΕΤΡΙΑ

22,8%
ΠΟΛΥ

33,3%
ΑΠΟΛΥΤΑ

Το πρόγραμμα σας έδωσε την ευκαιρία για 
δικτύωση με οργανισμούς του εξωτερικού;

*Από το σύνολο των συμμετεχόντων φορέων υλοποί-
ησης, το 87,7% πιστεύει ότι το πρόγραμμα τους έδωσε 
πολύ, πάρα πολύ και απόλυτα την ευκαιρία για δικτύωση 
με οργανισμούς στην Ελλάδα, το 7% απάντησε «μέτρια» 
ενώ μόλις το 1,8% απάντησε «λίγο» και το 3,5% απάντησε 
«πολύ λίγο».

Το πρόγραμμα σας έδωσε την ευκαιρία να 
ενδυναμωθούν οι δομές του οργανισμού 
σας και να αναπτυχθούν οι ικανότητες του;

*Από το σύνολο των συμμετεχόντων φορέων υλοποίησης, 
το 89,4% πιστεύει ότι το πρόγραμμα τους έδωσε πολύ, 
πάρα πολύ και απόλυτα τη δυνατότητα να ενδυναμωθούν 
οι δομές του οργανισμού τους και να αναπτυχθούν οι 
ικανότητες του, ενώ το 10,5% απάντησε «μέτρια».
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ΤΊ ΕΊΠΑΝ ΌΊ ΌΡΓΑΝΩΣΕΊΣ 
ΓΊΑ ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ 
ΕΊΜΑΣΤΕ ΌΛΌΊ ΠΌΛΊΤΕΣ*:

“ Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιήθηκαν 
σπουδαίες πρωτοβουλίες που επέτρεψαν την 
υποστήριξη διαφορετικών κοινωνικών ομάδων 
με κοινό γνώμονα την καταπολέμηση των 
διακρίσεων και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών”

“ Δομήθηκε και ενισχύθηκε το ‘δίχτυ προστασίας’ 
πλήθους ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 
σε μια περίοδο που κάτι τέτοιο καθίσταται όλο 
και δυσκολότερο από τις τρέχουσες οικονομικές 
και πολιτικές συγκυρίες ”

“ Δημιούργησε μια ζωντανή κοινότητα 
και έφερε κοντά τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς 
με τη βάση ”

“ Θεωρούμε ότι το πρόγραμμα ενδυνάμωσε 
την έννοια της καλής πρακτικής, της ενεργής 
συμμετοχής και το πνεύμα αλληλεγγύης, 
προώθησε την έννοια του συνειδητοποιημένου 
πολίτη, κινητοποίησε την τοπική κοινωνία, 
ενθάρρυνε τις ΜΚΟ να ενισχύσουν τον κοινωνικό 
τους ρόλο, ευαισθητοποίησε και ενημέρωσε 
τους πολίτες ”

“ Το πρόγραμμα μας βοήθησε να έρθουμε 
κοντά με άλλες ΜΚΟ από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό και υποστήριξε τους εργαζόμενούς 
μας ώστε να αποκτήσουν εμπειρίες και 
να πιστέψουν στις δυνατότητες και στην αξία 
του έργου τους ”

“ Μέσω του προγράμματος βελτιώσαμε σημαντικά 
τη σχέση εμπιστοσύνης με τους υποστηρικτές μας, 
τα μέλη μας και τους εθελοντές μας”

*Οι απόψεις και οι δηλώσεις των φορέων υλοποίησης συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης του προγράμματος 
από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, που εκπονήθηκε κατά το χρονικό διάστημα Ιούνιος – Αύγουστος 2016. 



ΌΊΚΌΝΌΜΊΚΑ
ΑΠΌΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Προϋπολογισμός ανά πρόσκληση ενδιαφέροντος 

Υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας  2.680.000€ 

Προάσπιση δικαιωμάτων & εποπτικός ρόλος ΜΚΟ 750.500€

Δημοκρατικές αξίες - ανθρώπινα δικαιώματα 1.800.000€

Ενδυνάμωση ικανοτήτων Μ.Κ.Ο. 725.350€

Συνολικό ποσό προγράμματος
που απορροφήθηκε* 5.786.699,35€
Ποσοστό απορρόφησης 97,16%
*δεν συμπεριλαμβάνονται διαχειριστικά κόστη και τα κόστη των προγραμμάτων ενδυνάμωσης ΜΚΟ, 
διμερών σχέσεων και συμπληρωματικών δράσεων

Ποσοστά απορρόφησης ανά πρόσκληση ενδιαφέροντος

Υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας 98,61%

Προάσπιση δικαιωμάτων & εποπτικός ρόλος ΜΚΟ 100,00%

Δημοκρατικές αξίες - ανθρώπινα δικαιώματα 92,84%

Ενδυνάμωση ικανοτήτων ΜΚΟ 99,60%
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49
ΜΙΚΡΩΝ

ΕΡΓΩΝ

11
ΜΙΚΡΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΜΑΣ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ

10.800.000€
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΟΘΗΚΑΝ

1.671.148€
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

75
ΜΕΓΑΛΩΝ
ΕΡΓΩΝ

12
ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΕΡΓΩΝ

54
ΜΙΚΡΩΝ

ΕΡΓΩΝ

22
ΜΙΚΡΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΜΑΣ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ

35.211.600€
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΟΘΗΚΑΝ

2.642.640€
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

164
ΜΕΓΑΛΩΝ
ΕΡΓΩΝ

9
ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΕΡΓΩΝ

74
ΜΙΚΡΩΝ

ΕΡΓΩΝ

5
ΜΙΚΡΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΜΑΣ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ

8.373.960€
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΟΘΗΚΑΝ

722.148€
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

69
ΜΕΓΑΛΩΝ
ΕΡΓΩΝ

7
ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΕΡΓΩΝ

46
ΜΙΚΡΩΝ

ΕΡΓΩΝ

5
ΜΙΚΡΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΜΑΣ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ

7.874.152€
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΟΘΗΚΑΝ

750.493€
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

40
ΜΕΓΑΛΩΝ
ΕΡΓΩΝ

4
ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΕΡΓΩΝ

ΕΝΊΣΧΥΌΥΜΕ ΤΉΝ 
ΚΌΊΝΩΝΊΚΉ ΔΊΚΑΊΌΣΥΝΉ

Το πλαίσιο* 
Από το 2010, η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια 

οικονομική κρίση μεγάλης έντασης και διάρκειας. Σύμφω-
να με στοιχεία του κράτους, το ελληνικό ΑΕΠ παρουσιάζει 
συνεχή συρρίκνωση από το τέλος του 2008 και έκτοτε, με 
εξαίρεση μια μικρού βαθμού ανάπτυξη που σημειώθηκε 
το 2014. Η ανεργία αυξάνεται συνεχώς από το 2009 και 
μετά, φτάνοντας στο υψηλότερο ποσοστό της τάξης του 
27,5% το 2013, προτού μειωθεί σταδιακά στο 24,9% το 
2015. Ειδικότερα, η ανεργία των νέων υπολογίζεται ότι έχει 
ανέλθει στο 50% κατά τη διάρκεια της κρίσης. Σε αυτές τις 
συνθήκες ξεσπά η προσφυγική κρίση, με ένα εκατομμύριο 
ανθρώπους να εισέρχονται στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας 
την περίοδο 2015-2016. Οι ανήλικοι που ταξιδεύουν χωρίς 
κάποιο μέλος της οικογένειάς τους ή κάποιον συγγενή, που 
επίσημα ορίζονται ως ασυνόδευτοι ανήλικοι, αποτελούν την 
πιο ευάλωτη ομάδα του προσφυγικού πληθυσμού.

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΝΤΌΣ:

Αύξηση παροχής 
υπηρεσιών πρόνοιας 
προς ευάλωτες 
κοινωνικά ομάδες 

* Πηγές: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Eurostat



Η πρόσκληση «Αύξηση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής 
πρόνοιας προς ευάλωτες κοινωνικά ομάδες» σχεδιάστηκε 
εν μέσω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης 
στην Ελλάδα, σε μια εποχή που δεν ήταν δυνατόν να προ-
βλεφθούν με ακρίβεια οι μακροχρόνιες συνέπειες της 
κρίσης αυτής, ούτε, αντίστοιχα, το ξέσπασμα ή η εξέλιξη 
της προσφυγικής κρίσης. 

Μέσω αυτής της πρόσκλησης, συνολικά 2.642.640 
ευρώ διοχετεύτηκαν στην υλοποίηση 31 έργων σε όλη 
την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και 
απομακρυσμένων περιοχών, με σκοπό την αύξηση παροχής 
υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας προς ευάλωτες κοινωνικά 
ομάδες. Οι κύριες ομάδες επωφελούμενων ήταν: παιδιά 
και νέοι από αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, ασυ-
νόδευτοι ανήλικοι μετανάστες και πρόσφυγες, παιδιά και 
ενήλικες με ειδικές ανάγκες, ψυχικά πάσχοντες, θύματα 
εγκλημάτων μίσους κ.α.

Δράσεις και αποτελέσματα
Ειδικότερα, τα επιχορηγούμενα έργα πέτυχαν τα ακό-

λουθα αποτελέσματα: 

• Συνολικά, 64.925 άνθρωποι έλαβαν υπηρεσίες κοινω-
νικής πρόνοιας που ανταποκρίνονταν στις ανάγκες τους

• 31.601 ωφελούμενοι έλαβαν βασικές υπηρεσίες κοι-
νωνικής πρόνοιας σε καθημερινή βάση, συμπεριλαμβα-
νομένων των ιατρικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας

• 19. 994 έλαβαν υποστήριξη ανά μονάδα κοινωνικής 
στήριξης 

• 4. 303 μετανάστες, θύματα trafficking, μέλη μειονοτή-
των και παιδιά Ρομά, έλαβαν τις απαραίτητες υπηρεσίες 
κοινωνικής πρόνοιας. 
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49
ΜΙΚΡΩΝ

ΕΡΓΩΝ

11
ΜΙΚΡΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΜΑΣ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ

10.800.000€
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΟΘΗΚΑΝ

1.671.148€
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

75
ΜΕΓΑΛΩΝ
ΕΡΓΩΝ

12
ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΕΡΓΩΝ

54
ΜΙΚΡΩΝ

ΕΡΓΩΝ

22
ΜΙΚΡΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΜΑΣ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ

35.211.600€
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΟΘΗΚΑΝ

2.642.640€
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

164
ΜΕΓΑΛΩΝ
ΕΡΓΩΝ

9
ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΕΡΓΩΝ

74
ΜΙΚΡΩΝ

ΕΡΓΩΝ

5
ΜΙΚΡΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΜΑΣ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ

8.373.960€
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΟΘΗΚΑΝ

722.148€
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

69
ΜΕΓΑΛΩΝ
ΕΡΓΩΝ

7
ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΕΡΓΩΝ

46
ΜΙΚΡΩΝ

ΕΡΓΩΝ

5
ΜΙΚΡΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΜΑΣ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ

7.874.152€
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΟΘΗΚΑΝ

750.493€
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

40
ΜΕΓΑΛΩΝ
ΕΡΓΩΝ

4
ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΕΡΓΩΝ

ΠΡΌΑΓΌΥΜΕ 
ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΊΝΑ 
ΔΊΚΑΊΩΜΑΤΑ

Το πλαίσιο 
Η οικονομική κρίση που πλήττει την Ελλάδα τα τελευ-

ταία χρόνια και τα μέτρα λιτότητας που έχουν επιβληθεί ως 
αποτέλεσμα της απαιτούμενης δημοσιονομικής προσαρ-
μογής της χώρας πλήττουν αναπόφευκτα τις πιο ευάλωτες 
ομάδες, όπως τους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρία, 
τους ανέργους και τα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα. Οι 
πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζονται συχνά δημιουργούν 
συνθήκες κοινωνικής αποσταθεροποίησης και προβλήμα-
τα κοινωνικής συνοχής. Σε αυτό το πλαίσιο, η προσφυγική 
κρίση και η μεγάλη εισροή προσφύγων το 2015, ενέτεινε 
ακόμα περισσότερο την κοινωνική αστάθεια. Συνεπώς, η 
προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ανεκτικό-
τητας και της πολυπολιτισμικής κατανόησης, στο πλαίσιο 
της συγκεκριμένης πρόσκλησης ενδιαφέροντος, υπήρξε 
κρίσιμη προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω ενίσχυ-
ση της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, του εξτρεμισμού και 
των κοινωνικών εντάσεων.

Δράσεις και αποτελέσματα 
Μέσω της πρόσκλησης «Προαγωγή των δημοκρα-

τικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων», 1.671.148 ευρώ διοχετεύθηκαν σε 23 έργα 
σε όλη την Ελλάδα. Τα έργα, στην πλειοψηφία τους, εστί-
ασαν στην καταπολέμηση της ρητορικής του μίσους, του 
ρατσισμού και της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας, προήγαγαν 
την ανεκτικότητα και την πολυπολιτισμική κατανόηση, τα 
δικαιώματα των Ρομά, την καταπολέμηση της σεξουαλι-
κής παρενόχλησης, της βίας κατά των γυναικών και της 
εμπορίας ανθρώπων. 

Ειδικότερα, τα επιχορηγούμενα έργα πέτυχαν τα ακό-
λουθα αποτελέσματα: 

• Συνολικά, 56.647 μαθητές και εκπαιδευτικοί ωφελήθη-
καν από δράσεις εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα, 
καθώς η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο 
πλαίσιο του συνόλου των έργων, πραγματοποιήθηκε κατά 
κύριο λόγο μέσα από δράσεις εκπαίδευσης.

• Οκτώ από τα χρηματοδοτούμενα έργα επικεντρώθη-
καν σε προγράμματα κατάρτισης στα σχολεία, με στόχο την 
πρόληψη της μισαλλοδοξίας βάσει εθνικότητας, χρώματος, 
φύλου, κοινωνικής ή/και οικογενειακής κατάστασης και 
σωματικής αναπηρίας. Στις δράσεις αυτές συμμετείχαν συ-
νολικά 26.651 παιδιά, γονείς, εθελοντές και εκπαιδευτικοί. 

• Τέσσερα έργα, μέσα από τα οποία ωφελήθηκαν 2.662 
παιδιά και ενήλικες σε εθνικό επίπεδο, ενίσχυσαν την κοι-
νωνική ευαισθητοποίηση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα και την πολυπολιτισμική κατανόηση και συνηγόρησαν 
στην καταπολέμηση της ρητορικής μίσους, του ρατσισμού 
και των διακρίσεων. 
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• Τρία έργα συνέβαλαν στη δημιουργία ενός περιβάλ-
λοντος ενδυνάμωσης για γυναίκες θύματα έμφυλης βίας 
ή εμπορίας ανθρώπων με βάση το φύλο και στην ευαι-
σθητοποίηση σχετικά με την έμφυλη βία και την εμπορία 
ανθρώπων, με ωφελούμενους 1.503 άτομα. 

• Τρία έργα επικεντρώθηκαν στην ένταξη και την ενδυ-
νάμωση κοινοτήτων Ρομά και είχαν θετικό αντίκτυπο στη 
ζωή 2.487 ατόμων. 

• Μέσα από τα υπόλοιπα έργα που κάλυπταν ένα ευρύ 
φάσμα θεμάτων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας και της 
συμμετοχής των πολιτών, ωφελήθηκαν 23.344 άτομα. 

Η δημιουργία κέντρων συνηγορίας σε πλείστα κοινω-
νικά θέματα αποτελεί μια σημαντική παρακαταθήκη του 
προγράμματος Είμαστε όλοι Πολίτες, καθώς πολλοί ήταν 
οι ωφελούμενοι που ενημερώθηκαν για τα κοινωνικά 
τους δικαιώματα και είχαν τη δυνατότητα να αναφέρουν 
περιπτώσεις διακρίσεων στην εκπαίδευση, στην εργασία 
και στην υγεία, λόγω φυλής, χρώματος, θρησκεύματος, 
φύλου, εθνικότητας, ηλικίας κ.α. Μια πολύ θετική εξέλιξη, 
που συντελέστηκε και χάρη στις σχετικές προσπάθει-
ες επιχορηγούμενων έργων, ήταν η ψήφιση του νόμου 
4375/2016, ο οποίος εξασφαλίζει την πρόσβαση στην ερ-
γασία των αιτούντων άσυλο. 

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΝΤΌΣ:

Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών,
συμπεριλαμβανομένων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
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Το πλαίσιο 
Από την εμφάνιση της κοινωνικο-οικονομικής κρί-

σης στην Ελλάδα κι έπειτα, οι ΜΚΟ κλήθηκαν να αντα-
ποκριθούν σε μια συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για τις 
υπηρεσίες τους, ενώ είδαν την κρατική επιχορήγηση να 
μειώνεται σημαντικά. Συνεπώς, οι ΜΚΟ είχαν ανάγκη 
από τεχνογνωσία και από κατάλληλα εργαλεία, ώστε να 
μπορέσουν να αναπτυχθούν και να συμβάλλουν αποτελε-
σματικά σε μια πιο δυναμική και πιο αποδοτική κοινωνία 
των πολιτών. Οι ελληνικές ΜΚΟ είχαν, επίσης, ανάγκη από 
σαφή στρατηγική, βελτιωμένες και πιο αποτελεσματικές 
διαδικασίες, καθώς και νέους, κοινόχρηστους πόρους 
(π.χ. ηλεκτρονικές πλατφόρμες). 

Ευρύτερα, η έλλειψη νομικού πλαισίου για τις ΜΚΟ 
και τον εθελοντισμό και η απουσία εθνικού μητρώου ΜΚΟ 
εντείνουν τις συστημικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
ο τρίτος τομέας στην Ελλάδα και καθιστούν τις δράσεις 
ενδυνάμωσης της κοινωνίας των πολιτών εξαιρετικά 
σημαντικές.
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Δράσεις και αποτελέσματα 
Μέσα από το πρόγραμμα Είμαστε όλοι Πολίτες διατέ-

θηκαν 722,418 ευρώ σε 12 έργα, προκειμένου ενισχυθεί η 
τεχνογνωσία των ΜΚΟ και να δημιουργηθούν οι συνθήκες 
που θα αυξήσουν τον κοινωνικό αντίκτυπο του έργου τους. 

Η προσέγγιση του προγράμματος, για την επίτευξη 
των στόχων αυτών, ήταν διττή. Αρχικά, επιχορηγήθηκαν 
έργα με γνώμονα την «εσωτερική επένδυση» στις ΜΚΟ, 
γεγονός που τις βοήθησε να ενισχύσουν τις οργανωτικές 
τους δομές και τις δομές της λειτουργίας τους, τις επαγγελ-
ματικές ικανότητες των στελεχών τους και να υλοποιήσουν 
καινοτόμες δράσεις. 

Συγκεκριμένα:

• Από τα 12 έργα που υλοποιήθηκαν, ενισχύθηκαν συ-
νολικά είτε άμεσα είτε έμμεσα 281 ΜΚΟ με 29.700 επω-
φελούμενους. 

• Ειδικότερα, 233 μικρές ΜΚΟ κατάφεραν να αυξήσουν 
την εμβέλεια και τη βιωσιμότητα του έργου τους, με τη δη-
μιουργία τμημάτων fundraising και διαχείρισης εθελοντών, 
με την ανάπτυξη λειτουργικών εγχειριδίων και επιχειρη-
ματικών πλάνων και με την υλοποίηση πιλοτικών έργων.

Παράλληλα, για την επίτευξη των προσδοκώμενων 
αποτελεσμάτων, οι ΜΚΟ επιχορηγήθηκαν, ώστε να με-
ταφέρουν τεχνογνωσία και να χτίσουν υποδομές για τον 
ευρύτερο τομέα στην Ελλάδα. Προς την κατεύθυνση αυτή, 
τα έργα που υλοποιήθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση 
περιλάμβαναν μεταξύ άλλων, θεματικά σεμινάρια, τη με-
ταφορά τεχνογνωσίας, την υλοποίηση μιας μεθοδολογίας 
μέτρησης του κοινωνικού αντικτύπου (Κοινωνική Από-
δοση Επενδύσεων) και την ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας ανοιχτού κώδικα για διαχείριση εθελοντών. 
Στο πλαίσιο αυτό, 9.315 άνθρωποι επωφελήθηκαν από 
δράσεις ΜΚΟ και άλλων φορέων που προωθούν τη δη-
μοκρατία, τη διαφάνεια, τη χρηστή διακυβέρνηση και τη 
συμμετοχικότητα. Από τα 12 έργα που υλοποιήθηκαν, 

ενισχύθηκαν συνολικά είτε άμεσα είτε έμμεσα 

281 ΜΚΟ με 29.700 επωφελούμενους

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΝΤΌΣ:

Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη 
ικανοτήτων των ΜΚΟ και ανάπτυξη 
ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος
για την κοινωνία των πολιτών
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ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΝΤΌΣ:

Προάσπιση δικαιωμάτων 
και ενίσχυση εποπτικού ρόλου 
των ΜΚΟ



Το πλαίσιο 
Μια από τις κύριες ανησυχίες των σύγχρονων δη-

μοκρατιών αποτελεί η αποξένωση των πολιτών από 
τις πολιτικές διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό, η κοινωνία 
των πολιτών αποδεικνύεται σημαντικός παράγοντας της 
δημοκρατικής διαδικασίας. Παρέχει στους πολίτες μια 
εναλλακτική οδό, παράλληλα με αυτές των πολιτικών 
κομμάτων και των ομάδων άσκησης πίεσης, για τη διάδοση 
των διαφορετικών απόψεων καθώς και για τη διασφάλιση 
μιας ποικιλίας συμφερόντων κατά τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων.

Δράσεις και αποτελέσματα 
Μέσα από το την πρόσκληση «Προάσπιση Δικαιωμά-

των και Ενίσχυση του Εποπτικού Ρόλου των ΜΚΟ», 750.493 
ευρώ διατέθηκαν σε 9 έργα προκειμένου να ενισχύσουν 
τη συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης απο-
φάσεων, να προωθήσουν την ενεργό πολιτειότητα και να 
αναδείξουν τα δικαιώματα ευπαθών κοινωνικά ομάδων. 

Ως αποτέλεσμα των δράσεων του προγράμματος, 
δημιουργήθηκαν δυο νέες πλατφόρμες διαβούλευσης 
και συμμετοχής πολιτών: το democracit.org, που παρέχει 
στους πολίτες ένα σύνολο φιλικών στη χρήση πληροφορι-
κών εργαλείων ώστε να εκφράζονται στη δημόσια διαβού-
λευση των νομοσχεδίων και ποσοτικοποιεί την επιρροή 
της ανοιχτής διαβούλευσης στη νομοπαρασκευαστική 
διαδικασία, και η πρωτοποριακή πλατφόρμα paratiro.
gr, που συλλέγει στοιχεία για τους βασικούς παράγοντες 
θνησιμότητας των άγριων ζώων στη χώρα μας, τα οποία 
αξιοποιούνται από ειδικούς επιστήμονες για τη σύνταξη 
σχετικών κειμένων πολιτικής.Επιπλέον:

• Περισσότεροι από 1.000 πολίτες συμμετείχαν σε εργα-
στήρια καινοτομίας για την ανάπτυξη πρότυπων διαδικασι-
ών συμμετοχικής λήψης αποφάσεων σε τοπική και εθνική 
κλίμακα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μεσολόγγι και Κοζάνη

• Η διαδικασία διαβούλευσης για την πολιτική διαχείρι-
σης των υδάτινων αστικών πόρων έφερε κοντά περισσότε-
ρους από 12.000 ωφελούμενους - πολίτες, ΜΚΟ, αρμόδιους 
τοπικούς φορείς και τοπικές ΔΕΥΑ – οι οποίοι κάθισαν στο 
ίδιο τραπέζι και ανέπτυξαν από κοινού σχέδια δράσης σε 
10 πόλεις της Ελλάδας. 

• Περισσότεροι από 20.000 μαθητές συμμετείχαν σε εκ-
παιδεύσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διαπολιτισμι-
κή κατανόηση, ενώ ένα καινοτόμο έργο για την προώθηση 
του εθελοντισμού στα σχολεία αναπτύχθηκε με εγχειρίδια 
εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και υλοποιήθηκε 
σε δημόσια σχολεία το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. 

Τέλος, δυο έργα συνέβαλαν στην προάσπιση των δι-
καιωμάτων συγκεκριμένων ευπαθών ομάδων. Το πρώτο 
αφορούσε την προάσπιση των δικαιωμάτων ατόμων που 
ζουν με HIV/AIDS, επιβεβαιώνοντας πως η συνεργασία και η 
συντονισμένη δράση μεταξύ συλλόγων ασθενών και οργα-
νώσεων από την κοινωνία των πολιτών μπορεί να συμβάλει 
στην αύξηση της ορατότητας ευάλωτων κοινωνικών ομά-
δων και στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Το δεύτερο 
επικεντρώθηκε στην καταγραφή και ανάδειξη περιστατικών 
ρατσιστικής βίας με θύματα μετανάστες και πρόσφυγες. Συ-
νολικά καταγράφηκαν 179 περιστατικά εγκλημάτων μίσους, 
ενώ περισσότεροι από 2.400 μετανάστες ενημερώθηκαν 
για τα δικαιώματά τους. Τα αποτελέσματα του έργου συ-
μπεριελήφθησαν στην έκθεση του Δικτύου Καταγραφής 
Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας για το 2015.

49
ΜΙΚΡΩΝ

ΕΡΓΩΝ

11
ΜΙΚΡΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΜΑΣ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ

10.800.000€
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΟΘΗΚΑΝ

1.671.148€
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

75
ΜΕΓΑΛΩΝ
ΕΡΓΩΝ

12
ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΕΡΓΩΝ

54
ΜΙΚΡΩΝ

ΕΡΓΩΝ

22
ΜΙΚΡΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΜΑΣ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ

35.211.600€
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΟΘΗΚΑΝ

2.642.640€
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

164
ΜΕΓΑΛΩΝ
ΕΡΓΩΝ

9
ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΕΡΓΩΝ

74
ΜΙΚΡΩΝ

ΕΡΓΩΝ

5
ΜΙΚΡΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΜΑΣ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ

8.373.960€
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΟΘΗΚΑΝ

722.148€
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

69
ΜΕΓΑΛΩΝ
ΕΡΓΩΝ

7
ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΕΡΓΩΝ

46
ΜΙΚΡΩΝ

ΕΡΓΩΝ

5
ΜΙΚΡΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΜΑΣ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ

7.874.152€
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΟΘΗΚΑΝ

750.493€
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

40
ΜΕΓΑΛΩΝ
ΕΡΓΩΝ

4
ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΕΡΓΩΝ
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Στοιχεία και Αριθµοί:

36
µε εταίρους από τη

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

12
µε εταίρους από την 

ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ

203.634€
∆ΙΜΕΡΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 50

1
µε εταίρους από το

ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ

 Υλοποιήθηκαν
από

55
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ   

ΜΚΟ 

Από τον ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2013
µέχρι τον ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2017

ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

από την ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ,
το ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ και τη ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

34 8 34

Σε συνεργασία µε 

76 ΦΟΡΕΙΣ

ΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ
που

διατέθηκε
στις

∆ΙΜΕΡΕΙΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ:  
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στις

∆ΙΜΕΡΕΙΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ:  

Τι είπαν οι οργανώσεις για την πρωτοβουλία 
διμερών σχέσεων 
 

“ Φύγαμε από το Όσλο γεμάτοι όραμα και ιδέες 
εφαρμόσιμες και στη δική μας δομή. Αποτέλεσμα 
της επίσκεψής μας είναι η συνέχιση της επαφής 
με τους ανθρώπους του κέντρου αποκατάστασης 
Kappelveien ” 

“ Αναχωρήσαμε από το Ρέικιαβικ γεμάτοι εμπει-
ρίες, νέες συνεργασίες και ελπίδες για το μέλλον 
της δημοκρατίας, διαπιστώνοντας πόσο απέχει η 
δημοκρατία στην πράξη από αυτό που βιώνουμε 
στη χώρα μας. Υπομονή και επιμονή είναι τα βασικά 
μαθήματα που παίρνουμε από τους Βίκινγκς της 
πολιτικής καινοτομίας!”

“ Είχαμε την ευκαιρία να μεταφέρουμε την εμπει-
ρία μας από τη δουλειά που γίνεται στον Σύλλογο ‘το 
Πέταγμα’ στους συναδέλφους μας στο Λιχτενστάιν 
και να διαπιστώσουμε πόσο κοντά είναι η γενικότερη 
φιλοσοφία αλλά και η καθημερινή υποστηρικτική και 
εκπαιδευτική προσέγγιση” 

Το πλαίσιο 
Το πρόγραμμα Είμαστε όλοι Πολίτες αποτέλεσε εφαλ-

τήριο για την ανάπτυξη ισχυρών διμερών σχέσεων, τη 
διεύρυνση της συνεργασίας και την καλύτερη γνώση και 
κατανόηση μεταξύ της Ελλάδας και των δωρητριών χωρών, 
της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας.

Δράσεις και αποτελέσματα 
Συνολικά 203.634 ευρώ αφιερώθηκαν στην υλοποίηση 

50 διμερών πρωτοβουλιών μεταξύ φορέων από την Ελλά-
δα και εκπροσώπων των δωρητριών χωρών. Οι πρωτο-
βουλίες είχαν τη μορφή θεματικών ταξιδιών, σεμιναρίων, 
εργαστηρίων και συνεδρίων. Ως αποτέλεσμα των δράσεων 
αυτών, περίπου 600 συμμετέχοντες και ενδιαφερόμενοι, 
εκπρόσωποι ΜΚΟ με έδρα την Ελλάδα, την Ισλανδία, το 
Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, εκπρόσωποι κεντρικής και 
τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια, εμπειρογνώμονες 
και ακτιβιστές στις δωρήτριες χώρες έχουν ενώσει τις 
δυνάμεις τους, έχουν συνάψει σχέσεις συνεργασίας και 
έχουν ανταλλάξει εμπειρίες και τεχνογνωσία. 

Επίσης, ελληνικές ΜΚΟ συνεργάστηκαν με νορβηγούς 
εταίρους σε τέσσερα από τα έργα του προγράμματος 
Είμαστε όλοι Πολίτες, που αφορούν την αντιμετώπιση του 
ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των εγκλημάτων μίσους, 
τη δημιουργία ενός δικτύου επιτροπείας για ασυνόδευτα 
ανήλικα και την προαγωγή της ψυχικής υγείας. 

ΔΊΜΕΡΕΊΣ ΣΧΕΣΕΊΣ 
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Το πλαίσιο 
Οι συμπληρωματικές δράσεις του προγράμματος 

Είμαστε όλοι Πολίτες απαρτίζονται από μια σειρά πρωτο-
βουλιών, όπως εκδόσεις, εκπαιδεύσεις, εκστρατείες διεκ-
δίκησης (advocacy campaigns) και έχουν ως αποτέλεσμα 
την παραγωγή χρήσιμων εργαλείων και πληροφοριών, 
τόσο για την ίδια την ελληνική κοινωνία των πολιτών, όσο 
και, διαμέσου αυτής, για δεκάδες ΜΚΟ και πολλούς άλ-
λους εμπλεκόμενους φορείς. Το έργο του Συμβουλίου της 
Ευρώπης καθώς και αυτό του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αποτελέσει 
κομβικά σημεία αναφοράς του προγράμματος Είμαστε 
όλοι Πολίτες και των συμπληρωματικών δράσεων που 
υλοποιήθηκαν, στο πλαίσιο αυτού. 

ΣΥΜΠΛΉΡΩΜΑΤΊΚΕΣ 
ΔΡΑΣΕΊΣ 



Δράσεις και αποτελέσματα 
Τα θέματα οριζόντιας σημασίας για το πρόγραμμα 

Είμαστε όλοι Πολίτες αποτέλεσαν εφαλτήριο για την υλοποί-
ηση σειράς συμπληρωματικών δράσεων, τόσο σε εθνικό, 
όσο και σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Ενδεικτικά, 
οι συμπληρωματικές δράσεις αφορούν: συμμετοχή σε 
εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το Συμβούλιο της 
Ευρώπης και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετάφραση στα ελληνικά και 
παραγωγή εκπαιδευτικών εγχειριδίων του ΣτΕ όπως το εγ-
χειρίδιο Σύνδεσμοι (Bookmarks), ενός εγχειριδίου για την 
καταπολέμηση της ρητορικής του μίσους στο διαδίκτυο, 
μέσω της εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
καθώς και του εγχειριδίου Είδωλα (Mirrors), που στοχεύει 
στην καταπολέμηση του αντι-τσιγγανισμού μέσω της εκ-
παίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η δημοσίευση των 
δυο εγχειριδίων συνοδεύτηκε από εκπαιδευτικά σεμινάρια 
για τη βέλτιστη αξιοποίησή τους. Εξάλλου, στο πλαίσιο των 
συμπληρωματικών δράσεων, έχει εκδοθεί στην ελληνική 
και αγγλική γλώσσα ένας οδηγός για την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στις δράσεις των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, ο οποίος παρουσιάζει για πρώτη 
φορά το θέμα αυτό με πλήρη και φιλικό προς το χρήστη 
τρόπο, ενώ στη συνέχεια οργανώθηκε ένα επιτυχημένο 
πιλοτικό εργαστήριο κατάρτισης. Αξιοποιώντας στοιχεία 
από έρευνες του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της ΕΕ και φωτογραφίες πεδίου, υλοποιήθηκε έκθεση φω-
τογραφίας για τους πληθυσμούς Ρομά στην Ελλάδα, ενώ 
έγινε προσαρμογή στα ελληνικά των βίντεο της καμπάνιας 
DOSTA! του Συμβουλίου της Ευρώπης για την κατανόηση 
των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι πληθυσμοί Ρομά. 

Το πρόγραμμα των συμπληρωματικών δράσεων, εξάλ-
λου, αποτέλεσε ένα εξαιρετικό πεδίο ενεργούς υποστή-
ριξης της Καμπάνιας Κατά της Ρητορικής του Μίσους (No 
Hate Speech Movement) του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης Κύκλος Συζητήσεων 
για τη Ρητορική Μίσους, που διεξήχθησαν από τον Μάρτιο 
του 2016 έως τον Σεπτέμβριο του 2016, ένας εκτιμώμενος 
αριθμός 2800 ατόμων είτε συμμετείχε είτε παρακολούθη-
σε διαδικτυακά μια σειρά από τέσσερις ζωντανές συζητή-
σεις που αφορούσαν τον ρατσισμό και τις διακρίσεις. Οι 
συζητήσεις διοργανώθηκαν στην Αθήνα, σε συνεργασία 

με την YouthNet Hellas και το βιβλιοπωλείο Free Thinking 
Zone. Σε αυτές συμμετείχαν πλήθος ενδιαφερόμενων, 
όπως εκπρόσωποι των ΜΚΟ, νομικοί εμπειρογνώμονες, 
επιστήμονες και ενεργοί πολίτες. Οι συζητήσεις αυτές 
ενίσχυσαν την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με 
το ζήτημα της ρητορικής του μίσους και προήγαγαν τον 
δημόσιο διάλογο για τον τρόπο με τον οποίο η ρητορική 
του μίσους επηρεάζει άτομα με διαφορετικό σεξουαλικό 
προσανατολισμό, ευάλωτες ομάδες όπως μετανάστες 
ή πρόσφυγες, καθώς και το ευρύ κοινό στην καθημερι-
νή του ζωή. Η δράση αυτή συνέβαλε στην ανάδειξη των 
θεμάτων οριζοντίου ενδιαφέροντος του προγράμματος, 
προωθώντας την ανοχή, την πολυπολιτισμική κατανόηση 
και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και 
επιδιώκοντας την καταπολέμηση του μίσους, του εξτρεμι-
σμού, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της ομοφοβίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα εγχειρίδια, οι εκδόσεις, τα 
βίντεο και τα εργαλεία των συμπληρωματικών δράσεων 
είναι διαθέσιμα δωρεάν στο διαδίκτυο προς αξιοποίηση 
από τους εμπλεκόμενους φορείς και κάθε ενδιαφερόμενο 
και βρίσκονται στον επίσημο ιστότοπο του προγράμματος 
www.weareallcitizens.gr 

Οι συζητήσεις της δράσης Κύκλος Συζητήσεων για τη 
Ρητορική Μίσους είναι διαθέσιμες διαδικτυακά μέσω της 
πλατφόρμας www.blod.gr 

Τα βίντεο της καμπάνιας DOSTA! είναι διαθέσιμα και 
μέσω του διαδικτυακού καναλιού του Ιδρύματος Μποδο-
σάκη στο youtube. 

Εκτιμάται ότι περισσότερα από 16.500 άτομα επω-
φελήθηκαν από τις συμπληρωματικές δράσεις του προ-
γράμματος Είμαστε όλοι Πολίτες, ενώ πολλοί φορείς που 
λειτούργησαν ως διαχειριστές προγραμμάτων άλλων 
χωρών είχαν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τις γνώσεις 
και τις δυνατότητες δικτύωσής τους μέσω αυτού του προ-
γράμματος.
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Το πλαίσιο 
Το Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης ΜΚΟ του προγράμματος 

Είμαστε όλοι Πολίτες έδωσε έμφαση στην ενδυνάμωση 
των δομών και την ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΜΚΟ 
που επιχορηγήθηκαν μέσω του προγράμματος. Οι φο-
ρείς υλοποίησης συμμετείχαν σε ποικίλες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες. 

Ο όρος capacity building, που στα ελληνικά αποδίδεται 
ως ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη ικανοτήτων, είναι 
μια διαδικασία ενδυνάμωσης μιας οργάνωσης, με σκοπό 
να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και τον κοινωνικό 
της αντίκτυπο, καθώς και να επιτύχει τους στόχους και 
να διασφαλίσει τη βιωσιμότητά της. 

Δράσεις και αποτελέσματα 
Το Πρόγραμμα ενδυνάμωσης ΜΚΟ αποτελεί το πρώτο 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα παροχής εκπαίδευσης και 
εξατομικευμένης συμβουλευτικής προς ΜΚΟ στην Ελλάδα 
και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, που 
σχεδιάστηκαν βάσει ενδελεχούς μελέτης των αναγκών 
των οργανώσεων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. 

Στην αρχή του προγράμματος, κάθε οργάνωση αξιο-
λογήθηκε ατομικά με τη χρήση ενός ειδικά σχεδιασμένου 
εργαλείου, του χάρτη δυνατοτήτων, με σκοπό να προσδι-
οριστεί το επίπεδο ικανοτήτων και οι ανάγκες της καθώς 
και οι καλές πρακτικές που θα μπορούσε να ανταλλάξει. 
Η διαδικασία επαναλήφθηκε στο τέλος του προγράμματος, 
δίνοντας τη δυνατότητα αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.

Οι ΜΚΟ ακολούθησαν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
120 ωρών και εκπαιδεύτηκαν από 19 εκπαιδευτές στις εξής 
8 θεματικές ενότητες: Αποτελεσματική ηγεσία, Διαχείριση 
ΜΚΟ, Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων και Εθελοντών, 
Marketing και Επικοινωνία, Επέκταση Πηγών Εισοδημά-
των, Οικονομική Διαχείριση και Διαχείριση Έργου. Το πρό-
γραμμα αυτό πραγματοποιήθηκε σε 4 κύκλους, κατά τους 
οποίους υλοποιήθηκαν πάνω από 400 ώρες εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων.

Οι οργανώσεις αντάλλαξαν εμπειρίες και επιτυχη-
μένες πρακτικές μέσα από μια σειρά 34 συνεδριάσεων 
ανταλλαγής καλών πρακτικών.

Το πρόγραμμα προσέφερε επίσης εξατομικευμένη 
συμβουλευτική (mentoring). Η ομάδα συμβουλευτικής 
περιλάμβανε 14 υψηλού επιπέδου μέντορες από διαφο-
ρετικούς επαγγελματικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών της γενικής διοίκησης, της διοίκησης ανθρωπίνου 
δυναμικού, της νομικής επιστήμης και της επικοινωνίας. 
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 200 ώρες pro bono συμ-
βουλευτικής.

Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε θετικά από τις οργανώ-
σεις. Συγκεκριμένα, το 91% των συμμετεχόντων ΜΚΟ βαθ-
μολόγησαν το πρόγραμμα ως πολύ καλό ή άριστο. Το 87% 
των συμμετεχόντων ΜΚΟ δήλωσαν ότι δημιούργησαν νέες 
και χρήσιμες επαφές ως αποτέλεσμα του προγράμματος. 
Το 95% των συμμετεχόντων ΜΚΟ παρουσίασαν βελτίωση 
των ικανοτήτων τους στο τέλος του προγράμματος. Έδει-
ξαν βελτίωση σε κατά μέσο όρο 7 διαφορετικούς τομείς 
της οργανωσιακής τους ανάπτυξης. 

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ 
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΉΣ ΜΚΌ 



87% έκαναν νέες, χρήσιμες επαφές 

91% βαθμολόγησαν το πρόγραμμα ως “πολύ καλό” ή “εξαιρετικό”

95% βελτίωσαν τις ικανότητές τους κατά μέσο όρο σε 7 πτυχές 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

45
ΒΕΛΤΙΩΣΑΝ

ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

25
ΒΕΛΤΙΩΣΑΝ

ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

37
ΒΕΛΤΙΩΣΑΝ

ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ

44
ΒΕΛΤΙΩΣΑΝ

ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ
των οργανώσεων

Όρισμένοι από τους τομείς στους οποίους οι 
οργανώσεις παρουσίασαν βελτίωση είναι οι 
ακόλουθοι:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: 

45 οργανώσεις βελτίωσαν τις διαδικασίες γενικής διοί-
κησης. Αυτό περιλάμβανε βελτίωση της προσέγγισής τους 
στον στρατηγικό σχεδιασμό, στον οικονομικό σχεδιασμό 
και στην ανάπτυξη οργανογράμματος. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ: 

44 οργανώσεις βελτίωσαν την προσέγγισή τους στη 
διαχείριση εθελοντών, συμπεριλαμβανομένων των δι-
αδικασιών εποπτείας και αξιολόγησης των εθελοντών, 
της εσωτερικής επικοινωνίας με τους εθελοντές και της 
εκπαίδευσης εθελοντών.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ: 

37 οργανώσεις ανέπτυξαν πρακτικές διαφάνειας και 
λογοδοσίας, όπως η online δημοσίευση στοιχείων, η εφαρ-
μογή οικονομικών ελέγχων και διαδικασιών παραπόνων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: 

25 οργανώσεις παρατήρησαν αύξηση της οικονομι-
κής τους βιωσιμότητας. Αυτό περιλάμβανε νέες πηγές 
χρηματοδότησης, διασπορά των πηγών εισοδήματος και 
επέκταση της ομάδας fundraising.
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Τι είπαν οι οργανώσεις για το Πρόγραμμα 
Ενδυνάμωσης ΜΚΌ

“ Μπορεί να μην είμαστε μια μεγάλη οργάνωση 
ή να μην γίνουμε ποτέ, αλλά καταλάβαμε πόσο 
σημαντικό είναι να σκεφτόμαστε και να δρούμε 
σαν μεγάλη οργάνωση”

“ Ένας καταιγισμός πληροφοριών, συζητήσεων, 
προβληματισμών και γνωριμιών με άλλες ΜΚΟ”

“ Το πρόγραμμα ενδυνάμωσης ΜΚΟ ήταν πολύ 
χρήσιμο, ιδίως για τις μικρότερες οργανώσεις 
καθώς εκτός από τις γνώσεις που προσέφερε, 
παρείχε εργαλεία και υλικό, π.χ. λίστα ιδρυμάτων, 
λίστα ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τα οποία 
θα μας είναι χρήσιμα στο μέλλον”

 “ Οι ερωτήσεις για τη χαρτογράφηση της 
οργανωσιακής δομής κάλυπταν θεματικές άμεσα 
συνδεδεμένες με την οργάνωσή μας, θα τις μοιραστώ 
με το ΔΣ ώστε να βελτιώσουμε τις αξιολογήσεις των 
εθελοντών και του προσωπικού και να τυποποιήσουμε 
τις διαδικασίες μας”

“ Μπορώ να πω με ειλικρίνεια και έχοντας συμμε-
τάσχει σε πολλά σεμινάρια και εκπαιδεύσεις, ότι ήταν 
ένα από τα πιο θετικά και ουσιαστικά σεμινάρια που 
έχω παρακολουθήσει”
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Eνδυνάμωση 

Δικτύωση

ΜΑΘΗΣΗ

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη κάνει πράξη τη δέσμευσή του 
για την υποστήριξη της ενδυνάμωσης των ελληνικών ΜΚΟ 
και παρουσιάζει μια νέα πρωτοβουλία, το Social Dynamo 
(www.socialdynamo.gr), αξιοποιώντας όσα αποκόμισε από 
την υλοποίηση του Προγράμματος Ενδυνάμωσης ΜΚΟ. 
Το Social Dynamo είναι ένας χώρος ενδυνάμωσης (hub) 
για την ελληνική κοινωνία των πολιτών, που λειτουργεί 
σε συνεργασία με την ομάδα του ΣυνΑθηνά του Δήμου 
Αθηναίων, με στόχο να προσφέρει ευκαιρίες μάθησης, 
επαγγελματικής υποστήριξης και δικτύωσης. Όλο το 
εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια 
του Προγράμματος Ενδυνάμωσης ΜΚΟ διατίθεται διαδι-
κτυακά μέσω της πλατφόρμας e-learning την οποία και 
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Social Dynamo.

ΚΌΊΤΑΜΕ ΜΠΡΌΣΤΑ



Eνδυνάμωση 

Δικτύωση

ΜΑΘΗΣΗ
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ΈΡΓΟ ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

1

Πρόγραμμα Σίτισης και Προώθησης 
Υγιεινής Διατροφής – Διατροφή: 
Υλοποίηση σε Απομακρυσμένες
και Αγροτικές Περιοχές

Ινστιτούτο Προληπτικής 
Περιβαλλοντολογικής 
και Εργασιακής Ιατρικής, 
Prolepsis

2

ARTABILITY - Δημιουργία Υπηρεσίας
Καλλιτεχνικών Δραστηριοτήτων
για την Κοινωνική Ένταξη Ατόμων με
και χωρίς αναπηρίες όλων των ηλικιών

Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών

3

Ανάπτυξη Δικτύου Συμβουλευτικών 
Σταθμών για την Προώθηση Δράσεων 
Πρόληψης και Παρέμβασης για την 
Άνοια σε Αστικές και Απομακρυσμένες 
Νησιωτικές Περιοχές

Εταιρεία Νόσου Alzheimer 
& Συναφών Διαταραχών Αθηνών

ΕΤΑΙΡΟΙ
Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης
και Ψυχικής Υγείας C.M.T Προοπτική ΕΠΕ

4
Δημόσια Υγεία:
Πρόληψη-Έξέταση - Υποστήριξη

PRAKSIS – Προγράμματα Ανάπτυξης Κοι-
νωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας

ΕταίροΙ

Γιατροί του Κόσμου 
– Ελληνική Αντιπροσωπεία

Θετική Φωνή

Κέντρο Ζωής

5
Υπηρεσίες μιας στάσης: 
Ένδυνάμωση και Ένταξη Προσφύγων Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

ΕΤΑΙΡΟΣ
Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων

6

Αυτοβοήθεια, Δικτύωση και 
Θεραπευτική Υποστήριξη 
στην Αντιμετώπιση της Κατάθλιψης 
σε Αστικές και Νησιωτικές Περιοχές

Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης
και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.)

ΕΤΑΙΡΟΙ
Ελληνική Εταιρεία Διαταραχών 
Διάθεσης με διακριτικό τίτλο «ΜΑΖΙ» Nordland Hospital Trust

7
Δίκτυο Έπιτροπείας 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων

ΜΕΤΑδραση, Δράση για τη 
Μετανάστευση και την Ανάπτυξη

ΕΤΑΙΡΟΣ
Vergeforeningen Følgesvennen (The Association of Guardians, The Companion)

8 Νέων χώρα! ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση
Υποστήριξης Νέων

ΕΤΑΙΡΟΙ
ΕΛΙΞ Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας Κεντρο Στήριξης Οικογένειας

της Ιεράς Αρχιεπισκοπής ΑθηνώνCitizens in Action

9
Υποστηρικτικές, Συνοδευτικές 
και Νομικές Υπηρεσίες σε Θέματα 
Έγκλημάτων Μίσους

Ελληνική Ένωση
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

ΕΤΑΙΡΟΙ
Γιατροί του Κόσμου 
– Ελληνική Αντιπροσωπεία

Ελληνικό Συμβούλιο
για τους Πρόσφυγες

«ΣΥΝ-ΕΙΡΜΟΣ»
ΑΜΚΕ Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΜΕΤΑδραση, Δράση 
για τη Μετανάστευσηκαι την Ανάπτυξη

COLOUR YOUTH – 
Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων

10
Δημιουργία Μουσικού 
Έργαστηρίου

Θεραπευτικό Παιδαγωγικο Κεντρο Ατό-
μων με Νοητική Υστέρηση «Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

11
Κύκλος Αγάπης για τις Οικογένειες
του Θριασίου Πεδίου Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας

12
Έικαστικά Έργαστήρια Θεραπείας
& Έκφρασης Παιδιών 
και Νέων με Αυτισμό

Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων 
Ατόμων με Αυτισμό Νομού Ρεθύμνης

13 Πολύχρωμη Αγκαλιά ΜΚΟ Civis Plus

14
Συνηγορία για τη σκλήρυνση
κατά πλάκας στη Δυτική Έλλάδα

Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής
και Φροντίδας Ηλικιωμένων & Ατόμων 
με Αναπηρία «ΦΡΟΝΤΙΖΩ»

Εταίρος
Ελληνική Ένωση για την Αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας (ΕΕΑΣΚΠ)

15
Άκου, Μάθε, Παίξε: μια σειρά 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών ειδικά 
σχεδιασμένα για τυφλά παιδιά

«Επιστήμη Για Σένα» ΑΜΚΕ - SciFY

Εταίρος
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ιονίου Πανεπιστημίου

– Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας

16
Ολοήμερο Κοινωνικο Στέκι Ψυχικής 
Υγείας για Έφηβους και Ένήλικες - Ήβη

Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Ψ.Υ.) 
Πάτρας

17
Έκπαίδευση Γυναικών στην 
Αυτοεξέταση –Υπέρηχος των Μαστών

Σύλλογος Καρκινοπαθών & Φίλων
Ν. Αργολίδας «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

ΈΡΓΟ ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

18

Ολοκληρωμένη Παρέμβαση 
Διεύρυνσης της Πρόσβασης 
σε Υπηρεσίες Πρόληψης 
και Θεραπείας σε Θέματα Υγείας

Σύλλογος Προστασίας Υγείας 
& Περιβάλλοντος Περιοχής Κέντρου 
Υγείας Χαλανδρίτσας

19 Πες το σ’ εμάς! Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ
Νέων Αθήνας

20
Μια διαφορετική προσέγγιση
με ίσες ευκαιρίεςγια όλους τους νέους Ελληνικός Οργανισμός για Νέους

21 Πράττω από Κοινού Κύκλησις: Εκπαίδευση, Πολιτισμός,
Περιβάλλον

22
Πλούτος (Παιδαγωγική λειτουργία 
ομάδων -ένα υποδειγματικό ταξίδι
στην ουσιαστική συνύπαρξη)

Πρόταση- Κίνηση για 
έναν άλλο τρόπο ζωής

23 Υπηρεσίες Πρόνοιας προς Πρόσφυγες Πανελλήνια Ένωση Ασσυρίων

24
Κέντρα Προσβασιμότητας 
για Παιδιά και Νέους με αναπηρία

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
ΦΟΡ ΕΛΕΜΕΝΤΣ (FOUR ELEMENTS)

25
Κατ’ οίκον υποστήριξη γονιών
και παιδιών από εθελοντές Home-Start Αθήνας 7ο Διαμέρισμα

ΕταΙρος
HOME-START ΕΛΛΑΣ: Ένας Φίλος για Γονείς με Μικρά Παιδιά

26 Κοινωνικο Φροντιστήριο Φιλανθρωπικό Σωματείο
«Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων»

27
Στήριξη και Έυκαιρίες για τα Αυτιστικά 
Παιδιά και τις Οικογένειές τους

Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και
Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Κοζάνης

28
«Γηράσκω εν Δράσει» - Πρόταση 
για Δημιουργικά Γηρατειά στον Νομό 
Ίωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου

Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας 
και Παρέμβασης – Ε.Ψ.Ε.Π.

29
Αναβάθμιση Υπηρεσιών και Υποδομών
Παιδικού Σταθμού Μεταναστών 
- Munting Nayon Daycare Center

Ένωση Φιλιππινέζων Μεταναστών
στην Ελλάδα «Kasapi Hellas»

Εταίρος
Μηχανικοί της Γης

30
Ένδυνάμωση Απασχόλησης
Άνεργων Γυναικών Μεταναστριών Athens Network of Collaborating Experts

31
Η «Αγάπη» στηρίζει τις ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών
Ν. Ξάνθης «Η Αγάπη»

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΊ ΈΝΊΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΈΣΊΩΝ ΚΟΊΝΩΝΊΚΗΣ ΠΡΟΝΟΊΑΣ ΣΈ ΈΥΑΛΩΤΈΣ ΚΟΊΝΩΝΊΚΑ ΟΜΑΔΈΣ

ΈΡΓΟ ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

1

Δράσεις Έυαισθητοποίησης Νέων 
στα Ανθρώπινα Δικαιώματα μέσω 
των Έκπαιδευτικών Έγχειρίδιων
Compass και Compassito

ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση
Υποστήριξης Νέων

Εταίρος
Κέντρο Στήριξης Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (Κύπρος)

2
Έκθεμα στο παιδικό μουσείο: «Κοινωνι-
κή & Πολιτισμική Διαφορετικότητα» Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

3 Πλατφόρμα Πολιτικής Καινοτομίας Culturepolis

4
Υδάτινες γέφυρες:
ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Εταίρος
Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης –  (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.)

5 Σταματήστε το Έγκλημα Μίσους Τώρα Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών
Εταίρος

Norwegian Centre Against Racism

6
Μάθημα Έθελοντισμού
στα Σχολεία της Έλληνικής Έπικράτειας
- Πιλοτικό Πρόγραμμα

ΔΕΣΜΟΣ- Μη Κυβερνητικό Σωματείο

Εταίρος
Ίδρυμα Λαμπράκη

7
Έθνικό Δίκτυο Παρατηρητών
Άγριας Ζωής

ANIMA, Σύλλογος Προστασίας
και Περίθαλψης Άγριας Ζωής

8

Πλατφόρμα Αλλαγής: Αλλάζοντας 
τις Αντιλήψεις Γύρω από τον HIV/AIDS 
στη Δημόσια Σφαίρα - Προασπίζοντας 
τα Δικαιώματα των Ανθρώπων 
που ζουν με HIV/AIDS

Θετική Φωνή

ΕταίροΙ
PRAKSIS- Πρόγραμμα Ανάπτυξης, Κοινω-
νικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας Κέντρο Ζωής

9 DemocracIT Επιστήμη Για Σένα (SciFY)
ΕταίροΙ

ΕΛΚΕ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Place Identity Gr - Clusters

ΤΑ 75 ΕΡΓΑ ΤΌΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΌΣ 
«ΕΊΜΑΣΤΕ ΌΛΌΊ ΠΌΛΊΤΕΣ»

ΠΡΟΑΣΠΊΣΗ ΔΊΚΑΊΩΜΑΤΩΝ (ADVOCACY)
ΚΑΊ ΈΝΊΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΈΠΟΠΤΊΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΚΟ



ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΚΩΝ ΑΞΊΩΝ,
ΣΥΜΠΈΡΊΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΊΝΩΝ ΔΊΚΑΊΩΜΑΤΩΝ ΈΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΊ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΊΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΚΟ

ΚΑΊ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΈΝΟΣ ΈΥΝΟΪΚΟΥ ΠΈΡΊΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΓΊΑ ΤΗΝ ΚΟΊΝΩΝΊΑ ΤΩΝ ΠΟΛΊΤΩΝ

ΈΡΓΟ ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ
1 Κοινωνική Απόδοση Έπενδύσεων Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών

2 Έθελοντισμός: Στάση Ζωής Ένωση Καταναλωτών 
«H Ποιότητα της Ζωής» - Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.

Εταίρος

Eιδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας - Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

3
Δημιουργία Δικτύου υποστήριξης
της μετάβασης στην Τρίτη Ηλικία
των Νοητικά Υστερούντων ανθρώπων

Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων 
με Νοητική Υστέρηση «ΕΣΤΙΑ»

ΕταίροΙ

Πανελλήνια Ένωση Γονέων Και Κηδεμόνων Ατόμων Παιδιών Νοητικά Υστερούντων

Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα» Ελληνική Εταιρεία Άνοιας

4

Δημιουργία Κέντρου Συμβουλευτικής 
Γυναικών και Μεταναστριών 
Συνδέσμου Μελών Γυναικείων 
Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου
«Σπίτι για τη γυναίκα»

Σύνδεσμος Μελών
Γυναικείων Σωματείων 
Ηρακλείου & Νομού Ηρακλείου

Εταίρος

Σύνδεσμος για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στην Οικογένεια

5
MKO του Αγροτικού χώρου: Καταλύτες
Κοινωνικής Συνοχής και Βιώσιμης 
Ανάπτυξης

EURACADEMY ASSOCIATION

6
Φυσικά Ατομικά Κοινωνικά Δίκτυα 
Ατόμων με Νοητική Υστέρηση

ΠΕΤΑΓΜΑ «Σύλλογος Γονέων 
για την Υποστηριζόμενη Διαβίωση 
Ατόμων με Νοητική Υστέρηση»

Εταίρος
Πανελλήνια Ένωση Φορέων Στήριξης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση

με την επωνυμία «Μελεδώνη»

7
Σύμπραξη Νέων & Κοινωνίας
των Πολιτών Έν Δράση

Σύλλογος Φίλων Εθελοντών - Εταιρίας 
Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης
/ ΣΦΕ ΕΠΑΘ

ΕταίροΙ

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων 
Θεσσαλονίκης, Ε.Π.Α.Θ.

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης, 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

8
Δέκα χρόνια ΚΑΛΛΊΣΤΩ: Ένδυνάμωση 
Δομών & Έφαρμογή Αρχών Λογοδοσίας

ΚΑΛΛΙΣΤΩ, Περιβαλλοντική Οργάνωση 
για την Άγρια Ζωή και τη Φύση

ΕταίροΣ

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία

9
Ένδυνάμωση της Δομής 
και Ανάπτυξη Ίκανοτήτων του Ί.Ο.ΑΣ. 
«Πάνος Μυλωνάς»

Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και 
Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και 
την Πρόληψη και Μείωση των τροχαίων 
Ατυχημάτων (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς»

10

Ανάπτυξη δομών και διαδικασιών 
σχετικών με τον εθελοντισμό για τους 
ΜΚΟ σε όλη την Έλλάδα, μέσω της 
ενίσχυσης της επικοινωνίας των ΜΚΟ 
με τους εθελοντές, της ανάπτυξης 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για 
ΜΚΟ και της δημιουργίας εθελοντικών 
προγραμμάτων για τις επιχειρήσεις και 
τους εργαζομένους τους

VOLUNTEER4GREECE NGO

11
ΔΈΣΜΟΊ: Ένδυνάμωση και Δικτύωση 
Φορέων Ψυχικής Υγείας για Βελτίωση 
Υπηρεσιών στην κοινότητα

Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής
και Ψυχικής Υγείας

ΕταίροΙ
Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών 
Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης 
(Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.)

Η «ΕΔΡΑ» - Κοινωνικές Συνεταιριστικές 
Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων

Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνι-
κή Αποκατάσταση και την Επαγγελματική 
Επανένταξη

Αστική Μη- Κερδοσκοπική 
Εταιρεία ΑΚΤΑΙΑ

12
Μέριμνα για Αποτελεσματικότητα, 
Βιωσιμότητα, Συμμετοχή και Διαφάνεια

Μέριμνα – Εταιρία για τη φροντίδα 
παιδιών και οικογενειών στην αρρώστια 
και το θάνατο

ΕταίροΣ

Φίλοι της Μέριμνας

ΈΡΓΟ ΦΟΡΈΑΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

1
Νομική Βοήθεια και Ένδυνάμωση
Θυμάτων Έμφυλης Βίας

Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών 
- Διοτίμα

2

Σπάσε τα δεσμά του φόβου 
– Πες όχι στο μίσος: Έκστρατεία 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
για τη ρητορική του μίσους

Κέντρο Προάσπισης
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

3
Πλατφόρμα Δράσης για τα Δικαιώματα
στην Ψυχική Υγεία

Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής
και Ψυχικής Υγείας

4 Ρομά και Δικαίωμα στην Υγεία Θετική Φωνή
ΕταίροΣ

Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας»

5
Συμμετοχική Πλατφόρμα για
τον Πολιτισμό - Πιλοτική Έφαρμογή
στο Δήμο Κορυδαλλού

Δίκτυο Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Μέριμνας

6
React: Καταγραφή - Παρέμβαση
 - Αντιμετώπιση διακρίσεων 
- Προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων

PRAKSIS – Προγράμματα Ανάπτυξης 
Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής 
Συνεργασίας

ΕταίροΣ
ΜΚΟ Civis Plus

7
Φρυκτωρία: Ανοίγοντας τον δρόμο
στους αυριανούς πολίτες Αντίρροπον Α.μ.Κ.Ε.

ΕταίροΣ
Unesco Club for Culture of Peace

8

Ένδυνάμωση του διαπολιτισμικού 
διαλόγου και ενίσχυση των κοινοτήτων 
Υπηκόων Τρίτων Χωρών για την 
προάσπιση και άσκηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων τους

Ελληνικό Συμβούλιο
για τους Πρόσφυγες

9
Παρέμβαση για την υποστήριξη εν 
δυνάμει θυμάτων εμπορίας ανθρώπων 
στην περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης

Κέντρο Μέριμνας
Οικογένειας και Παιδιού

ΕταίροΣ
Common benefit enterprise of Thessaloniki

10 Διαφορετικότητα και Ρατσισμός Μουσείο Ελληνικής
Παιδικής Τέχνης

11

Προώθηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της ένταξης των 
μεταναστών δεύτερης γενιάς μέσω του 
διαπολιτισμικού διαλόγου 
και της συνεργασίας

Athens Network of
Collaborating Experts (ANCE)

ΕταίροΣ
Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών

12 Ένα σπίτι για τα ανθρώπινα δικαιώματα ΜΕΤΑδραση, Δράση για τη μετανάστευση
και την Ανάπτυξη

13 Από το Δροσερό στην Έλευθερία!
Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος 
Γυναικών Ρομά Δροσερού Ξανθής «Η 
ΕΛΠΙΔΑ»

14 The Re-Flower Project Αμάκα Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

15
Συνηγορία και αυτοσυνηγορία ατόμων
με νοητική στέρηση

Κέντρο κοινωνικής φροντίδας ατόμων
με νοητική υστέρηση «ΕΣΤΙΑ»

16 Δημιουργώντας Πολίτες Κύκλησις - Εκπαίδευση, Πολιτισμός,
Περιβάλλον

17 Πυρήνες Γνώσης Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας

18 Δημιουργικό Έργαστήρι Δικαιωμάτων Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων

19
Bullying-Free: Προώθηση ενός δημο-
κρατικού σχολείου χωρίς σχολική βία

Κύτταρο Εναλλακτικών
Αναζητήσεων Νέων - ΚΕΑΝ

20
Πολυπολιτισμικός θίασος ΑΝΑΣΑ:
Ένα καραβάνι χωρίς σύνορα Ανάσα

21 Έπιχειρώντας μαζί Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών

22 Όλοι μέσα στην Παράγκα Πήλιον Όρος

23 Δες το...αλλιώς Σ.Κ.Ε.Π - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης
για Παιδιά και Νέους
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Μαρίνα Τομαρά
Μαρία Φωλά
Τμήμα Επικοινωνίας, Ίδρυμα Μποδοσάκη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ
Μαριλένα Αγάθου
karvounolaggas.tumblr.com

ΣΚΙΤΣΑ
Γιάννης Γκοργκόλης

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Macart - M. Βαρουξής & ΣΙΑ ΟΕ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017
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Like us on facebook: We are all Citizens

Follow us on twitter: WeRallCitizens

www.weareallcitizens.gr


