Providing Support Services in Greece:
Some lessons learned

Dr. Jennifer Clarke, Capacity Building Programme Coordinator

The Bodossaki Foundation, Social Enterprise & Micro Finance
• Our potential beneficiaries include social enterprises
• Social enterprise & micro finance can contribute to the financial sustainability of
NGOs we support
• Social enterprise & micro finance can contribute to the social inclusion of many
vulnerable or socially excluded groups that we support

The Bodossaki Foundation as a provider of Support Services
NGO Capacity Building Programme of EEA Grants NGO Programme
• 120 hours of training activities,
• Organisational mentoring,
• Creation of an e-learning platform for NGOs,
• Networking
Social Dynamo: New hub for capacity building of non-profit organisations and groups, in
partnership with Athens Municipality
• Incubator/ coworking space
• Training (face-to-face & online)
• Consulting
• Mentoring
• Coaching
• Networking

Five lessons learned:
1.Tailoring a support programme to clients’ specific needs.
• In a volatile environment, needs can evolve very quickly
• Needs assessment is crucial
• Our approach is based on a tool that we developed that we call the ‘Capacity
Map’.
• Enables us identify levels of organisational development, using a visual, userfriendly tool.

Ερώτηση

Διαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη
Διαβουλεύεται η
οργάνωση με τις
ομάδες-στόχους;

ΕΠΙΠΕΔΟ 3 – Υψηλό
επίπεδο
(Αναμενόνμεο
επίπεδο για Διεθνή
Οργανισμό)

Ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής

Οι πληροφορίες από Έχει η οργάνωση μια
τις διαβουλεύεσεις με
ευρεία
τις ομάδες-στόχους χρηματοδοτική βάση;
και άλλα
ενδιαφερόμενα μέρη
λαμβάνονται υπόψη
στον σχεδιασμό και
την υλοποίηση
Υπάρχει πολύ ευρεία
χρηματοδοτική βάση,
λιγότερο από το 50%
της χρηματοδότησης
Κάθε φάση του
προέρχεται από μια
Διεξάγονται
σχεδιασμού και της πηγή χρηματοδότησης
Διεξάγονται τακτικά
συστηματικά επίσημες υλοποίησης των έργων και υπάρχει μια
επίσημες επαφές με τις
επαφές με άλλα
λαμβάνει υπόψη τις ποικιλία στους τύπους
ομάδες-στόχους.
ενδιαφερόμενα μέρη. πληροφορίες από τα της χρηματοδότησης
ενδιαφερόμενα μέρη. (π.χ συνδρομές,
ιδιωτικοί δωρητές,
θεσμικοί δωρητές,
παραγωγή
εισοδήματος).

ΕΠΙΠΕΔΟ 2 – Μέτριο
επίπεδο (Το ελάχιστο
Διεξάγονται κάποιες
Διεξάγονται κάποιες
αναμενόμενο επίπεδο
επίσημες επαφές με
επίσημες επαφές με τις
για περιφεριακούς/
άλλα ενδιαφερόμενα
ομάδες-στόχους
εθνικούς
μέρη.
οργανισμούς)

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 – Βασικό
επίπεδο

ΕΠΙΠΕΔΟ 0

Οικονομική Βιωσιμότητα

Διαβουλεύεται η
οργάνωση με άλλα
ενδιαφερόμενα μέρη
(π.χ άλλες ΜΚΟ, αρχές
τοπικής
αυτοδιοίκησης) έτσι
ώστε να παραμένει
ενημερωμένη για

Οι κύριες
δραστηριότητες
βασίζονται σε
πληροφορίες από τις
διαβουλεύσεις με τις
ομάδες-στόχους.

Υπάρχει πολύ ευρεία
χρηματοδοτική βάση,
λιγότερο από το 50%
της χρηματοδότησης
προέρχεται από μια
πηγή.

Υπάρχει μια ομάδα
προσωπικού ή
εθελοντών που έχουν
γράψει περισσότερες
από μια επιτυχημένες
προτάσεις
χρηματοδότησης.

Υπάρχει μια ομάδα
προσωπικού ή
εθελοντών που έχει
υλοποιήσει
περισσότερους από
έναν τύπο
δραστηριότητας
παραγωγής
εισοδήματος.

Δημοσιεύονται στην
ιστοσελίδα,
υπάρχουν γραπτώς
στο καταστατικό και
συνεχώς αναφέρονται
κατά τον καθορισμό
προτεραιοτήτων και
δραστηριοτήτων.

Υπάρχει τουλάχιστον
ένα μέλος του
προσωπικού ή
εθελοντής που έχει
γράψει επιτυχημένες
προτάσεις
χρηματοδότησης.

Υπάρχει τουλάχιστον
ένα μέλος του
προσωπικού ή
εθελοντής που έχει
υλοποιήσει
δραστηριότητας
παραγωγής
εισοδήματος.

Υπάρχουν γραπτώς
στο καταστατικό και Ναι, είναι
συνήθως
καταγεγραμμένες,
Υπάρχουν Βιβλία Β'
αναφέρονται κατά τον συνήθως κατανοητές Κατηγορίας: Βιβλία
καθορισμό
και ακολουθούνται Εσόδων-Εξόδων
προτεραιοτήτων και συνήθως.
δραστηριοτήτων.

Οι κύριες
δραστηριότητες
Διεξάγονται κάποιές Διεξάγονται κάποιές
βασίζονται σε μια
άτυπες επαφές με τις άτυπες επαφές με άλλα
γενική κατανόηση των
ομάδες-στόχους
ενδιαφερόμενα μέρη
αναγκών των ομάδωνστόχων.

Υπάρχει προσωπικό /
Η χρηματοδοτική
εθελοντές που
βάση δεν είναι ευρεία:
κατανοεί τις βασικές
περισσότερο από το
αρχές της συγγραφής
50% της
προτάσεων, αλλά δεν
χρηματοδότησης
έχει γράψει μια
προέρχεται από μια
επιτυχημένη πρόταση
πηγή.
χρηματοδότησης.

Όχι

H χρηματοδότηση
προέρχεται από μια
πηγή ή δεν υπάρχει
χρηματοδότηση.

Όχι

Όχι

Λογοδοσία & Διαφάνεια

Υπάρχει προσωπικό ή Υπάρχει προσωπικό ή Οι στόχοι και η Υπάρχουν εσωτερικές Υπάρχει λογιστικό Υπάρχουν οικονομικοί
Ποια είναι η
εθελοντές με
εθελοντές με
αποστολή της
διαδικασίες που να
σύστημα για την
έλεγχοι ώστε να
προσέγγιση για την
δεξιότητες στην
δεξιότητες σε
οργάνωσης είναι
διέπουν τον τρόπο
καταγραφή των
αποτρέπεται η
αντιμετώπιση των
συγγραφή
δραστηριότητες ευρέως κατανοητά - λήψης αποφάσεων
οικονομικών της
κατάχρηση των
καταγγελιών;
προτάσεων;
παραγωγής
εξωτερικά και
στα πλαίσια της
οργάνωσης;
πόρων;
εισοδήματος;
εσωτερικά;
οργάνωσης;

Όχι

Υπάρχει προσωπικό /
Υπάρχουν γραπτώς
εθελοντές που
στο καταστατικό αλλά
κατανοεί τις βασικές
δεν αναφέρονται
αρχές τις παραγωγής
συστηματικά κατά τον
εισοδήματος, αλλά δεν
καθορισμό
έχει υλοποιήσει
προτεραιοτήτων και
σχετικές
δραστηριοτήτων.
δραστηριότητες.

Όχι

Όχι/Δεν υπάρχουν

Υπάρχει ένα πλήρες
λογιστικό σύστημα για
Ναι, είναι
την καταγραφή των
καταγεγραμμένες,
οικονομικών: κράτηση
απολύτως κατανοητές
βιβλίων
και ακολουθούνται
διπλογραφικής
συνεχώς.
μεθόδου - Βιβλία Γ'
Κατηγορίας

Ναι, αλλά δεν είναι
καταγεγραμμένες, ή/
και δεν είναι
κατανοητές και
σπανίως
ακολουθούνται.

Όχι

Υπάρχει ένα βασικό
λογιστικό σύστημα Βιβλία Α' Κατηγορίας
Βιβλία Αγορών

Όχι

Οικονομικοί έλεγχοι
γίνονται με σκοπό την
αποτροπή απάτης και
τουλάχιστον σε ετήσια
βάση γίνεται ένας
εξωτερικός
οικονομικός έλεγχος
από ορκωτό λογιστή.

Υπάρχει μια
διαδικασία
καταγγελιών/
παραπόνων που είναι
ευρέως κατανοητή και
ακολουθείται και
υπάρχει ένα σύστημα
που εφαρμόζει
διδάγματα από τη
διερεύνηση
καταγγελιών στις
διαδικασίες
διαχείρισης.

Oι πληροφορίες
σχετικά με την
οργάνωση είναι
προσβάσιμες στο
κοινό;

Διοικητικό Όργανο (Διοικητικό Συμβούλιο για σωματεία και ιδρύματα ή διαχειριστές
για ΑΜΚΑ
Έχει η οργάνωση ένα
Παρέχει το
Έχει το διοικητικό Είναι το διοικητικό
διαφανώς
διοικητικό όργανο
όργανο έναν
Όργανο
επιλεγμένο
έναν ηγετικό ρόλο,
εποπτικό ρόλο,
αντιπροσωπευτικό
διοικητικό όργανο το όσον αφορά την συμπεριλαμβανομέν σε σχέση με τις
οποίο συνεδριάζει
κατεύθυνση της
ης της επίβλεψης
εργασίες της
τακτικά;
στρατηγικής, των των οικονομικών και οργάνωσης (π.χ
πολιτικών και των των εργασιών της φύλο/φυλή/εθνότητ
δραστηριοτήτων της
οργάνωσης;
α/σεξουαλικό

Υπάρχει ιστοσελίδα με
όλα τα ακόλουθα
στοιχεία: στοιχεία
επικοινωνίας, το
καταστατικό, τα
Το διοικητικό όργανο
στοιχεία των ατόμων
Tο διοικητικό όργανο Tο διοικητικό όργανο είναι πολύ
Ναι, συνεδριάζει κάθε
στο όργανο διοίκησης,
παρέχει συνεχώς
παρέχει συνεχώς
αντιπροσωπευτικό
μήνα.
πληροφορίες για τις
έναν ηγετικό ρόλο. έναν επόπτικό ρόλο. σε σχέση με τις
δρασεις, ετήσιος
εργασίες της.
οικονομικός
απολογισμός, το
ετήσιο πιστοποιητικό
του νόμιμου ελεγκτή.

Γενική Διοίκηση
Έχει η οργάνωση
διοικητική δομή/
οργανόγραμμα

Η οργάνωση έχει ένα
στρατηγικό πλάνο που
συνδέει τις
δραστηριότητες με
τους στόχους της
Υπάρχει διαχειριστική
οργάνωσης και αυτό
δομή / οργανόγραμμα
έχει αναπτυχθεί από
η οποία ακολουθείται
τη συμμετοχή των
και αναθεωρείται.
ενδιαφερόμενων
μερών και
αναθεωρείται
τουλάχιστον μια φορά
το χρόνο.

Υπάρχει ιστοσελίδα
με τουλάχιστον 4 από
τα ακόλουθα στοιχεία:
Υπάρχει μια
Οικονομικοί έλεγχοι
στοιχεία επικοινωνίας,
Το διοικητικό όργανο
διαδικασία
γίνονται με σκοπό την
το καταστατικό, τα Ναι, συνεδριάζει
Tο διοικητικό όργανο Το διοικητικό όργανο είναι αρκετά
καταγγελιών/
Υπάρχει διαχειριστική
αποτροπή απάτης, με
στοιχεία των ατόμων τουλάχιστον 4 φορές παρέχει συνήθως ένα παρέχει συνήθως αντιπροσωπευτικό
παραπόνων, είναι
δομή/ οργανόγραμμα
εξωτερικό οικονομικό
στο όργανο διοίκησης, το χρόνο.
ηγετικό ρόλο.
έναν επόπτικό ρόλο σε σχέση με τις
ευρέως κατανοητή και
έλεγχο.
πληροφορίες για τις
εργασίες της.
ακολουθείται.
δρασεις, ετήσιος
οικονομικός
απολογισμός, το

Υπάρχουν εσωτερικές
και ή ανεπίσημες
διαδικασίες για την
αποτροπή απάτης.

Όχι

Το διοικητικό όργανο
αντιλαμβάνεται την
αξία της
Υπάρχει μια
αντιπροσώπευσης
Υπάρχει μια
ιστοσελίδα με τα
Έχει διοικητικό
Tο διοικητικό όργανο Το διοικητικό όργανο των ομάδων που
Υπάρχει μια
ανεπίσημή διαδικασία
στοιχεία επικοινωνίας όργανο αλλά δεν
παρέχει σποραδικά παρέχει σποραδικά σχετίζονται με τη
ανεπίσημη
καταγγελιών/
και κάποιες βασικές συνεδριάζει τακτικά. ένα ηγετικό ρόλο. έναν επόπτικό ρόλο. δράση του αλλά δεν διαχειριστική δομή.
παραπόνων
πληροφορίες,
έχει καταφέρει να
έχει μια τέτοια
αντιπροσώπευση
ακόμα.

Δεν υπάρχει.

Όχι

Όχι

Το διοικητικό όργανο
δεν παρέχει ποτέ ένα
ηγετικό ρόλο /Δεν
υπάρχει διοικητικό
όργανο.

Δεν υπάρχει
διοικητικό όργανο ή
Το διοικητικό όργανο δεν έχει κατανοήσει
δεν παρέχει ποτέ
ο οργανισμός την
έναν επόπτικό ρόλο ανάγκη
Όχι
/Δεν υπάρχει
αντιπροσώπευσης
διοικητικό όργανο των ομάδων με τις
οποίες σχετίζεται η
δράση του.

Διαχείριση προσωπικού (όπου ισχύει)

Διαχείριση εθελοντών (όπου ισχύει)

Ζητήματα δεοντολογίας

Ποια είναι η
Αξιολογεί και
Ποια είναι η
Υπάρχουν
Υπάρχει προσωπικό ή Yπάρχει περιγραφή Πως διαχέονται
Ποια είναι η
Ποια είναι η
Ποια είναι η
Υπάρχουν
Πως διαχέονται οι
Ποια είναι η
Ποια είναι η
Ποιά είναι η
προσέγγιση για το διαχειρίζεται το ρίσκο προσέγγιση για τον οικονομικές εκθέσεις
εθελοντές με
των θέσεων εργασίας
εσωτερικά οι
προσέγγιση ως προς προσέγγιση ως προς προσέγγιση ως προς περιγραφές των
πληροφορίες
προσέγγιση ως προς προσέγγιση ως προς προσέγγιση ως προς
στρατηγικό
ο οργανισμός;
οικονομικό
που να ενημερώνουν
ικανότητα
ώστε το προσωπικό πληροφορίες, ώστε
την πρόσληψη
την εκπαίδευση
τη διαχείριση της
θέσεων εργασίας εσωτερικά, ώστε όλοι την πρόσληψη των την εκπαίδευση των την εποπτεία και
σχεδιασμό;
σχεδιασμό;
την λήψη
διαχείρισης έργου
να κατανοεί τους όλο το προσωπικό να
προσωπικού;
προσωπικού;
απόδοσης του
ώστε οι εθελοντές να οι εθελοντές να είναι
εθελοντών;
εθελοντών;
καθοδήγηση του
αποφάσεων;
(π.χ RBM, PCM, ή
ρόλους και τις
είναι ενήμερο για τις
προσωπικού;
κατανοούν τους
ενήμεροι με τις
προσωπικού και των
άλλο);
αρμόδιότητες;
εξελίξεις και τις
ρόλους και τις
εξελίξεις και
εθελοντών;
αποφάσεις;
αρμοδιότητες;
αποφάσεις;

Η οργάνωση έχει μια
διαδικασία
διαχείρισης ρίσκου
που αναθεωρείται
τουλάχιστον μια φορά
το χρόνο και υπάρχει
η απαραίτητη
ασφαλιστική κάλυψη.

Οι προϋπολογισμοί
κατατίθενται
ξεκάθαρα και
παρακολουθούνται
μέσα στο πλαίσιο ενός
ανεπτυγμένου
οικονομικού σχεδίου,
το οικονομικό σχέδιο
εκτείνεται
περισσότερο από τους
επόμενους 12 μήνες

Οικονομικές εκθέσεις
παράγονται
περισσότερο από μια
φορά το χρόνο και
ενημερώνουν την
λήψη αποφάσεων.

Υπάρχει προσωπικό
και εθελοντές που
έχουν διαχειριστεί
περισσότερα από ένα
έργα
χρησιμοποιώντας τις
αρχές διαχείρισης
έργου.

Υπάρχουν γραπτές
περιγραφές των
θέσεων εργασίας που
αναθεωρούνται
τουλάχιστον μια φορά
το χρόνο και όλο το
προσωπικό κατανοεί
τους ρόλους και τις
αρμοδιότητες τους.

Υπάρχει μια
εσωτερική
στρατηγική
επικοινωνίας που
διασφαλίζει ότι όλο
το προσωπικό είναι
ενήμερο και
λαμβάνεται υπόψη
σχετικά με τις
εξελίξεις και τις
αποφάσεις.

Η πρόσληψη
προσωπικού γίνεται
με βάση το σχέδιο
ανθρωπίνων πόρων
και υπάρχουν
διαφανείς διαδικασίες
για την πρόσληψη του
προσωπικού: γραπτές
προδιαγραφές για το
άτομο, διαφήμιση των
θέσεων και
συνέντευξη των
υποψηφίων.

Υπάρχει ένα πλάνο
εκπαίδευσης και
ανάπτυξης
προσωπικού και οι
ανάγκες εκπαίδευσης
αναθεωρούνται π.χ
μια φορά το χρόνο.

Υπάρχουν γραπτές
Υπάρχει ένα σύστημα
περιγραφές των
αξιολόγησης του
θέσεων εργασίας που
προσωπικού,
αναθεωρούνται
συμπεριλαμβανομένης
τουλάχιστον μια φορά
της εποπτείας, των
τον χρόνο και όλοι οι
αξιολογήσεων και της
εθελοντές κατανοούν
καθοδήγησης/εκπαίδε
τον ρόλο και τις
υσης
αρμοδιότητες τους.

Η οργάνωση έχει ένα
στρατηγικό πλάνο που
συνδέει τις
δραστηριότητες με
τους στόχους της
οργάνωσης.

Η οργάνωση έχει μια
διαδικασία
διαχείρισης ρίσκου
και υπάρχει η
απαραίτητη
ασφαλιστική κάλυψη.

Οι προϋπολογισμοί
τίθενται ξεκάθαρα και
παρακολουθούνται
μέσα στο πλαίσιο ενός
οικονομικού σχεδίου,
το οποίο εκτείνεται
μέχρι 12 μήνες.

Οικονομικές εκθέσεις
παράγονται
τουλάχιστον μια φορά
τον χρόνο και
ενημερώνουν την
λήψη αποφάσεων.

Υπάρχει προσωπικό
και εθελοντές που
έχουν διαχειριστεί
τουλάχιστον ένα έργο
χρησιμοποιώντας τις
αρχές διαχείρισης
έργου.

Υπάρχουν γραπτές
περιγραφές των
θέσεων εργασίας και
όλο το προσωπικό
κατανοεί τους ρόλους
και τις αρμοδιότητες
τους.

Οι πληροφορίες
διαχέονται τακτικά
π.χ. μέσω
συνεδριάσεων της
ομάδας.

Yπάρχουν διαφανείς
διαδικασίες για την
πρόσληψη του
προσωπικού: γραπτές
προδιαγραφές για το
άτομο, διαφήμιση των
θέσεων και
συνέντευξη των
υποψηφίων.

Υπάρχει ένα πλάνο
εκπαίδευσης
προσωπικού, όλο το
προσωπικό
εκπαιδεύεται.

Η απόδοση του
προσωπικού
επιβλέπεται
συστηματικά.

Υπάρχουν γραπτές
περιγραφές των
θέσεων εργασίας και
όλοι οι εθελοντές
κατανοούν τον ρόλο
και τις αρμοδιότητες
τους.

Υπάρχει κατανόηση
της αξίας της
στρατηγικής και
τουλάχιστον ένα
ανεπίσημο πλάνο που
να συνδέει τις
δραστηριότητες με
τους στόχους της
οργάνωσης.

Η οργάνωση έχει μια
βασική κατανόηση του
ρίσκου υπάρχει
κάποια ασφαλιστική
κάλυψη.

Υπάρχει μια
κατανόηση της αξίας
του οικονομικού
σχεδιασμού και
υπάρχει τουλάχιστον
ένα ανεπίσημο
οικονομικό σχέδιο.

Δεν υπάρχουν γραπτές
οικονομικές εκθέσεις,
αλλά τα οικονομικά
της οργάνωσης είναι
γνωστά και
λαμβάνονται υπόψη
στην λήψη
αποφάσεων.

Υπάρχει προσωπικό ή
εθελοντές οι οποίοι
κατανοούν τις βασικές
αρχές διαχείρισης
έργου, αλλά δεν τις
έχουν χρησιμοποιήσει
στην πράξη.

Δεν υπάρχουν γραπτές
περιγραφές των
Yπάρχουν ορισμένες
θέσεων εργασίας. Το
Κάποιες πληροφορίες διαδικασίες την
προσωπικό έχει μια
διαχέονται άτυπα. πρόσληψη του
γενική κατανόηση των
προσωπικού.
ρόλων και των
ευθυνών του.

Ορισμένα μέλη του
προσωπικού
εκπαιδεύονται, ίσως
άτυπα.

Η απόδοση του
προσωπικού
επιβλέπεται
σποραδικά.

Δεν υπάρχουν γραπτές
περιγραφές των
Yπάρχουν ορισμένες
θέσεων εργασίας, οι
Ορισμένοι εθελοντές
Κάποιες πληροφορίες διαδικασίες την
εθελοντές έχουν μια
εκπαιδεύονται, ίσως
διαχέονται άτυπα. πρόσληψη των
γενική κατανόηση των
άτυπα.
εθελοντών
ρόλων και των
ευθυνών τους.

Δεν υπάρχει

Όχι

Δεν υπάρχει

Όχι

Όχι

Όχι

Δεν υπάρχει.

Δεν υπάρχει.

Όχι

Δεν διαχέονται
εσωτερικά οι
πληροφορίες.

Δεν υπάρχoυν
διαδικασίες.

Υπάρχει ένας
επίσημος κώδικας
δεοντολογίας που
Υπάρχει ένα σύστημα καλύπτει όλες τις
αξιολόγησης για τους πτυχές των εργασιών
εθελοντές,
της οργάνωσης (π.χ
συμπεριλαμβανομένης συμπεριλαμβανομένω
της εποπτείας,
ν των διαδικασιών
αξιολόγησης και
που διασφαλίζουν το
καθοδήγησης/εκπαίδε σεβασμό των
υσης.
ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, τη
διαφάνεια & την
λογοδοσία)

Υπάρχει μια
εσωτερική
στρατηγική
επικοινωνίας που
διασφαλίζει ότι οι
εθελοντές είναι
ενήμεροι και
λαμβάνονται υπόψη
σχετικά με εξελίξεις
και αποφάσεις

Η πρόσληψη
προσωπικού γίνεται
με βάση το σχέδιο
ανθρωπίνων πόρων
και υπάρχουν
διαφανείς διαδικασίες
για την πρόσληψη των
εθελοντών: γραπτές
προδιαγραφές για το
άτομο, διαφήμιση των
θέσεων και
συνέντευξη των
υποψηφίων.

Υπάρχει ένα πλάνο
εκπαίδευσης και
ανάπτυξης των
εθελοντών και οι
ανάγκες εκπαίδευσης
αναθεωρούνται π.χ
μια φορά το χρόνο.

Οι πληροφορίες
διαχέονται τακτικά
π.χ. μέσω
συνεδριάσεων της
ομάδας.

Yπάρχουν διαφανείς
διαδικασίες για την
πρόσληψη των
εθελοντών: γραπτές
προδιαγραφές για το
άτομο, διαφήμιση των
θέσεων και
συνέντευξη των
υποψηφίων.

Υπάρχει ένα πλάνο
Η απόδοση των
εκπαίδευσης και
εθελοντών
ανάπτυξης εθελοντών,
επιβλέπεται
όλοι οι εθελοντές
συστηματικά.
εκπαιδεύονται.

Δεν διαχέονται
εσωτερικά οι
πληροφορίες.

Δεν υπάρχουν
διαδικασίες.

Δεν υπάρχει.

Υπάρχει ένας
Κώδικας
Δεοντολογίας;

Ποια είναι η
Ποια είναι η
Ποια είναι η
προσέγγιση ως προς προσέγγιση για την
προσέγγιση για
την ισότητα των
περιβαλλοντική θέματα ανθρωπίνων
φύλων (εκτος εαν δεν
βιωσιμότητα;
δικαιωμάτων;
είναι κατάλληλη για
την αποστολή της
οργάνωσης);

Υπάρχει μια
συστηματική
δέσμευση ως προς
την ισότητα των
φύλων σε όλες τις
δραστηριοτήτες.
Τουλάχιστον το 40%
των διοικητικών και
διαχειριστικών
θέσεων καλύπτεται
από γυναίκες.

Περιβαλλοντικά
ζητήματα
λαμβάνονται
συστηματικά υπόψη
σε όλες τις
δραστηριοτήτες της
οργάνωσης.

Ζητήματα
ανθρωπίνων
δικαιωμάτων
λαμβάνονται
συτηματικά υπόψη σε
όλα τα πεδία των
δραστηριοτήτων της
οργάνωσης.

Υπάρχει ένας κώδικας
δεοντολογίας που
καλύπτει μερικές
πτυχές των εργασιών
της οργάνωσης.

Υπάρχουν
προσπάθειες για την
εξάλειψη των
Περιβαλλοντικά
ανισοτήτων μεταξύ
ζητήματα
των φύλων, 10% έως
λαμβάνονται συχνά
40% των διοικητικών
υπόψη.
και διαχειριστικών
θέσεων καλύπτεται
από γυναίκες.

Η οργάνωση λαμβάνει
τακτικά υπόψη τα
ζητήματα των
ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στις
εργασίες της.

Η απόδοση των
εθελοντών
επιβλέπεται
σποραδικά.

Δεν υπάρχει ένας
επίσημος Κώδικας
Δεοντολογίας, αλλά
υπάρχει ένας
ανεπίσημος κώδικας
που καλύπτει μερικές
πτυχές των εργασιών
της οργάνωσης.

Η οργάνωση έχει
επίγνωση της
σημασίας της
ισότητας των φύλων
αλλά λιγότερο από το
10% των διοικητικών
και διαχειριστικών
θέσεων καλύπτεται
από γυναίκες.

Δεν υπάρχει.

Όχι

Δεν υπάρχει καμία
επίγνωση της
σημασίας της
ισότητας των φύλων Δεν υπάρχει.
και δεν υπάρχουν
γυναίκες σε
υψηλόβαθμες θέσεις.

Υπάρχει κάποια
κατανόηση της
σημασίας των
περιβαλλοντικών
θεμάτων και κάποιες
σποραδικές
προσπάθειες για τη
μείωση των
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων.

Υπάρχει μια ορισμένη
κατανόηση του πως τα
ζητήματα
ανθρωπίνων
δικαιωμάτων
σχετίζονται με τις
εργασίες της
οργάνωσης αλλά
σπανίως λαμβάνονται
υπόψη στην πράξη.

Όχι
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2. A mixed toolbox is most effective

• It is relatively easy to transmit information, but much harder to ensure that the
information will have a practical impact in terms of changes in behaviours and
cultures.
• The more tools are combined, the greater the impact of the support programme.
• Our approach combine a diverse range of tools, including training seminars,
hands on workshops, an e-learning platform, consultancy, mentoring, and
coaching.

3. The content must be relevant to the local context

• Most international training materials are of little relevance to current reality for
entrepreneurs in Greece
• Important to take into account internationally recognized good practices, but to
adapt all materials to the specific local environment,
• Trainers must have expert knowledge of the Greek context - also helps to
develop local expertise.

4. Keeping sustainability in mind

Support services require a high investment in resources, but they can be made
more cost effective if they are designed with sustainability in mind:
-using online platform & video to create sustainable resources
-building collaborations to help to reduce costs and increase impact
-leveraging the potential of pro bono contributions

E-learning platform: www.ngodynamo.org

5. Building an ecosystem for support services

• Support services and capacity building are a new field of activity which need
consolidating
• Importance of establishing communication networks, developing synergies &
collaborations
• We look forward to staying in touch!

