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Τι κα ςυηθτιςουμε 

1. Θ Κοινωνία των Ρολιτϊν και ΜΚΟ ςτθν Ελλάδα  

2. Εξεφρεςθ Ρόρων ςε ΜΚΟ 

3. Εργαλεία Χρθματοδότθςθσ   



Κοινωνία των Ρολιτϊν και ΜΚΟ  

Θ ΚΡ είναι ο «τρίτοσ τομζασ». Οι κεςμοί και οι δομζσ που βρίςκονται ανάμεςα ςτο 
κράτοσ και τθν ιδιωτικι πρωτοβουλία και εκφράηουν διαφορετικά μζρθ τθσ κοινωνίασ 
και εμβακφνουν τθν κοινωνικι ςυμμετοχι ςτισ δθμοκρατίεσ. (προςαρμογι από Civil Society 

International)  

 
Θ πλθκϊρα ενϊςεων (ςυςςωματϊςεων) γφρω από τισ οποίεσ θ κοινωνία οργανϊνεται 
εκελοντικά και οι οποίεσ εκφράηουν ποικίλα ςυμφζρονται και δεςμοφσ. (ΟΟΣΑ)  

 
Ζνασ χϊροσ μεταξφ του κράτουσ και των πολιτϊν, των κυβερνϊντων και των 
κυβερνωμζνων. Ο χϊροσ αυτόσ αποτελείται από «ενδιάμεςα ςτρϊματα» ι οργανϊςεισ 
που και προςτατεφουν τουσ πολίτεσ από τον κρατικό αυταρχιςμό και, από τθν άλλθ 
μεριά, προςτατεφουν τισ πολιτικζσ θγεςίεσ από τισ εκ των κάτω προερχόμενεσ 
λαϊκιςτικζσ πιζςεισ. (Μουηζλθσ 1997, Κόρνχάουηερ 1959)  

 

Ο «τρίτοσ τομζασ, …ςυμπεριλαμβάνει ζνα τεράςτιο φάςμα από οργανωςιακζσ μορφζσ 
…. ςτο βακμό που είναι αδφνατον να μελετθκοφν υπό το πρίςμα μίασ ενιαίασ κεωρίασ» 
(Ηάννθσ 2006).  

Κοινωνία των πολιτών  



Κοινωνία των πολιτών  

ΜΚΟ 

Οι ΜΚΟ αποτελοφν μία από 
τισ εκφάνςεισ τθσ κοινωνίασ 
των πολιτών: Τθν πλζον 
δομθμζνθ και ςυντεταγμζνθ.   

Κοινωνία των Ρολιτϊν και ΜΚΟ  



Δφςκολοσ ο ςυνολικόσ οριςμόσ. Τα κεμελιϊδθ 
χαρακτθριςτικά τουσ, όμωσ είναι* :  
  

o Δεν δημιουργοφνται με ςκοπό το προςωπικό κζρδοσ ή το  
οικονομικό ή επαγγελματικό όφελοσ των μελών τουσ 

o Είναι εκελοντικζσ. Σε ότι αφορά τουλάχιςτον τη 
δημιουργία και τη ςυμμετοχή ςε αυτζσ 

o Ζχουν κάποιο βαθμό κεςμοκζτθςθσ.  

o Είναι υπόλογεσ ςτα μζλη και τουσ χρηματοδότεσ τουσ.  

o Είναι ανεξάρτθτεσ 

o Δρουν κατά κφριο λόγω εντόσ τησ κοινωνίασ επιδιώκοντασ 
το καλό είτε του ςυνόλου είτε ςυγκεκριμζνων ομάδων.  

  

ΜΚΟ: οριςμόσ 

* Ευρωπαϊκι Επιτροπι 2006 

Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανώςεισ  



ΜΚΟ: ςυνολικι εικόνα 

• Απροςδιόριςτοσ αρικμόσ. Ενδεικτικά: 

• 528 ςτο μητρώο τησ ΥΔΑΣ  

• Περίπου 160 ςτο μητρώο ΠΠ  

• 2012 ςτη βάςη «Άνθρωποσ»  

• Μεγάλθ διαφοροποίθςθ ςε όλα τα επίπεδα  

• Ζλλειψθ ςυςτθματικισ παρακολοφκθςθσ και 
τεκμθρίωςθσ δραςτθριοτιτων  

• Υπερςυγκζντρωςθ ςε κάποιεσ περιοχζσ – κυρίωσ 
αςτικζσ  

• Σποραδικι, διακεκομμζνθ και ad-hoc δικτφωςθ  

• Ιεραρχικζσ δομζσ 

ΜΚΟ ςτθν Ελλάδα 



ΜΚΟ: ςυνολικι εικόνα 

• Ζντονθ εξάρτθςθ ςε κρατικζσ χρθματοδοτιςεισ – 1/3 περίπου των 
ςυνολικϊν πόρων των ΜΚΟ*   

• Δεν εκπροςωποφνται οι αδφναμεσ και περικωριοποιθμζνεσ ομάδεσ*   

• Γενικι αδυναμία ςτελζχωςθσ, πόρων και υποδομϊν*  

• Μθδαμινι κετικι αλλθλεπίδραςθ με τθν πολιτεία*  

• Ad hoc και απρόβλεπτα αποτελζςματα δράςεων*  

• Σε μεγάλο βακμό μονοπϊλιο διαλόγου από μεγάλεσ επαγγελματικζσ 
δομζσ 

• Ραρόλα αυτά, κετικό εξωτερικό περιβάλλον και κετικι κοινωνικι 
αντιμετϊπιςθ  

• Τα τελευταία 2 χρόνια ζντονθ ςτοχοποίθςθ ςε ηθτιματα διαφκοράσ 
και κακοδιαχείριςθσ 

 * Sotiropoulos και Karamagioli (2005) 

ΜΚΟ ςτθν Ελλάδα 



      Τι είναι θ Εξεφρεςθ Πόρων? 

 

“Fundraising or fund raising (also known as "development") is the process of 
soliciting and gathering voluntary contributions of money or other resources, 
by requesting donations from individuals, businesses, charitable foundations, 
or governmental agencies. Although fundraising typically refers to efforts to 
gather money for non-profit organizations, it is sometimes used to refer to the 
identification and solicitation of investors or other sources of capital for for-
profit enterprises. “* 
 
 
“The organized activity or an instance of soliciting money or pledges, as for 
charitable organizations or political campaigns.”* 
 
 

 



       Τι είναι θ Εξεφρεςθ Πόρων 

• Καμία ΜΚΟ δεν μπορεί να είναι βιϊςιμθ χωρίσ οικονομικοφσ πόρουσ,  

       χρειάηεται χρθματικζσ ειςροζσ  

• Θ εξεφρεςθ πόρων δεν είναι ‘επίςθμθ’ επιςτιμθ, οφτε τζχνθ  

• Δφςκολθ θ διαδικαςία εξεφρεςθσ πόρων 

• Αποτυχθμζνεσ προςπάκειεσ χρθματοδότθςθσ 

• Λειτουργοφμε ςε περιβάλλον κρίςθσ 

• Είμαςτε πολλοί και θ πίτα μιςι 

 

 

 



            Εξεφρεςθ Πόρων - Πωσ? 
 

       Επιτυχθμζνθ χρθματοδότθςθ = οικονομικι βιωςιμότθτα 

       Σταθερή         Κατάλληλη                Επαρκήσ 

• Σωςτόσ ςχεδιαςμόσ 

• Σαφείσ ανάγκεσ και ςτόχοι 

• Καλι οικονομικι διαχείριςθ 

• Ενδυνάμωςθ οργανωτικϊν και επιχειρθςιακϊν ικανοτιτων 

• Διαφοροποίθςθ χρθματοδοτικϊν πόρων 

 

 

 

 



      Εξεφρεςθ Πόρων - προχποκζςεισ 

Προι χρθματοδότθςθσ (υποχρεϊςεισ ΜΚΟ) 

• Νομικι υπόςταςθ (ΦΕΚ  Κδρυςθσ: Αςτικι Μθ Κερδοςκοπικι 

Εταιρεία/Σωματείο/Κοινωφελζσ Κδρυμα κλπ) 

• Αντίγραφα πρακτικϊν ΔΣ, γενικϊν ςυνελεφςεων κοκ 

• Αποδεδειγμζνθ λειτουργία ςε τομείσ που ορίηονται ςτο Καταςτατικό 

• Πχι κερδοςκοπικό χαρακτιρα και ανεξαρτθςία από  άλλθσ μορφισ 

νομικά πρόςωπα 

• Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα, όχι χρεωκοπία , όχι 

εκκρεμείσ δικαςτικζσ υποκζςεισ 

• Μόνιμθ ζδρα ι χϊρο ςυνακροίςεων/εργαςιϊν 



    Εξεφρεςθ Πόρων – αποδοχι δωρεών 

Κριτιρια επιλεξιμότθτασ από ΜΚΟ 

• Ανάπτυξθ κριτθρίων αποδοχισ με βάςθ αρχζσ και αξίεσ που 

περιγράφονται ςτο καταςτατικό 

• Εχζγγυα αξιοπιςτίασ απζναντι ςε μζλθ, κοινωνία, χρθματοδότεσ 

• Δικλείδα αςφαλείασ για οικονομικι ανεξαρτθςία και βιωςιμότθτα 

• Ρ.χ. ΜΚΟ δζχονται πόρουσ μόνο από δωρθτζσ ιδιϊτεσ και 

ςυνδρομθτζσ/μζλθ  

• Ρ.χ. ΜΚΟ ςυνεργάηονται με επιχειριςεισ και κεςμικοφσ φορείσ 

ΑΛΛΑ με αυςτθρά κριτιρια ςυνεργαςίασ και προφίλ χορθγοφ + 

διαδικαςίεσ διαφάνειασ και λογοδοςίασ 



   Εξεφρεςθ Πόρων – αποδοχι δωρεών 

Κριτιρια επιλεξιμότθτασ από ΜΚΟ 

Ενδεικτικά: 

• Δραςτθριότθτεσ χορθγϊν να μθν ζρχονται ςε ςφγκρουςθ με αρχζσ, 

αξίεσ και δραςτθριότθτεσ οργάνωςθσ 

• Σεβαςμόσ ςε εργατικά δικαιϊματα και μθ εμπλοκι ςε παράνομεσ 

δραςτθριότθτεσ 

• Διαδικαςίεσ απόλυτθσ διαφάνειασ, χρθςτισ διαχείριςθσ, διοίκθςθσ, 

ελζγχου και δθμοςιοποίθςθσ, αδιάβλθτα κριτιρια αποδοχισ και 

αξιοκρατία  

• Συλλογικό ςυμφζρον οργάνωςθσ και ςκοποφ, όχι ιδίων όφελοσ 

μελϊν 

• εαλιςτικζσ ανάγκεσ οργάνωςθσ 

 



Εργαλεία Εξεφρεςθσ Πόρων 

1. Πραμα 

2. Αποςτολι 

3. SWOT analysis 

4. Ανάγκεσ και Ιεράρχθςθ 

5. Στόχοι 

6. Αντιςτοίχιςθ Στόχων-Ενεργειϊν 

7. Δθμιουργία ςχεδίου εξεφρεςθσ πόρων 

8. Επικαιροποίθςθ και αναπροςαρμογι ςχεδίου 

 



      Εργαλεία Εξεφρεςθσ Πόρων 

 
 
Weaknesses 
 
 

  
 
Strengths 
 
 

 
 
   Opportunities 
 

 
      
       Threats 
 

SWOT Analysis               



Εργαλεία Εξεφρεςθσ Πόρων 

Oxfam International 

Vision: a just world without poverty 

Purpose:  

to help create lasting solutions to the injustice of poverty.  

Achieving our Purpose:  

We use a combination of rights-based sustainable development 

programs, public education, campaigns, advocacy, and humanitarian 

assistance in disasters and conflicts. We challenge the structural causes 

of the injustice of poverty, and work with allies and partners locally and 

globally. 



Εργαλεία Εξεφρεςθσ Πόρων 

Coca Cola Hellenic 

Το όραμα τθσ εταιρίασ μασ είναι να γίνουμε «Ο αδιαμφιςβιτθτοσ 

θγζτθσ κάκε αγοράσ ςτθν οποία δραςτθριοποιοφμαςτε» 

Θ αποςτολή μασ είναι να: 

• δροςίηουμε τουσ καταναλωτζσ μασ  

• ςυνεργαηόμαςτε με τουσ πελάτεσ μασ  

• ανταμείβουμε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ με τθν επιχειρθματικι 

μασ δραςτθριότθτα  

• ςυμβάλλουμε ςτθν αναβάκμιςθ τθσ ηωισ των τοπικϊν κοινωνιϊν 



Εργαλεία Εξεφρεςθσ Πόρων 

ΕΛΤΑ 

Όραμα: Ο Θγζτθσ Ράροχοσ καινοτόμων φυςικϊν και θλεκτρονικϊν 

ταχυδρομικϊν και ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τον Ρολίτθ και τισ 

επιχειριςεισ, με αςφάλεια, ταχφτθτα και αξιοπιςτία ςε όλθ τθ χϊρα. 

Αποςτολή: 

Θ παροχι καινοτόμων ταχυδρομικϊν, χρθματοοικονομικϊν και 

ψθφιακϊν υπθρεςιϊν με υψθλι ποιότθτα και υπευκυνότθτα,  

διατθρϊντασ διαχρονικι ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ με τον Ρελάτθ και με 

τρόπο που ανταποκρίνεται αποτελεςματικά και αποδοτικά ςτισ 

απαιτιςεισ τθσ νζασ ψθφιακισ εποχισ. 



Εργαλεία Εξεφρεςθσ Πόρων 

WWF Ελλάσ 

Αποςτολι του WWF είναι να ςταματιςει τθν υποβάκμιςθ τοφ φυςικοφ 

περιβάλλοντοσ και να οικοδομιςει ζνα μζλλον, ςτο οποίο οι άνκρωποι 

κα ηουν ςε αρμονία με τθ φφςθ, μζςα από: 

• τθ διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ του πλανιτθ 

• τθ βιϊςιμθ χριςθ ανανεϊςιμων φυςικϊν πόρων 

• τθ μείωςθ τθσ ρφπανςθσ και τθσ ςπάταλθσ ςτθν κατανάλωςθ 

WWF US 

WWF's mission is to conserve nature and reduce the most pressing 

threats to the diversity of life on Earth. Our vision is to build a future in 

which people live in harmony with nature. 



Σχεδιαςμόσ Εξεφρεςθσ Πόρων 

Ρθγζσ Χρθματοδότθςθσ για ΜΚΟ 

• Ειςφορζσ από ιδιϊτεσ (μζλθ/υποςτθρικτζσ) 

• Υψθλοί δωρθτζσ 

• Δωρεζσ ςε είδοσ, παροχι υπθρεςιϊν και πϊλθςθ ειδϊν 

• Διοργάνωςθ εκδθλϊςεων 

• Ιδιωτικοί φορείσ - Επιχειριςεισ 

• Κοινωφελι Ιδρφματα 

• Θεςμικοί φορείσ  και Ευρωπαϊκά προγράμματα 

• Ευρωπαϊκόσ Οικονομικόσ Χϊροσ 

 



Σχεδιαςμόσ Εξεφρεςθσ Πόρων 

Βαςικζσ αρχζσ χρθματοδότθςθσ 

• Καλι ςχζςθ κόςτουσ-απόδοςθσ (Return On Investment) 

• Κοςτίηει πάντα λιγότερο να κρατιςεισ δωρθτζσ κοντά ςου από το να 

βρεισ νζουσ - Retention Vs Recruitment  

• Focus & test! 

• Ξεκάκαρθ επικοινωνία (και ςτρατθγικι) 

• Δικτφωςθ και δθμιουργία κετικοφ δθμόςιου προφίλ 

• Αν δεν ρωτιςεισ, δεν κα πάρεισ 

• Αν πάρεισ, δεν κα αμελιςεισ να ευχαριςτιςεισ! 



Πθγζσ χρθματοδότθςθσ 

Ιδιϊτεσ   

• Μια κρίςιμθ μάηα που δίνει δφναμθ ςτθ φωνι μιασ οργάνωςθσ 

• Μικρζσ ςυνειςφορζσ από πολλοφσ = Ανεξαρτθςία 

• Χτίςιμο ςχζςθσ, Εμπιςτοςφνθ 

• Τακτικζσ ςυνδρομζσ (μζλθ/υποςτθρικτζσ) 

• Ζκτακτεσ ειςφορζσ  

 



Πθγζσ χρθματοδότθςθσ 

Ιδιϊτεσ   

Στρατολόγθςθ υποςτθρικτϊν και μζκοδοι προςζγγιςθσ: 

I. Face-to-face, Door-to-door  

II. Επιςτολι-ζκκλθςθ ταχυδρομικά ι μζςω email 

III. Τθλζφωνο 

IV. Ράγια πλθρωμι (διατιρθςθ δικαιϊματοσ διακοπισ) 

V. Δυνατότθτα εγγραφισ (& ανανζωςθσ ςυνδρομισ) ςε όλο το 

επικοινωνιακό υλικό οργάνωςθσ 

VI. Λίςτεσ  

VII. Online fundraising (mobile FR, social media) 



Πθγζσ χρθματοδότθςθσ 

Ενδεικτικά «προνόμια» και εργαλεία «καλλιζργειασ» ιδιωτϊν: 

• Εγγραφι - φάκελοσ καλωςορίςματοσ  

• Ετιςιοσ απολογιςμόσ δράςθσ 

• Ειδικζσ ενθμερωτικζσ εκδόςεισ  

• Τακτικι θλεκτρονικι ενθμζρωςθ με νζα 

• Ρροςκλιςεισ για εκδθλϊςεισ και εκελοντικζσ δράςεισ. 

• Εκκλιςεισ για υπογραφζσ  

• Βεβαίωςθ καταβολισ δωρεάσ για φορολογικοφσ λόγουσ 

• Ζκπτωςθ ςε προϊόντα/είδθ  

• Δϊρο π.χ. επιτραπζηιο θμερολόγιο  

 



Πθγζσ χρθματοδότθςθσ 

Υψηλοί Δωρητζσ: 

• Διεκνϊσ το 80% των πόρων των ΜΚΟ προζρχονται από 20% των 

δωρθτϊν 

• Δωρεά:  προςφορά χωρίσ αναμονι κζρδουσ, αποδοχι από ΔΣ 

• Τεράςτιο ROI 

• Ρροςωπικι και εμπιςτευτικι ςχζςθ, μεγάλοσ βακμόσ εμπλοκισ  

• Πχι ανταποδοτικά οφζλθ, όχι ‘χορθγικι’ δζςμευςθ  

• Δικτφωςθ και προςζγγιςθ με εμπλοκι μελϊν ΔΣ, ςυμβουλευτικισ 

επιτροπισ, εκελοντϊν δικτφωςθσ 

• Ρικανότθτα δεςμευμζνθσ δωρεάσ βάςει πρόταςθσ χρθματοδότθςθσ 

• Απολογιςμόσ και διεφρυνςθ κφκλου καλλιζργειασ υποψθφίων 

 



Πθγζσ χρθματοδότθςθσ 

Υψηλοί Δωρητζσ: 

• Κριτιρια – τι ςυνιςτά ΥΔ 

• Λίςτα υποψθφίων 

• Πχι διάςθμοι πλοφςιοι!!! 

• Άτομα που ζχουν τθν ικανότθτα να ςυνειςφζρουν μεγάλεσ δωρεζσ, 

ζχουν το ενδιαφζρον και τθ ςφνδεςθ με τθν οργάνωςθ 

• Δθμιουργία προφίλ κι εμπιςτευτικό αρχείο με προςωπικά δεδομζνα, 

ςτοιχεία επικοινωνίασ, χρθματοδοτικζσ ςυνικειεσ, ενδιαφζροντα, 

επικυμίεσ ι προτάςεισ 

• Αποδοχι, κριτιρια, ανωνυμία 



Πθγζσ χρθματοδότθςθσ 

Κληροδότημα: 

• Θ ζςχατθ δωρεά 

• WWF Ιταλίασ – γραφεία ςτθ ϊμθ προιλκαν από κλθροδότθμα 

• Δυςκολία διαχείριςθσ ςε ακίνθτα  

• Αφορά όλουσ τουσ δωρθτζσ, όχι μονάχα τουσ υψθλοφσ!  

• Μεγάλο ROI (επζνδυςθ επικοινωνίασ κ δθμοςιοποίθςθσ) 

• Ευαίςκθτο κζμα ςτθν ελλθνικι κοινωνία 

• Ρροςωπικι ςχζςθ , προςεκτικι διαχείριςθ, μεγάλοσ βακμόσ 

εμπιςτευτικότθτασ και διακριτικότθτασ  

• Θ επικοινωνία γίνεται προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ και κυρίωσ 

περιορίηεται θλικιακά εάν γίνεται ςτοχευμζνα  

• «Μαρτυρία» Testimonial 



Πθγζσ χρθματοδότθςθσ 

 
 
 
The Donor Pyramid 



Πθγζσ χρθματοδότθςθσ 

Δωρεζσ ςε είδοσ, παροχή υπηρεςιϊν και πϊληςη ειδϊν 

• Δωρεζσ ςε είδοσ, λζμε ΝΑΙ! Σιγουριά επζνδυςθσ και διαφάνεια 

• Ανακοφφιςθ πλθγζντων, άμεςθ προςφορά 

• Στθ Β. Ευρϊπθ ζςοδα από εμπόριο αγακϊν και υπθρεςιϊν 

ξεπερνοφν το μιςό!* 

• Ανεξαρτθςία, ςτθν Ελλάδα όχι βιωςιμότθτα 

• Μείωςθ γραφειοκρατίασ και χρονοβόρων αναφορϊν  

• Νομικά και φορολογικά ηθτιματα, αρχικι επζνδυςθ μεγάλθ 

• Διάκεςθ πόρων, προβλιματα cashflow 

 



Πθγζσ χρθματοδότθςθσ 

Διοργάνωςη εκδηλϊςεων 

1. Στόχοσ – γιατί? 

2. Ρότε? 

3. Ρου? 

4. Ρρόγραμμα και ‘χαρακτιρασ’ εκδιλωςθσ 

5. Ρροςκλιςεισ – εκτφπωςθ κ αποςτολι 

6. Ανάρτθςθ ςε ιςτοςελίδα (δθμόςιου χαρακτιρα ι κλειςτοφ?) 

7. Εξαςφάλιςθ εξοπλιςμοφ 

8. Catering 



Πθγζσ χρθματοδότθςθσ 

Διοργάνωςη εκδηλϊςεων 

9. Επιβεβαίωςθ ςυμμετοχισ (!) 

10. Κράτθςθ δωματίων για επίςθμουσ προςκεκλθμζνουσ 

11. Ραραγωγι ενθμερωτικοφ υλικοφ 

12. Εκτφπωςθ λίςτασ ςυμμετεχόντων 

13. Ρροετοιμαςία φακζλων προςκεκλθμζνων/δθμοςιογράφων 

14. Κατανομι ρόλων ςτελεχϊν και εκελοντϊν 

15. Δελτίο τφπου κ επικοινωνία με δθμοςιογράφουσ 

16. ‘Ντφςιμο’ χϊρου 

17. Φωτογραφικό υλικό και βιντεοςκόπθςθ! 

18. Ευχαριςτίεσ και follow up 

 



Πθγζσ χρθματοδότθςθσ 

Επιχειρήςεισ 

Χορηγίεσ 

Θ υποςτιριξθ με χριματα, προϊόντα, υπθρεςίεσ που μποροφν να 

αποτιμθκοφν οικονομικά από το χορθγό προσ το χορθγοφμενο φορζα, 

ϊςτε να κεφαλαιοποιιςει «μετριςιμα» οφζλθ, πχ θ προβολι του 

εταιρικοφ ονόματοσ, των προϊόντων και των υπθρεςιϊν του.  

Εταιρική Κοινωνική Ευθφνη 

Θ οικειοκελισ δζςμευςθ επιχειριςεων για ζνταξθ κοινωνικϊν και 

περιβαλλοντικϊν δράςεων ςτισ επιχειρθματικζσ τουσ πρακτικζσ 



Πθγζσ χρθματοδότθςθσ 

Επιχειρήςεισ 

• Στρατθγικι ςυνεργαςίασ – αυςτθρό πλαίςιο 

• Due Diligence – πλθροφορίεσ για τθν επιχείρθςθ, θκικι 

ςυμπεριφορά, ιςτορικό ςυνεργαςιϊν, «φιμθ» κοκ 

• Είδοσ κ ζκταςθ επικοινωνιακισ εκςτρατείασ 

• Ανταποδοτικι προβολι 

• Οικονομικά και ανταποδοτικά οφζλθ 

• Στόχοσ κ διάρκεια ςυνζργειασ 

• Δεςμεφςεισ και ςφνταξθ μνθμονίου ςυνεργαςίασ 



Πθγζσ χρθματοδότθςθσ 

Κοινωφελή Ιδρφματα 

• Ελλθνικά και εξωτερικοφ 

• Ενδελεχισ ζρευνα κακϊσ αφορά πολφ δουλειά 

• Διερεφνθςθ ςτουσ ςκοποφσ και τουσ πυλϊνεσ χρθματοδότθςθσ 

• Συνάντθςθ γνωριμίασ εάν είναι δυνατό! 

• Ιςτορικό χρθματοδοτιςεων, ετιςιοσ απολογιςμόσ, διερεφνθςθ με 

άλλουσ δωρεολιπτεσ 

 



Πθγζσ χρθματοδότθςθσ 

Κοινωφελή Ιδρφματα 

• Τυποποιθμζνεσ διαδικαςίεσ υποβολισ προτάςεων και 

παρακολοφκθςθσ ζργου 

• Θμερομθνίεσ υποβολισ κ ςυγκεκριμζνθ φόρμα/αίτθςθ 

• Διαδικαςίεσ και δικαιολογθτικά 

• Χρθματοδοτοφμενεσ δράςεισ  

• Μεγάλα διεκνι ιδρφματα δεν δζχονται πάντα προτάςεισ παρά με 

ςφςταςθ 

• Ράντα επιηθτοφμε κάποια επικοινωνία πριν τθν υποβολι! 

 

 



Πθγζσ χρθματοδότθςθσ 

Σφνταξη προτάςεων 

• Ρερίλθψθ 

• Ειςαγωγι και Ιςτορικό οργάνωςθσ 

• Το πρόβλθμα 

• Θ λφςθ που προςφζρουμε με τθν προτεινόμενθ δράςθ 

• Δείκτεσ προόδου 

• Ρροχπολογιςμόσ 

• Βιωςιμότθτα και ςυνζχεια παρζμβαςθσ/ζργου 



Σχεδιαςμόσ Εξεφρεςθσ Πόρων 

άλλα 

• Ρολιτικι αποδοχισ δωρεϊν 

• Αναγνϊριςθ και ευχαριςτίεσ 

• Λογοδοςία 

• Διαφάνεια (ςε όλα τα ςτάδια διαχείριςθσ και αποδοχισ τθσ δωρεάσ) 

• Επικοινωνία (ιςτοςελίδα, ετιςιοσ απολογιςμόσ ςε ζντυπθ ι 

θλεκτρονικι ζκδοςθ  κλπ) 

 



• Επειδι χρθςιμοποιεί τουσ πόρουσ και τθν εμπιςτοςφνθ που τθσ 
προςφζρουν 

• Διότι το δικαίωμά τθσ να αναλαμβάνει δράςεισ που επθρεάηουν τρίτα 
μζρθ, δεν είναι αυτονόθτο  

• Διότι, ςυχνά, αξιοποιεί δθμόςιουσ πόρουσ και/ι υποκακιςτά τθν 
πολιτεία χωρίσ να υπόκειται ςε ευρφ δθμοκρατικό ζλεγχο 

• Διότι εμπλζκεται ςε ςυνεργαςίεσ και/ι ςυγκροφςεισ οι οποίεσ πολφ 
ςυχνά είναι τρωτζσ ςτθν διαφκορά 

 
 

Λογοδοςία και Διαφάνεια 



«Δεν νοείται απόλυτα υπόλογοσ οργανιςμόσ, υπάρχει όμωσ 
ζνα ςυγκεκριμζνο όριο λογοδοςίασ κάτω από το οποίο οι 
πιθανότητεσ εκδήλωςησ κακών πρακτικών αυξάνουν 
ςημαντικά» (Edwards and Hulme, 1996) 

Λογοδοςία και Διαφάνεια 


