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Όροι και Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Στο Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης του Social Dynamo (Φεβρουάριος - Σεπτέμβριος 2021) 
 
Άρθρο 1: Στόχευση του Προγράμματος Ενδυνάμωσης  
 
Το Social Dynamo είναι μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη, που στοχεύει στην 
ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών, με άξονες την επιμόρφωση, την επαγγελματική 
υποστήριξη και τη δικτύωση. Στρατηγικοί εταίροι του Social Dynamo είναι οι Δήμος Αθηναίων και ο 
Δήμος Θεσσαλονίκης. 
 
Το Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης του Social Dynamo (εφεξής καλούμενο και ως «Πρόγραμμα») 

απευθύνεται σε οργανώσεις με νομική μορφή και σε άτυπες ομάδες της κοινωνίας των πολιτών της 

Ελλάδας που επιθυμούν να λάβουν υποστήριξη στα επόμενα στάδια της μη κερδοσκοπικής 

πρωτοβουλίας/οργάνωσής τους και στην μεγιστοποίηση του αντικτύπου τους. Για το διάστημα 

Φεβρουάριος – Σεπτέμβριος 2021 το Πρόγραμμα θα εστιάσει σε περιβαλλοντικές ομάδες και 

πρωτοβουλίες, και σχεδιάζεται και υλοποιείται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη με την υποστήριξη του 

Cyclades Preservation Fund και του Ionian Environment Foundation. 

 
Συγκεκριμένα, σε κάθε οργάνωση/ομάδα της κοινωνίας των πολιτών που θα ενταχθεί στο 
Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης του Social Dynamo θα παρέχεται δωρεάν για 6 μήνες (Φεβρουάριος-
Σεπτέμβριος 2021):  
 
- επιμόρφωση, μέσω της συμμετοχής σε σεμινάρια και εργαστήρια που άπτονται της εσωτερικής 
εύρυθμης λειτουργίας μη κυβερνητικών οργανώσεων, 
- εξειδικευμένα σεμινάρια σχετικά με τη διαχείριση περιβαλλοντικών προκλήσεων και την αειφορία 
- επαγγελματική υποστήριξη, μέσω υπηρεσιών συμβουλευτικής από έμπειρους επαγγελματίες και  
- ευκαιρίες δικτύωσης 
 
Οι δραστηριότητες ενδυνάμωσης θα υλοποιηθούν διαδικτυακά. Στην περίπτωση που οι 
υγειονομικές συνθήκες που σχετίζονται με την εξάπλωση του COVID-19 το επιτρέψουν, το Social 
Dynamo θα προσφέρει και κάποιες από τις υπηρεσίες του δια ζώσης.   
 
 
Άρθρο 2: Επιλέξιμες Ομάδες και Οργανώσεις 

Για το διάστημα Φεβρουάριος-Σεπτέμβριος 2021 το Πρόγραμμα απευθύνεται σε οργανώσεις και 

άτυπες ομάδες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της 

αειφορίας. Σκοπός αυτής της θεματικής εξειδίκευσης ανά κύκλο λειτουργίας του Προγράμματος, 

είναι να ενθαρρύνεται η ενδυνάμωση δεξιοτήτων και η ανάδειξη πρωτοβουλιών από όλο το φάσμα 

δραστηριότητας του μη κερδοσκοπικού τομέα, όπως επίσης να προωθείται η πολυφωνία και οι 

διαθεματικές συνέργειες.  

 
Επιλέξιμοι υποψήφιοι για συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι:  
 

https://cycladespreservationfund.org/
https://www.ionianenvironment.org/
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α) υφιστάμενα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα την Ελλάδα (σωματεία, 
ιδρύματα, σύλλογοι, ΑΜΚΕ κ.ο.κ.), καθώς και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις με κοινωφελή 
δράση.  
 
β) άτυπες ομάδες πολιτών με κοινωφελή δράση στην Ελλάδα. 
Δεν είναι επιλέξιμες οργανώσεις / ομάδες που εξαρτώνται από το Δημόσιο και από Ν.Π.Δ.Δ. και 
οργανώσεις / ομάδες που η δράση τους έχει θρησκευτικό ή πολιτικό χαρακτήρα.  
 
Άρθρο 3: Διαδικασία επιλογής 
 
Η επιλογή των συμμετεχουσών στο πρόγραμμα οργανώσεων/ομάδων θα γίνει μέσω της παρούσας 
ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν 
ηλεκτρονικά συμπληρωμένη την φόρμα της αίτησης που θα βρουν στο κείμενο της πρόσκλησης.  
 
Η αξιολόγηση των εμπρόθεσμων αιτήσεων θα γίνει από Επιτροπή Επιλογής, η οποία θα αποτελείται 
από στελέχη του Ιδρύματος Μποδοσάκη, του Cyclades Preservation Fund και του Ionian 
Environment Foundation. Τα στάδια αξιολόγησης έχουν ως ακολούθως: 
  
1ο Στάδιο: Οι αιτήσεις θα εξετάζονται ως προς την επιλεξιμότητα των υποψηφίων οργανώσεων/ 
ομάδων.  
2ο Στάδιο: Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται από Επιτροπή Επιλογής, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, 
τα οποία είναι τα ακόλουθα: 
 
1. Ο δυνητικός κοινωνικός / περιβαλλοντικός αντίκτυπος της δράσης της υποψηφίου.  

2. Η δυνατότητα της υποψηφίου να αποκομίσει σημαντικά οφέλη από το Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης 

 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα προβεί στην επιλογή των οργανώσεων/ομάδων και θα γνωστοποιήσει 
τα αποτελέσματα στις επιλεγείσες από αυτές.  
 
Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής οι επιλεγείσες οργανώσεις/ομάδες θα κληθούν 

να στείλουν στο Social Dynamo το καταστατικό τους και οι άτυπες ομάδες να συμπληρώσουν τη 

Δήλωση Συγκρότησης Άτυπης Ομάδας σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. Παράρτημα 2).  

 
Δεν προβλέπεται διαδικασία ενστάσεων και δεν δημοσιοποιούνται οι αξιολογήσεις των αιτήσεων.  
Διευκρινίσεις για την αξιολόγηση αιτήσεων θα δίδονται κατόπιν έγγραφης αίτησης της αντίστοιχης 
υποψηφίας.  
 
 
 
Άρθρο 4: Παρεχόμενες Υπηρεσίες από το Social Dynamo 
 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Social Dynamo είναι οι εξής:  
 
α) Διαδικτυακός τόπος (ηλεκτρονικό portal):  
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Το Social Dynamo έχει τον δικό του ιστότοπο, ο οποίος διασυνδέεται με την πλατφόρμα 
ηλεκτρονικής επιμόρφωσης www.ngodynamo.gr που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Ενδυνάμωσης ΜΚΟ των EEA Grants.  
 
β) Δραστηριότητες ενδυνάμωσης: 
 
Οι συμμετέχουσες οργανώσεις/ομάδες υποστηρίζονται από ένα πολυεπίπεδο πακέτο 
δραστηριοτήτων ενδυνάμωσης ικανοτήτων (capacity building), με άξονες την επιμόρφωση, την 
επαγγελματική υποστήριξη και τη δικτύωση (περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 1). 
  
Οι δραστηριότητες αυτές παρέχονται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη και από το πλούσιο δίκτυο 
συνεργατών διαφόρων ειδικοτήτων του Social Dynamo, που μεταδίδουν διεθνείς και εγχώριες καλές 
πρακτικές στις οργανώσεις και ομάδες.  
  
 
Άρθρο 5: Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα  
 
 
α) Η συμμετέχουσα στο Πρόγραμμα οργάνωση/ομάδα καλείται να ολοκληρώσει ηλεκτρονικά - βάσει 
συγκεκριμένου ερωτηματολογίου -, μια διαδικασία χαρτογράφησης ικανοτήτων στην αρχή και το 
τέλος του εξάμηνου Προγράμματος. Επίσης, καλείται να συμμετάσχει σε μια αρχική διαδικτυακή 
ενημερωτική συνάντηση (kick-off meeting), που σκοπό έχει να επικοινωνήσει τη διάρθρωση του 
προγράμματος.  
 
β) Η συμμετέχουσα στο Πρόγραμμα οργάνωση/ομάδα υποχρεούται να ορίσει ένα μέλος της ως 
Υπεύθυνο Επικοινωνίας με το Social Dynamo.  
 
γ) Στις δραστηριότητες και υπηρεσίες του Social Dynamo μπορούν να συμμετέχουν οποιαδήποτε 
μέλη της οργάνωσης/ομάδας, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα θέσεων. 
 
δ) Η συμμετέχουσα οργάνωση/ομάδα μπορεί να ανακοινώνει την ένταξη - συμμετοχή της στο 
Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης του Social Dynamo για λόγους προβολής της.  
 
ε) Η συμμετέχουσα οργάνωση/ομάδα οφείλει να μνημονεύει στον ιστότοπό της τη συμμετοχή της 
στο Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης του Social Dynamo του Ιδρύματος Μποδοσάκη και να αναρτήσει το 
λογότυπο του Social Dynamo, μέσω του οποίου θα παραπέμπει στον ιστότοπο αυτού 
(www.socialdynamo.gr). 
 
στ)Τήρηση όρων εμπιστευτικότητας, σεβασμός προσωπικών δεδομένων και πνευματικών 
δικαιωμάτων:  
 
Η συμμετέχουσα οργάνωση/ομάδα αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην παραβιάζει με δικές της 
ενέργειες ή παραλείψεις, είτε μέσω ενεργειών ή παραλείψεων τρίτων που συνδέονται με αυτήν, τα 
δικαιώματα της εμπιστευτικότητας, της προστασίας προσωπικών δεδομένων, της πνευματικής 
ιδιοκτησίας του Ιδρύματος Μποδοσάκη και όλων των σχετιζόμενων συνεργατών, επί του  
 
 
 

http://www.socialdynamo.gr/
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επιμορφωτικού υλικού, των κοινωφελών σχεδίων, των ιδεών, των πρωτοβουλιών, καθώς και των 
δράσεων άλλων συμμετεχουσών οργανώσεων/ομάδων.  
 
ζ) Συγκατάθεση για τήρηση και χρήση προσωπικών δεδομένων και εμφάνιση σε οπτικοακουστικό 
υλικό: 
Τα δηλωμένα μέλη κάθε οργάνωσης/ομάδας θα παρέχουν με ρητή ατομική τους δήλωση στο 
Ίδρυμα Μποδοσάκη τη συγκατάθεσή τους για τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους 
δεδομένων, όπως αυτά υποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής της συμμετέχουσας  ομάδας στο 
Πρόγραμμα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δημιουργία αρχείου του 
Προγράμματος,  καθώς και τη συγκατάθεσή τους για την κοινοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας 
τους, όπως αυτά αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, στα μέλη των υπόλοιπων 
συμμετεχουσών ομάδων, για λόγους δικτύωσης. 
 
Τα δηλωμένα μέλη της κάθε συμμετέχουσας οργάνωσης/ομάδας συναινούν επίσης στη χρήση 
οπτικοακουστικού υλικού στο οποίο απεικονίζονται, για λόγους προβολής του Προγράμματος. 
 
η) Καλόπιστη συμπεριφορά της συμμετέχουσας οργάνωσης/ομάδας – ευθύνη για ζημίες:  
Η συμμετέχουσα οργάνωση/ομάδα αναλαμβάνει την ευθύνη να ενεργεί καλόπιστα, να επιδεικνύει 
συνεργατικό και εποικοδομητικό πνεύμα και να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την 
πραγματοποίηση του δικού της σκοπού συμμετοχής και των σκοπών του Social Dynamo.  
Η συμμετέχουσα ομάδα είναι υπεύθυνη έναντι του Ιδρύματος Μποδοσάκη για κάθε ζημία που 
προκαλεί υπαιτίως.  
 
ι) Υποχρέωση ενημέρωσης:  
Η συμμετέχουσα οργάνωση/ομάδα οφείλει να ενημερώσει το Social Dynamo σε περίπτωση που 
συστήσει οργάνωση για την υλοποίηση της ιδέας και των στόχων της, αποστέλλοντας ταυτόχρονα 
τα συστατικά της έγγραφα. Οφείλει επίσης να διοικεί και να διαχειρίζεται την οργάνωση που θα 
συστήσει σύμφωνα με το νόμο και με τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής διοίκησης και λιτής 
διαχείρισης, της διαφάνειας και της λογοδοσίας, για την εξασφάλιση της μέγιστης κοινωφελούς 
αποτελεσματικότητας του έργου της.  
 
ια) Αποποίηση ευθύνης για απόψεις οργανώσεων/ομάδων:  
Οι απόψεις που θα διατυπωθούν σε οποιοδήποτε μέσο, έγγραφο και ηλεκτρονικό, από τις 
συμμετέχουσες οργανώσεις/ομάδες στο Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης, αντιπροσωπεύουν τις απόψεις 
της έκαστης οργάνωσης ή τις προσωπικές απόψεις των μελών αυτής και σε καμία περίπτωση δεν 
αντιπροσωπεύουν ή εκφράζουν την θέση του Social Dynamo του Ιδρύματος Μποδοσάκη. 
Ως εκ τούτου το Ίδρυμα Μποδοσάκη  δεν φέρει καμία ευθύνη για τις δηλώσεις, τη γνώμη και τις 
απόψεις των συμμετεχουσών στο Πρόγραμμα οργανώσεων/ομάδων.  
 
 
Άρθρο 7: Διακοπή, Λήξη και ανανέωση της συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης  
 
Το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο του 2021. 
Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων της συμμετέχουσας οργάνωσης/ομάδας, όπως αυτές 

περιγράφονται στους παρόντες όρους, το Ίδρυμα Μποδοσάκη δικαιούται να διακόψει προσωρινά ή 

μόνιμα τη συμμετοχή της ομάδας στο Πρόγραμμα. Επιπλέον, η συμμετέχουσα οργάνωση/ομάδα 

οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια δυσφημιστική για το Social Dynamo ή το Ίδρυμα Μποδοσάκη,  
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τις άλλες συμμετέχουσες οργανώσεις/ομάδες και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 

σχετίζεται ή συνεργάζεται με το Social Dynamo. 

 

 
Παράρτημα 1: Περιγραφή των δραστηριοτήτων ενδυνάμωσης  
 
Το Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης του Social Dynamo απευθύνεται σε περιβαλλοντικές οργανώσεις και 
άτυπες ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, που επιθυμούν να λάβουν υποστήριξη στα επόμενα 
στάδια της μη κερδοσκοπικής πρωτοβουλίας/οργάνωσής τους και στην μεγιστοποίηση του 
αντικτύπου τους.  
 
α) Οι υποχρεωτικές δραστηριότητες ενδυνάμωσης είναι οι ακόλουθες:  
 

i) Συμμετοχή σε μία διαδικασία χαρτογράφησης των δεξιοτήτων της ομάδας στην αρχή αλλά 
και στο τέλος της περιόδου συμμετοχής της στο Πρόγραμμα, ώστε να καταγράφεται η 
πρόοδός της.  

ii) Συμμετοχή σε μια αρχική διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση (kick-off meeting).   

 

 
β) Οι προαιρετικές δραστηριότητες και υπηρεσίες ενδυνάμωσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:  
 

i) Συμμετοχή σε ένα ευρύ φάσμα επιμορφωτικών δραστηριοτήτων. Αναλυτικές 
πληροφορίες για τα μηνιαία σεμινάρια θα περιλαμβάνονται στο μηνιαίο newsletter του 
Social Dynamo το οποίο αποστέλλεται στη αρχή κάθε μήνα, όπως επίσης και στο 
ημερολόγιο εκδηλώσεων της ιστοσελίδας του. Οι επιμορφωτικές δραστηριότητες 
περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις εξής ενότητες: 

Φεβρουάριος:  

Εξειδικευμένη εκπαίδευση: Βιώσιμη Διαχείριση Αποβλήτων  & Ανακύκλωση 

Μάρτιος:   

Όραμα-Αποστολή-Στόχοι-Αξίες μιας Οργάνωσης 

Εξειδικευμένη εκπαίδευση: Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος 

Απρίλιος:  

Βασικές αρχές Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Εθελοντών 

Εξειδικευμένη εκπαίδευση: Προστασία και αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος, τοπίου και 

οικοσυστημάτων 

Μάιος:  

Επικοινωνία - Ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής & διαδικτυακή επικοινωνία 
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Εξειδικευμένη εκπαίδευση: Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής 

Ιούνιος:  

Οικονομική βιωσιμότητα & εξεύρεση πόρων 

Ιούλιος:  

Διαχείριση Έργου & Μέτρηση Αντικτύπου 

Σεπτέμβριος:  

Σχεδιασμός Εκστρατείας, Άσκηση Συνηγορίας & Δημιουργία Δικτύων 

 
ii) Χρήση της πλατφόρμας e-learning www.ngodynamo.gr, η οποία προσφέρει πρόσβαση σε 
επιμορφωτικό υλικό, βιντεοσκοπημένα σεμινάρια και βιβλιοθήκη με χρήσιμες πηγές πληροφοριών.  
 
iii) Πρόσβαση σε συμβουλευτική υποστήριξη. Το Social Dynamo παρέχει συμβουλευτική σε ένα 
ευρύ φάσμα θεματικών, στο πλαίσιο της οποίας εμπειρογνώμονες είναι διαθέσιμοι συγκεκριμένες 
μέρες και ώρες κάθε μήνα και υποδέχονται κατόπιν ραντεβού ομάδες και οργανώσεις που θέλουν 
να τους απευθύνουν ερωτήματα στο πεδίο ειδικότητάς τους. Μεταξύ άλλων, οι συμβουλευτικές 
υπηρεσίες αφορούν νομικά θέματα, θέματα λογιστικά και φοροτεχνικά, και θέματα επικοινωνιακής 
πολιτικής. 
 
iv) Ευκαιρίες δικτύωσης: Μέσα από μηνιαίες συναντήσεις του οικοσυστήματος (community 
meetups) που διοργανώνει το Social Dynamo, οι συμμετέχουσες οργανώσεις θα έχουν την ευκαιρία 
να ανταλλάσσουν γνώσεις και καλές πρακτικές. Θεματικές συναντήσεις μπορούν επίσης να 
διοργανωθούν με τη συμμετοχή και άλλων εμπλεκόμενων μερών, όπως πιθανοί χρηματοδότες, 
εκπαιδευτικοί και δημόσιοι φορείς. 
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Παράρτημα 2:  
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
 

Στην …………………..., σήμερα την …..…-………..…-2021,  

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

(Ονοματεπώνυμο, ονόματα πατρός και μητρός, διεύθυνση κατοικίας, ΑΔΤ, ΑΦΜ, επάγγελμα),  

1. …………………………………………………….…………………………… 

2. …………………………………………………….…………………………… 

3. ……………………………………………………. …………………………… 

4. …………………………………………………….……………………….…… 

5. …………………………………………………….………………………….… 

κ.ο.κ. 

Δηλώνουμε ότι έχουμε συστήσει την άτυπη ομάδα με τον τίτλο «…………………………………». 

Εκπρόσωπο της άτυπης ομάδας μας ορίζουμε τον (πλήρη στοιχεία) ………………………………. 

Σκοπός και Τομείς δραστηριότητας της ομάδας μας είναι ……………………………….……………... 

Γεωγραφική εμβέλεια των δράσεών μας είναι ………………………………………………………………..  

Η παρούσα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφα των Α.Δ.Τ. όλων μας και θα χρησιμοποιηθεί για την υποβολή 

αίτησης συμμετοχής της άτυπης ομάδας μας στο Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης του Social Dynamo του 

Ιδρύματος Μποδοσάκη(Φεβρουάριος-Σεπτέμβριος 2021)   

Ο εκπρόσωπος της άτυπης ομάδας εξουσιοδοτείται με την παρούσα από όλους εμάς να μας εκπροσωπεί 

όλους ως μέλη της άτυπης ομάδας, να υποβάλει την ως άνω αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα 

Ενδυνάμωσης του Social Dynamo του Ιδρύματος Μποδοσάκη (Φεβρουάριος-Σεπτέμβριος 2021)   και 

ορίζεται αντίκλητός μας. Προς αυτόν θα απευθύνεται κάθε αλληλογραφία που αφορά την ομάδα και τα μέλη 

της, όσον αφορά την συμμετοχή μας στο ως άνω Πρόγραμμα.  

Τα Μέλη της άτυπης ομάδας 

               Ονοματεπώνυμο                                                                Υπογραφή  

1. …………………………………………………….                     …………………………… 

2. …………………………………………………….                     …………………………… 

3. …………………………………………………….                    …………………………… 

4. …………………………………………………….                     …………………………… 

5. …………………………………………………….                     …………………………… 

κ.ο.κ. 


