Θέματα Aνάπτυξης Iκανοτήτων
Webinar για τους φορείς υλοποίησης έργων
του Active citizens fund
Δευτέρα 11 Μαΐου 2020

Εισαγωγή
Η ανάπτυξη των ικανοτήτων (capacity building) των ΜΚΟ ορίζεται ως:
«η διαδικασία ενδυνάμωσης μιας οργάνωσης, με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας
και του κοινωνικού της αντικτύπου, την επίτευξη των στόχων της και την ενίσχυση της
βιωσιμότητάς της σε βάθος χρόνου».
Το πρόγραμμα ACF θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη ικανοτήτων των φορέων υλοποίησης μέσω:
α) των Δράσεων Ανάπτυξης Ικανοτήτων των έργων (Capacity Building Component - CBC)
και β) του Προγράμματος Ανάπτυξης Ικανοτήτων που οργανώνεται από τον Διαχειριστή
Επιχορήγησης και που προσφέρεται δωρεάν στους φορείς υλοποίησης έργων, μέσω του Social
Dynamo του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Στόχοι του webinar
1.

Να εξηγηθεί η διαδικασία συμπλήρωσης του «Χάρτη Ικανοτήτων» - υποχρεωτική για
όλους τους φορείς υλοποίησης έργων

2.

Να παρουσιαστούν πληροφορίες σχετικές με το CBC

3.

Να παρουσιαστεί το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων

4.

Nα γνωρίσετε την ομάδα του Social Dynamo

Θα απαντηθούν και οι ερωτήσεις σας σχετικά με θέματα ανάπτυξης ικανοτήτων.

1. Συμπλήρωση του «Χάρτη Ικανοτήτων»
•

Όπως προβλέπεται και στη σύμβασή σας, κάθε φορέας υλοποίησης έργου πρέπει να
συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης με τίτλο «Χάρτης Ικανοτήτων», στην αρχή της
υλοποίησης του έργου.

• Η διαδικασία αυτή βοηθά τις οργανώσεις να κατανοήσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους
όσον αφορά την οργανωσιακή τους ανάπτυξη. Επαναλαμβάνεται και στο τέλος του έργου,
προκειμένου να μετρηθεί η εξέλιξη που σημειώθηκε στο μεσοδιάστημα.
• Πρόκειται για ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο πολλαπλής επιλογής το οποίο αφορά διάφορες
πτυχές της οργανωσιακής ανάπτυξης κάθε οργανισμού και βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες
καλές πρακτικές για τις οργανώσεις της ΚτΠ.
• Τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης είναι εμπιστευτικά και μη δημοσιεύσιμα.

Συμπλήρωση του «Χάρτη Ικανοτήτων» (2)
•

Είναι προτιμότερο να συμπληρωθεί από κάποιον με ανώτερη θέση που έχει σφαιρική
γνώση της ανάπτυξης της οργάνωσης.

•

Όταν ολοκληρώνεται, δημιουργείται αυτομάτως μια αναφορά η οποία συνοψίζει όλες τις
απαντήσεις και «χαρτογραφεί» τα δυνατά και αδύνατα σημεία της οργάνωσης. Αυτή η
αναφορά μπορεί να αποθηκευτεί ως pdf και να εκτυπωθεί.

• Στην αρχή του ερωτηματολογίου, πρέπει να ορίσετε την επιλογή για τις οργανώσεις που
έχουν υποστηριχθεί από το Active citizens fund, προκειμένου να σταλούν αυτομάτως τα
αποτελέσματα στο Ίδρυμα Μποδοσάκη.
• Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται στη διεύθυνση www.ngocapacitymap.gr και περισσότερες
πληροφορίες βρίσκονται στην υποσελίδα «Πληροφορίες».

• Προθεσμία: - έως τις 15 Μαΐου 2020

2. Υλοποίηση & παρακολούθηση του CBC
Aφορά μόνο τα μεσαία και μεγάλα έργα

• Η υλοποίηση και η παρακολούθηση των προγραμματισμένων Δράσεων Ανάπτυξης
Ικανοτήτων (CBC) ακολουθεί την ίδια λογική με όλες τις άλλες προγραμματισμένες
δραστηριότητες του έργου.
• Υπάρχουν συγκεκριμένες ενότητες στις οικονομικές εκθέσεις και στις εκθέσεις προόδου που
αφορούν τις δράσεις του CBC.

Ξεχωριστό φύλλο για τα έξοδα που σχετίζονται με τo CBC στην Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση
(IFR):

Ξεχωριστό φύλλο για τα έξοδα που σχετίζονται με τo CBC στην Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου:

Εξατομικευμένες συναντήσεις με την
ομάδα μας σε σχέση με το CBC
• Οι φορείς που το επιθυμούν θα έχουν την ευκαιρία να κλείσουν μια εξατομικευμένη
συνάντηση με μέλη της ομάδας μας προκειμένου να απαντήσουμε αναλυτικά σε
συγκεκριμένα ερωτήματα που σχετίζονται με την υλοποίηση των προγραμματισμένων
Δράσεων Ανάπτυξης Ικανοτήτων (CBC).
• Σε αυτή τη συνάντηση η ομάδα μας μπορεί επίσης να δώσει συμβουλές αναφορικά με τον
τρόπο που οι Δράσεις Ανάπτυξης Ικανοτήτων των έργων μπορούν να συνδυαστούν και να
συμπληρωθούν μέσω της συμμετοχής στις τις δραστηριότητες του Προγράμματος
Ανάπτυξης Ικανοτήτων που παρέχεται δωρεάν στους φορείς υλοποίησης έργων (βλ.
παρακάτω).
• Θα σταλεί μια φόρμα για να κλείσετε την εξατομικευμένη συνάντηση. Προϋπόθεση για τη
συνάντηση είναι η ολοκλήρωση του «Χάρτη Ικανοτήτων».

Απαντήσεις σε ερωτήματα CBC (1)
1) Ως αποτέλεσμα του Covid-19, οι ανάγκες ανάπτυξης του οργανισμού μας έχουν αλλάξει. Επιτρέπεται η
αλλαγή των προγραμματισμένων Δράσεων Ανάπτυξης Ικανοτήτων;
Απάντηση: Ναι, αλλά μόνο με την έγκριση του Διαχειριστή Επιχορήγησης, και υπό την προϋπόθεση ότι ο
συμφωνημένος συνολικός προϋπολογισμός για τις Δραστηριότητες Ανάπτυξης Ικανοτήτων δεν αλλάζει.
2) Υπάρχει δυνατότητα στελέχη του Ιδρύματος, ανεξάρτητα με την εργασία τους στο Ίδρυμα, να αναλάβουν να
μας βοηθήσουν στην υλοποίηση των Δράσεων Ανάπτυξης Ικανοτήτων με απαραίτητη προϋπόθεση να μας
παρέχουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών;
Απάντηση: Όχι, για λόγους που σχετίζονται με σύγκρουση συμφερόντων, στελέχη του Διαχειριστή
Επιχορήγησης δεν δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες επ’αμοιβή σε επιχορηγούμενες οργανώσεις του
Προγράμματος.
3) Μπορείτε να μας προτείνετε με ποιους θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε για την υλοποίηση Δραστηριότητες
Ανάπτυξης Ικανοτήτων;
Απάντηση: Όχι, δεν έχουμε τη δυνατότητα να σας προτείνουμε συνεργάτες, καθώς αυτό θα ήταν πιθανή
μεταχείριση διάκρισης κάποιων συνεργατών μας σε βάρος άλλων, και επίσης θα εμπεριείχε την προώθηση
συγκεκριμένων συνεργατών μας με οικονομικά για εκείνους οφέλη.

Απαντήσεις σε ερωτήματα CBC (2)
4)Σε περίπτωση που για την παρακολούθηση σεμιναρίων ή συνεδρίων, στο πλαίσιο του CBC, απαιτείται
μετακίνησή μας σε άλλη πόλη ή και χώρα, θα πρέπει να παρουσιάσουμε ένα ξεχωριστό εξοδολόγιο ταξιδιών που
θα συμπεριλαμβάνεται στα έξοδα CBC, συμπεριλαμβάνοντας το κόστος μετακίνησης στο συνολικό κόστος της
δράσης;
Απάντηση: Εφόσον το κόστος αυτό το έχετε προϋπολογίσει στον προϋπολογισμό του έργου στην κατηγορία
capacity building, τα παραστατικά που στέλνετε είναι ίδια για όλες τις κατηγορίες του προϋπολογισμού. Για τα
ταξίδια στέλνετε το εξοδολόγιο μαζί με τις απαιτούμενες αποδείξεις. Κάνετε αναφορά στο εξοδολόγιο ότι αφορά
τη δράση χ του CBC.
5) Απαιτείται, πέραν του τιμολογίου, προσκόμιση αποδεικτικών, όπως φωτογραφίες, από τα σεμινάρια που θα
παρακολουθήσουμε;
Απάντηση: Για κάθε δράση που κάνετε στο πλαίσιο του CBC ακολουθείτε την ίδια λογική με τις δράσεις του
έργου. Πρέπει να έχετε πηγές επαλήθευσης για κάθε δράση πχ για ένα σεμινάριο πρέπει να υπάρχει
παρουσιολόγιο. Αν για κάποια δράση δυσκολεύεστε να βρείτε πηγή επαλήθευσης μπορείτε να κλείσετε
εξατομικευμένη συνάντηση να δούμε τις δικές σας δράσεις ξεχωριστά.

Απαντήσεις σε ερωτήματα CBC (3)
6) Δράσεις όπως οι διασκέψεις με μέλη επιστημονικής επιτροπής, η οποία συνδράμει και συμβουλευτικά στην
υλοποίηση του έργου, μπορούν να συμπεριληφθούν στις δράσεις CBC στις εκθέσεις προόδου, χωρίς
κοστολόγηση, ή είναι καλύτερο να συμπεριληφθούν στις ενέργειες επικοινωνίας του έργου;
Απάντηση: Στις δράσεις CBC θα συμπεριλάβετε όλες τις δράσεις που έχετε προϋπολογίσει στον προϋπολογισμό
του έργου στο φύλλο capacity building. Στην αφηγηματική έκθεση μπορείτε να κάνετε αναφορά σε κάποια δράση
που δεν έχει κοστολογηθεί αλλά εφόσον είναι σημαντική για να την αναφέρετε. Δεν χρειάζεται να κάνετε αναφορά
για κάθε συνάντηση που κάνετε στον φορέα.

3. To Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων
•

Θα υλοποιηθεί κατά την περίοδο Ιουνίου 2020 - Ιανουαρίου
2021

•

Περιλαμβάνει ευκαιρίες εκπαίδευσης, συμβουλευτικής,
mentoring και executive coaching.

• Είναι προαιρετικό και ευέλικτο: Οι φορείς μπορούν να επιλέξουν
να παρακολουθήσουν τις δράσεις που σχετίζονται με τις δικές
τους ανάγκες και προτεραιότητες.
• Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης μπορεί επίσης να συστήσει
συγκεκριμένα εργαστήρια στους φορείς υλοποίησης έργων
ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες δράσεις που θα πραγματοποιούνται κάθε
μήνα, παρέχονται εγκαίρως:
• στο μηνιαίο newsletter του Social Dynamo,
• και στο ημερολόγιο εκδηλώσεων στο www.socialdynamo.gr

Εκπαιδευτικά εργαστήρια
• Ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών εργαστηρίων.

• Όλα τα εργαστήρια διδάσκονται από έμπειρους εκπαιδευτές από το ευρύ δίκτυο συνεργατών του Social
Dynamo.
• Για να κλείσετε θέση θα πρέπει να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Social Dynamo και να
συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα. Θα λάβετε επιβεβαίωση μέσω email εντός κάποιων ημερών.

• Τα εργαστήρια θα μαγνητοσκοπηθούν και τα σχετικά βίντεο και εκπαιδευτικό υλικό θα διατίθενται και
ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα e-learning του Social Dynamo.
• Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα. Για τους φορείς με έδρα εκτός Αθήνας, τα έξοδα
μετακίνησης και διαμονής θα καλυφθούν από τον Διαχειριστή Επιχορήγησης, σύμφωνα με τις ειδικές
οδηγίες που θα κοινοποιηθούν στους σχετικούς φορείς.
Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατές οι δια ζώσης συναντήσεις λόγω των μέτρων προστασίας
ενάντια στην εξάπλωση του COVID-19, τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν με μορφή webinars
και θα επαναληφθούν σε προσεχείς ημερομηνίες.

Πρόγραμμα σεμιναρίων – Ιούνιος 2020
Εκπαιδευτική
ενότητα

Βασική
εκπαίδευση
απευθυνόμενη
σε
μικρές/νεοσύστ
ατες ΜΚΟ)

Εκπαιδευτικό
επίπεδο

Για αρχάριους

Εργαστήρια

Ημερομηνία

Εισαγωγικό σεμινάριο «Θέτοντας το Όραμα, την
Αποστολή, τους Στόχους και τις Αξίες μιας ΜΚΟ»

4/6, 15.00-18.00

Εισαγωγή στον Στρατηγικό Σχεδιασμό
Εισαγωγή στη Διαχείριση των ΜΚΟ
Εισαγωγή στην Οικονομική Βιωσιμότητα των ΜΚΟ

Στρατηγικός
Σχεδιασμός

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου
Ενδιάμεσο επίπεδο «Θέτοντας το Όραμα, την Αποστολή, τους Στόχους και τις
Αξίες μιας ΜΚΟ»

9/6, 16.00-19.00
11/6, 15:00-18:00
15/6, 16:00-19:00
18-19/6, 16.0019.00
29-30/6, 15.0018.00

Πρόγραμμα σεμιναρίων – Ιούλιος - Οκτώβριος 2020
Εκπαιδευτική ενότητα

Εκπαιδευτικό
επίπεδο

Διοίκηση ΜΚΟ και
Διαχείριση
Ανθρώπινου
Δυναμικού

Ενδιάμεσο
επίπεδο

Επικοινωνία

Ενδιάμεσο
επίπεδο

Οικονομική
βιωσιμότητα και
ποικιλομορφία
χρηματοδοτικών
πηγών

Ενδιάμεσο
επίπεδο

Εργαστήρια

Διοίκηση ΜΚΟ (συμπεριλαμβανομένων
θεμάτων διαφάνειας και διαχείρισης ρίσκου)
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και
Εθελοντών
Ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής
Online επικοινωνία
Ανάπτυξη πλάνου βιωσιμότητας
Crowdfunding και Εξεύρεση πόρων με
ψηφιακά μέσα
Προγράμματα εταιρικής υπευθυνότητας και
ανάπτυξη συνεργασιών με τον εταιρικό
τομέα
Ιδρύοντας μια Κοινωνική Επιχείρηση

Χρονοδιάγραμμα
Ιούλιος 2020

Σεπτέμβριος 2020

Οκτώβριος 2020

Πρόγραμμα σεμιναρίων: Σεπτέμβριος 2020 - Ιανουάριος 2021

Εκπαιδευτική ενότητα

Εκπαιδευτικό
επίπεδο

Διαχείριση Έργου

Ενδιάμεσο
επίπεδο

Αξιολόγηση Έργου και
Μέτρηση Αντικτύπου

Ενδιάμεσο
επίπεδο

Έρευνα, Δημιουργία
Δικτύων και Άσκηση
Θεσμικής Πίεσης
(advocacy)

Για αρχάριους

Εργαστήρια

Χρονοδιάγραμμα
Νοέμβριος 2020

Εργαλεία Διαχείρισης Έργου
Δεκέμβριος 2020
Αξιολόγηση Έργου και Μέτρηση Αντικτύπου
Ερευνητικές Δεξιότητες και Εκτίμηση Κοινωνικών
Αναγκών
Δημιουργία Δικτύων
Εργαλεία για την Άσκηση Θεσμικής Πίεσης

Ιανουάριος 2021

Υπηρεσία Συμβουλευτικής (2)
• Εξατομικευμένες συνεδρίες (1 σύμβουλος – 1 οργάνωση) διάρκειας 40’.

• Πραγματοποιούνται αποκλειστικά online, παρουσία μέλους της ομάδας Social Dynamo.
• Οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ιστοσελίδας Social
Dynamo.
• Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστικοποίηση ραντεβού συνεδρίας συμβουλευτικής, είναι η
καταγραφή των συγκεκριμένων ερωτημάτων, στο σχετικό πεδίο της αίτησης συμμετοχής, που
θέλει η οργάνωση να απευθύνει στην/στον σύμβουλο.
• Συνοδευτικό υλικό των αιτημάτων, μπορεί να αποστέλλεται στο socialdynamo@bodossaki.gr

Υπηρεσία Συμβουλευτικής
• Οι φορείς υλοποίησης έργων έχουν προτεραιότητα στην πρόσβασή τους στην
υπηρεσία συμβουλευτικής του Social Dynamo.
• Μεταξύ άλλων, μπορούν να αξιοποιήσουν την υπηρεσία συμβουλευτικής για να
λάβουν συμβουλές σχετικές με το CBC
• Οι σύμβουλοι είναι διαθέσιμοι συγκεκριμένες μέρες και ώρες και υποδέχονται
κατόπιν ραντεβού ομάδες και οργανώσεις που θέλουν να τους απευθύνουν
συγκεκριμένα ερωτήματα στο πεδίο της ειδικότητάς τους.
• Μεταξύ άλλων, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες αφορούν: νομικά θέματα, θέματα
λογιστικά και φοροτεχνικά, θέματα οικονομικής διαχείρισης, θέματα επικοινωνιακής
πολιτικής, θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού/ εθελοντών, θέματα
marketing, θέματα εξεύρεσης πόρων
• Σε περίπτωση που υπάρχει ζήτηση για συμβουλευτική σχετικά με άλλους τομείς, θα
καταβληθεί προσπάθεια να προστεθούν σχετικές συνεδρίες στο πρόγραμμα των
διαθέσιμων συνεδριών

Υπηρεσία Mentoring
• Η υπηρεσία mentoring υποστηρίζει οργανώσεις και ομάδες της κοινωνίας των
πολιτών για την επίτευξη συγκεκριμένων οργανωσιακών στόχων τους,
δίνοντάς τους την ευκαιρία να αποκτήσουν νέα επαγγελματική γνώση και
δεξιότητες από έμπειρους επαγγελματίες σε μια ευρεία γκάμα ειδικοτήτων.
•

H διαδικασία του mentoring διαρκεί 4-6 μήνες και αποτελείται από μια σειρά
συναντήσεων με έναν συγκεκριμένο μέντορα από το δίκτυο μεντόρων του
Social Dynamo, ο οποίος επιλέγεται βάσει των συγκεκριμένων αναγκών του
φορέα.

• Οι συμμετέχοντες μέντορες δεσμεύονται για τουλάχιστον 4 συναντήσεις με την
οργάνωση/ομάδα που τους έχει ανατεθεί.
• Οι φορείς που ενδιαφέρονται να επωφεληθούν από την υπηρεσία
mentoring, θα πρέπει να παρακολουθήσουν τη σχετική ενημερωτική
συνάντηση και να συμπληρώσουν σχετική αίτηση η οποία θα τους
σταλεί προσεχώς, με ορίζοντα εκκίνησης του προγράμματος τον Ιούνιο
2020.

Υπηρεσία Executive Coaching
• Tο Hellenic Coaching Association παρέχει δωρεάν υπηρεσία εξατομικευμένου executive coaching σε
στελέχη φορέων υλοποίησης έργων του προγράμματος Active citizens fund.

• Το coaching εστιάζει στην ανάδειξη του μέγιστου δυναμικού σε άτομα οργανώσεων που κατέχουν θέσεις
ευθύνης, προκειμένου να αποδίδουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο πλαίσιο του ρόλου τους
• Το πρόγραμμα coaching περιλαμβάνει περίπου 8 συναντήσεις σε διάστημα 4 μηνών.

• Oι εκπρόσωποι των φορέων που ενδιαφέρονται να επωφεληθούν από την υπηρεσία coaching,
καλούνται να παρακολουθήσουν ειδική ενημερωτική συνάντηση από τους εκπροσώπους του
Hellenic Coaching Association στις αρχές Ιουνίου, καθώς και να συμπληρώσουν την σχετική
αίτηση η οποία θα τους σταλεί μετέπειτα, με ορίζοντα εκκίνησης του προγράμματος στα τέλη του
μήνα.

Απαντήσεις σε ερωτήματα Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων (1)
1)Υπάρχουν κάποια εργαστήρια που είναι υποχρεωτικά να τα παρακολουθήσουμε λόγω της
χρηματοδότησης μας από το ACF ή εμείς επιλέγουμε αν και ποια θα παρακολουθήσουμε;
Απάντηση: Όλες οι δραστηριότητες του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων είναι προαιρετικές.
Υποχρεωτική είναι η συμπλήρωση του χάρτη ικανοτήτων καθώς και η συμμετοχή στο εργαστήριο για την
επικοινωνία του αντίκτυπου του έργου σας. Ο διαχειριστής επιχορήγησης προτείνει στους φορείς
υλοποίησης να συμμετάσχουν σε όσο το δυνατόν περισσότερα σεμινάρια.
2) Οι δραστηριότητες του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων απευθύνονται μόνο στον φορέα
υλοποίησης ή και στον εταίρο (που στην δική μας περίπτωση είναι μια νέα οργάνωση που θα το είχε
περισσότερο ανάγκη);

Απάντηση: Προτεραιότητα στις δράσεις έχουν πάντα οι φορείς υλοποίησης. Εφόσον υπάρχουν θέσεις
μπορούν να συμμετάσχουν και οι εταίροι.

Απαντήσεις σε ερωτήματα Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων (2)
3) Οι δράσεις του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων αφορούν μόνο το προσωπικό των φορέων που
εμπλέκεται με το έργο ή μπορούν να τα παρακολουθήσουν και άλλοι συνάδελφοι (και πόσοι;)
Απάντηση: Οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του φορέα υλοποίησης μπορεί να παρακολουθήσει. Ο
αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε σεμινάριο εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα και τη φύση του
εργαστηρίου. Οι φορείς δηλώνουν όλα τα ονόματα των συμμετεχόντων από την πλευρά τους με σειρά
προτεραιότητας και το Social Dynamo θα επιβεβαιώσει τις τελικές συμμετοχές.
4) Για την ενημερωτική συνάντηση του Hellenic Coaching Association θα λάβουμε ενημέρωση από το Active
citizens fund, τo Social Dynamo ή χρειάζεται να προβούμε σε κάποια άλλη ενέργεια;
Απάντηση: Όλοι οι φορείς θα λάβουν πρόσκληση για την ενημερωτική συνάντηση από το Social Dynamo.

Απαντήσεις σε ερωτήματα Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων (3)
5) Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης για το κάθε εργαστήριο ξεχωριστά;
Απάντηση: Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες στα δια ζώσης εργαστήρια αλλά όχι
στα διαδικτυακά.
6) Υπάρχει δυνατότητα η πραγματοποίηση των εργαστηρίων να μην είναι ίδια με τις ημερομηνίες
παράδοσης των παραδοτέων ανά περίοδο αναφοράς (έως 15.9.2020 , έως 15.1.2021);
Απάντηση: Ο προγραμματισμός των εργαστηρίων θα λάβει υπόψιν τις προθεσμίες παράδοσης των
παραδοτέων, αλλά σε κάθε περίπτωση, τα εργαστήρια θα ανακοινωθούν εγκαίρως, έτσι ώστε να μπορούν
οι φορείς να τακτοποιήσουν το πρόγραμμά τους αναλόγως.
7) Υπάρχει δυνατότητα να προστεθούν και νέες θεματικές που αφορούν στον Covid-19;
Απάντηση: Όλο το εκπαιδευτικό υλικό θα ανανεωθεί βάσει των νέων δεδομένων. Επίσης ενθαρρύνουμε
τους φορείς να δηλώσουν συμμετοχή και να συμμετάσχουν στις ανοιχτές εκπαιδευτικές δραστηριότητες του
Social Dynamo που, μεταξύ άλλων, αφορούν τον Covid-19.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Η ομάδα του Social Dynamo του Ιδρύματος Μποδοσάκη, είναι στη διάθεση των φορέων
υλοποίησης έργων του Active Citizens Fund για οποιαδήποτε ερώτηση/διευκρίνιση:

E-mail: socialdynamo@bodossaki.gr
Τηλέφωνο: 210 322 1287
Ιστοσελίδα: www.socialdynamo.gr

Ευχαριστούμε

