
Storytelling για την επικοινωνία του 
αντίκτυπου των χρηματοδοτούμενων έργων 

από το πρόγραμμα Active Citizens Fund 

Αγγελική Κοσμοπούλου

Το εργαστήριο Storytelling υλοποιείται από το Social Dynamo του

Ιδρύματος Μποδοσάκη, στο πλαίσιο του προγράμματος Active

citizens fund, και απευθύνεται στους φορείς υλοποίησης των

έργων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα, καθώς και σε

οργανώσεις και άτυπες ομάδες της Κοινωνίας των Πολιτών.



Το Social Dynamo («Κοινωνικό Δυναμό») του Ιδρύματος Μποδοσάκη προσφέρει ολοκληρωμένη 

υποστήριξη σε φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα. Είναι ένας μοναδικός στο είδος 

του και βραβευμένος συνεργατικός χώρος για την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών, με 

άξονες

✓ τη μάθηση

✓ την επαγγελματική υποστήριξη και 

✓ τη δικτύωση

Στόχος του Social Dynamo είναι η βιωσιμότητα των οργανώσεων και η ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας και του κοινωνικού αντικτύπου του έργου τους, έχοντας υποστηρίξει από 

την αρχή λειτουργίας του το 2017, πάνω από 500 οργανώσεις και άτυπες ομάδες πολιτών.



Γιατί = Δύναμη

Η αρχή για να ανακαλύψουμε τον 

σκοπό μας







Γιατί; 

✎



“Stories are data with a soul”

Brené Brown, Daring Creativity 
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70% όσων μαθαίνουμε 

είναι ιστορίες



Θυμόμαστε τις ιστορίες 

22 φορές περισσότερο 

από ότι τα δεδομένα







Γιατί χρειάζονται οι ιστορίες 

στον κοινωφελή χώρο; 



Για να 
εξηγήσουμε



Για να μεταφέρουμε γνώση



Για να αμβλύνουμε τις διαφορές 



Για να φανταστούμε νέες προοπτικές



Για να χρηματοδοτήσουμε δράσεις 



Για να παρακινήσουμε σε δράση



Για να παρουσιάσουμε τον αντίκτυπο της δουλειάς μας 



Πώς παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα του έργου μας; 







NHS

Μια απλή ιδέα digital storytelling. 

Κάθε εβδομάδα, ένας ασθενής ή 

ένας εργαζόμενος αναλαμβάνει για 5 

μέρες τα social media και να 

μοιραστεί την προσωπική του 

ιστορία. Στόχος να δείξουν πόσες 

ζωές αλλάζουν χάρη στο NHS.



#ThisGirlCan

Η καμπάνια στοχεύει να μειώσει το

χάσμα των φύλων και να εμπνεύσει

περισσότερες γυναίκες να ασχοληθούν

με τα σπορ.

Κατάφερε να κάνει 1,6 εκατ. γυναίκες

να αθλούνται μέσα σε έναν χρόνο, με

ένα φιλμ 90’’ στα social media.

Κέντρο της καμπάνιας, οι ιστορίες:

βίντεο, φωτογραφίες και quotes από

πραγματικές γυναίκες σε όλη τη χώρα

που συμμετέχουν σε διαφορετικά

αθλήματα. Και ένα σαφές #.



UNHCR

Το 2016 η Ύπατη Αρμοστεία για 

τους Πρόσφυγες, το IKEA 

Foundation και η οργάνωση 

Better Shelter συνεργάστηκαν για 

τη δημιουργία καταλυμάτων για 

τους πρόσφυγες.

Η ιστορία των καταλυμάτων έγινε 

η ίδια μια ιστορία συνεργασίας και 

ελπίδας. 



Habitat for Humanity

Στόχος της οργάνωσης είναι να 

παρέχει οικονομικά και ευπρεπή 

καταλύματα για όλους. 

O 81χρονος Walter που δεν είχε 

μπάνιο στο σπίτι του, απέκτησε ένα 

σωστό και ασφαλές μπάνιο χάρη 

στην οργάνωση. 

Στην καμπάνια, την ίδια ιστορία 

αφηγούνται 3 «φωνές»: o Walter, η 

κόρη του και ο Διευθυντής της 

οργάνωσης στην περιοχή. 



www.worldbicyclerelief.org



Τι σημαίνει «καλή ιστορία»; 



Απλή



Προσωπική 



Αυθεντική 



Συναφής



Από το πρόβλημα στη λύση



Δείχνει τους ενδιάμεσους σταθμούς



Προσκαλεί σε δράση



«Ξυπνά» τις αισθήσεις 



ΤΟ 

ΑΓΚΙΣΤΡΙ

ΠΩΣ

Ο 

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

Η ΙΔΕΑ

ΤΟ 

ΟΡΑΜΑ 

Η 

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 



● Μια ερώτηση

● Μια πρόκληση

● Μια πεποίθηση 

● Στοιχεία και στατιστικές

● Ένα στοιχείο έκπληξης 

● Ένας χαρακτήρας της ιστορίας

● Μια σημαντική στιγμή 

● Αρχίζοντας από τη μέση

Το «αγκίστρι»



Η πρόκληση 



Η ιδέα



Πώς 



Ο αντίκτυπος 



Το όραμα 



Σε έξι λέξεις 



Σε 6 λέξεις 

✎



Για την επόμενη φορά

✎
Χρησιμοποιήστε την αφηγηματική αψίδα για να προετοιμάσετε μια σύντομη ιστορία
διάρκειας 3-5’ που θα παρουσιάζει το έργο για το οποίο λάβατε χρηματοδότηση. 
Στις επόμενες συναντήσεις, κάθε ομάδα θα παρουσιάσει προφορικά την ιστορία της 
και θα λάβει feedback για το περιεχόμενο και για τον τρόπο παρουσίασης.

Στόχος είναι να έχει κάθε ομάδα τη βάση μιας αποτελεσματικής ιστορίας που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε προφορικές παρουσιάσεις, σε άρθρα και συνεντεύξεις, αλλά 
και σαν βάση για καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 



Πώς θα πεις την ιστορία 

σου; 


