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Παράρτημα 8: ΜΚΟ – Τι υπάρχει μετά; 

Δραστηριότητα Ενότητας 7  

Στόχοι Μάθησης 

 Αυτή η άσκηση χρησιμοποιείται για να σκεφτούν ξανά οι εκπαιδευόμενοι τι έμαθαν για την 

εκκίνηση μίας ΜΚΟ. 

 Μετά από την άσκηση οι εκπαιδευόμενοι βάζουν προτεραιότητα σε έργα και βήματα για να 

ξεκινήσουν την ΜΚΟ 

Πληροφορίες 

Μετά τα πρώτα βήματα για μια ΜΚΟ, πρέπει να γίνει κατανοητό τι ακολουθεί. Το στρατηγικό σχέδιο 

είναι θεμελιώδες. Θέματα, όπως μηχανισμοί χρηματοδότησης, χρηματοοικονομική διαχείριση, 

προϋπολογισμοί, επικοινωνία και προβολή, ανθρώπινοι πόροι, κτλ. είναι απαραίτητα για μια βιώσιμη 

ΜΚΟ. ΟΙ ΜΚΟ δεν διανέμουν κέρδη. Ωστόσο, χρειάζεται να καλύψουν τα έξοδα, όπως μισθούς , 

λογαριασμούς, υλικά και έξοδα αυτοκινήτων. Με τη συγκεκριμένη άσκηση, οι εκπαιδευόμενοι θα  

σκεφτούν όλα αυτά τα θέματα. 

 

Διάρκεια 

20 λεπτά  

Διαρρύθμιση Αίθουσας 

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να εργαστούν ομαδικά. Τα άτομα προτείνεται να καθίσουν το ένα δίπλα 

στο άλλο. 

Υλικό Υποστήριξης 

Χαρτί και μολύβια 
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Οδηγίες 

1. Διάβασε ή άφησε τους εκπαιδευόμενους να διαβάσουν το σενάριο της μελέτης περίπτωσης 

για τον John στη διαφάνεια 13 από το powerpoint της ενότητα 7: 

Ο John γνωρίζει τι θέλει να κάνει 

Έχει κάνει έρευνα 

Έχει έτοιμη τη δήλωση αποστολής 

Έχει επωνυμία στη ΜΚΟ και την έχει δηλώσει 

Έχει άδεια να χρησιμοποιήσει τις εκτάσεις δωρεάν 

Έχει μερικούς φίλους που θα βοηθήσουν εθελοντικά 

Τι θα γίνει στη συνέχεια; 

 

2. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να σχηματίσουν ομάδες των 3-4 ατόμων και να βάλουν σε λίστα 

τα βήματα του John για να ξεκινήσει την ΜΚΟ βάσει των πληροφοριών και της γνώσης  και 

εμπειρίας τους. Διαθέσιμος χρόνος 10-15 λεπτά. 

3. Βάσει feedback από κάθε ομάδα κρατήστε σημειώσεις σε πίνακα. 

4. Βάλτε τα βήματα σε σειρά. 

Ο εκπαιδευτής συμπληρώνει βήματα που δεν έχουν σημειωθεί. 

Πιθανές Απαντήσεις 

 Ο John χρειάζεται να ασχοληθεί με τη διαχείριση χρόνου. 

 Βάσει του οράματός του, πρέπει να ορίσει ρεαλιστικούς στόχους σε βάση 3μηνου, 6μηνου, 

έτους, 3ετίας και 5ετίας. 

 Στη συνέχεια πρέπει να αναπτύξει στρατηγικό σχέδιο βάσει στόχων. 

o Από πού θα ξεκινήσει; 

o Ποια είναι η βασική εστίαση της ΜΚΟ; 

o Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι; 

o Ποια είναι η ομάδα στόχος 

o Που είναι η ομάδα στόχος; 

o Ποιο είναι το κοινωνικό/περιβαλλοντικό πλαίσιο της κοινότητας; 

o Ποιοι είναι και που είναι η ομάδα του; 

o Ποιοι είναι οι πόροι του; 

 Ο John χρειάζεται επίσης χρηματοοικονομικό σχεδιασμό – πως θα λεφτά και πως θα τα 

διαχειριστεί. 

 Ο John χρειάζεται να εξασφαλίσει ότι έχει επαρκή ασφάλεια για τις δραστηριότητές του. 

 Χρειάζεται να δημιουργήσει ρουτίνα για τους φίλους του που θα γίνουν εθελοντές. 

Ο John είναι καλύτερο να ξεκινήσει σιγά, να ολοκληρώσει ορισμένα έργα και μετά να προβάλει τη 

δουλειά του. 

 


