
Ενότητα 5

Πρώτα βήματα για μια ΜΚΟ



Τι χρειάζεται να ξέρεις προτού ξεκινήσεις

• Δεν πρόκειται για δουλειά, αλλά για τρόπο ζωής – χρειάζεται περισσότερη

δέσμευση από μία δουλειά 8.00–16.00. Αλλά η ανταμοιβή είναι περισσότερη

κάνοντας τη διαφορά στη ζωή άλλων. Όταν δεις αλλαγή – πραγματική αλλαγή -

στα μάτια κάποιου σε ακουμπάει για πάντα και αφήνει κληρονομιά για μία

ολόκληρη ζωή.

Leona Pienaar, Executive Manager of PR and Resource Development for Mould, Empower,

Serve (MES)

• Κατανόησε τα θέματα αφού έχεις ακούσει προσεκτικά – μην επιβάλλεις σε άτομα

τις λύσεις σου. Βρες άτομα ή υποστηρικτές με παρόμοιο όραμα και πάθος.
David Brown, Managing Director of Joint Aid Management South Africa (JAM SA)

• Κάνε ότι μπορείς, με ότι έχεις εκεί που είσαι. Ξεκίνα μικρός – μεγάλωσε από το

σημείο εκείνο. Σιγούρεψε ότι θα φροντίσεις θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και

χρηματοοικονομικά.
Sue Wildish, Managing Director of The Lunchbox Fund

https://different.org/projects/jam/water-harvesting/
https://different.org/projects/the-lunchbox-fund/school-meal-happiness/


Χρειάζεσαι 3 πράγματα

 Πάθος

 Ομάδα ατόμων που μοιράζονται το πάθος και το όραμα

 Καλή σχέση με τα άτομα που θέλεις να βοηθήσεις –

τους επωφελούμενους.

Στάδια εκκίνησης



Ξεκαθάρισε τους στόχους

Που θα ήθελες να έχεις αντίκτυπο;

Επικεντρώσου στην επίλυση πράσινων προβλημάτων.

Οι μακροχρόνιοι στόχοι της ΜΚΟ πρέπει να είναι η επίλυση 

προβλημάτων που θα την καθιστούν μη αναγκαία.

Στάδια εκκίνησης



Διερεύνησε την ιδέα σου διεξοδικά

Μάθε τι έχουν κάνει άλλες ΜΚΟ

Υπάρχουν σημεία τομής της ιδέας σου με υπάρχουσες ΜΚΟ;

Μπορεί να μην είσαι έτοιμος να λειτουργήσεις μόνος και να 

χρειάζεσαι τη στήριξη μίας ΜΚΟ που η αποστολή της είναι 

κοντά στη δική σου

Μάθε άλλες ΜΚΟ με παρόμοια αποστολή/ενδιαφέροντα για 

δικτύωση

Στάδια εκκίνησης



Φτιάξε σχέδιο δράσης – απέτυχε στο σχέδιο – σχεδίασε την 

αποτυχία

Στάδια εκκίνησης



Δημιούργησε όραμα, αποστολή, στρατηγικές και στόχους

Όραμα: Η μεγάλη εικόνα

Αποστολή: Το όραμα σε μικρότερη κλίμακα

 Στρατηγικές: μακροχρόνια πρακτικά σχέδια δράσης

 Στόχοι: ζητούμενο εντός κάθε στρατηγικής

Έργα: δράσεις για επίτευξη στόχων

Στάδια εκκίνησης



Κοίταξε για επωνυμία και κατοχύρωσέ την.

Κάνε την παρουσία σου αισθητή. Μίλησε με τα άτομα που 

ασκούν πολιτική, που αποφασίζουν στην περιοχή 

ενδιαφέροντος, άνοιξε τη συζήτηση στον τομέα 

ενδιαφέροντος.

Προσέλαβε εθελοντές και δημιούργησε δυναμική.

Απέκτησε online παρουσία – πλατφόρμες κοινωνικής 

δικτύωσης.

Στάδια εκκίνησης



 Σχεδίασε και εφάρμοσε τα προγράμματά σου

 Μέτρησε αποτελέσματα και ευθυγράμμισε τις στρατηγικές όπου χρειάζεται

 Δήλωσε την ΜΚΟ βάσει εθνικών προδιαγραφών

 Ακολούθησε του φορολογικούς κανονισμούς της χώρας σου και επεδίωξε 

φοροαπαλλαγές, αν προβλέπονται

 Ξεκίνησε την εύρεση χρηματοδότησης – στόχευσε κυβερνητικούς φορείς, άτομα, 

οργανισμούς και φορείς φιλανθρωπίας

 Αναζήτησε δωρεές σε είδος, όπως υπολογιστές, χώρους εργασίας, εξοπλισμό και 

καθοδήγηση.

Στάδια εκκίνησης



Το ταξίδι θα είναι πρόκληση, κάντο!

Μερικά άτομα θέλουν να γίνει, μερικά άτομα εύχονται να 

γίνει και άλλα το κάνουν να γίνει.

Ανέλαβε δράση για την κοινότητά σου!

Ανέλαβε δράση για τον πλανήτη σου!

Κάντε τα πράγματα να συμβούν!







info@ngeurope.net

www.ngeurope.net


