
    

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις 
απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών 

που περιέχονται σε αυτήν. 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-CASE FOR SUPPORT 

Με βάση τη 2η ενότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος για την υποστήριξη του 

οργανισμού σας, τώρα θα πρέπει να προετοιμάσετε ή να αναβαθμίσετε τον ΜΚΟ σας. 

προσπαθήστε να έχετε κατά νου όλες τις συμβουλές και τις πληροφορίες που λάβατε 

μέσω της ενότητας και ακολουθήστε προσεκτικά τα βήματα.  

 

*Προσθέστε το λογότυπο του οργανισμού σας και μερικές φωτογραφίες από τις 

ενέργειες σας, δράσεις, καμπάνιες κλπ.* 

 

1. Πίνακας περιεχομένων  

 

2. Βασικές επαφές του οργανισμού σας (π.χ. μέλη προσωπικού που θα είναι 

υπεύθυνα για το έργο/εκστρατεία με στοιχεία επικοινωνίας. Αυτοί οι άνθρωποι 

θα μπορούσαν να είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του οργανισμού, ο 

διαχειριστής του έργου, ο διευθυντής της καμπάνιας κλπ.)  

 

3. Περιγραφή του οργανισμού σας (Ποιο είναι το υπόβαθρο του οργανισμού σας, 

ο αντίκτυπος και οι κύριοι πόροι σας). Εδώ μπορείτε επίσης να προσθέσετε την 

αποστολή και το όραμα του οργανισμού σας (ή μπορείτε να δημιουργήσετε ένα 

ξεχωριστό βήμα για αυτό το σημείο)-→ Ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης του 

οργανισμού σας; Το μεγάλο σας όραμα; 

 

4. Προγράμματα & υπηρεσίες του οργανισμού σας (Τι κάνετε πραγματικά για να 

ανταποκριθείτε στο όραμα σας; Δώστε μια ιδέα για το πως θα χρησιμοποιήσετε 

το «δώρο» των δωρητών σας για να επιτύχετε την αποστολή σας). Εδώ να έχετε 

κατά νου ότι δεν πρέπει να περιγράφετε όλα τα προγράμματα και τις υπηρεσίες 

του οργανισμού σας ( μόνο τα συγκεκριμένα προγράμματα που σχετίζονται με 

την καμπάνια που ζητάτε χρηματοδότηση).  

 

5. Περιγραφή και στόχος του έργου/ εκστρατείας (Συμπεριλάβετε μια σύντομη 

περίληψη του έργου, τους στόχους και το όραμα, τις οικονομικές και 

επείγουσες ανάγκες και ευκαιρίες). Ποιο είναι το ιστορικό και η ιστορία του 

συγκεκριμένου έργου/ ιδέας; Ποιο είναι το όραμα του;   
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6. Επείγουσες ανάγκες, οικονομικά και οφέλη/ ευκαιρίες (Περιγράψτε τους 

κύριους και πιο επείγον λόγους για τους οποίους αυτό το έργο χρειάζεται τη 

χρηματοδότηση του δωρητή).  

 

7. Γράψτε μια ιστορία και ένα συμπέρασμα (Γράψτε μια ενδιαφέρουσα ιστορία 

για να παρακινήσετε τον δωρητή και να τον κάνετε ενεργό συμμετέχοντα του 

οργανισμού σας. Συμπεριλάβετε μερικές ιστορίες από εθελοντές/ ενεργούς 

συμμετέχοντες για να μοιραστείτε την εμπειρία τους στον οργανισμό).  

 

8. Συνημμένα (π.χ. περιπτωσιολογικές μελέτες, στατιστικά στοιχεία για την 

αποτελεσματικότητα και θετικά αποτελέσματα, εκθέσεις σχεδιασμού, 

βιογραφικά βασικών υπαλλήλων κλπ.).   


