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act4Greece: µια καινοτόµος πρωτοβουλία για την υποστήριξη
της κοινωνίας

• το πρόγραµµα act4Greece είναι µία πρωτοβουλία για την ανάπτυξη
της κοινωνικής και αναπτυξιακής τραπεζικής
• για πρώτη φορά στην Ελλάδα δηµιουργήθηκε µια ηλεκτρονική
πλατφόρµα (www.act4Greece) που επιτρέπει τη συγκέντρωση
πόρων από το πλήθος, από οποιονδήποτε επιθυµεί να συνεισφέρει,
από οποιοδήποτε µέρος του κόσµου
• οι πόροι που συγκεντρώνονται µέσω του act4Greece είναι δωρεές
που διοχετεύονται σε συγκεκριµένα έργα που αναλαµβάνουν να
υλοποιήσουν φορείς µε σηµαντική εµπειρία και τεχνογνωσία ο
καθένας στον τοµέα τους

2

Στόχος του προγράµµατος
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Στρατηγικοί εταίροι & συνεργάτες
στρατηγικοί εταίροι

στρατηγικοί συνεργάτες
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∆ιαφάνεια & λογοδοσία ισχυρά όπλα του προγράµµατος

01

διαφάνεια
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λογοδοσία

• για κάθε δράση που αναρτάται
στην πλατφόρµα παρέχεται
σαφής πληροφόρηση για το
περιεχόµενο, τον προϋπολογισµό
και το χρονο-διάγραµµα
υλοποίησής της.

• η Επιτροπή ∆ιαχείρισης
υποβάλλει κάθε έτος, λογοδοσία
για κάθε δράση στα όργανα της
Τράπεζας, και στον Υπουργό
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο
νόµο.
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έλεγχος συµµόρφωσης
• οι δράσεις ελέγχονται πριν την έναρξη
υλοποίησής τους για την συµµόρφωσή
τους µε το εκάστοτε ισχύον
κανονιστικό και νοµοθετικό πλαίσιο
και εν συνεχεία εγκρίνονται από το
αρµόδιο όργανο του Προγράµµατος.

επίβλεψη της χρήσης κεφαλαίων
• όσοι συµµετέχουν ως χρηµατοδότες
δηλώνουν ότι τα κεφάλαια που
διαθέτουν στο Πρόγραµµα είναι νόµιµης
προέλευσης, παράλληλα εφαρµόζεται το
σύνολο της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για
τις Υπηρεσίες Πληρωµών (PSD).
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act4Greece: Βασικά µεγέθη έως σήµερα
συνολικά έχουν συγκεντρωθεί έως σήµερα
περισσότερο από €1.480.000 µέσω ~4.860
δωρεών

15 δράσεις έχουν
αναρτηθεί στην
πλατφόρµα από την
έναρξη του
προγράµµατος µε
συνολικό οικονοµικό
στόχο €2.997.875

7 δράσεις ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία στους
άξονες του πολιτισµού, της πρόνοιας και της
εκπαίδευσης και συγκέντρωσαν €735.603
δωρεές

στις δράσεις έως σήµερα έχουν
συνεισφέρει ~80% Νοµικά
Πρόσωπα και ~20% Φυσικά
Πρόσωπα

8 ενεργές δράσεις σήµερα
στην πλατφόρµα έχουν
συγκεντρώσει €745.679 και
έχουν οικονοµικό στόχο
€1.526.000
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act4Greece: µια θετική πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης

Αργυρό Βραβείο 2016
για την «Υποστήριξη CSR
Στρατηγική»

το πρόγραµµα act4Greece
παρουσιάστηκε στην Ετήσια
Έκθεση 2016 της UNESCO ως η
πιο επιτυχηµένη πρωτοβουλία
της χρονιάς από την Ελλάδα

Βραβείο Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης, 18ο
Συνέδριο InfoCom World
2016
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Πλατφόρµα act4Greece (www.act4greece.gr)
δράση για τα σχολικά γεύµατα

αρχική σελίδα

•

στην αρχική σελίδα παρουσιάζονται οι άξονες του προγράµµατος και οι ενεργές δράσεις

•

κάθε ενεργή δράση έχει τη δική της ενότητα η οποία περιλαµβάνει αναλυτική
πληροφόρηση για τους στόχους της δράσης
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Ενεργές δράσεις στην πλατφόρµα

 8 ενεργές δράσεις στην
πλατφόρµα σήµερα εµπίπτουν
στον άξονα του πολιτισµού, της
εκπαίδευσης και της πρόνοιας
έχουν οικονοµικό στόχο
€1.526.000
 οι ενεργές δράσεις έχουν
συγκεντρώσει €745.679 σε
δωρεές έως σήµερα
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Success story: δράση για το Αρχαίο Θέατρο της Κασσώπης
το θέατρο σήµερα

µετά την αποκατάσταση

• η δράση ολοκληρώθηκε πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία
• το ποσό που συγκεντρώθηκε € 80.580 διατέθηκε για τη χρηµατοδότηση της
εκπόνησης των µελετών αποκατάστασης του Θεάτρου
• περισσότεροι από 300 δωρητές Νοµικά και Φυσικά Πρόσωπα συνείσφεραν στην
δράση
• τα ΝΠ συνείσφεραν 63% ~ 51.000 του ποσού που συγκεντρώθηκε
• µε την ολοκλήρωση της µελέτης το θέατρο θα ενταχθεί µέσω του ήδη
εγκεκριµένου Προγράµµατος «Πολιτιστική ∆ιαδροµή στα Αρχαία Θέατρα της
Ηπείρου» σε πρόγραµµα χρηµατοδότησης από το Ε.Σ.Π.Α για τις εργασίες
αποκατάστασης.
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Success story: δράση για το Αρχαίο Θέατρο της Κασσώπης
ενέργειες που υλοποίησαν

 ενεργοποίησαν, κινητοποίησαν και
ευαισθητοποίησαν όλους τους εµπλεκόµενους
χώρους (αρχαιολόγους, τοπική κοινωνία,
τοπικούς παράγοντες, πολίτες)

 πραγµατοποίησαν εκδήλωση στην Πρέβεζα και
την Αθήνα σε στοχευµένο κοινό :

o Πρέβεζα: τοπικούς παράγοντες,
o

αρχαιολόγους, τοπικούς επιχειρηµατίες,
εκπροσώπους σχολείων
Αθήνα: εταιρικά µέλη, εκπροσώπους
θεσµών/φορέων που σχετίζονται µε το έργο

 προσέγγισαν µε επιτυχία τα εταιρικά τους µέλη,
εταιρείες που σχετίζονται µε τον τόπο
υλοποίησης της δράσης και Ιδρύµατα

 προσφέρουν ποιοτικά συµβολικά
αντισταθµίσµατα στους δωρητές

 προέβαλαν την δράση µε ποικίλους τρόπους,
ενδεικτκά: τηλεοπτικά µέσα, αρθογραφία σε
εφηµερίδες, καρτ ποστάλ

 δηµιούργησαν πρεσβευτές 3 προβεβληµένους
νέους ηθοποιούς

11

Πολλαπλά κανάλια για συνεισφορά

VIP Kiosk
κανάλι για δωρεά µε
φυσική παρουσία που
υποστηρίζει
πολλαπλές δράσεις

mobile payments

APS (σύστηµα
αυτόµατων
πληρωµών)

κουµπαράδες
act4Greece
Donation Wall
κανάλι για δωρεά µε
φυσική παρουσία για
την υποστήριξη µίας
δράσης
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Επικοινωνιακό και διαφηµιστικό υλικό

act4Greece newsletter

φυλλάδια
προγράµµατος και
δράσεων

Google banners
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Ευχαριστούµε!

