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Εισαγωγή
Σε μία προσπάθεια να εξοπλίσουν τους τοπικούς ΜΚΟ με τα κατάλληλα εφόδια αλλά και τις εξειδικευμένες γνώσεις έτσι ώστε να 
μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις στην εργασία τους αλλά και να αναπτυχθούν συνέργειες μεταξύ τους, η Grow 
Sustainability Consulting και το European Institute of Management and Finance (EIMF) διοργανώνουν το 1ο Συνέδριο ΜΚΟ στη Κύπρο. 

Το συνέδριο
Το συνέδριο θα αποτελείται από μία σειρά παρουσιάσεων, διαλέξεων και συζητήσεων από διακεκριμένους ομιλητές τόσο από 
Κύπρο όσο και από το εξωτερικό οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης αλλά και 
άλλοι ειδικοί εμπειρογνώμονες γύρω από πολλά και διάφορα θέματα που ενδιαφέρουν ένα ΜΚΟ σήμερα όπως:

 1. Διακυβέρνηση
 2. Οικονομική Διαχείριση
 3. Ανάπτυξη πόρων
 4. Εθελοντισμός / Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού  
 5. Ακτιβισμός  
 6. Ψηφιακός Μετασχηματισμός
 7. Αξιοποίηση ψηφιακών μέσων & τεχνολογίας

Aκροατήριο
Το συνέδριο είναι ανοικτό σε όλους όσους εργάζονται εθελοντικά και μη σε Μη- Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ) στη Κύπρο

Τι θα κερδίσεις συμμετέχοντας
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα ανταλλαγούν απόψεις και ιδέες, θα παρουσιαστούν οι τελευταίες τάσεις και θα αναλυθούν οι 
καλύτερες πρακτικές που υιοθετούνται σε παγκόσμιο επίπεδο με στόχο την ενθάρρυνση και την έμπνευση των συμμετεχόντων 
να συνεχίσουν τις προσπάθειες και δράσεις τους για θετική κοινωνική επίδραση.  

Μέτρα πρόληψης κατά τον κορωνοϊό
Το συνέδριο θα διεξαχθεί διά φυσικής παρουσίας, βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλλων που θα ισχύουν τη δεδομένη χρονική 
περίοδο και σύμφωνα με την εξέλιξη του COVID-19. Μετά και την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, η συμμετοχή σε 
συνέδριο διά φυσικής παρουσίας προϋποθέτει την προσκόμιση SafePass.

Πρόγραμμα

8:30- 9:00 Προσέλευση/ εγγραφές

9:00- 9:10 Εισαγωγή από τους διοργανωτές του Συνεδρίου

9:10- 9:25 Χαιρετισμοί από τον Πρόεδρο του ΠΣΣΕ κ. Ηλία Δημητρίου και την Πρόεδρο του NGO Support Centre κ. Νάντια Καραγιάννη

9:25- 9:50 Προχωρώντας, μαζί: Αποτελεσματική σχέση ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με την κοινωνία 
των πολιτών Πέτρος Φλωρίδης, Director, Global Governance (Europe, Middle East & Asia), Word Vision, 
(Non Executive) Chairman, NetU, (Non Executive) Director, Windsor Brokers, (Non Executive) Director, CISI 
UK, Certified Sustainability (ESG) Practitioner

Με την ολοένα αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι ο πλούτος και η υγεία της κοινωνίας δεν μπορούν να μετρηθούν μόνο με 
οικονομικούς όρους- αλλά πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν ποιοτικούς παράγοντες που συμβάλλουν στη συνολική ευημερία- 
δεν υπήρξε ποτέ καλύτερη περίοδος να συγκεντρωθούν κέρδη για αμοιβαίο όφελος. Ο στόχος βιώσιμης ανάπτυξης 17.17 που 
απαιτεί την ενθάρρυνση και την προώθηση «αποτελεσματικών συμπράξεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και της κοινωνίας των 
πολιτών» επισημοποιεί το παλιό ρητό «Αν θέλετε να πάτε γρήγορα, πηγαίνετε μόνοι σας. Αν θέλετε να πάτε μακριά, πηγαίνετε 
μαζί». Με αυτό σαν παρότρυνση να ακούγεται στα αυτιά μας, τώρα είναι η ώρα να σκεφτούμε τις μοναδικές, παρόμοιες και 
συμπληρωματικές απειλές και ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν τόσο οι κερδοσκοπικοί όσο και οι μη κερδοσκοπικοί τομείς, και να 
προσδιορίσουμε τι μπορεί να μάθει ο καθένας από τον άλλο ενώ συνεργάζεται για την επίτευξη κοινών στόχων.
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9:50- 10:15 Συνειδητή Ηγεσία. Δεσμευμένη Διακυβέρνηση. Βελτιωμένη απόδοση.
Κατερίνα Στεφάνου, CEO, Step Up Stop Slavery

Με τα Διοικητικά Συμβούλια των ΜΚΟ να εργάζονται σε εθελοντική βάση εγείρονται διάφορες προκλήσεις. Οι νέοι που κατέχουν 
καινούριες δεξιότητες και γνώσεις που είναι χρήσιμες στην βιώσιμη ανάπτυξη ενός οργανισμού συνήθως δεν έχουν τον χρόνο να 
αφιερώσουν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς καθώς επικεντρώνονται στην επαγγελματική τους ανέλιξη. Άρα πως η διακυβέρνηση 
ενός ΜΚΟ μπορεί να προσελκύσει τους κατάλληλους επαγγελματίες με εξειδίκευση στον τομέα που δραστηριοποιείται ο ΜΚΟ 
αλλά και ο καθένας στον τομέα του? Ποιά μπορεί να είναι τα κίνητρα? Ποιοί οι όροι διορισμού τους? Κάθε πόσο είναι υγιές για έναν 
οργανισμό να αλλάζει το ΔΣ? Πως μπορούμε να δανειστούμε πρακτικές από τον επιχειρηματικό κόσμο και να τις μεταφέρουμε 
στην σφαίρα των ΜΚΟ? Υπάρχουν θέματα ποικιλομορφίας που πρέπει να αντιμετωπίσουμε? Αξίζει να επενδύσουμε σε νέα 
ταλέντα που θα μας φέρουν τον επιθυμητό επαγγελματισμό που αναζητούμε σε έναν ΜΚΟ που έχει τόσες άλλες προκλήσεις να 
αντιμετωπίσει σήμερα? 

10:15-10:40 Οικονομική Διαχείριση ΜΚΟ
Μάριος Μόρτης, Trainer and Accountancy Programmes Leader, EIMF

Οι οικονομικοί πόροι που έχει στη διάθεση του ένας οργανισμός είναι πάντοτε περιορισμένοι, με την επάρκεια των διαθέσιμων 
κεφάλαιων να αποτελείς διαχρονικά μείζων ζήτημα για τις ΜΚΟς. Για ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό οι πηγές που μπορεί 
να αντλήσει διαθέσιμους πόρους είναι περιορισμένες. Οι ΜΚΟ καλούνται να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους πόρους για να 
διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα τους και να προσφέρουν με αποτελεσματικό τρόπο τις υπηρεσίες του προς επίτευξη του κύριου 
σκοπού τους. Το γεγονός αυτό κάνει επιτακτική την ανάγκη οι ΜΚΟ να έχουν μια σωστή και αποτελεσματική οικονομική διαχείριση. 
Η διαδικασία αυτή αρχίζει με τον καθορισμό των στρατηγικών στόχων και έπειτα τον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό που θα 
καθορίσει τον τρόπο που οι πόροι του οργανισμού θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου. Ο Μάριος 
Μόρτης στην παρουσίασή του θα μας αναλύσει πως μια ΜΚΟ μπορεί να ολοκληρώσει τον χρηματοοικονομικό της σχεδιασμό 
βάσει των στρατηγικών της στόχων και πως δύναται να χρησιμοποιήσει πιο αποδοτικά τους περιορισμένους πόρους που έχει.

10:40- 11:05 Αντιμετωπίζοντας τη πρόκληση στην εξεύρεση πόρων και την εξασφάλιση 
της Βιωσιμότητας ενός ΜΚΟ εν μέσω κρίσης
Δρ. Πόπη Κανάρη, Πρόεδρος, Καραισκάκειο Ίδρυμα

Η πρόσκληση  για ένα ΜΚΟ  είναι να διατηρεί  τη  βιωσιμότητα  του για να  προσφέρει  αποτελεσματικά  τις  υπηρεσίες  του, η δε   
πρόκληση του,  είναι  να  εξεύρει  τρόπους  για να  εξασφαλίζει χορηγίες  και πόρους από  εξωτερικές  πηγές. Tα δύο πιο πάνω  
εγχειρήματα είναι  αλληλένδετα  αφού  δεν  μπορεί  να  εξασφαλιστεί  η  βιωσιμότητα  ενός  οργανισμού  αν  δεν  υπάρχουν  πόροι. 
Είναι  επίσης  πολύ δύσκολα, κυρίως  όταν  η  κρατική  χορηγία  είναι  πενιχρή  και  όταν  αντιμετωπίζονται από  τον οργανισμό 
πρωτόγνωρες  δυσκολίες, όπως η  πρόσφατη  Πανδημία λόγω Covid  19.

11:05- 11:30 Διάλειμμα 

11:30- 11:55 Από τη φιλανθρωπία στη δημιουργία διαμεριζόμενης αξίας
Ειρήνη Λουκαϊδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Grow Sustainability Consulting

Με τον επιχειρηματικό κόσμο να αντιλαμβάνεται ότι η φιλανθρωπία δεν είναι αρκετή για να τον μετατρέψει σε βιώσιμο και εταιρικά 
υπεύθυνο και την μετατόπιση της σημασίας στη δημιουργία διαμεριζόμενης αξίας σε όλους τους συμμέτοχους εκ των οποίων από 
τα πιο σημαντικά η κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται, πως οι ΜΚΟ ανταποκρίνονται στα νέα αυτά δεδομένα για προσέλκυση 
υποστήριξης και άντλησης πόρων από επιχειρήσεις? Μπορούν να ταυτιστούν οι αξίες ενός ΜΚΟ με έναν κερδοσκοπικό οργανισμό? 
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Μπορούν να συμπορευτούν αρμονικά με αμοιβαίο όφελος που να διασφαλίζει την ευημερία της κοινωνίας? Εξάλλου, μπορεί μία 
εταιρεία να ευημερήσει σε μία κοινωνία που δεν ευημερεί? Η Ειρήνη Λουκαϊδου, στη παρουσίαση της θα μας αναλύσει καινούριες 
έννοιες από τον επιχειρηματικό τομέα και πως οι ΜΚΟ μπορούν να αξιοποιήσουν τη νέα τάση προς τη βιώσιμη ανάπτυξη για να 
καταστούν και οι ίδιες βιώσιμες.  

11:55- 12:20 Διατηρώντας τη φλόγα της αγάπης και προσφοράς σε περίοδο πανδημίας 
Μαρία Ιωαννίδου, Εκτελεστική Διευθύντρια, Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου

Η πανδημία είχε μεγάλο αντίκτυπο στις ζωές όλων. Αντίκτυπο συναισθηματικό, πνευματικό, σωματικό ακόμα και υπαρξιακό. Πως, 
όμως, ένας φιλανθρωπικός οργανισμός χειρίζεται τα άτομα γύρω του εν μέσω μιας πρωτοφανούς κατάστασης; Ο Αντικαρκινικός 
Σύνδεσμος Κύπρου αποτελεί ένα από τους μεγαλύτερους και αρχαιότερους φιλανθρωπικούς οργανισμούς στη χώρα μας που 
προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας σε χιλιάδες καρκινοπαθείς συνανθρώπους μας. Πριν από 50 χρόνια 
ξεκίνησε από μια μικρή ομάδα εθελοντών και σήμερα, εκτός από το μόνιμο προσωπικό του, αγκαλιάζεται από μια μεγάλη ομάδα 
εθελοντών και υποστηρικτών. Όταν οι νέες καταστάσεις επιβάλλουν αποφυγή προσωπικών επαφών, περιορισμό και απόσταση, 
πως κρατούμε τη φλόγα της αγάπης και της προσφοράς ζωντανή;

12:20- 12:45 Χτίζοντας Αξιοπιστία Ενισχύουμε τη Φωνή μας
Δημήτρης Λαμπριανίδης, Πρόεδρος, ΟΠΑΚ

Ο ακτιβισμός είναι μια δράση που χρειάζεται επιμονή και υπομονή, απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχία είναι οι δράσεις να 
χαρακτηρίζονται από τεκμηρίωση, αξιοπιστία, συνοχή και υπευθυνότητα. Μακροχρόνια η κοινωνία θα εκτιμήσει και θα στηρίζει 
τους ακτιβιστές που δρουν και διεκδικούν με αυτά τα χαρακτηριστικά προσφέροντας τους πολύτιμη υποστήριξη και συνεργασία. 
Ξεκινώντας από το Δ.Σ. κάθε ΜΚΟ, είναι απαραίτητο να υπάρχει διαφάνεια η οποία να εξασφαλίζει εμπιστοσύνη μεταξύ των 
μελών και αποφάσεις για υπεύθυνη δράση. Κατά τη δράση μας κάθε ευκαιρία για θετικές πράξεις πρέπει να αξιοποιείται. Νόμοι 
και διεθνείς συμβάσεις που αφορούν ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να μας ενισχύουν.

12:45- 13:10 Πρακτικές Λύσεις για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ΜΚΟ
Θεόδωρος Λουκαϊδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Dexterity 

Η παρουσίαση θα εστιάσει σε τρόπους που οι ΜΚΟ μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία και τις δεξιότητες των εθελοντών 
για να πετύχουν βελτιωμένη παραγωγικότητα, καλύτερη ομαδική εργασία, μειωμένα λειτουργικά έξοδα και αυξημένες εισφορές, 
πάντα στα πλαίσια χαμηλών προϋπολογισμών, συνεχούς αλλαγής προσωπικού/εθελοντών, όπως επίσης και της ανάγκης 
συμμόρφωσης με αυστηρά κανονιστικά πλαίσια (π.χ. νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων). Η θεματολογία θα 
περιλαμβάνει: διαχείριση δεδομένων, διαχείριση σχέσεων (CRM), διαχείριση έργων, μηχανογράφηση επικοινωνιών, οικονομική 
διαχείριση και άλλα και θα καλύπτει τις πιθανές ανάγκες νεοφυών ΜΚΟ με λιγοστούς πόρους αλλά και πιο καθιερωμένων 
οργανισμών.

13:10- 13:35 Ευημερώντας στην εποχή της «νέας κανονικότητας»
Ξένια Ξενοφώντος, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Βιωσιμότητας, Digital Tree

Κατά τη διάρκεια της κρίσης του Covid-19, οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (ΜΚΟ) αντιμετώπισαν τεράστια οικονομικά βάρη και 
παρά την αυξημένη ζήτηση για τις υπηρεσίες τους, η ικανότητά τους να βρουν εθελοντές και να διοργανώνουν εκδηλώσεις με 
φυσική παρουσία για συγκέντρωση χρημάτων υπήρξαν από περιορισμένες μέχρι ανύπαρκτες. Η μετά- COVID-19 «Νέα Εποχή» 
είναι εξίσου δύσκολη με τους περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν και με την εμφάνιση των νέων στελεχών. Χάρη 
στη δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την ύπαρξη άλλων ψηφιακών εργαλείων, οι ΜΚΟ μπορούν να αναπτύξουν 

ANTIKAPKINIKOΣ
ΣYN∆EΣMOΣ
KYΠPOY
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στρατηγικές οι οποίες να επιτύχουν τους στόχους συγκέντρωσης χρημάτων και μάρκετινγκ. Καθώς οι άνθρωποι αναγκάστηκαν 
να εξοικειωθούν με τις ψηφιακές  τους συσκευές τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αποτελούν το ιδανικό  κοινό για engage-
ment, το οποίο οι ΜΚΟ θα πρέπει προσεγγίσουν αποτελεσματικά. Η παρουσίαση θα προσπαθήσει να αναλύσει όλες τις μοναδικές 
ευκαιρίες που προσφέρει ο ψηφιακός κόσμος για να μπορέσουν οι ΜΚΟ να επιτύχουν τους στόχους τους. 

13:35- 14:00 Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης: «Η ισχύς εν τη ενώσει»
Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος, Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων
Δημήτρης Γενεθλή, Γραμματέας ΔΣ, Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων 
Σπύρος Πολυβίου, Διοικητικός Λειτουργός, Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων
Βικτώρια Αντωνιάδου, Λειτουργός Ερευνών PhD, Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων

Πως μπορεί ένας μικρός ΜΚΟ να επηρεάσει τον κρατικό μηχανισμό έτσι ώστε να πετύχει τους στόχους του? Να υπερασπιστεί τα 
δικαιώματα των ασθενών που εκπροσωπεί? Να επιφέρει θετική κοινωνική αλλαγή στα θέματα με τα οποία καταπιάνεται? Μπορεί 
όταν ενώσει δυνάμεις με άλλους ΜΚΟ και μαζί παλεύουν για έναν κοινό σκοπό. Με κοινό όραμα και αξίες. Με κοινές προοπτικές. 
Η συζήτηση θα επιχειρήσει να αποδείξει πως όταν ενώσουμε τις φωνές μας, γίνονται πιο δυνατές και έτσι ακούγονται καλύτερα 
από διαμορφωτές γνώμης, νομοθετικά όργανα και άτομα σε θέσεις λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν τις ζωές αυτών που 
υπερασπιζόμαστε.  

14:00- 14:15 Q&A/ Conclusions

14:15-15:00 Σνακ/ Networking

> ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Τυχόν ακυρώσεις συμμετοχών πρέπει να γνωστοποιηθούν εγγράφως δύο μέρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου.

EIMF: Το EIMF είναι ένας διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός 
επαγγελματικής κατάρτισης ο οποίος εξυπηρετεί πολλούς 
επαγγελματίες από Κύπρο και το το εξωτερικό για την 
εκπαίδευσή τους. Το EIMF κατέχει ισχυρή συγκέντρωση 
στους τομείς των χρηματοοικονομικών και επαγγελματικών 
υπηρεσιών (κανονισμός, συμμόρφωση, AML, τραπεζικές 
συναλλαγές, κεφάλαια), λογιστική, νομική, διαχείριση, καθώς 
και Πληροφορική μέσω των New Horizons Computer Learn-
ing Centers. Η γνώση παρέχεται, μέσω τάξεων, Live On-
line, eLearning και προσαρμοσμένων λύσεων μάθησης 
από καταξιωμένους επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς 
με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία. Με παρουσία στο 
Λονδίνο, τις Βρυξέλλες, τη Φρανκφούρτη, το Βελιγράδι, την 
Κοπεγχάγη, τη Λευκωσία, το Τελ Αβίβ, την Αθήνα, τη Σόφια και 
το Βουκουρέστι και πάνω από 5.000 μαθητές ετησίως, 330+ 
προγράμματα, 60+ εκπαιδευτές και 25 διεθνείς πιστοποιήσεις, 
το EIMF έχει αναδειχθεί ως ένα πρωτοποριακό και ποιοτικό 
εκπαιδευτικό ίδρυμα ενώ παράλληλα αποτελεί σημείο 
αναφοράς στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης για την 
ευρύτερη περιοχή.

GROW SUSTAINABILITY CONSULTING: Η Grow Sustaina-
bility Consulting συμβουλεύει ΜΚΟ να αναπτύξουν στρατηγικές 
βιωσιμότητας έτσι ώστε να μπορέσουν να μεγιστοποιήσουν 
την απόδοση αλλά και την επίδραση τους στη κοινωνία.  Αυτό 
επιτυγχάνεται μέσα από την διαμόρφωση  προγραμμάτων και 
εκστρατειών ανάπτυξης πόρων, της μετάδοσης γνώσης και 
τάσεων από όλο τον κόσμο και χρησιμοποιώντας πρακτικές 
όπως η διαχείριση δεδομένων και τεχνολογιών αιχμής, 
ψηφιακή επικοινωνία, εξεύρεση και διατήρηση νέων χορηγών 
αλλά και τη βελτιστοποίηση σχέσεων με υφιστάμενους 
υποστηρικτές μέσα από την δημιουργία διαμεριζόμενης αξίας 
για όλους τους συμμέτοχους και τα ενδιαφερόμενα μέρη του 
οργανισμού. 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
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