Ενότητα 7: Διαχείριση και στήριξη ΜΚΟ
NGO Europe Σχέδιο Μάθησης

Στόχοι Μάθησης: Με την ολοκλήρωση της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:






κατανοούν τους όρους: όραμα, αποστολή και στρατηγικό σχεδιασμό
γράφουν το όραμα και τη δήλωση αποστολής
κάνουν χρήση εργαλείων και τεχνικών για στοχοθεσία
εφαρμόζουν συμβουλές πώς να διαχειριστούν καθημερινές δραστηριότητες μιας ΜΚΟ

Περιεχόμενα

Θέτοντας το πλαίσιο και τη σημασία δομής και
σχεδιασμού παράλληλα με τον ενθουσιασμό και
το πάθος.
Η ενότητα ξεκινάει με πρακτική άσκηση για να
κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τι χρειάζονται
όταν ξεκινούν μια ΜΚΟ.
Ομαδική δραστηριότητα:
 Ο εκπαιδευτής ακολουθεί την
δραστηριότητα στο παράρτημα 7
 Ο εκπαιδευτής συνοψίζει για να δείξει τη
σημασία του στρατηγικού σχεδιασμού.
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Μέθοδος
Εκπαίδευσης

Διάρκεια
(λεπτά)

Ομαδική
δραστηριότητα

30 λεπτά

Υλικό/Εξοπλισμός

 Προβολικό και
Η/Υ
 PPT διαφάνειες
 Μολύβια και
χαρτί
 Παράρτημα 7

Καθοδήγηση στον
Εκπαιδευτή
 Διασφαλίστε ότι
οι
συμμετέχοντες
κατανοούν την
άσκηση και τα
αποτελέσματα.
 Σχολιάστε τις
προσεγγίσεις των
συμμετεχόντων
και συζητείστε
σχετικά θέματα.

Αξιολόγηση

Οι εκπαιδευόμενοι θα
κατανοήσουν ότι εκτός
από το πάθος για το
όραμα, είναι σημαντικό
για την επιτυχία μιας
ΜΚΟ να δημιουργήσει
δομή για μέγιστη
αξιοποίηση των πόρων.

Πρόσθετες
αναφορές

Θέτοντας το πλαίσιο και τη σημασία δομής και
σχεδιασμού παράλληλα με τον ενθουσιασμό και
το πάθος.

Παρουσίαση
10 λεπτά

Πριν την έναρξη:
 Ρωτήστε τους εκπαιδευόμενους αν
γνωρίζουν τους όρους, προκειμένου να
βασιστείτε σε υπάρχουσα γνώση.
Παρουσίαση:
 Ο εκπαιδευτής πρέπει να ξεκαθαρίσει
τους όρους
 Τα παραδείγματα βοηθούν στην
κατανόηση των όρων. Ρωτήστε αν
κατανοούν τους όρους και τη σημασία
τους.

Τα πρώτα βήματα. Τι ακολουθεί;
Συνεχίστε το παράδειγμα της έναρξης. Οι
εκπαιδευόμενοι πρέπει να αξιολογήσουν τα
επόμενα βήματα στη διαχείριση της ΜΚΟ σε
μακροχρόνιο διάστημα. Από πού θα πάρουν
χρηματοδότησης Πως θα εμπλέξουν την
κοινότητα; Πως θα διαχειριστούν τη
γραφειοκρατία; Ποιους πόρους χρειάζονται και
πως θα τους εξασφαλίσουν;
Ομαδική δραστηριότητα:
 Ο εκπαιδευτής ακολουθεί την
δραστηριότητα στο παράρτημα 8
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20 λεπτά

 Προβολικό και
Η/Υ
 PPT διαφάνειες

 Σχολιάστε τις
προσεγγίσεις των
συμμετεχόντων
και συζητείστε
σχετικά θέματα.
 Εξασφαλίστε
συμμετοχή και
ιδιαίτερα με
παραδείγματα
από ιδιοκτήτες
ΜΚΟ.
 Διασφαλίστε ότι
οι
συμμετέχοντες
θα δώσουν
απαντήσεις και
παρατηρήσεις,
παρακινήστε για
συζήτηση.

Ομαδική
δραστηριότητα

15 λεπτά

 Προβολικό και
Η/Υ
 PPT διαφάνειες
 Μολύβια και
χαρτί
 Παράρτημα 87

 Παρακινήστε
συμμετοχή από
όλους και όλες
 Σχολιάστε τις
προσεγγίσεις των
συμμετεχόντων
και συζητείστε
σχετικά θέματα.
 Εξασφαλίστε
συμμετοχή και
ιδιαίτερα με
παραδείγματα

Οι εκπαιδευόμενοι θα
κατανοήσουν
διαφορετικούς
αλληλοσυνδεόμενους
όρους και θα
καταλάβουν τη σημασία
του brainstorming για να
αποτυπώσουν το όραμα,
την αποστολή και τους
στόχους.

Οι εκπαιδευόμενοι θα
κατανοήσουν ότι
υπάρχουν πολλά θέματα
για αξιολόγηση όταν
ξεκινάει μια ΜΚΟ αλλά
και κατά τη διαχείρισή
της.



από ιδιοκτήτες
ΜΚΟ.

Ο εκπαιδευτής συνοψίζει για να δείξει τη
σημασία ενός καλά δομημένου
στρατηγικού σχεδίου.

Τα πρώτα βήματα. Τι ακολουθεί; Πως θα
διαχειριστούμε μια ΜΚΟ;

Παρουσίαση
και συζήτηση

45 λεπτά

Παρουσίαση:
 Στην ενότητα αυτή ο εκπαιδευτής θα
δώσει τη σημασία του κατάλληλου
σχεδιασμού για τη δημιουργία ενός απλού
στρατηγικού σχεδίου. Θα συζητηθούν
επιλογές χρηματοδότησης (και μέσω
ευρωπαϊκών προγραμμάτων) και θα
τονιστεί η αξία μιας ΜΚΟ
 Ο εκπαιδευτής θα δείξει τα βασικά
χρηματοοικονομικά στη διαχείριση μιας
ΜΚΟ, θα χρησιμοποιήσει παραδείγματα
για τήρηση αρχείων και συνεργασία με
άλλους.
 Ο εκπαιδευτής θα τονίσει τον ρόλο της
κοινωνικής δικτύωσης και θα δείξει
τεχνικές για μέγιστη αξιοποίηση.
Διάρκεια:
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2 ώρες

 Προβολικό και
Η/Υ
 PPT διαφάνειες

 Εξασφαλίστε
συμμετοχή
ρωτώντας
εμπειρίες σε
χρηματοδότηση,
τήρηση αρχείων
και κοινωνική
δικτύωση

Οι εκπαιδευόμενοι θα
κατανοήσουν τον
χρηματοοικονομικό
σχεδιασμό μιας ΜΚΟ. Η
ανταλλαγή απόψεων
λόγω διαφορετικού
υπόβαθρου θα
πολλαπλασιάσει τα
οφέλη της συζήτησης.

 Παράρτημα
9
–
Παραδείγμα
τα
από
αρχεία ΜΚΟ

