
 

 

 

 

 

 

 

 

Αποτυπώνοντας την πραγματική αξία των κοινωνικών έργων 

Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο μέτρησης κοινωνικού αντικτύπου  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 

 

Απευθύνεται σε 

 Εργαζόμενους, μέλη ή/και εθελοντές δημόσιων φορέων 

(Δήμοι, Περιφέρειες) 

Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021 

 

10:00 – 13:00 

https://tinyurl.com/dkmu4rt4


 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Το ΚΜΟΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας σας προσκαλεί την  Τρίτη 16 Νοεμβρίου 

και ώρα: 10:00-13:00, στην διαδικτυακή εκπαίδευση με θέμα «Αποτυπώνοντας την πραγματική 
αξία των κοινωνικών έργων: Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο μέτρησης κοινωνικού αντικτύπου», η 
οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Αρχιμήδης». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η εκπαίδευση θα εστιάσει σε θέματα όπως  
 

• Τι είναι ο κοινωνικός αντίκτυπος έργων 

• Ποια η αξία μέτρησης του κοινωνικού αντικτύπου 

• Πώς αποτυπώνεται σε αριθμούς 

• Ποιες οι καινοτομίες του εργαλείου «Αρχιμήδης» και πώς χρησιμοποιείται 

 

 Εκπαιδεύτρια 

Κατερίνα Τάκα, Αναλύτρια δεδομένων 

https://www.kmop.gr/
https://www.value-metrics.org/


 

 

Δημόσιοι φορείς με δράσεις κοινωνικού οφέλους καλούνται τώρα περισσότερο από ποτέ να 
αποδείξουν την συμβολή τους στην βιώσιμη και ανθεκτική ανάπτυξη (resilient development). 

Έως το 2027 προβλέπεται να επενδυθούν από την ΕΕ περισσότερα από 800 δις ευρώ σε 
επενδύσεις πράσινης οικονομίας και ψηφιακής ανάπτυξης. 

 

Το ψηφιακό εργαλείο μέτρησης κοινωνικού αντικτύπου «Αρχιμήδης» συλλαμβάνει τόσο 

ποσοτικές όσο και ποιοτικές πληροφορίες για κάθε περιφέρεια της Ελλάδας ξεχωριστά, με 

στοιχεία από την τελευταία δεκαπενταετία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο τέλος της εκπαίδευσης θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. 
 

      - Πώς μετριέται ο κοινωνικός αντίκτυπος ενός έργου σε αριθμούς στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας; 

- Σε ποιους τομείς χρειάζεται περισσότερες κοινωνικές επενδύσεις η Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας; 

Το πρώτο εργαλείο που εκτιμά τον πολλαπλασιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο των έργων σας 
σε επίπεδο περιφέρειας στην Ελλάδα. 

Σχεδιάστε έργα με πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο, μετρήσιμα αποτελέσματα,    
αποκλειστικά για την περιφέρεια σας. 

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ: 

https://tinyurl.com/dkmu4rt4 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Χρειάζεται Προεγγραφή. 
 

https://tinyurl.com/dkmu4rt4


 

 

Λίγα λόγια για το έργο 

Σε μια εποχή που η 4η Βιομηχανική Επανάσταση αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς τα δεδομένα 
σε τεχνολογικό, οικονομικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο, η ανάγκη αντιμετώπισης σύνθετων 
προκλήσεων με καινοτόμες προσεγγίσεις γίνεται πιο επιτακτική. Σε αυτό το πλαίσιο αποκτά 
κομβική σημασία για την υλοποίηση οποιασδήποτε δράσης ή επένδυσης η μέτρηση και 
αποτύπωση της κοινωνικής απόδοσης, λαμβάνοντας υπόψιν πολυδιάστατες παραμέτρους. 

Το έργο «Αρχιμήδης – Εργαλείο Καταγραφής Κοινωνικών Επιπτώσεων» επιδιώκει να αναπτύξει 
ένα ολιστικό εργαλείο εκτίμησης των κοινωνικών επιπτώσεων έργων, δράσεων και επενδύσεων, 
με στόχο να αναδείξει τη σημασία του θετικού κοινωνικού πρόσημού οποιασδήποτε 
πρωτοβουλίας. 
Μέσα από το ψηφιακό εργαλείο «Αρχιμήδης» επιτυγχάνεται μια ολιστική προσέγγιση της αξίας - 
από την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική πλευρά - και παρέχεται αξιόπιστη και 
ουσιαστική πληροφόρηση για την αποτελεσματικότητα διαφόρων δράσεων. Απώτερος σκοπός 
του έργου είναι η αλλαγή του τρόπου με τον οποίο αποτιμάται η κοινωνική αξία και η ενίσχυση 
της συμβολής των διαφόρων οργανισμών στην κοινωνία. 
 

Πληροφορίες για το Active citizens fund 

Το έργο  «Αρχιμήδης: Εργαλείο καταγραφής κοινωνικών επιπτώσεων» υλοποιείται στο πλαίσιο 
του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης  το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής 
Δράσης και Καινοτομίας. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από 
την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το 
πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των 
πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην 
ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την 
Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. 

Διαβάστε περισσότερα  εδώ: www.activecitizensfund.gr  

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη διαχειρίστρια του έργου, Άννα 
Μαρκούση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση archimides-project@kmop.org . 

http://www.activecitizensfund.gr/

