
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

 

Η συμμετοχή σας βήμα – βήμα 
 

 
Σας καλωσορίζουμε στο in action SDGs Week, την ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ για τους Παγκόσμιους Στόχους! 
 
O Οργανισμός σας μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία συμμετοχής, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 
 

1. Δηλώστε συμμετοχή, συμπληρώνοντας τη φόρμα με τα βασικά στοιχεία του Οργανισμού σας ώστε 
να εμφανισθείτε στη σελίδα Οι συμμετέχοντες αλλά και στη σελίδα Η υποστήριξη ως ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ 
της καμπάνιας, στην ομάδα των partners / members. 
 
Partners. Είναι οι στρατηγικοί συνεργάτες της καμπάνιας και συμμετέχουν οι Φορείς αυτοί που 
έχουν δίκτυα Επιχειρήσεων ή/και Οργανισμών και που έχουν δεσμευθεί να λειτουργήσουν ως 
πολλαπλασιαστές των μηνυμάτων της καμπάνιας. 
Μembers. Είναι οι οργανισμοί μέλη που συμμετέχουν στην καμπάνια γινόμενοι «Πρεσβευτές των 
Παγκόσμιων Στόχων» επικοινωνώντας τα μηνύματα της καμπάνιας στην αλυσίδα όλων των κοινών 
που επηρεάζουν (εργαζόμενοι, συνεργάτες, πελάτες, τοπική κοινωνία). 
 
Με τη δήλωση συμμετοχής  

• Θα σας σταλεί το κεντρικό post /διαφήμιση του in action SDGs Week με το λογότυπο του 
Οργανισμού σας για επικοινωνιακή χρήση  

• Κατεβάστε το λογότυπο της συμμετοχής σας ως partner /member για επικοινωνιακή χρήση 
από το https://inactionforabetterworld.com/sdgs-week-2020/materials 
 

2. Επικοινωνήστε τη συμμετοχή σας στην πρωτοβουλία  

• Ανακοινώστε τη συμμετοχή σας στην ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ για τους Παγκόσμιους Στόχους 
στους δημοσιογράφους και τα media με τα οποία σχετίζεστε, κάνοντας χρήση των έτοιμων 
υλικών που υπάρχουν.  

• Επικοινωνήστε την εταιρική σας συμμετοχή στέλνοντας e-newsletter στα διαφορετικά 
κοινά σας, με τα κύρια μηνύματα της καμπάνιας και του Οργανισμού σας.  
 

3. Επιλέξτε τους Παγκόσμιους Στόχους με τους οποίους συνδέεται ο Οργανισμός σας και 
προχωρήστε  

https://inactionforabetterworld.com/sdgs-week-2020/
https://inactionforabetterworld.com/sdgs-week-2020/registration/
https://inactionforabetterworld.com/sdgs-week-2020/participants/
https://inactionforabetterworld.com/sdgs-week-2020/support/
https://inactionforabetterworld.com/sdgs-week-2020/materials


 

• σε αναρτήσεις των έτοιμων posts που υπάρχουν για τον κάθε στόχο από τις ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ 
ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ και του COVID-19, κατεβάζοντάς τα από το  
https://inactionforabetterworld.com/sdgs-week-2020/materials 

• σε δημιουργία των δικών σας μηνυμάτων που ταιριάζουν στον Οργανισμό σας, 
χρησιμοποιώντας το έτοιμο δημιουργικό που διατίθεται και κάνοντας χρήση του λογοτύπου 
του Οργανισμού σας  https://inactionforabetterworld.com/sdgs-week-2020/materials 

• στην παρουσίαση κάποιων ποιοτικών ή ποσοτικών δεδομένων για τους Παγκόσμιους 
Στόχους που σχετίζονται με την περιοχή εγκατάστασης σας ή τον τομέα δραστηριότητάς  
σας, αξιοποιώντας το σχετικό template  https://inactionforabetterworld.com/sdgs-week-
2020/materials  

• στην δημιουργια ενός video μηνύματος που να συνδέεται με τα μηνύματα της καμπάνιας 
και τις ενέργειες που έχει κάνει ο Οργανισμός σαw. 
  

4. Γίνετε πολλαπλασιαστής! Επικοινωνήστε και μοιραστείτε το μήνυμα.  

• Επικοινωνήστε τα έτοιμα posts που υπάρχουν κατεβάζοντάς τα από το  
https://inactionforabetterworld.com/sdgs-week-2020/materials 

• Κάντε post, repost και share των μηνυμάτων στα social media χρησιμοποιώντας τα 
#inActionSDGsweek #ACT4SDGS #TurnitAround #GLOBALGOALS 

• Δημιουργήστε ενημερωτικά newsletter για την ενημέρωση των εργαζομένων, των 
συνεργατών, πελατών και των μελών σας.  

• Οργανώστε μικρές διαδικτυακές ενημερώσεις, κάνοντας χρήση του οδηγού οργάνωσης.  

• Συμμετέχετε στη συμπλήρωση της έρευνας καταγραφής της ωρίμανσης των Παγκόσμιων 
Στόχων στην Ελλάδα. Η γνώμη σας είναι σημαντική! 

 
5. Παρουσιάστε τις ενέργειες που έχετε κάνει ως ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ για την αντιμετώπιση 

της πανδημίας και την προώθηση των Παγκόσμιων Στόχων & της ατζέντα 2030  

• Καταγράψτε όλες τις δράσεις σας στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

• Συμμετέχετε στην ετήσια έκδοση του Multistakeholders Global Goals Report - Greece 2020 

• Αναδείξτε τις καλύτερες πρωτοβουλίες σας στο Bravo Global Goals Awards 2020 
 
Δείτε περισσότερα https://inactionforabetterworld.com/sdgs-week-2020-ypeythinos-organismos/ 
 

 
Και μην ξεχνάτε!  

Η συνδεσή σας με τους Παγκόσμιους Στόχους δεν σταματά εδώ!  
Μπορείτε να συνεχίσετε με δράσεις όλο τον χρόνο! 

 
 

Πληροφορίες: 210 6898594 | info@qualitynet.gr  
 

Υποστηρίξτε την 
εκπαίδευση των Ενεργών 

Πολιτών του αύριο! 

Δείτε πως

Συνδεθείτε με την 
οικογένεια και 

συμβάλλετε στην 
ενημέρωσή της. 

Δείτε περισσότερα

Συνδεθείτε με το in action 
network
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