Αγαπθτοί ςυνεργάτεσ,
Ακολουκεί το πρόγραμμα του Social Dynamo που διοργανϊνεται από το Ίδρυμα Μποδοςάκη ςε
ςυνεργαςία με τον Δήμο Αθήνασ, για τον μινα Μάρτιο, ζνα πρόγραμμα πλοφςιο ςε επιμορφωτικά
ςεμινάρια, ςυηθτιςεισ και ςυνεδρίεσ ςυμβουλευτικισ, ανοιχτό ςε μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ και
άτυπεσ ομάδων πολιτϊν:


Δευτζρα 6/3, 15.00 – 17.00: υμβουλευτικι ςε νομικά ηθτιματα, δικθγορικό γραφείο
ταματόπουλοσ Ευτυχίδου



Σετάρτθ 8/3, 16.00-18.00: υμβουλευτικι ςε κζματα οργάνωςθσ και διαχείριςθσ,
Κζντρο Εκελοντϊν Μάνατηερ Ελλάδοσ



Πζμπτθ 9/3, 12.00 – 14.00: Παρουςίαςθ «Σο φορολογικό και νομικό πλαίςιο για τισ
πθγζσ ειςοδιματοσ των ΜΚΟ ςτθν Ελλάδα», Φαίθ Ορφανοφ, δικθγόροσ- διαχειρίςτρια
“αζλια” ΑΜΚΕ. Παρατίκενται βαςικά ςτοιχεία για το πϊσ το ελλθνικό κεςμικό πλαίςιο,
δθλαδι θ γενικι νομοκεςία (ιδίωσ το αςτικό και εμπορικό δίκαιο) και θ φορολογικι
νομοκεςία ρυκμίηουν τισ πθγζσ εςόδων των Μθ Κυβερνθτικϊν Οργανϊςεων και τισ
δραςτθριότθτεσ, ςυναλλαγζσ ι άλλεσ ενζργειεσ από τισ οποίεσ προκφπτουν τα ζςοδα
αυτά.



Πζμπτθ 9/3, 14.30-16.30: υμβουλευτικι ςε νομικά ηθτιματα, Φωτεινι Αραμπατηι –
δικθγόροσ



Παραςκευι 10/3, 11.00 – 13.00: υμβουλευτικι ςε λογιςτικά ηθτιματα, Ανδρζασ
τεφανίδθσ, Ακαδθμία Επιχειρθματικότθτασ



Σετάρτθ 15/3, 16.00-18.00: υμβουλευτικι ςε ηθτιματα οικονομικισ διαχείριςθσ,
Κζντρο Εκελοντϊν Μάνατηερ Ελλάδοσ



Πζμπτθ 16/3, 15.00-17.00: Fundraising Forum. Οργανϊςεισ ανταλλάςςουν εμπειρίεσ,
καλζσ πρακτικζσ και διδάγματα από διάφορεσ δραςτθριότθτεσ εξεφρεςθσ πόρων ςε ζνα
πνεφμα δικτφωςθσ και ςυνεργαςίασ. Δθλϊςτε ςυμμετοχι εάν κζλετε κι εςείσ να
μοιραςτείτε μία επιτυχθμζνθ ιςτορία εξεφρεςθσ πόρων ι αν απλά κζλετε να
παρευρεκείτε



Παραςκευι 17/3, 15.00-18.00: εμινάριο «ΜΚΟ και Κοινωνικι Επιχειρθματικότθτα: Από
τθν Ιδζα ςτο Επιχειρθματικό χζδιο», Γιϊργοσ Βλάχοσ, Κζντρο Εκελοντϊν Μάνατηερ Ελλάδοσ



Δευτζρα 20/3, 15.00-17.00: υμβουλευτικι ςε νομικά ηθτιματα, Δικθγορικό γραφείο
ταματόπουλοσ Ευτυχίδου



Σετάρτθ 22/3, 16.00 – 18.00: υμβουλευτικι ςε κζματα επιχειρθςιακισ ανάπτυξθσ.
κοπόσ: οι ομάδεσ ξεκακαρίηουν ποια κα πρζπει να είναι τα «προϊόντα/υπθρεςίεσ»

που κα προςφζρουν, ποιοι πρζπει/μπορεί να είναι οι «πελάτεσ» τουσ, ποια κα είναι τα
προςδοκϊμενα «ζςοδα», ποια κα είναι τα προϊόντα και οι πελάτεσ ςε εφεδρεία, κλπ.
Kώςτασ Θεοφανίδησ - www.projectyou.gr


Πζμπτθ 23/3, 15.00 – 16.30: Παρουςίαςθ τθσ μεκόδου crowdfunding. Ανακαλφψετε
πϊσ να ξεκινιςετε ζνα ζργο crowdfunding από το GIVE&FUND - μια ελλθνικι
πλατφόρμα crowdfunding. Γιάννθσ Χατηιμπεθσ, ιδρυτισ



Σρίτθ 28/3, 12.00 – 14.00: εμινάριο «Πϊσ να ιδρφςετε τθ δικι ςασ Κοινωνικι
υνεταιριςτικι Επιχείρθςθ», Απόςτολοσ Παπαλεξίου, Solidarity Mission



Σετάρτθ 29/3, 16.00-18.00: υμβουλευτικι ςε νομικά-φορολογικά ηθτιματα,
δικθγορικό γραφείο Vounatsos Attorneys



Πζμπτθ 30/3, 16.00 – 20.00: εμινάριο ‘Business Plan Financials’. κοπόσ: οι ομάδεσ
εκπαιδεφονται ςτο πϊσ να βρίςκουν αν θ «ιδζα» τουσ αποδίδει οικονομικό
αποτζλεςμα, τόςο ςτο ξεκίνθμα του εγχειριματοσ, όςο και ςτθ ςυνζχεια, και πϊσ να το
βελτιϊνουν όταν πζςει κάτω από τισ προςδοκίεσ και προβλζψεισ τουσ. Kώςτασ
Θεοφανίδησ (www.projectyou.gr)

ασ καλοφμε να μοιραςτείτε το πρόγραμμα αυτό με επαφζσ ςασ από τον χϊρο τθσ κοινωνίασ των
πολιτϊν που ενδεχομζνωσ ενδιαφζρονται.
ασ ευχαριςτοφμε όλουσ κερμά για τθ ςυμβολι ςασ!
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