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1. Εισαγωγή στο GoSport 

Ο αθλητισμός μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση των διακρίσεων και στην 

προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ανεκτικότητας και της κοινωνικής ένταξης. Σε αυτό το 

πλαίσιο, είναι ζωτικής σημασίας να ενισχυθούν οι ικανότητες των αθλητικών οργανισμών να εφαρμόζουν 

κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά. 

Το GoSport είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στοχεύει να ενθαρρύνει την κοινωνική ένταξη και τις 

ίσες ευκαιρίες στον αθλητισμό, βελτιώνοντας τη ορθή διακυβέρνηση στους αθλητικούς οργανισμούς. 

Προκειμένου να συμβάλει στη βελτίωση της ορθή διακυβέρνησης σε αθλητικούς οργανισμούς στην Ελλάδα, 

τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο και την Ιταλία, το GoSport στοχεύει στην: 

1. Ενίσχυση των ικανοτήτων και της ευαισθητοποίησης των αθλητικών συλλόγων/οργανισμών, 

επαγγελματικών και ημιεπαγγελματικών αθλητικών ομάδων και συλλόγων σχετικά με την 

εφαρμογή αρχών ορθής διακυβέρνησης μέσω της κοινωνικής ευθύνης, με επίκεντρο τη 

συμμετοχή και την ένταξη ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, αναπηρίας ή ηλικίας, και την 

προώθηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

2. Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι αθλητικοί οργανισμοί 

ερμηνεύουν, διαχειρίζονται και δίνουν προτεραιότητα σε θέματα κοινωνικής ευθύνης – 

ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας, την καταπολέμηση του ρατσισμού, των 

διακρίσεων και της μισαλλοδοξίας και την ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων 

ευκαιριών – πώς η οργανωτική διακυβέρνηση επηρεάζει την κοινωνική ευθύνη και πώς η 

κοινωνική ευθύνη επικοινωνείται εντός των οργανισμών. 

3. Παροχή εργαλείων σε αθλητικούς οργανισμούς και επαγγελματίες για την κατανόηση των 

σχέσεων μεταξύ των οργανισμών, των ενδιαφερομένων μερών και της κοινωνίας, και την 

ενσωμάτωση κοινωνικά υπεύθυνων πρακτικών οργανωτικής διακυβέρνησης. 

4. Προώθηση των αρχών συμμετοχής και ενσωμάτωση στον αθλητισμό μέσω της 

υπευθυνότητας. 

2. Εισαγωγή στη δημοσίευση 

Σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να παρουσιάσει στους αναγνώστες και τους εκπαιδευόμενους/-

μενες του εκπαιδευτικού προγράμματος του έργου, καλές πρακτικές αναφορικά με την εφαρμογή 

των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από οργανισμούς στις χώρες εταίρους και όχι μόνο. 

Αυτή η έκδοση αναμένεται να δώσει έμπνευση και να προωθήσει τη δέσμευση και το ενδιαφέρον 

των αθλητικών οργανισμών για την εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε αυτούς.  

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτού του περιεχομένου δεν συνιστά 
έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συγγραφέων, 
και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτό. 

 



 

 

Σε αυτή τη δημοσίευση, παρουσιάζουμε 10 καλές πρακτικές. Οι πρακτικές παρουσιάζονται ανά 

χώρα, με αλφαβητική σειρά. Στο τέλος κάθε πρακτικής μπορείτε να βρείτε έναν σύνδεσμο που σας 

κατευθύνει στην ιστοσελίδα κάθε πρακτικής όπου μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες. 

3. Οι καλές πρακτικές  

Βουλγαρία 

Lokomotiv Plovdiv & το περιφερειακό κέντρο για την υποστήριξη της χωρίς 

αποκλεισμούς εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Plovdiv 

  

Αυτή η επιλεχθείσα πρακτική δίνει έμφαση στη 

κοινωνική ευθύνη της Lokomotiv Plovdiv 

λέσχης ποδοσφαίρου μέσω της ενδυνάμωσης των 

ευάλωτων ομάδων στην κοινωνία. Παιδιά με 

μειονεκτικό υπόβαθρο είχαν τη μοναδική ευκαιρία 

να λάβουν μέρος στην έναρξη ενός αγώνα 

ποδοσφαίρου, το οποίο κατέστη 

μια μοναδική εμπειρία για αυτά, παρέχοντας τους  

την ευκαιρία να νιώσουν αποδεκτοί και μέρος του 

«μεγάλου ποδοσφαίρου». 

Χρονικό πλαίσιο 

Οκτώβριος 2020 

Συμμετέχοντες Οργανισμοί 

 Lokomotiv Plovdiv 

 Περιφερειακό Κέντρο Υποστήριξης της χωρίς 

αποκλεισμούς Εκπαιδευτικής Διαδικασίας 

 Aναπαραγωγή Ένα άλλο παράδειγμα είναι η πρωτοβουλία «Μαζί στην 

Πρόληψη» με τη γυναικεία ομάδα Lokomotiv Plovdiv 

για την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού 

και τον αγώνα για την πρόληψή του.  

 



 

 

Μάθετε περισσότερα εδώ  

Βουλγαρική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης & Κέντρο Αίματος Βάρνα 

  

 

 

 

 

 

Η πρακτική στόχευε στην ευαισθητοποίηση 

σχετικά με την ανάγκη της αιμοδοσίας με το 

σύνθημα «Οι καθημερινοί άνθρωποι πρέπει να 

κάνουν καλές πράξεις - να δώσουν αίμα και να 

σώσουν μια ζωή». 

Τα πρώτα 40 άτομα που έκαναν δωρεές πήραν 

ένα δωρεάν εισιτήριο για να παρακολουθήσουν 

την εθνική ομάδα στον πρώτο της αγώνα 

προκριματικών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. 

 

Χρονικό πλαίσιο 

Αύγουστος 2019 

 

Συμμετέχοντες Οργανισμοί 

 Βουλγαρική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης 

 Κέντρο αίματος Βάρνα 

 

Aναπαραγωγή 

 

 

Μια άλλη μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία είναι η 

Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Προβλήματα 

Όρασης, η οποία διοργανώνει πολυάριθμες 

φιλανθρωπικές εκδηλώσεις. 

 

Μάθετε περισσότερα εδώ 

 

 

https://lokomotivpd.com/
https://bnr.bg/varna/post/101151304/voleibol-i-blagotvoritelna-kampania-za-kravodaravane-vav-varna


 

 

Κροατία  

Special Power League (SPL) 

 

  

 

 

 

 

 

Το SPL είναι ένα αθλητικό πρωτάθλημα για 

παιδιά με αναπηρίες. Στόχος αυτής της 

πρωτοβουλίας είναι να επιτρέψει στα παιδιά με 

αναπηρίες να παίξουν ποδόσφαιρο και 

χάντμπολ υπό τους ίδιους όρους μαζί με άλλα 

παιδιά για τον αγαπημένο τους σύλλογο, να 

βοηθήσει τα παιδιά με αναπηρίες να βελτιώσουν 

την ενέργεια τους, την ψυχολογική τους ευεξία 

και την ποιότητα ζωής τους, ενισχύοντας την 

ικανότητά τους να εκτελούν καθημερινές 

δραστηριότητες. Ο αθλητισμός φέρνει κοντά 

άτομα με παρόμοιες αναπηρίες, επιτρέπει στο 

άτομο να μοιραστεί την εμπειρία του και να κάνει 

φίλους με ανθρώπους που κατανοούν τους 

καθημερινούς του αγώνες. 

 

Χρονικό πλαίσιο 

Σε εξέλιξη 

 

Συμμετέχοντες Οργανισμοί 

   Σύλλογος «Health Life Academy» 

   Κροατική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (HNS) 

   Κροατική Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης (HRS)) 

   Ίδρυμα Mateo Kovacic 

   Σύλλογος SILab 

   Σύλλογος «Veliko Srce» 

   Σύλλογος «Πόγκλεντ» 

   Σύλλογος Sindrom Down 21 

 Εκπαιδευτικά κέντρα για παιδιά με    

αναπηρία 

   Σωματεία ποδοσφαίρου και χάντμπολ από   

την Κροατία και το εξωτερικό 



 

 

 

Aναπαραγωγή 

 

 

Παρόμοιες πρωτοβουλίες έχουν εφαρμοστεί σε 

άλλα αθλήματα και συνθήκες, επαναλαμβάνοντας 

αυτή τη δράση. 

 

Μάθετε περισσότερα εδώ 

 

 

Προπονητική και θεραπευτική κολύμβηση για παιδιά με αναπηρία 

  

 

 

 

 

 

 Τα άτομα με αναπηρία συμμετέχουν ενεργά 

στον σύλλογο και οι περισσότεροι σπό τους 

κολυμβητές είναι Παραολυμπιονίκες και νικητές 

πολλών μεταλλίων. Ενθαρρύνοντας ενεργά τους 

ανθρώπους να εξασκηθούν στην κολύμβηση και 

προωθώντας τις βιο-ψυχοκοινωνικές 

επιπτώσεις της κολύμβησης, ο Κολυμβητικός 

Όμιλος Natator συνεισφέρει θετικά στην τοπική 

κοινωνία. Μέχρι στιγμής, περισσότερα από 

1.000 παιδιά έχουν περάσει από τα 

προγράμματά του. 

 

Χρονικό πλαίσιο 

Σε εξέλιξη 

 

Συμμετέχοντες Οργανισμοί 

 Κολυμβητικός Όμιλος Natator 

https://healthlifeacademy.com/special-power-league/


 

 

 

 

Aναπαραγωγή 

 

 

 

Υπάρχει τεράστια προοπτική για την υλοποίηση 

παρόμοιων πρωτοβουλιών σε ολόκληρη την 

Κροατία. Σε αυτή την περίπτωση, θα ήταν 

υποχρεωτική μια επιτυχημένη συνεργασία που θα 

υλοποιούνταν μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας 

και επικοινωνίας σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης 

της κοινής πρωτοβουλίας για πιθανή επανάληψη. 

 

Μάθετε περισσότερα εδώ 

 

 

  

https://natator.hr/en/halliwick/


 

 

Κύπρος  

Welcome through Football (Καλωσόρισμα μέσω του ποδοσφαίρου) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρονικό πλαίσιο 

2020 

Το πρόγραμμα Welcome through Football επεδίωξε 

να προσεγγίσει και να εργαστεί με νεαρούς 

πρόσφυγες από 7 έως 25 ετών και περιλάμβανε τη 

συνεργασία 5 ποδοσφαιρικών συλλόγων. Οι 

σύλλογοι παρέδωσαν τα δικά τους διαφορετικά 

κοινοτικά προγράμματα με βάση το ποδόσφαιρο για 

την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της 

κοινωνικής ενσωμάτωσης και της αποδοχής των 

προσφύγων. 

Περιλάμβανε μια διαδικασία τριών βημάτων για την 

προώθηση της ένταξης των νέων προσφύγων στην 

κοινωνία: 

1. Κοινωνικοποίηση στον αθλητισμό – 

χρησιμοποιώντας το ποδοσφαίρου για να  βοηθούν 

τους πρόσφυγες να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους 

δεξιότητες και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις, με 

τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι π.χ. τραύμα 

2. Κοινωνικοποίηση μέσα στον αθλητισμό –η 

εργασία για τη δομή της ομάδας, δίνει μεγαλύτερη 

ευθύνη στον συμμετέχοντα/-ουσα και προσφέρει 

πρόσθετα βήματα εκτός από τις αθλητικές 

προπονήσεις 

3. Κοινωνικοποίηση μέσω του αθλητισμού – 

υποστηρίζει τους συμμετέχοντες/-ουσες να 

αναπτύξουν δεξιότητες και να μάθουν συμμετέχοντας 

σε διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις που 

διοργανώνουν οι σύλλογοι. 

Συμμετέχοντες Οργανισμοί 

 Apollon FC 

 Ίδρυμα  KAA Gent  

 FC Emmen 

 Κοινωνικό Ίδρυμα Everton  

 Werder Bremen 

 

 



 

 

   

Παρόμοιες Πρωτοβουλίες  Το Welcome through Football συνεχίζει την εφαρμογή 

του με την έκδοση του 2021 και περισσότερες ομάδες να 

συμμετέχουν. Το εγχειρίδιο που κυκλοφόρησε από το 

πρόγραμμα προσφέρει  μεγαλύτερη δυνατότητα 

μεταφοράς και υλοποίησης παρόμοιων ενεργειών σε 

διαφορετικά πλαίσια. 

 

 

Μάθετε περισσότερα εδώ 

  

 

  

https://www.efdn.org/wp-content/uploads/2020/03/2020_Practitioners-Guide_WTF_PUB_lowres.pdf


 

 

Ελλάδα 

Φιλανθρωπικό Πρόγραμμα Μαραθωνίου Αθηνών 

  

 

 

 

 

 

Φιλανθρωπικές οργανώσεις που επιλέγουν να 

εμπλακούν με την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν 

την πραγματική εκδήλωση και τη συμμετοχή 

τους σε αυτήν μπορούν μέσω 

αυτής της πρακτικής: 

• να ευαισθητοποιήσουν τους Έλληνες και 

διεθνείς δρομείς ως προς το εύρος τους και 

ταυτόχρονα 

• συλλέγουν χρήματα για την υλοποίηση των 

στόχων και των σκοπών τους. 

 

Χρονικό πλαίσιο 

2009-2021 

 

Συμμετέχοντες Οργανισμοί 

 Μαραθώνιος Αθηνών. Το Αυθεντικό. - ΣΕΓΑΣ 
 Μη κερδοσκοπικοί αθλητικοί οργανισμοίς 

μεγάλης κλίμακας 

 

Παρόμοιες Πρωτοβουλίες  

 
Αυτή η πρακτική θα μπορούσε εύκολα να αναπαραχθεί 
σε άλλα μεγάλα αθλητικά γεγονότα ως παράπλευρη 
εκδήλωση.  

 

Μάθετε περισσότερα  εδώ 

 

 

 

 

 

 

Ένας για όλους 

 

https://www.athensauthenticmarathon.gr/site/index.php/en/event-en/social-responsibility-en/75-ngos-en


 

 

 

  

 

 

 

 

 

Η πρακτική «Ένας για όλους» εφαρμόστηκε κατά 

τα έτη 2017-2018 και πραγματοποιήθηκαν 

αρκετές εκδηλώσεις. Ο κύριος άξονάς τους ήταν: 

παιδιά, κοινωνία και περιβάλλον. Στόχος ήταν η 

ηθικά βιώσιμη ανάπτυξη. Παραδείγματα: 

•      Επισκέψεις αθλητών/-τριών σε σχολεία της 

      περιοχής και διανομή προσκλήσεων για 

αγώνες μπάσκετ στους/στις μαθητές.-τριες. 

•      Συλλογή τροφίμων για άτομα που τα έχουν 

ανάγκη. 

Αυτή η πρακτική δεν είχε μακροβιότητα και δεν 

είναι σαφές για ποιους λόγους σταμάτησε αυτή η 

πρακτική. 

 

Χρονικό πλαίσιο 

2017-2018 

 

Συμμετέχοντες Οργανισμοί 

 Koroivos BC 
 Μικροί αθλητικοί οργανισμοί 

 

Παρόμοιες Πρωτοβουλίες  

 
Αυτή η πρακτική μπορεί να αναπαραχθεί, ειδικά από 
οργανισμούς μικρής κλίμακας που δεν μπορούν να 
εφαρμόσουν ένα συνολικό σχέδιο, που θα ήταν πιο 
δαπανηρό. 

Μάθετε περισσότερα  εδώ  

 

  

http://koroivosbc.gr/category/koinoniki-eythyni/


 

 

Ιταλία 

Gioca con me (Παίξε μαζί μου) 

 

  

 

 

 

 

 

. Το Gioca con Me (Παίξε μαζί μου) που 

δημιουργήθηκε από τη Γιουβέντους το 2012 είναι ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα παιχνιδιών που στοχεύει 

στη διευκόλυνση της πρόσβασης στο παιχνίδι για 

όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να παίξουν 

ποδόσφαιρο επειδή ανήκουν σε πιο αδύναμες ή 

μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες ή που δεν 

μπορούν να αντέξουν οικονομικά το κόστος του 

αθλητισμού. Επιπλέον, αυτό το έργο έχει δεσμευτεί 

να προωθήσει έναν υγιεινό και δραστήριο τρόπο 

ζωής στα παιδιά μέσω της τακτικής σωματικής 

δραστηριότητας. Η βασική ιδέα είναι ότι ο αθλητισμός 

είναι δικαίωμα όλων και ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα 

από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για να μάθετε 

τους κανόνες και να βγει κανείς από την απομόνωση 

και να κοινωνικοποιηθεί, να προωθήσει τις αρχές της 

αδελφοσύνης, του σεβασμού, της πίστης στον 

αθλητισμό και του ευ αγωνίζεσθαι. 

 

Χρονικό πλαίσιο 

Σε εξέλιξη (Από 2012) 

 

Συμμετέχοντες Οργανισμοί 

 Juventus FC  

Παρόμοιες Πρωτοβουλίες  Αυτή η πρακτική μπορεί να αναπαραχθεί σε μεγάλο 
βαθμό. Φυσικά, μια γιγαντιαία αθλητική κοινωνία όπως 
η Juventus FC θα έχει τεράστια χρηματοδότηση και το 
εύρος των δράσεών της θα είναι πολύ ευρύ. Ωστόσο, η 
ιδέα θα μπορούσε να αναπαραχθεί από άλλη αθλητική 
κοινωνία στην τοπική πόλη, περιοχή ή χώρα, ανάλογα 
με την κλίμακα του αθλητικού οργανισμού χωρίς να 
χρειάζεται να επενδυθεί ένα τεράστιο χρηματικό ποσό. 

 

Μάθετε περισσότερα  εδώ 

 

 

https://www.juventus.com/it/sostenibilita/juventus-goals/gioca-con-me


 

 

 

SAVE (σώζω) – Εκδήλωση για νέους 

  

 

 

 

 

Μια κοινοπραξία που δημιουργήθηκε από 

ευρωπαϊκούς οργανισμούς 

(συμπεριλαμβανομένων αθλητικών 

πανεπιστημίων) υλοποίησε ένα ευρωπαϊκό έργο 

που ονομάζεται SAVE – Αθλητισμός κατά της 

βίας και του αποκλεισμού. Η εκδήλωση Νέων 

ήταν μια αθλητική ημέρα κατά την οποία οι νέοι/-

ες έπαιξαν μαζί στο όνομα του αθλητισμού, της 

φιλίας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης. 

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε αφού οι 

προπονητές/-τριες αθλητικών ιδρυμάτων 

εκπαιδεύτηκαν για τον τρόπο αντιμετώπισης της 

βίας και του αποκλεισμού, όταν συμβαίνουν 

περιστατικά. Η πρακτική προωθεί την κοινωνική 

ένταξη των νέων, όπως επίσης και την 

κοινωνική ευθύνη των προπονητών/-τριών και 

των ατόμων που εργάζονται με νέους στον 

τομέα του αθλητισμού για την πρόληψη 

ανεπιθύμητης συμπεριφοράς, που οδηγεί σε 

αποκλεισμό ή διακρίσεις. 

 

Χρονικό πλαίσιο 

2018- 2020 

 

Συμμετέχοντες Οργανισμοί 

 Unipa 

 

Παρόμοιες Πρωτοβουλίες 

 
Η εκδήλωση ή η εκπαίδευση για προπονητές μπορεί 
εύκολα να αναπαραχθεί σε όλη την Ευρώπη. 

 

Μάθετε περισσότερα  εδώ 

 

 

https://www.sportsave.eu/


 

 

ΗΠΑ 

I Promise (Υπόσχομαι) 

 

  

 

 

 

 

 

Το Ίδρυμα LeBron James, που ιδρύθηκε από τον 

σούπερ σταρ του NBA, Lebron James, έχει 

αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, με 

τίτλο I Promise(Υπόσχομαι), στο πλαίσιο του 

οποίου έχει ιδρύσει ένα σχολείο στη γενέτειρά 

του, την πόλη Akron. Το σχολείο είναι 

αφιερωμένο σε εκείνους τους/τις μαθητές/-τριες, 

που  υστερούν και κινδυνεύουν να μην λάβουν ή 

να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους. 

Το σχολείο εφαρμόζει εξειδικευμένο 

προγραμματισμό - από μια διευρυμένη σχολική 

ημέρα, έως το πρόγραμμα σπουδών STEM με  

μια φιλοσοφία «Είμαστε Οικογένεια» - 

προσαρμοσμένο σε αυτούς τους/τις μαθητές/-

τριες δημιουργώντας μια κουλτούρα, που ευνοεί 

την κοινωνικο-συναισθηματική μάθηση. 

Το IPS παρέχει επίσης περιμετρική υποστήριξη  

εκπαιδεύοντας το άτομο στο σύνολο του – με 

έμφαση τόσο στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση όσο 

και στην διαμόρφωση του χαρακτήρα. 

Επιπλέον, υπάρχει μια εσκεμμένη προσπάθεια 

να συμμετέχει ολόκληρη η οικογένεια με ένα 

Οικογενειακό Κέντρο Πόρων στην 

πανεπιστημιούπολη και τακτικές εκδηλώσεις 

που απαιτούν τη συμμετοχή των γονέων για 

δημιουργηθεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον 

τόσο στην τάξη όσο και στο σπίτι. 

Το πρόγραμμα είναι μια έκφραση δέσμευσης του 

ΛεΜπρόν ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο στις ζωές 

των γύρω του. Παρέχει πόρους, πρόσβαση σε 

ευκαιρίες, υποστηρικτική ανάπτυξη δεξιοτήτων 

ενώ προσφέρει, επίσης, και πανεπιστημιακές 

υποτροφίες σε φοιτητές των δημόσιων 

σχολείων της πόλης Akron. 

σχολεία 



 

 

 

Χρονικό πλαίσιο 

Σε εξέλιξη 

 

Συμμετέχοντες Οργανισμοί 

 Oικογενειακό ίδρυμα Lebron James  

 

Παρόμοιες Πρωτοβουλίες 

 

Οι αθλητικοί οργανισμοί και οι αθλητές/-τριες 
μπορούν να αναλάβουν παρόμοιες 
πρωτοβουλίες για να υποστηρίξουν τους/τις 
μαθητές/-τριες μαθητές της κοινότητάς τους για 
να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. 

Μάθετε περισσότερα  εδώ  

  

https://ipromise.school/


 

 

4. Συμπέρασμα 

Αυτή η δημοσίευση είχε ως στόχο την παροχή πρακτικών παραδειγμάτων και εμπνευσμένων 

περιπτώσεων καλών πρακτικών στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε αθλητικούς 

οργανισμούς. 

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον αντίκτυπο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και τις 

στρατηγικές για την υλοποίηση παρόμοιων πρωτοβουλιών, μπορείτε να συμβουλευτείτε την 

ιστοσελίδα GoSport  ιστοσελίδα.   

http://www.gosportproject.eu/


 

 

 

 

 

 

 

Συντονιστής του έργου: KMOΠ- Κέντρο Κοινωνικής 

Δράσης & Καινοτομίας 

Ιστοσελίδα www.kmop.gr  

Ηλεκτρονική Διεύθυνση gosport-project@kmop.org  

Website 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτού του περιεχομένου δεν συνιστά 
έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συγγραφέων και η 
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται 
σε αυτό. 

 

http://www.kmop.gr/
mailto:gosport-project@kmop.org

