MakeOver
ΜΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

www.makeover-yo.org

«Η αλλαγή είναι αναπόφευκτη. Η ανάπτυξη είναι επιλογή.»
Τζον Μάξγουελ - John C. Maxwell

Τι ακριβώς αφορά η Εργαλειοθήκη Αναδιαμόρφωσης - MakeOver Toolkit;
Η Εργαλειοθήκη Αναδιαμόρφωσης - MakeOver
Toolkit είναι μια περιεκτική προσέγγιση με
στόχο την επιτυχία του έργου των οργανώσεων
νεολαίας, με τη χρήση της εμπειρογνωμοσύνης
και εξειδίκευσης του τομέα των Μ.Κ.Ο. και των
επιχειρήσεων.
Το πρόγραμμα MakeOver μεταμορφώνει
εντελώς τον τρόπο που δουλεύετε και
επικοινωνείτε!
Ως οργάνωση νέων διαδραματίζετε έναν πολύ
σπουδαίο ρόλο: προσφέρετε έμπνευση και
αλλαγή στους νέους ανθρώπους της τοπικής
σας κοινωνίας. Μέσα από τη δημιουργικότητα
και την καινοτομία στη μάθηση, τον ακτιβισμό
και τον εθελοντισμό, διαμορφώνετε το μέλλον
τους. Ολοένα περισσότερα καινούρια πρόσωπα
συμμετέχουν σε οργανώσεις νέων και στις
δράσεις για τη νεολαία, φέρνοντας μαζί
τους φρέσκες ιδέες. Έτσι οι δράσεις για τους
νέους γίνονται διασκεδαστικές, δεσμευτικές
και αποκτούν μια αίσθηση δυναμικότητας.
Την ίδια στιγμή, όμως, οι οργανώσεις νέων
αντιμετωπίζουν και πολλές προκλήσεις. Πώς
να διευθύνει κανείς οργανώσεις με επικεφαλής
νέους ανθρώπους που συμμετέχουν ως
εθελοντές; Πώς μπορεί να υπερπηδήσει τις
αλλαγές που έρχονται από γενιά σε γενιά;

Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι η γνώση θα
μεταφερθεί ανάμεσα στις γενεές; Πώς μπορεί να
δομηθεί ο τρόπος λειτουργίας των οργανώσεων,
ώστε να διατηρήσουν την ελευθερία, αλλά
και τον επαγγελματικό τους χαρακτήρα; Πώς
μπορούν να παραμείνουν σταθερές στην πορεία
τους προς την εκπλήρωση του βασικού τους
στόχου, παρά τις αλλαγές αυτές;
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε
ενσωματώσει όλη την εξειδίκευση και
εμπειρία της διοίκησης επιχειρήσεων σε
αυτόν τον αναλυτικό οδηγό για ΜΚΟ, με
στόχο την επιτυχημένη αναδιαμόρφωσή τους
και την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων
τους. Πιστεύουμε ότι μόνο με τη συλλογική
προσπάθεια μπορούμε να επιτύχουμε τους
στόχους μας και να βοηθήσουμε τους νέους
ανθρώπους να επιτύχουν τους δικούς τους.
Αυτός είναι ο λόγος που δημιουργήσαμε
συλλογικά αυτό το project και σας καλούμε
να μας ακολουθήσετε και να αρχίσουμε να
αλλάζουμε μαζί τις δράσεις για τους νέους!
Άλλωστε…πίσω από σπουδαία έργα κρύβονται
σπουδαίες οργανώσεις!
Αυτή η εργαλειοθήκη θα σας βοηθήσει να
μελετήσετε όλες τις πτυχές της οργάνωσής σας
και να επιτύχετε την πλήρη Αναδιαμόρφωσή
της! www.makeover-yo.org
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Τι μπορεί να προσφέρει αυτή η εργαλειοθήκη στην οργάνωσή σας;
Σας έχει συμβεί ποτέ να γνωρίζετε ακριβώς
ποιος είναι ο στόχος ή η αποστολή της
οργάνωσής σας, αλλά τα project που υλοποιείτε
να βγαίνουν «εκτός πορείας» στην προσπάθειά
σας να επιβιώσετε οικονομικά;

Λοιπόν, ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό αμέσως. Θα
καταφέρετε:

Ή να περιστοιχίζεστε από μια υπέροχη ομάδα
ταλαντούχων και δημιουργικών ατόμων, χωρίς
όμως να μπορείτε να αποσπάσετε τη βέλτιστη
απόδοσή τους;

•

Μήπως κάποιος αποχώρησε από την ομάδα σας
παίρνοντας μαζί του πολύτιμη γνώση, την οποία
τώρα στερείται η οργάνωσή σας;

•

Αναρωτηθήκατε ποτέ αν το κλειδί είναι μόνο τα
χρήματα και τα ακριβά διαφημιστικά πρακτορεία
ή αν μπορείτε να τα κάνετε μόνοι σας, αν
κάποιος σας έδειχνε τον τρόπο;

Να μάθετε πώς να αποκτήσετε
στοχοθετημένη
οργάνωση
μέσω
στρατηγικού σχεδιασμού.

μια
του

Να αποκτήσετε όλα τα απαραίτητα εφόδια
και την υποστήριξη για να αποκομίσετε τα
μέγιστα από την ομάδα και τους εθελοντές
που διαχειρίζεστε.
Να αποκτήσετε τη δυνατότητα να εξηγήσετε
και να επεξεργαστείτε όλες τις δομικές
αλλαγές σε συνεργασία με την ομάδα σας,
διατηρώντας την αποκτηθείσα γνώση μέσα
στους κόλπους της οργάνωσής σας.

•

Να μάθετε πώς να μετατρέψετε τις ιδέες σας
σε στρατηγικά προγράμματα (projects) με
τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

•

στιγμή

Να μάθετε πώς να αναπτύξετε εξαιρετικές
επικοινωνιακές πολιτικές – αυτές που θα
κινητοποιήσουν τους νέους ανθρώπους
να γίνουν θαυμαστές σας και όχι απλοί
ακόλουθοι και να ανταποκριθούν στο
κάλεσμά σας για δράση!

«Τι γνώση θα αποκομίσω αν αποφασίσω να
διαβάσω αυτόν τον οδηγό;»

Και ναι, σας τα παρέχουμε δωρεάν! Απλώς
επισκεφθείτε τη σελίδα μας:
www.makeover-yo.org

Η Εργαλειοθήκη Αναδιαμόρφωσης - MakeOver
Toolkit σας παρέχει απαντήσεις σε όλα αυτά
και πολλά άλλα ζητήματα που μπορεί να
αντιμετωπίσει η οργάνωσή σας.
Είμαστε σίγουροι
αναρωτιέστε:
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•

ότι

αυτήν

τη

Οι στρατηγικές των Οργανώσεων Νεολαίας ως εργαλείο μεταμόρφωσης
της κοινωνίας μας!
«Ένας στόχος χωρίς σχέδιο είναι απλώς
μια ευχή» Αντουάν Ντε Σαιντ Εξυπερύ - Antoine

Κάθε οργάνωση έρχεται αντιμέτωπη με τέσσερα
ερωτήματα:

de Saint-Exupery

1. Ποιοι είμαστε;

Ερμηνεύοντας αυτήν τη φράση υπό το πρίσμα
των Μ.Κ.Ο. νεολαίας αντιλαμβανόμαστε ότι:

2. Σε ποιο σημείο βρίσκεται η οργάνωσή μας
αυτήν τη στιγμή;

Παρά τον σπουδαίο λόγο ύπαρξης της
οργάνωσής μας και την πρόθεσή μας να
επιφέρουμε αλλαγές στην κοινωνία και τη ζωή
των νέων, μπορεί εύκολα να βγούμε «εκτός
πορείας» αν δεν διαθέτουμε συγκεκριμένη
στρατηγική για να το πετύχουμε.
Για να βοηθήσουμε τις οργανώσεις νεολαίας
να εκπληρώσουν το όραμά τους και να
μεταμορφώσουν την κοινωνία μας, ετοιμάσαμε
έναν περιεκτικό, αλλά απλοποιημένο οδηγό
κατάστρωσης του στρατηγικού σχεδίου τους.
Μελετήσαμε το έργο όσων επιτυχώς συνέτασσαν
και εκτελούσαν τα στρατηγικά τους σχέδια επί
σειρά ετών στον επιχειρηματικό τομέα, και
προσαρμόσαμε τις πρακτικές τους στις ανάγκες
των οργανώσεων νεολαίας.

3. Σε ποιο σημείο θα θέλαμε να βρίσκεται στο
μέλλον;
4. Τι πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε εκεί;
Το στρατηγικό σχέδιο σάς βοηθά να απαντήσετε
σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα. Ξεκινά από την
αναθεώρηση της οργάνωσής σας, τον έλεγχο κα
τη βελτίωση του οράματος, της αποστολής και
των αξιών της: το φωτεινό αστέρι που θα σας
καθοδηγεί στο μέλλον. Μόλις θέσετε τις βάσεις
σας, το πρόγραμμα MakeOver σας βοηθά να
αποκτήσετε μια πλήρη εικόνα των εσωτερικών
σας δυνατοτήτων και του εξωτερικού σας
περιβάλλοντος. Στο τέλος θα γνωρίζετε
πλέον «Τι πρέπει να κάνετε για να φτάσετε
εκεί», έχοντας ξεκάθαρους στόχους γεμάτους
έμπνευση, οι οποίοι θα κινητοποιούν την ομάδα
σας και θα προσελκύουν περισσότερους να
υποστηρίξουν τον σκοπό σας!
Γα να φτιάξετε το δικό σας στρατηγικό
σχέδιο χρησιμοποιώντας γνώση, συμβουλές
& κόλπα, εργασίες και παραδείγματα
που περιλαμβάνονται στην Εργαλειοθήκη
Αναδιαμόρφωσης
MakeOver
Toolkit,
επισκεφθείτε τη σελίδα www.makeover-yo.org
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Η καρδιά της εργασίας για τους νέους είναι οι
εθελοντές!
Ανεξάρτητα από το πεδίο δράσης της Μ.Κ.Ο
μας, σχεδόν πάντα χρειαζόμαστε τη βοήθεια
ανθρώπων που πιστεύουν στα ίδια ιδεώδη,
στο έργο μας, και είναι έτοιμοι να μας
ακολουθήσουν και να ξοδέψουν ενέργεια για
να αλλάξουμε την κοινωνία μας. Οι άνθρωποι
αυτοί είναι οι εθελοντές μας! Η διαχείρισή του
μη αμειβόμενου προσωπικού της οργάνωσής
μας απαιτεί προσεκτική, εμπνευσμένη και
διπλωματική προσέγγιση που περιλαμβάνει το
σχεδιασμό και τη συγκρότηση του τμήματος
εθελοντών, την ένταξή τους, τη διαχείριση
της εργασίας τους σε καθημερινή βάση, την
εκπαίδευση και την εξάσκησή τους.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.makeover-yo.org θα βρείτε εξειδικευμένη
γνώση για τη διαχείριση των εθελοντών σας!

Η ΑΛΛΑΓΗ είναι απόδειξη βελτίωσης!
Οι ραγδαίες κοινωνικές και τεχνολογικές
εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο επέφεραν
σημαντικά οφέλη αλλά και προκλήσεις στους
ανθρώπους. Ομοίως και στις εταιρίες ή τις
ΜΚΟ, οι οποίες θα πρέπει να απολαμβάνουν
αυτά τα οφέλη προς επίλυση των κοινωνικών
προβλημάτων. Πράγματι, οι εξελίξεις αυτές
απαιτούν αλλαγές, είναι όμως στο χέρι σας
Α: Να αναγνωρίσετε τη σπουδαιότητα των
αλλαγών στο πλαίσιο της οργάνωσής σας και
να δράσετε αναλόγως, Β: Να αγνοήσετε ή
παραμελήσετε τις αλλαγές και να περιμένετε
πότε θα σας «έρθει ο ουρανός στο κεφάλι».
Με το MakeOver θα καταφέρετε να αντιδράτε
καλύτερα και γρηγορότερα στις απαιτήσεις των
αποδεκτών των υπηρεσιών σας και της ομάδας
– στόχου σας, αλλά και να αντιμετωπίζετε με
επιτυχία τις προκλήσεις που ανακύπτουν.

Η ουσία μιας επιτυχημένης οργάνωσης είναι οι άνθρωποι που
διαχειρίζεστε!
Αν διαθέτετε μια ομάδα ανθρώπων που
μοιράζονται τις ίδιες αξίες με την οργάνωσή
σας, έχουν κίνητρο, ικανότητες και αναπνέουν
«σαν ένας», τότε το περιβάλλον εργασίας
σας θα πρέπει να είναι ο χώρος όπου όλοι θα
έρχονται με το χαμόγελο στα χείλη, ανεξάρτητα
αν πρόκειται για εργαζόμενους ή εθελοντές.
Αυτό δεν είναι μια απλή διαδικασία. Ωστόσο,
το MakeOver είναι εδώ για να σας υποστηρίξει!
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Επιτρέψτε στους ανθρώπους να ξεδιπλώσουν
όλες τους τις δυνατότητες!
Εσείς ως επικεφαλής προσδοκάτε από αυτούς
να εκτελούν τις εργασίες που τους αναθέτετε
και να εξελίσσονται διαρκώς, έτσι ώστε
να αποκτήσουν στο μέλλον μεγαλύτερες
αρμοδιότητες. Στο πλαίσιο της διαχείρισης μιας
οργάνωσης, λοιπόν, ενδέχεται κάποια από
τα τμήματά της να έχουν ιδιαίτερα αυξημένο
ρόλο ή να ανοίγουν νέους ορίζοντες στη δράση
της. Το MakeOver σας παρέχει γνώσεις για να
ανακαλύψετε πώς να διανείμετε σωστά τους
ρόλους, να αυξήσετε την παραγωγικότητα των
μελών σας, ώστε να νιώθουν ικανοποίηση και
ολοκλήρωση στον χώρο εργασίας τους.
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Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τη γνώση στους κόλπους της οργάνωσής σας!
Σύμφωνα με τις νέες εργασιακές τάσεις, η
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ έχει καταστεί σημείο
– κλειδί για την περαιτέρω ανάπτυξη των
οργανώσεων.
Ο σύγχρονος κόσμος των επιχειρήσεων
κατευθύνεται ως επί το πλείστον από τα
προσόντα, τις γνώσεις και τη δημιουργικότητα
των ατόμων που τις επανδρώνουν, τα οποία
βελτιώνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων,
ενσωματώνοντας τις ατομικές τους δεξιότητες
στις εκάστοτε εταιρικές αξίες και τον
αυξανόμενο ανταγωνισμό. Τα ενισχυτικά αυτά
στοιχεία άρχισαν να επηρεάζουν ακόμα και τις
μεθόδους διαχείρισης και τις εκπαιδευτικές
προσεγγίσεις, τόσο συμβατικές όσο και μη
συμβατικές, επιδρώντας ακόμα και στον
τρόπο λειτουργίας, αλλά και στη δομή των
ΜΚΟ. Καινοτόμες ιδέες, δεξιότητες συγγραφής
project, ικανότητες εύρεσης χρηματοδοτών,
διασυνδέσεις ή κοινωνική επιρροή, είναι μερικές
μόνο από τις πρόσθετες αξίες που προσφέρουν
τα μεμονωμένα άτομα στη λειτουργία των
οργανώσεων.
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Πώς, λοιπόν, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
αυτά τα στοιχεία με τον καλύτερο τρόπο προς
όφελος των οργανώσεων;
Κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι θα ήταν αρκετό
να κρατήσουμε απλώς αυτά τα άτομα μέσα
στους κόλπους της οργάνωσης. Στη σύγχρονη
διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά των ευκαιριών
καριέρας και των προκλήσεων, η δυναμική
των διαρκών μεταβολών εργασιακού χώρου
έχει αυξηθεί σημαντικά, δυσχεραίνοντας
ακόμα περισσότερο την παραπάνω διαδικασία.
Ωστόσο, ακόμα και αν το καταφέρετε, θα
επιτύχετε απλώς τη διατήρηση της γνώσης μέσα
στην οργάνωσή σας, στιγμή κατά την οποία
αυτή μπορεί να προσφέρει ακόμα περισσότερα.
Θα μπορούσε να μεταδοθεί και σε άλλα άτομα
της ομάδας σας ή να διοχετευθεί σε εσωτερικές
διαδικασίες, βελτιώνοντας τη λειτουργικότητα
της οργάνωσής σας και την εν γένει επιρροή της
στο εξωτερικό περιβάλλον. Για αυτόν τον λόγο,
είναι σημαντικό να βρείτε τον καλύτερο τρόπο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ αυτής.
Το MakeOver είναι και πάλι στη διάθεσή σας.
Δείτε περισσότερα στο www.makeover-yo.org

Από τη σύλληψη ιδεών στην
υλοποίηση του project σας!

Τι θα συμβεί, όμως, αν το όχημά σας μείνει
από καύσιμα;

Παρ’ όλο που εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι
η διαχείριση έργου διαφέρει σημαντικά από
τη διαχείριση μιας ΜΚΟ, είναι γεγονός ότι τα
projects αποτελούν τη βασική δραστηριότητα
των οργανώσεων προς την εκπλήρωση τους
οράματός τους. Είναι το βασικό εργαλείο
με το οποίο θα περάσουν από την ΠΑΡΟΥΣΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ στην ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ.
Συνεπώς, τα projects και οι δράσεις που
υλοποιούν είναι το μέσο μεταφοράς τους στον
δρόμο της κοινωνικής αλλαγής.

Μιλώντας για καύσιμα αναφερόμαστε στη
χρηματοδότηση των ιδεών που θα σας
οδηγήσουν προς το όραμά σας. Συνεπώς,
είναι απαραίτητο να μετατρέπετε τις ιδέες σας
σε επιτυχημένα projects που θα χαίρουν της
υποστήριξης των χορηγών σας. Αυτός ο οδηγός
θα σας καθοδηγήσει βήμα βήμα στη διαδικασία
μεταφοράς των ιδεών σε αιτήσεις για projects,
και αυτές με τη σειρά τους σε συμπαγείς
κοινωνικές αλλαγές.
Με την εμπειρογνωμοσύνη που παρέχετε στο
MakeOver θέλουμε να σας βοηθήσουμε να μην
ξεμείνετε ποτέ από καύσιμα.
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Δημιουργήστε εξαιρετικές επικοινωνιακές πολιτικές που θα
προσφέρουν στο έργο σας ευρεία αναγνωρισιμότητα!
Το MakeOver θα σας καθοδηγήσει στη
δημιουργία επικοινωνιακών πολιτικών που θα
διασφαλίσουν την ευρεία αναγνωρισιμότητα του
έργου της οργάνωσής σας και θα εμπνεύσουν
περισσότερα άτομα να υποστηρίξουν το έργο
σας και να σας ανταποκριθούν στο κάλεσμά σας
για δράση! Η γνώση που σας παρέχουμε βήμα
– βήμα θα σας επιτρέψετε να μεταμορφωθείτε
σε επικοινωνιακούς ειδήμονες κι να αναπτύξετε
μια επιτυχημένη επικοινωνιακή πολιτική για την
οργάνωσή σας.
Μάθετε πώς να χτίσετε την ταυτότητα της
οργάνωσής σας!
Εδώ θα σας βοηθήσουμε να επιστρέψετε στην
απαρχή της οργάνωσής σας και να χτίσετε την
οπτική της ταυτότητα. Με την καθοδήγησή
μας, οι αξίες, η αποστολή και το όραμά σας θα
αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι της οπτικής
σας ταυτότητας, κάνοντάς την μοναδική και
αναγνωρίσιμη στον τομέα σας. Βασικός στόχος
της επικοινωνιακής πολιτικής σας θα είναι η
υποστήριξη των στρατηγικών σας στόχων.
Μέσα από προσαρμοσμένες μεθοδολογίες
η
επικοινωνιακή
σας
στρατηγική
θα
μεταμορφωθεί σε ένα ισχυρό εργαλείο για την
ευαισθητοποίηση, την πρόσκληση για δράση
και την εν γένει προώθηση της οργάνωσής σας.
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Επικοινωνήστε το έργο σας και κερδίστε την
υποστήριξη των νέων ανθρώπων!
Απαραίτητη προϋπόθεση μιας επιτυχημένης
επικοινωνιακής πολιτικής είναι να γνωρίζετε
το κοινό στο οποίο απευθύνεστε. Με την
εξειδικευμένη γνώση που σας παρέχουμε θα
προβείτε στην κατηγοριοποίηση του κοινού
σας ανάλογα με τα χαρακτηριστικά, τις
συνήθειες και τις ανάγκες τους. Στη συνέχεια
θα μάθετε πώς να τους απευθύνετε απλά και
δημιουργικά μηνύματα που τους εμπνέουν κα
τους κινητοποιούν! Εντωμεταξύ ένα σύνολο από
διαδικτυακά εργαλεία θα σας καθοδηγήσουν
στην οπτικοποίηση του έργου σας σαν να είστε
επαγγελματίες!
Δεν θα κερδίσετε μόνο την αναγνώριση και
υποστήριξη των νέων ανθρώπων, αλλά και
τον χρηματοδοτών και χορηγών σας. Με την
Εργαλειοθήκη Εξωτερικής Αναδιαμόρφωσης
- External MakeOver Toolkit η επικοινωνιακή
πολιτική σας θα αποτελεί πια το δυνατό σας
χαρτί στην αναζήτηση κονδυλίων!
Μάθετε περισσότερα για τις επικοινωνιακές
πολιτικές στην ιστοσελίδα μας
www.makeover-yo.org
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