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Ο Θεσμός 
 
Φέτος συμπληρώνονται 12 χρόνια θεσμοθέτησης του Θεσμό Bravo!  

Ενός Θεσμού που βασίζεται στην ανάπτυξη ενός πολυσυμμετοχικού διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, 

σε εθνικό επίπεδο, με βάση τις πρωτοβουλίες & δράσεις που αναπτύσσονται στη χώρα μας. 

Με απώτερο στόχο τη δημιουργία μιας ευρύτερης κουλτούρας στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη 

χώρα μας, ο Θεσμός BRAVO αναπτύσσεται πάνω στο τρίπτυχο της καταγραφής, του διαλόγου και της 

ανάδειξης των Πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ του ΑΥΡΙΟ! 

Προκειμένου να δημιουργήσουμε την Ελλάδα του Αύριο, απαιτείται η συμμετοχή και η συνεργασία όλων 

των εμπλεκόμενων θεσμικών, επιχειρηματικών και κοινωνικών φορέων, καθώς και η σύμπραξη όλων 

των Υπεύθυνων Οργανισμών και Ενεργών Πολιτών, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου τρόπου σκέψης 

και δράσης για τη δημιουργία μιας βιώσιμης Οικονομίας-Κοινωνίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που συμβάλλουν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, 

στην καταπολέμηση της Κλιματικής Αλλαγής, στη δημιουργία μιας πράσινης οικονομίας, της Υπεύθυνης 

Επιχειρηματικότητας και της υποστήριξης της Κοινωνικής Συνοχής, προσφέρουν μια ελπίδα στην Ελλάδα 

του «Σήμερα» και συμβάλλουν στη δημιουργία της Ελλάδας του ΑΥΡΙΟ! 

Ο Θεσμό Bravo προσελκύει την ενεργή συμμετοχή 45.000 Ενεργών Πολιτών. Πιο συγκεκριμένα στον 
Θεσμό Bravo Dialogue & Awards συμμετέχουν περισσότεροι από 160 Οργανισμοί με 250 
πρωτοβουλίες, 350 εκπρόσωποι Ακαδημαϊκών, Θεσμικών και Κοινωνικών Φορέων, που απαρτίζουν 
τις επιστημονικές του επιτροπές, ενώ στο Bravo Schools, τον πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό 
συμμετέχουν κάθε χρόνο από 230 σχολικές μονάδες, με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 20.000 
μαθητών, που μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους, καταθέτουν 670 προτάσεις για τη Δημιουργία ενός 
καλύτερου κόσμου! 
 
Ο θεσμός Bravo, ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις της Βιώσιμης Ανάπτυξης, εξελίσσεται σε τρεις άξονες: 
το Bravo Sustainability Dialogue & Awards, το Bravo Global Goals Awards και το Bravo Schools.   
  
 Η ολοκλήρωση του Θεσμού Bravo σηματοδοτείται από 
 

 την Ετήσια Εκδήλωση «Bravo Sustainability Week 2021», το διάστημα  31 Μαιου - 5 Ιουνίου 
2021, όπου σε μια πολυσυμμετοχική και πολυθεματική εκδήλωση, θα αναπτυχθούν τραπέζια 
διαλόγου και προβληματισμού για τα σημαντικότερα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενώ θα 
παρουσιασθούν οι αναδειχθείσες πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν έναν βιώσιμο μέλλον! 
 

 την επετειακή έκδοση «Global Goals Review 2020», στην οποία καταγράφονται οι Πρωτοβουλίες 
που συνδέονται με τους Παγκόσμιους Στόχους και  έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα το διάστημα 
2015-2020, αποτυπώνοντας την ωριμότητα της ελληνικής αγοράς και κοινωνίας ως προς τους 
Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.   

 

http://bravosustainabilityawards.com/bravo-sustainability-dialogue-awards/
https://bravosustainabilityawards.com/bravo-global-goals-awards/
https://inactionforabetterworld.com/bravo-schools-event-2020/
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Ο θεσμός Bravo συμβάλλει: 
 

 στην αφύπνιση και ενεργοποίηση του ευρύτερου συνόλου της ελληνικής κοινωνίας στα θέματα 
Βιώσιμης Ανάπτυξης, Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Υπευθυνότητας. 

 στην ανάδειξη των καλύτερων πρωτοβουλιών, οι οποίες υλοποιούνται στη χώρα μας και 
συνδέονται με τους ευρύτερους εθνικούς στόχους, καθώς και με τους Παγκόσμιους Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. 

 στην προώθηση των πρακτικών, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν πρότυπο για την 
καινοτομία, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, να αναπαραχθούν και να 
χρησιμοποιηθούν σε ευρύτερες εφαρμογές. 

 στη συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την ανάπτυξη δράσεων που 
αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής. 

 
Μέσω του θεσμού Bravo οι πρωτοβουλίες-δράσεις των οργανισμών: 
 

 γνωστοποιούνται  σε ένα ευρύ δίκτυο Κοινωνικών Εταίρων και Ενεργών Πολιτών. 

 καταγράφονται στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, τον εθνικό μηχανισμό καταγραφής όλων 
των πρωτοβουλιών Βιώσιμης Ανάπτυξης που αναπτύσσονται στην Ελλάδα, αποτελώντας ένα 
δίκτυο ανταλλαγής γνώσης και εμπειριών  

 συνδέονται με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και καταγράφεται η ωρίμανση 
των Παγκόσμιων Στόχων στην Ελλάδα. 

 αναδεικνύονται και ξεχωρίζουν οι καλύτερες, δημιουργώντας εθνικές καλές Πρακτικές  

 προβάλλονται σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, συμβάλλοντας στην αλλαγή της εικόνας και 
αντίληψης της χώρας μας μέσω των δράσεων που αναπτύσσονται από όλους τους Φορείς. 

 
Ο θεσμός Bravo, υλοποιείται σε συνεργασία με διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς: 

 
 

 
Περισσότερες πληροφορίες info@qualitynet.gr / 2106898593 |www.bravosustainabilityawards.com 

 
 

https://observatory.sustainablegreece2020.com/home/
https://inactionforabetterworld.com/17-pagkosmioi-stoxoi/
mailto:info@qualitynet.gr
http://www.bravosustainabilityawards.com/
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1. Bravo Sustainability Dialogue & Awards 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το Bravo Sustainability Dialogue & Awards αποτελεί ένα θεσμό διαλόγου με βάση τις πρωτοβουλίες και 
δράσεις που αναπτύσσουν οι ΦΟΡΕΙΣ, οι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, οι ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
και η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ. 
Αναγνωρίζει, δίνοντας προστιθέμενη αξία στις δράσεις και πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στη χώρα 
μας, στους 5 Θεματικούς Πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΑΓΟΡΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ).  Αναπτύσσεται στο τρίπτυχο της καταγραφής των δράσεων, της συμμετοχής 
στον διάλογο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που αναπτύσσεται σε εθνικό επίπεδο και της ανάδειξης των 
πρωτοβουλιών που υποστηρίζουν ένα βιώσιμο μέλλον. 
 
 
1. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ  
 
Παρουσίαση των επιτευγμάτων των Οργανισμών στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ με την 
ανάρτηση των δράσεων και πρωτοβουλιών που έχουν αναπτύξει τα τελευταία 3 χρόνια και σύνδεσής 
τους με τους Παγκόσμιους Στόχους του ΟΗΕ, ώστε να συμπεριληφθούν στην αποτύπωση των 
πρωτοβουλιών που υποστηρίζουν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την εφαρμογή των Παγκόσμιων Στόχων στη 
χώρα μας.  
Με την  επεξεργασία των αποτελεσμάτων του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ δίνεται ετησίως μια 
έκθεση για την ωρίμανση των θεμάτων της Βιώσιμης Ανάπτυξης σε εθνικούς θεσμικούς φορείς, ώστε να 
ληφθεί υπ’ όψιν στην ανάπτυξη πολιτικής. 
 
Δείτε περισσότερα στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://observatory.sustainablegreece2020.com/home/
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2.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ: BRAVO SUSTAINABILITY DIALOGUE 
 
Συμμετοχή των δράσεων & πρωτοβουλιών των Οργανισμών στον διάλογο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 
που αναπτύσσεται σε εθνικό επίπεδο, με στόχο την αφύπνιση της ελληνικής κοινωνίας.  
 
Το Bravo Sustainability Dialogue υλοποιείται με βάση τις πρωτοβουλίες που έχουν αναπτύξει οι 
Οργανισμοί στους 5 θεματικούς Πυλώνες ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΑΓΟΡΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ – 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ. Ειδικότερα φέτος, λόγω των εξελίξεων, θα υπάρξει και ένας νέος Πυλώνας για 
πρωτοβουλίες που έχετε αναπτύξει κατά του COVID-19. 
Από τις καταχωρημένες πρωτοβουλίες των Οργανισμών στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
επιλέγονται ποιες θα συμμετέχουν στην διαδικασία διαλόγου και ανάδειξης, οι οποίες δίνουν το βήμα 
προκειμένου να αναπτυχθεί ανταλλαγή απόψεων και ανοιχτή διαβούλευση από τις επιτροπές διαλόγου, 
και αλληλεπίδρασης με τους ενεργούς πολίτες, μέσα από την ανοιχτή ψηφοφορία κοινού, προωθώντας 
σε πρώτο επίπεδο το stakeholder dialogue & engagement. Μέσω του Θεσμού Bravo μπορεί να δοθεί 
επίσης η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους οργανισμούς να αναπτύξουν περαιτέρω τον διάλογο και 
την ανταλλαγή απόψεων με τα ενδιαφερόμενα κοινά τους. Τα αποτελέσματα του διαλόγου 
καταγράφονται, αναλύονται και παραδίδονται σε ένα αναλυτικό stakeholder dialogue report. 
 
3. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ «ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ»: BRAVO SUSTAINABILITY AWARDS  
 
Η ανάδειξη των δράσεων και πρωτοβουλιών γίνεται με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας διαλόγου 
Bravo Sustainability Dialogue από τις επιτροπές του QNF, οι οποίες αποτελούνται από επιστήμονες και  
κοινωνικούς εταίρους, (90% της αξιολόγησης), ενώ λαμβάνεται υπ’ όψιν και η γνώμη των ενεργών 
πολιτών που συμμετέχουν στην ανοιχτή ψηφοφορία κοινού (10%της αξιολόγησης). 
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραδίδεται στους Οργανισμούς ένα αναλυτικό report, στο οποίο 
παρουσιάζονται η αξιολόγηση και τα σχόλια, καθώς και οι προτάσεις βελτίωσης  των επιτροπών και του 
κοινού. 
 
Οι αναδειχθείσες πρωτοβουλίες στο Bravo Sustainability Awards αποτελούν «τα καλά παραδείγματα» 
προς μίμηση από άλλους Οργανισμούς και ακολουθείται μια διαδικασία ευρύτερων θεματικών 
παρουσιάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Δείτε στιγμιότυπα από την προηγούμενη εκδήλωση. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Τα αποτελέσματα του  Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2021, θα ανακοινωθούν στο πλαίσιο 
της εβδομάδας Bravo Sustainability Week 2021. 

https://bravosustainabilityawards.com/pylwnes/
https://bravosustainabilityawards.com/pylwnes/#1565690011564-bdfebe86-c0a8
https://bravosustainabilityawards.com/pylwnes/#1565690146423-6c022f73-8e2b
https://bravosustainabilityawards.com/pylwnes/#1565690192680-25fe1f15-5f49
https://bravosustainabilityawards.com/pylwnes/#1565690240621-7b7b3e3b-a70c
https://bravosustainabilityawards.com/bravo-o-thesmos/bravo-2019/
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2.Bravo Schools  
 
 
  
 
 
 
 
 

Το Bravo Schools, o  Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης, βρίσκεται στον 4 χρόνο υλοποίησης του, αναδεικνύοντας τις καλύτερες εκπαιδευτικές 
προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί από τη σχολική κοινότητα για τους Παγκόσμιους Στόχους. 
 
O συγκεκριμένος διαγωνισμός βασίζεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους Παγκόσμιους Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, το οποίο διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική κοινότητα με την επίσημη 
έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  Υλοποιείται σε συνεργασία με το World Largest 
Lesson, την UNICEF και την UNESCO, στοχεύοντας στην ανάδειξη των πιο ολοκληρωμένων 
εκπαιδευτικών προσεγγίσεων που σχετίζονται με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. 
 
Στόχος μας είναι «να διαμορφώσουμε τους Ενεργούς Πολίτες του Αύριο», οι οποίοι θα αναλάβουν 
δράση απέναντι στις μεγάλες αλλαγές που αντιμετωπίζει ο  πλανήτης μας μέχρι το 2030. 
 
Πολλαπλασιαστική δύναμη: οι μαθητές φορείς μηνυμάτων  
Το σχολείο λειτουργεί ως ζωντανός πυρήνας ενημέρωσης, αφύπνισης και ενεργοποίησης των 

οικογενειών και των τοπικών κοινωνιών ώστε όλοι μαζί να συμβάλλουν στην δημιουργία ενός καλύτερου 

κόσμου. Η λειτουργία της διάχυσης από εκπαιδευτικό σε μαθητή και από εκεί στην οικογένεια και την 

τοπική κοινωνία έχει αλυσιδωτή αντίδραση σε πολλαπλά κοινά ανά την Ελλάδα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός  

για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους 

Το Bravo Schools ολοκληρώνεται με μια πανελλαδική εκδήλωση τον Ιούνιο, στο πλαίσιο του Bravo 

Sustainability Week 2021. Δείτε το Bravo Schools 2020. 

 
 

Σε όλες τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εθνικό 

επίπεδο,  διατίθενται ΔΩΡΕΑΝ ένα πλήθος εκπαιδευτικών εγχειριδίων, οπτικοακουστικού υλικού, 

ψηφιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχεδίων μαθημάτων, για την εκπαίδευση και 

ενημέρωση εκπαιδευτικών-οικογενειών και μαθητών για τις  σύγχρονες προκλήσεις  που 

αντιπροσωπεύουν οι Παγκόσμιοι Στόχοι του ΟΗΕ. Περισσότερα στο 

https://inactionforabetterworld.com/για-εκπαιδευτικούς/ 

 

https://inactionforabetterworld.com/bravo-schools-event-2020/
https://inactionforabetterworld.com/για-εκπαιδευτικούς/
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3. Global Goals Review 2020 

Με αφορμή τη συμπλήρωση 5 χρόνων από την παρουσίαση των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης από τον ΟΗΕ (2015-2020), το QualityNet Foundation προτίθεται να δημιουργήσει μια  
επετειακή έκδοση με τίτλο Global Goals Report - Greece 2020, η οποία θα παρουσιάζει την εξέλιξη της 
ωρίμανσης των Παγκόσμιων Στόχων στην Ελλάδα, μέσα από τις καταγεγραμμένες πρωτοβουλίες που 
έχουν αναπτυχθεί  τα τελευταία 5 χρόνια και που υποστηρίζουν τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης. Η έκδοση θα είναι σε ηλεκτρονική μορφή στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. 
 
Θα παρουσιασθούν όλες οι πρωτοβουλίες που είναι καταχωρημένες στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 5 χρόνια και που είναι μεταφρασμένες στην Αγγλική 
γλώσσα. Ο τρόπος παρουσίασης θα είναι σε μορφή λίστας με υπερσυνδέσμους στην κάθε πρωτοβουλία. 
 
Θα κατατεθεί και θα παρουσιασθεί στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και θα διανεμηθεί σε 
Εθνικούς & Διεθνείς Φορείς. 
 
Η ηλεκτρονική έκδοση θα παρουσιαστεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, που θα διανεμηθεί σε 
εθνικούς, ευρωπαϊκούς & διεθνείς φορείς: 
Με προσωπική αποστολή  
• Σύνολο παραληπτών σε διεθνές & ευρωπαϊκό επίπεδο 1.000 άτομα  
• Σύνολο παραληπτών σε εθνικό επίπεδο 2.500 άτομα  
Με ανάρτηση  
• Στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες του ΟΗΕ, της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2030 & στα social 
media για ενημέρωση του ευρύτερου κοινού, υπολογίζονται περίπου 100.000 αναγνώστες 
 
 
 

4. Ετήσια Εκδήλωση - Bravo Sustainability Week 2021 
 

Ο Θεσμός Βravo κορυφώνεται με την ετήσια εκδήλωση Bravo Sustainability Week 2021, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί το διάστημα 31 Μαΐου με 5 Ιουνίου 2021. Πρόκειται για μια πολυθεματική και 
πολυσυμμετοχική εβδομάδα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η οποία μέσα από διαθεματικούς διαλόγους, 
παρουσιάσεις και διαδραστικές ενέργειες  στις  οποίες θα  συμμετέχουν Ακαδημαϊκοί, Θεσμικοί και 
Κοινωνικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι της Κοινωνίας 
Πολιτών, θα παρουσιαστεί η ολιστική προσέγγιση της βιώσιμης ανάπτυξης ως προς τη διαμόρφωση ενός 
βιώσιμου μέλλοντος, καλύπτοντας όλο το εύρος των σχετικών θεμάτων του τρίπτυχου Οικονομία-
Περιβάλλον-Κοινωνία.  Στην τελετή ανάδειξης των πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στη δημιουργία της 
Ελλάδας του Αύριο θα παρουσιαστούν: 
 
Α. Οι θεματικοί διάλογοι θα πραγματοποιηθούν βασιζόμενοι στις θεματικές ενότητες των 
Πυλώνων της ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, της ΑΓΟΡΑΣ, του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και των ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ 
αφενός και αφετέρου της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με στόχο μέσα από το γόνιμο διάλογο 
και τη δημιουργική προσέγγιση να μετατρέψουμε τις προκλήσεις σε ευκαιρίες: 
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 προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι θεσμικές αρχές και οι αρμόδιοι φορείς στην υλοποίηση των 
συγκεκριμένων πολιτικών για την υιοθέτηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης σε συνάρτηση με την 
Πράσινη Συμφωνία, την Οδηγία για τις Βιώσιμες Χρηματοδοτήσεις, την Ατζέντα 2030. 

 καλές πρακτικές σε εθνικό και τοπικό επίπεδο από τους Οργανισμούς που μπορούν να έχουν ένα 
πρωταγωνιστικό ρόλο και μπορούν να δώσουν τα καλά παραδείγματα βιώσιμων προσεγγίσεων,  
οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά.  

 το ρόλο  της εκπαίδευσης στη βιώσιμη ανάπτυξη ως παράγοντα συμμετοχής και διαμόρφωσης 
κουλτούρας για την αλλαγή. 

 
β. Η ανάπτυξη Διαδραστικών δραστηριοτήτων μέσα από συνδέσεις και ρεπορτάζ από τοπικά 
Μέσα Ενημέρωσης δίνοντας την αποψη της περιφέρειας στις προκλήσεις  που αντιμετωπίζουν και την 
καταγραφή των θεμάτων προς συζήτηση 
 
γ.  Η ανάδειξη των καλύτερων πρακτικών που αναπτύσσονται στην Ελλάδα από τους 
Οργανισμούς, οι οποίες συμβάλλουν στην οικοδόμηση της ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ - παραδείγματα προς 
μίμηση για την περαιτέρω προώθηση και ωρίμανση υιοθέτησης πρακτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η 
ανάδειξη γίνεται μέσω μιας διαδικασίας διαλόγου με τους πολίτες σε εθνικό επίπεδο, καθώς και με τη 
συμμετοχή ενός συνόλου εξειδικευμένων επιστημόνων στους Πυλώνες του Θεσμού. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα: 2106898593 ή στο 

info@qualitynet.gr  και να επισκεφθείτε το www.bravosustainabilityawards.com 

 
 

 
5. QualityNet Fundation 

 
Το QualityΝet Foundation (QNF) αποτελεί έναν εξειδικευμένο Οργανισμό για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που από το 1997 δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, με στόχο την υποστήριξη 
ενός Βιώσιμου μέλλοντος, μέσω της δημιουργίας μιας Βιώσιμης Οικονομίας-Κοινωνίας που 
αναπτύσσεται με περιβαλλοντική ευαισθησία και κοινωνική συνοχή, ως ο κύριος μοχλός για την 
εξασφάλιση της ποιότητας ζωής τόσο για τις σημερινές όσο και τις μελλοντικές γενιές. 
  
1. Υποστηρίζει την Ατζέντα 2030 & τους Παγκόσμιους ΣτόχουςSDGs, 
Μέσω της ανάπτυξης: 

 δικτύωσης και διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη  με μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων κοινών 

 πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην ενημέρωση και ευρύτερη αφύπνιση της ελληνικής 
κοινωνίας 

 εργαλείων και μεθοδολογιών που υποστηρίζουν τους Οργανισμούς στην υιοθέτηση Βιώσιμων 
πολιτικών  

 εκπαιδευτικού έργου που συμβάλλει στη διαμόρφωση των ενεργών πολιτών του αύριο, και 

 επιστημονικού έργου για την τεκμηρίωση των θεμάτων της βιώσιμης ανάπτυξης. 

mailto:info@qualitynet.gr
http://www.bravosustainabilityawards.com/
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2. Συνεργάζεται με Θεσμικούς, Επιχειρηματικούς και Κοινωνικούς Φορείς 
Αναπτύσσει ευρύτερες συνεργασίες με τους θεσμικούς φορείς της χώρας με στόχο να συμβάλλει στον 
ευρύτερο διάλογο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, την ανάπτυξη δράσεων συνεργασίας και 
συμπράξεων  ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και την προώθηση του νέου προσώπου της χώρας 
μας στο εξωτερικό, μέσα από τα επιτεύγματά της στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Υπεύθυνης 
Επιχειρηματικότητας  και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας.  
 
3. Αποτελεί μέλος του Global Forum for National SDG Advisory Bodies 
Το QNF είναι ιδρυτικό μέλος της διεθνούς πρωτοβουλίας και λειτουργεί ως επιταχυντής στην υλοποίηση 
της εφαρμογής των Παγκόσμιων Στόχων σε εθνικό επίπεδο. Η ίδρυση 
του Global Forum forNational SDG Advisory Bodies,με την υποστήριξη 
των  UNDESA,German Council for Sustainable Development,Stakeholders Forum andFinish National Com
mission on Sustainable Development   στοχεύει στην ανταλλαγή της συλλογικής γνώσης, τον εντοπισμό 
κοινών πεδίων συνεργασίας και υποστήριξης στην ανάπτυξη των εθνικών πολιτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης 
σε συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς σε εθνικό επίπεδο.  
 
4. Αποτελεί μια πολυσυμμετοχική πλατφόρμα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 
Για την επίτευξη των στόχων της δικτύωσης και της ανάπτυξης δομημένων  θεματικών διαλόγων για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη το QNFδημιούργησε ένα μοναδικό πολυσυμμετοχικό Δίκτυο με Εταίρους που 
εκπροσωπούν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. 
 
Το ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ τουQNF αποτελεί μια πολυσυμμετοχική 
πλατφόρμα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, όπου μέλη της είναι 150 Θεσμικοί Φορείς, 1.280 Επιχειρήσεις, 
345 Οργανισμοί της Κοινωνίας Πολιτών, 250 Οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 4.500 Σχολικές 
Μονάδες και 45.000 Ενεργοί Πολίτες. 
  
https://qualitynetfoundation.org/wp-content/uploads/2020/07/22.7.2020_Προφίλ_QNF.pdf 
 
 
 
 

https://qualitynetfoundation.org/wp-content/uploads/2020/07/22.7.2020_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CC%81%CE%BB_QNF.pdf

