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ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Με την παρούσα έκθεση θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για τη συμμετοχή σας στον Ετήσιο
Διάλογο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Θεσμού BRAVO 2019 και να μοιρασθούμε μαζί σας
τα σχετικά αποτελέσματα.
O Θεσμός BRAVO που φέτος συμπληρώνει τα 10 χρόνια, αποτελεί έναν θεσμό διαλόγου
και ανάδειξης των πρωτοβουλιών που προωθούν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, συμβάλλοντας
στη Δημιουργία της ΕΛΛΑΔΑΣ του ΑΥΡΙΟ. Ο μεγάλος κοινωνικός διάλογος του BRAVO
αναπτύσσεται με βάση τις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται από τις Επιχειρήσεις, τους
Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών. Δίνει έμφαση στην
προώθηση ενός συστηματοποιημένου διαλόγου με στόχο τη δημιουργία μιας πλατφόρμας
ανταλλαγής απόψεων, ενημέρωσης και ανοιχτής διαβούλευσης, καθώς και την
ανάπτυξη μιας ευρύτερης κουλτούρας γύρω από τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Το Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2019 ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή 160
Οργανισμών, οι οποίοι παρουσίασαν 250 Πρωτοβουλίες στους 5 Πυλώνες της Βιώσιμης
Ανάπτυξης (Διακυβέρνηση-Αγορά-Περιβάλλον-Κοινωνία-Συνεργασίες). Οι συγκεκριμένες
πρωτοβουλίες αποτέλεσαν τη βάση του διαλόγου με τη συμμετοχή 25 Επιτροπών
Αξιολόγησης, 320 Κοινωνικών Εταίρων και περισσότερων από 35.000 Ενεργών Πολιτών,
οι οποίοι διέδρασαν καταθέτοντας τις απόψεις τους για το σύνολο των πρωτοβουλιών,
σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Θεσμού.
Την ολοκληρωμένη παρουσίαση των στατιστικών της συμμετοχής στο Bravo Sustainability
Dialogue & Awards 2019 μπορείτε να δείτε στην Ετήσια Έκθεση.
Οι Οργανισμοί της Κοινωνίας των Πολιτών με τα προγράμματα και τις δράσεις που
υλοποιούν κατορθώνουν να αφυπνίζουν και να ενεργοποιούν τις τοπικές κοινωνίες,
συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός Kαλύτερου Mέλλοντος. Με τη συμμετοχή σας στο
Bravo 2019, συνδέεστε με έναν μεγάλο αριθμό Επιχειρήσεων, οι οποίοι ενημερώνονται,
συμμετέχοντας στις επιτροπές αξιολόγησης, ώστε να υποστηρίξουν το έργο σας. Γίνεται
γνωστός ο Οργανισμός σας και το έργο του σε ένα μεγάλο αριθμό Ενεργών Πολιτών και
αποτελεί κύριο μέρος της αλυσίδας του Δικτύου Ιn Action - Υπεύθυνοι Οργανισμοί &
Ενεργοί Πολίτες.
Σε ένα σύνολο 133 επιχειρηματικών προγραμμάτων, 59 πρωτοβουλιών από Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 58 από την Κοινωνία των Πολιτών, ο Οργανισμός σας
συμμετείχε με 1 πρωτοβουλία. Με βάση την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, η κάθε
πρωτοβουλία διακρίθηκε ανά θεματική ως ακολούθως:
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1. Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τίτλος πρωτοβουλίας
«Ρομποτική στον Δενδροπόταμο»
Η πρωτοβουλία σας συγκέντρωσε τελική βαθμολογία 1.166 με άριστα το 2, τον μέγιστο
δυνατό βαθμό που δύναται να συγκεντρώσει μια πρακτική.
Ψηφίστηκε από 3.111 Ενεργούς Πολίτες, ενώ διαβάστηκε από 8.331 χρήστες.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ

ΒΑΘΜΟΣ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ενημέρωση & Εκπαίδευση

1.2

1.143

1.166
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Ποσοστά Ενεργών Πολιτών βάσει Ηλικιακού εύρους

55+

15%

35-54

56,20%

25-34

16,40%

15-24

12,40%

Ποσοστά Ενεργών Πολιτών βάσει Επαγγέλματος
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Ελεύθερος Επαγγελματίας
Συνταξιούχος
Άνεργος
ΜΚΟ
ΟΤΑ
Ακαδημαϊκός

5,00%
2,50%
5,20%
1,30%
2,80%
1,80%

Ιδιωτικός υπάλληλος

63,50%

Δημόσιος υπάλληλος
Φοιτητής

13,60%
4,30%

