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Λίγα Λόγια Για Το ELEVEN CAMPAIGN 
 
Το Eleven Campaign είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισµός που 
στόχο έχει να χρησιµοποιήσει την ενωτική δύναμη του αθλητισμού για να 
γιορτάσει τη διαφορετικότητα και να προωθήσει τη διαπολιτισμική 
συνεργασία μέσω εκπαιδευτικών και φιλανθρωπικών δράσεων. Είναι ένα 
πολύπλευρο εγχείρηµα µε διεθνή εµβέλεια και θετική συνεισφορά στην 
κοινωνία µας. 
 
Παράλληλα µε τις φιλανθρωπικές και εκπαιδευτικές δράσεις, ο Οργανισµός 
γυρίζει ένα φιλανθρωπικό ντοκιµαντέρ, µε τίτλο ELEVEN, όπου όλα τα 
έσοδα της δράσης θα διατεθούν σε εκπαιδευτικές και φιλανθρωπικές 
δραστηριότητες για παιδιά ανά τον κόσμο. Στόχο έχει την ευαισθητοποίηση 
του κόσµου στα πλέον επίκαιρα θέµατα, όπως αυτά της αποδοχής της 
διαφορετικότητας, της καλλιέργειας της συνεργασίας και της ισότητας.  
 
Συγκεκριµένα, στο ELEVEN, το κοινό θα ακολουθεί τις ιστορίες 11 
εντεκάχρονων ποδοσφαιρόφιλων παιδιών από 11 διαφορετικές χώρες 
καθώς προετοιµάζονται για το µεγαλύτερο παιχνίδι της ζωής τους.  
Τελικός στόχος για την ολοκλήρωση του ELEVEN είναι να συναντηθούν 
αυτά τα 11 παιδιά σε µία χώρα µετά από 2.5 χρόνια γυρισµάτων, να 
προπονηθούν µαζί και από 11 άγνωστοί να γίνουν µία οµάδα, µια αθλητική 
οικογένεια για να παίξουν έναν τελικό αγώνα µαζί µε παιδιά της ηλικίας 
τους σε ένα γήπεδο παγκόσµιας φήµης για ένα καλό σκοπό.  
Την ίδια µέρα θα πραγµατοποιηθεί ένας φιλανθρωπικός αγώνας αστέρων 
του ποδοσφαίρου. 
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Λίγα Λόγια για το Δεσµό 

 
Αποστολή µας είναι να στηρίξουµε κοινωφελείς οργανισµούς της χώρας για να 
µεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπό τους. Ο τρόπος που το πετυχαίνουµε αυτό είναι 
ενεργοποιώντας τους δωρητές να προσφέρουν έξυπνα, εύκολα και αποτελεσµατικά. 
Φέρνουµε τον επαγγελµατισµό, την αποτελεσµατικότητα και τη διαφάνεια σε κάθε στάδιο 
της δωρεάς, µε απώτερος στόχος να κάνουµε την προσφορά τρόπο ζωής για όλους. 
 
Ο Δεσµός έρχεται να βοηθήσει τους κοινωφελείς οργανισµούς να επιτελέσουν το έργο 
τους, καλύπτοντας ανάγκες τους, διευκολύνοντας παράλληλα όλη τη διαδικασία της 
δωρεάς για τον δωρητή.  
 
Ο Δεσµός λειτουργεί ως one-stop-shop, βοηθώντας οποιονδήποτε θέλει να βοηθήσει 
και δίνοντας λύση σε όλα τα προβλήµατα που εντόπισε η ιδρυτική οµάδα στο χώρο της 
κοινωφελούς προσφοράς. 
 
Ο τρόπος που δουλεύουµε: 

- καταγράφουµε και επικαιροποιούµε ανά τακτά χρονικά διαστήµατα τις 
ανάγκες όλων των κοινωφελών οργανισµών της χώρας, µε αποτέλεσµα 
όταν κάποιος ιδιώτης ή κάποια εταιρεία θέλει να προσφέρει είτε αγαθά σε είδος, 
είτε κάποια χρηµατική δωρεά, να µπορούµε να δώσουµε την ανάλογη 
κατεύθυνση.  

- διαχειριζόµαστε δωρεές σε είδος, τις οποίες παραπέµπουµε σε κοινωφελείς 
οργανισµούς που έχουν δηλώσει πως έχουν τις αντίστοιχες ανάγκες, αλλά και 

- µετατρέπουµε χρηµατικές δωρεές σε προσφορά σε είδος, προκειµένου να 
διασφαλίσουµε τη διαφάνεια και τη βέλτιστη αξιοποίηση των δωρεών. 

- αναλαµβάνουµε όλη τη διαδικασία της υλοποίησης των δωρεών, είµαστε σε 
συνεχή επικοινωνία µε τους δωρητές οι οποίοι µπορούν να εµπλακούν όσο 
θέλουν σε αυτή και στέλνουµε αναλυτικούς απολογισµούς µε την ολοκλήρωση 
των δωρεών. 

- Ακρογωνιαίος λίθος της λειτουργίας µας είναι η διαφάνεια και ο 
επαγγελµατισµός. 
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Πυλώνες λειτουργίας 
 

1. Δωρεές σε είδος:  
Δωρεά πλεονάσµατος από εταιρείες ή ιδιώτες για την κάλυψη αναγκών 
κοινωφελών οργανισµών. Μέσω της αποθήκης µας και παραδόσεων από το 
Δεσµό µε το βαν µας ή µέσω του www.desmosdirect.org, της πλατφόρµας που 
σχεδιάστηκε από το Δεσµό για να αυτοµατοποιήσει και απλοποιήσει ακόµη 
περισσότερο τη διαδικασία προσφοράς και η οποία ταυτοποιεί αυτόµατα τις 
προσφορές ιδιωτών/εταιρειών µε τις αντίστοιχες ανάγκες κοινωφελών 
οργανισµών 
 

2. Desmos donate (Χρηµατικές δωρεές µικρού-µεσαίου µεγέθους ή µε one-off 
scope): 
Δωρεές µέχρι ~15.000 € είτε προς το Δεσµό για κάλυψη των λειτουργικών του 
εξόδων, είτε για κάλυψη συγκεκριµένων αναγκών ανάλογα µε την επιθυµία του 
δωρητή (πχ παιδική πρόνοια, υγεία, εκπαίδευση, τρίτη ηλικία). 
 

3. Προγράµµατα Εθνικής Εµβέλειας: 
 
Για την αξιοποίηση µεγάλων δωρεών, ο Δεσµός σχεδιάζει και υλοποιεί 
προγράµµατα εθνικής εµβέλειας, σύµφωνα και µε τις επιθυµίες του δωρητή, για 
την κάλυψη αναγκών σε µεγάλη κλίµακα και µε συνέχεια. Τα τρέχοντα 
προγράµµατά µας είναι: 

● "Ο Δεσµός Προσφέρει Ζεστασιά": Σε τέσσερα χρόνια η εκστρατεία για την 
παροχή καυσίµων θέρµανσης σε συνανθρώπους µας που το έχουν 
ανάγκη χάρη στις δωρεές εταιρειών, ιδιωτών και κοινωφελών ιδρυµάτων 
έχει προσφέρει 450 τόνους καυσίµων θέρµανσης έχοντας βοηθήσει 
13.825 συνανθρώπους µας που στηρίζονται από 260 φορείς και σχολεία 
σε όλη την Ελλάδα. Το συνολικό ποσό που έχει συγκεντρωθεί για τις 
ανάγκες του προγράµµατος στη διάρκεια των τεσσάρων αυτών ετών 
αγγίζει τις 374.525 €.  
 
 

● "Δεσµός για τα Σχολεία": Χάρη στο συγκεκριµένο πρόγραµµα, στα τρία 
χρόνια που αυτό υλοποιείται, έχουν επωφεληθεί 3.088 µαθητές, µε την 
προσφορά εξοπλισµού και αναλωσίµων σε 53 σχολεία που βρίσκονται σε 
32 αποµονωµένες περιοχές της Ελλάδας. 

 
 
● "Δεσµός για τους Νέους": αφορά την αξιοποίηση των πόρων που 

συγκεντρώθηκαν µέσω της εκστρατείας του Greek Crowdfund. Μέσω του 
προγράµµατος «Δεσµός για τους Νέους», ο Δεσµός υποστηρίζει 15 
κοινωφελείς οργανισµούς που έχουν ανάγκη από ανθρώπινο δυναµικό, 
να δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας για νέους ηλικίας 18 έως 28 ετών, για 
ένα έτος. Μέσα στους πρώτους εννέα µήνες εργασίας των νέων που 
έχουν προσληφθεί µέσω του προγράµµατος, έχουν επωφεληθεί 35.500 
άτοµα σε όλη την Ελλάδα. 
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● Νοιάζοµαι και Δρω": πιλοτικό πρόγραµµα για την εισαγωγή του 
εθελοντισµού ως µάθηµα στα σχολεία, µε σκοπό την ενεργοποίηση και 
την παγίωση του αισθήµατος της κοινωνικής προσφοράς στις νεότερες 
γενιές, µε βασικούς πυλώνες αυτούς του εθελοντισµού, της αλληλεγγύης 
και του ενεργού πολίτη. Το πρόγραµµα, που διεξάγεται σε συνεργασία µε 
το Ίδρυµα Λαµπράκη, περιλαµβάνει τη δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού, 
την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, την πιλοτική εφαρµογή σε 66 
δηµοτικά και γυµνάσια πανελλαδικά σε 13 περιφέρειες της, µε τη 
συµµετοχή 5.819 εκπαιδευτικών και µαθητών. 

 
Πως µπορεί κάποιος να συµµετέχει στις δράσεις του Δεσµού 
 

1. Προσφέροντας µε έναν από τους τρόπους που αναφέρθηκαν παραπάνω (σε 
είδος ή χρηµατική δωρεά) 

2. Ως εθελοντής (στο γραφείο, αποθήκη και παραδόσεις ή σε δράσεις του Δεσµού 
όπως συλλογή αγαθών, ενηµερώσεις σε εκδηλώσεις που συµµετέχει ο Δεσµός, 
υποστήριξη σε εκδηλώσεις του Δεσµού) 

3. Συµµετέχοντας στις εκδηλώσεις του Δεσµού (κυρίως µε fundraising scope) 
όπως Art of Giving, Athens Classical Marathon, Going Out for Desmos κλπ 

 
Output & Impact Quote  
 
Από την ίδρυσή του, τον Ιανουάριο του 2012 έως σήµερα, ο Δεσµός µε επίκεντρο τα 
γραφεία του σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έχει προσφέρει σε ένα ολοένα και αυξανόµενο 
δίκτυο 700 οργανισµών κοινωνικής ωφελείας στην Ελλάδα, βοηθώντας συνολικά πάνω 
από 300.000 επωφελούµενους χάρη στην προσφορά περισσότερων από 240 εταιρειών 
και εκατοντάδων ιδιωτών. Με συντηρητικούς υπολογισµούς, η εκτιµώµενη αξία των 
αγαθών που έχει προσφέρει ο Δεσµός σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη αγγίζει 
τα 3.500.000€. 
 
 


