Ποιοί Είμαστε
Η Οργάνωση Γη είναι μια ελληνική, μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2010.
Στόχος της η εδραίωση της έννοιας της Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως αυτή ορίζεται από τους 17 Παγκόσμιους
Στόχους των Ηνωμένων Εθνών, παρέχοντας βιωματική μη τυπική εκπαίδευση για όλες τις ηλικίες. Οι
δράσεις της, προτείνουν ένα νέον τρόπο αλληλεπίδρασης μεταξύ οικονομίας, κοινωνίας και περιβάλλοντος,
αποτελώντας ένα ζωντανό παράδειγμα ενός αειφόρου τρόπου σκέψης και λειτουργίας για έναν βιώσιμο
πλανήτη.
Tα Προγράμματα της Οργάνωσης Γη εφαρμόζονται σε πολλές διαφορετικές τοποθεσίες εντός του αστικού
ιστού της Αθήνας, με έμφαση στα Σχολεία, σε Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων και στο Πρότυπο Κέντρο
Περιβαλλοντικής Μάθησης που δημιούργησε η Οργάνωση στο Ίλιον-Αττικής, με την ονομασία «Κέντρο της
Γης». Για την υλοποίηση τους, η Οργάνωση Γη έχει εδραιώσει συνεργασίες με εταιρείες, φορείς τοπικής
αυτοδιοίκησης, την ακαδημαϊκή κοινότητα, φιλανθρωπικά ιδρύματα, και πλήθος οργανώσεων της Κοινωνίας
των Πολιτών εντός κι εκτός Ελλάδος.
Οι Δράσεις της Οργάνωσης Γη εξελίσσονται πάνω σε 3 βασικούς άξονες:
-Προγράμματα Περιβαλλοντικής Δράσης & Μάθησης
-Προγράμματα Κοινωνικής Ένταξης Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων, Προσφύγων, Μεταναστών , Ανέργων.
-Προγράμματα Εκκίνησης & Υποστήριξης της Υπεύθυνης και Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας.

Εκπαιδευτικά Κέντρα & Community Centers
Η Οργάνωση Γη διαχειρίζεται 2 χώρους, οι οποίοι λειτουργούν ως εκπαιδευτικά κέντρα και community
centers.

Κέντρο της Γης
Tο «Κέντρο της Γης» είναι ένα αστικό πάρκο 25 στρεμμάτων, σε ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον, μόλις
6 χλμ από το κέντρο της Αθήνας, στο Ίλιον. Το «Κέντρο της Γης» λειτουργεί ως κέντρο περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης και αποτελεί σημείο συνάντησης για ανθρώπους όλων των ηλικιών που θέλουν να
«επαναπροσδιορίσουν» τον αστικό τρόπο ζωής. Κεντρικό σημείο αναφοράς αποτελεί ο βιολογικός
λαχανόκηπος με τα εποχιακά φυτά και τις τοπικές παραδοσιακές ποικιλίες, αλλά και ο κήπος βιοποικιλότητας,
μια περιοχή για την τοπική χλωρίδα και πανίδα, που απεικονίζει πόσο ισχυρή είναι η φύση ακόμη και δίπλα σε
μια πυκνοδομημένη αστική περιοχή. Μέσω προγραμμάτων σχεδιασμένων από παιδαγωγούς, κοινωνιολόγους
γεωπόνους και περιβαλλοντολόγους, μαθητές και επισκέπτες ενημερώνονται και ευαισθητοποιούνται για τη
βιοποικιλότητα, την τροφική αλυσίδα, τις λειτουργίες της φύσης και τη σχέση του ανθρώπου με αυτήν.

Γη Κ44
Ένα πρώην συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων και στη συνέχεια νυχτερινό κέντρο(!), το Γη Κ44, στο κέντρο
της Αθήνας στο Γκάζι, σήμερα λειτουργεί ως σημείο συνάντησης κοινωνικών επιχειρήσεων, ΜΚΟ, ομάδων
συλλογικής δράσης και των μελών των δημιουργικών ομάδων της Αθήνας. Workshops, παρουσιάσεις,
προβολές, εκθέσεις, μαγειρέματα λαμβάνουν χώρα σε καθημερινή βάση στο Γη Κ44.

Κύρια Προγράμματα της Οργάνωσης Γη
#Citizens4GlobalGoals
Μια ενημερωτική καμπάνια της Οργάνωσης Γη σχετικά με
τους Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Τον
Σεπτέμβριο του 2015, 193 αρχηγοί κρατών δεσμεύτηκαν
να υιοθετήσουν 17 παγκόσμιους στόχους, προκειμένου να
αναλάβουν δράση ενάντια στις 3 τρεις μεγάλες προκλήσεις
τα επόμενα 15 χρόνια: την ακραία φτώχεια, τις κοινωνικές
ανισότητες και την κλιματική αλλαγή. Η Οργάνωση Γη ξεκίνησε
το “localization” των 17 στόχων του Ηνωμένων Εθνών στην
Ελλάδα, καθώς και την αναζήτηση μεθόδων επίτευξης τους
από τους πολίτες. Το 2017 παρουσίασε στη Στέγη του Ιδρύματος
Ωνάση, το e-book «Παγκόσμιοι Στόχοι για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη». Αποτελεί μία ηλεκτρονική έκδοση, προσφέροντας
ένα χρόνο μετά την υιοθέτηση των Στόχων, χρήσιμες
πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα, καθώς και τρόπους που ο
καθένας μας μπορεί να συμβάλλει στη διάδοση και υλοποίησή
τους. Τον Φεβρουάριο του 2019 παρουσίασε στο Σεράφειο
του Δήμου Αθηναίων για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στην
ελληνική γλώσσα τη «Νέα Αστική Ατζέντα» του UN-HABITAT.

Περιβαλλοντική Βιωματική
Εκπαίδευση για Παιδιά
Εκπαιδευτικά Περιβαλλοντικά Βιωματικά Προγράμματα για μαθητές
Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου. Η σκέψη, τα συναισθήματα,
οι δεξιότητες των παιδιών διαμορφώνονται μέσω της «πράσινης»
μάθησης. Η παιδαγωγική ομαδα της Οργάνωσης γη εφαρμόζει
τις αρχές της μη τυπικής εκπαίδευσης (Informal Education) και
σχεδιάζει βιωματικά εργαστήρια και παιδαγωγικά προγράμματα
με στόχο την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης και της
κοινωνικής νοημοσύνης των συμμετεχόντων.
Κάθε πρόγραμμα βασίζεται:
-Στην Επιστημονική Τεκμηρίωση των συνεργαζόμενων με την
«Οργάνωση Γη» γεωπόνων, βιολόγων, περιβαλλοντολόγων και
παιδαγωγών.
-Στη θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης, η οποία προσεγγίζει την
εκπαίδευση ολιστικά παρέχοντας την ευκαιρία στο συμμετέχοντα
να αφομοιώσει την προσκτηθείσα γνώση κατανοώντας τον άμεσο
αντίκτυπό της στη ζωή του.
-Στη Βιωματική Μάθηση η οποία επιτρέπει στη γνώση να
αναδυθεί αυθόρμητα μέσα από την επεξεργασία των
εμπειριών των ίδιων των συμμετεχόντων, ως δρώντων
υποκειμένων.

Στο πλαίσιο του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» του
προγράμματος Πόλη2 που υπογράφει το This is Athens, ο Δήμος
Αθηναίων έχει επιλέξει την ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ να αναβιώσει τις ταράτσες
δύο κτιρίων, δημιουργώντας ταρατσόκηπους προσβάσιμους για το
κοινό. Η δημιουργία ταρατσόκηπων γίνεται σε δύο κτίρια του Δήμου
της Αθήνας τα οποία βρίσκονται, το πρώτο στο ιστορικό κτίριο της
σχολής «Ήφαιστος» στα Άνω Πατήσια και το δεύτερο κτίριο στην οδό
Κωνσταντινουπόλεως 44, στον Κεραμεικό. Σκοπός της παρέμβασηςαναδιαμόρφωσης είναι τόσο το πρασίνισμα του κτιρίου όσο και η
δημιουργία ενός χώρου συνάντησης και κοινωνικοποίησης.

Αγρότες στην Πόλη
Διήμερα βιωματικά εργαστήρια που λαμβάνουν χώρα στο «Κέντρο της Γης», με θέμα τις βασικές
αρχές της βιολογικής καλλιέργειας σε αστικούς χώρους, όπως οροφές, δώματα, αυλές, μπαλκόνια,
περβάζια, παρτέρια και λαχανόκηπους. Το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του έργου με τίτλο «Αστική
Γεωργία - Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση κατοίκων περιοχών με χαρακτηριστικά
φτωχοποίησης», το οποίο υλοποιήθηκε από την Οργάνωση Γη τον Οκτώβριο του 2017 εως το
Δεκέμβριο του 2018. Χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Οι στόχοι του έργου αφορούσαν την περιβαλλοντική ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση πολιτών και συλλογικών φορέων, την παροχή χρηστικών συμβουλών για
την εφαρμογή ενεργειών αστικής γεωργίας, καθώς και τη δημιουργία σχετικών μεθοδολογικών
εργαλείων.

Βιωματικά Εργαστήρια Κηπουρικής για την Τρίτη Ηλικία
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης», η Οργάνωση Γη υλοποιεί εργαστήρια που
αφορούν σε δράσεις βελτίωσης σωματικής και ψυχικής υγείας αλλά και δράσεις περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης των ατόμων της τρίτης ηλικίας. Τα εργαστήρια περιλαμβάνουν
θεωρία αλλά και πρακτική στον αστικό, βιολογικό λαχανόκηπο της Οργάνωσης Γη, στο Ίλιον. Το
παρόν πρόγραμμα στοχεύει στην ευεξία, την κατάρτιση και την κοινωνικότητα των ατόμων τρίτης
ηλικίας. Οι ωφελούμενοι έχουν την ευκαιρία να περάσουν ευχάριστες στιγμές αναψυχής και
δημιουργικής απασχόλησης. Οι γνώσεις που αποκομίζουν οι συμμετέχοντες αφορούν τη σπορά, τη
κομποστοποίηση, την ανάπτυξη και τη συγκομιδή βρώσιμων εποχικών φυτών και ιαματικών βοτάνων
με απλές βιοκαλλιεργητικές μεθόδους τις οποίες εύκολα και ανέξοδα μπορούν να εφαρμόσουν και
στους τόπους κατοικίας τους. Παράλληλες δραστηριότητες όπως το άναμμα του ξυλόφουρνου, το
ζύμωμα, το σκάλισμα καθώς και η προετοιμασία ολόφρεσκης σαλάτας πλαισιώνουν την θεωρητική
τους κατάρτιση. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης», που
συγχρηματοδοτείται από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, τη
Φιλανθρωπική Οργάνωση Hellenic Hope, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου,
το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη και το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Κυριακές στη Γη
Με επίκεντρο τη «συλλογική κουζίνα», αναβιώνεται το κυριακάτικο τραπέζι και μαζί του έννοιες
όπως η αλληλεγγύη, η συλλογικότητα και η ανταποδοτικότητα στην προετοιμασία και παρασκευή
φαγητού. Στόχος της συλλογικής κουζίνας είναι να προτείνει ένα διαφορετικό διατροφικό μοντέλο,
να ενημερώσει πώς τα αγροτικά προϊόντα φτάνουν από τη γη στο τραπέζι μας, πώς μπορούμε να
καταναλώνουμε ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα, ταυτόχρονα προστατεύοντας το περιβάλλον. Οι
“Κυριακές στο Κέντρο της Γης” πλαισιώνονται από παράλληλες παιδαγωγικές δραστηριότητες και
ενημερωτικές συναντήσεις για τη ψυχαγωγική ενασχόληση όλης της οικογένειας κοντά στη φύση.

Αθλητική Ελπίδα Προσφύγων
Στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωνικής ενσωμάτωσης μέσω του αθλητισμού, η Οργάνωση
Γη, το 2016 ίδρυσε την Αθλητική Ελπίδα Προσφύγων, μια ποδοσφαιρική αθλητική ομάδα που
αποτελείται από πρόσφυγες & μετανάστες με απώτερο στόχο την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση,
καθώς και να προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα δημιουργικής ενασχόλησης και να
λειτουργήσει ως ένας δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στους πρόσφυγες/αιτούντες άσυλο και την
ελληνική κοινωνία. Την περίοδο 2016-2017, η ομάδα αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Ένωσης
Σωματείων Εργασιακού Αθλητισμού, το 2017-2018, με ομάδες από τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα
της 1ης, 2ης και 3ης κατηγορίας Αθηνών και την περίοδο 2018-2109 αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της
Ένωσης Ανεξάρτητων Αθλητικών Ομάδων Νομού Αττικής. Όλο αυτό το διάστημα έχει συμμετάσχει
σε περισσότερους από 120 αγώνες ενώ πάνω από 180 πρόσφυγες από 22 διαφορετικές χώρες έχουν
πάρει μέρος σε επίσημα παιχνίδια και προπονήσεις. Η Αθλητική Ελπίδα Προσφύγων, βραβεύτηκε
τον Ιανουάριο του 2018 και από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών Ελλάδος
(ΠΣΑΠ) ενώ τον Οκτώβριο του 2018, από το Peace and Sport, το διεθνή οργανισμό για την Ειρήνη &
τον Αθλητισμό. H επιτυχημένη πορεία της Αθλητικής Ελπίδας Προσφύγων και η θετική ανταπόκριση
της ελληνικής κοινωνίας, αποτέλεσε το έναυσμα ώστε η Οργάνωση Γη να επεκτείνει τα προγράμματα
κοινωνικής ένταξης μέσω του αθλητισμού, απευθυνόμενη και σε ανήλικους πρόσφυγες, αγόρια και
κορίτσια 7-17 ετών.

FutbolNet - Barcelona Foundation
Από το καλοκαίρι του 2017 σε συνεργασία με το Barcelona Foundation και την οικονομική υποστήριξη
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, εφαρμόζεται στη Δομή Φιλοξενίας του Σκαραμαγκά και από το 2018
στη Δομή του Ελαιώνα, η μεθοδολογία FutbolNet για παιδιά ηλικίας 7-17 ετών, η οποία χρησιμοποιεί
τον αθλητισμό ως όχημα για την προαγωγή της άμιλλας, της κατανόησης και της ανεκτικότητας,
με στόχο την ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης και την προσωπική ενδυνάμωση των παιδιών
και νέων προσφύγων που συμμετέχουν. Στο παραπάνω πλαίσιο οι συμμετέχοντες τουλάχιστον μια
φορά το μήνα παίρνουν μέρος σε ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές κι αθλητικές δραστηριότητες εκτός
των Δομών Φιλοξενίας που διαμένουν με απώτερο σκοπό την αλληλεπίδραση τους με την ελληνική
κοινωνία. Μέχρι σήμερα στο πρόγραμμα έχουν συμμετάσχει 545 παιδιά, 390 αγόρια και 155 κορίτσια
με εθνικότητες από Ιράν, Ιράκ, Αφγανιστάν, Λίβανος, Κουβέιτ, Παλαιστίνη, Πακιστάν, Συρία.

«Εκπαιδευτικά εργαλεία για επαγγελματίες για την αξιολόγηση και την ανάπτυξη των ικανοτήτων
των μεταναστών με σκοπό την ένταξή τους στην αγορά εργασίας»
Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης μεταξύ των επαγγελματιών που
εργάζονται με μετανάστες (εκπαιδευτές ενηλίκων, εκπαιδευτές σε κέντρα κατάρτισης μεταναστών,
εργαζόμενοι σε ΜΚΟ και επιχειρήσεις), ενισχύοντας παράλληλα τις δεξιότητες και τις ικανότητες
των μεταναστών για την ομαλή ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική ζωή. Το
πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαικού Προγράμματος Erasmus Plus.

«Δημιουργία Βιβλίου Μαγειρικής για μαθητές με νοητική αναπηρία»
Στόχος του έργου είναι οι μαθητές με νοητική αναπηρία μαζί με τους εκπαιδευτές τους, να αναπτύξουν
νέες δεξιότητες στην μαγειρική και την κηπουρική για να αυξήσουν τις πιθανότητες επαγγελματικής
αποκατάστασής τους. Οι δράσεις του έργου θα βελτιώσουν την εμπιστοσύνη των ατόμων με ψυχική
αναπηρία έτσι ώστε να δημιουργήσουν δεσμούς με την τοπική κοινωνία. Το πρόγραμμα υλοποιείται
στο πλαίσιο του Ευρωπαικού Προγράμματος Erasmus Plus.

REWINS

«Ένταξη προσφύγων γυναικών μέσω του αθλητισμού»
Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της συμμετοχής των προσφύγων γυναικών στον αθλητισμό.
Μέσω του προγράμματος REWINS η Οργάνωση Γη θα εντοπίσει τα εμπόδια και παράλληλα θα
αναδείξει καλές πρακτικές συμμετοχής των γυναικών προσφύγων σε αθλητικές δραστηριότητες.
Η Οργάνωση Γη θα προωθήσει την συμμετοχή των γυναικών σε αθλητικές δραστηριότητες μέσα
από τη δημιουργία μιας γυναικείας αθλητικής ομάδας που θα αναλάβει να ευαισθητοποιήσει
και να παρακινήσει και άλλες γυναίκες. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαικού
Προγράμματος Erasmus Plus.

TOMM

«Πρόγραμμα κινητικότητας για επαγγελματίες που εργάζονται με πρόσφυγες και μετανάστες»
Στόχος του έργου είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση του προσωπικού των κέντρων υποδοχής
στην κεντρική και Βόρεια Ιταλία, για τις πολιτικές ένταξης και των τρόπο λειτουργίας των κέντρων
υποδοχής συγκρίνοντας παρόμοια συστήματα που έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα, Πορτογαλία και
Μεγάλη Βρετανία. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαικού Προγράμματος Erasmus
Plus.

NEWI

«Νέοι επαγγελματίες στον χώρο της κοινωνικής ένταξης»
Το πρόγραμμα έχει σαν στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών ανάμεσα σε επαγγελματίες στον
τομέα της κοινωνικής ένταξης. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία μέσα από επισκέψεις σε δομές
φιλοξενίας προσφύγων να ανταλλάξουν εμπειρίες σε θέματα που αφορούν την λειτουργία των
κέντρων υποδοχής και να ενημερωθούν για το νομικό τους πλαίσιο. Το πρόγραμμα στοχεύει στη
υιοθέτηση νέων πρακτικών ένταξης μεταναστών και προσφύγων.

«Ενίσχυση δεξιοτήτων για πρόσφυγες και επαγγελματίες εκπαιδευτές»
Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην τοπική αγορά εργασίας
μέσα από σεμινάρια ενδυνάμωσης επαγγελματικών ικανοτήτων των μεταναστών και προσφύγων
καθώς και των επαγγελματιών που εργάζονται στον τομέα της ένταξης. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο
πλαίσιο του Ευρωπαικού Προγράμματος Erasmus Plus.
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«Ενσωμάτωση των μεταναστών μέσω δραστηριοτήτων εθελοντισμού»
Το έργο στοχεύει στην ενσωμάτωση των προσφύγων και μεταναστών μέσω του εθελοντισμού.
Ο εθελοντισμός βοηθάει τους ωφελούμενους του προγράμματος να κατανοήσουν καλύτερα τα
χαρακτηριστικά της τοπικής κοινωνίας. Η συμμετοχή των προσφύγων και μεταναστών μπορεί να
βελτιώσει τις ικανότητές τους και να οδηγήσει στην επαγγελματική τους αποκατάσταση. Το πρόγραμμα
υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαικού Προγράμματος AMIF.

Η Aephoria είναι ένα πρόγραμμα αειφόρου επιχειρηματικής εκπαίδευσης και δικτύωσης για
νεοσύστατες επιχειρήσεις που τους επιτρέψει να δημιουργήσουν καινοτόμα οικονομικά μοντέλα
με θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την κοινωνία. Η Aephoria.net δημιουργήθηκε με σκοπό να
«καλλιεργήσει» ωφέλιμες για τη Γη και τον Άνθρωπο επιχειρήσεις.

Το Bluegrowth αποτελεί ένα διαγωνισμό καινοτομίας καθώς και ένα πρόγραμμα στήριξης νεοφυών
επιχειρήσεων που αφορά την θαλάσσια οικονομία & βιώσιμη επιχειρηματικότητα. To BlueGrowth
είναι ο 1ος διαγωνισμός καινοτομίας για την θαλάσσια οικονομία που ξεκίνησε το 2014, με όραμα οι
καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες να ενισχύσουν τις παραδοσιακές οικονομικές δραστηριότητες που
σχετίζονται με την θαλάσσια οικονομία δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και δημιουργώντας ένα
νέο οικοσύστημα επιχειρήσεων και πρωτοβουλιών θέτοντας την θάλασσα ξανά και υπό νέο πρίσμα
στην πρωτοπορία της οικονομικής ανάπτυξης του τόπου.

Ενέργειες CSR για εταιρείες
Στο το πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εταιρειών, η Οργάνωση Γη αναπτύσσει
μακροπρόθεσμα πρόγραμματα περιβαλλοντικών και κοινωνικών δράσεων που ανταποκρίνονται
στα ενδιαφέροντα και τους στόχους της εκάστοτε εταιρείας, αξιοποιώντας τις δραστηριότητες
περιβαλλοντικής δράσης και μάθησης, κοινωνικής ενσωμάτωσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
αλλά και τα 2 Εκαπιδευτικά της κέντρα, «Κέντρο της Γης» και «Γη Κ44».

Η Συμμετοχή μας σε Δίκτυα
Η Οργάνωση Γη κατέχει την προεδρεία της Ελληνικής
Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη. Αποτελεί το
συντονιστικό όργανο των ελληνικών Οργανώσεων της
Κοινωνίας των Πολιτών, οι οποίες δραστηριοποιούνται
στους τομείς της Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας,
Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Αναπτυξιακής
Εκπαίδευσης. Σήμερα εκπροσωπεί οργανώσεις, πολύ
διαφορετικές μεταξύ τους, οι οποίες υποστηρίζονται
από μεγάλο τμήμα των Ελλήνων πολιτών και έχουν
σημαντική παρουσία στη χώρα μας και σε πολλές
περιοχές του αναπτυσσόμενου κόσμου.
H Οργάνωση Γη αποτελεί την Ειδική Γραμματεία της
IFOAM AgriBioMediterraneo (ABM). H IFOAM είναι η
Διεθνής Ομοσπονδία των Κινημάτων της Βιολογικής
Γεωργίας, με σκοπό την υιοθέτηση των οικολογικών,
κοινωνικών και οικονομικών συστημάτων που
στηρίζονται στις αρχές της βιολογικής γεωργίας.

Το Οικουμενικό Σύμφωνο (UN Global Compact)
δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2000 και αποτελεί ένα
πλαίσιο για τις επιχειρήσεις σύμφωνα με το οποίο
καλούνται να ευθυγραμμίζουν τις λειτουργίες και
στρατηγικές τους με 10 παγκόσμια αποδεκτές Αρχές
στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των
συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της
καταπολέμησης της διαφθοράς. Ως η μεγαλύτερη,
παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής υπευθυνότητας –με
χιλιάδες συμμετέχοντες από περισσότερες από 150
χώρες – το Οικουμενικό Σύμφωνο έχει ως πρωταρχικό
στόχο την οικοδόμηση και προώθηση της κοινωνικής
νομιμότητας των επιχειρήσεων και των αγορών.

To SDG Watch Europe είναι μια διατομεακή συμμαχία
ΜΚΟ σε επίπεδο Ευρωπαικής Ένωσης, από τομείς
όπως το περιβάλλον, η εκπαίδευση, τα ανθρώπινα
δικαιώματα κ.α. Σκοπός του είναι να αποτελέσει
μοχλό πίεσης και ελέγχου των κυβερνήσεων για
την εφαρμογή της «Ατζέντας 2030» για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη.

Βραβεύσεις

Το 2019, η Οργάνωση Γη αναδείχθηκε «ΜΚΟ
της Χρονιάς» στην κατηγορία Περιβάλλον από
τον θεσμό των Hellenic Responsible Business Awards, που ως κριτήριο επιλογής και
αξιολόγησης αναδεικνύει το αποδεδειγμένα
καινοτόμο έργο για την βιώσιμη και την
κοινωνική ανάπτυξη, καθώς και τη συνεχή
δέσμευση και αποτελεσματικότητα.

Το 2016, η Διεθνή Ένωση για την Προστασία
του Περιβάλλοντος (IUCN), ανάμεσα σε 107
υποψηφιότητες από 42 χώρες, ανέδειξε τον
αστικό-βιολογικό-συλλογικό-εκπαιδευτικό
λαχανόκηπο της Οργάνωσης Γη στη Αττική,
ως την καλύτερη πρωτοβουλία σύνδεσης του
ανθρώπου με τη φύση παγκοσμίως.

Τον Ιανουάριο του 2018, ο Πανελλήνιος
Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών
Ελλάδος, βράβευσε το Δ.Σ. της Οργάνωσης
Γη για την πρωτοβουλία «Αθλητική Ελπίδα
Προσφύγων», τον 1ο αθλητικό σύλλογο που
απαρτίζεται από αθλητές με την ιδιότητα του
πρόσφυγα ή του αιτούμενου άσυλο στην Ελλάδα.

Τον Οκτώβριο του 2018 η Hope Refugee FCΑθλητική Ελπίδα Προσφύγων, βραβεύτηκε από
το Peace and Sport, το διεθνή οργανισμό για την
Ειρήνη & τον Αθλητισμό, στο ομώνυμο διεθνές
Forum που φέτος πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο
και είχε σκοπό να αναδείξει τη θετική επίδραση
του αθλητισμού στην πρόοδο των κοινωνιών.

Η Οργάνωση Γη το 2018 σε Αριθμούς
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