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Βελτίωση και ανάπτυξη βοηθητικών προγραμμάτων 

 

Τι είναι τα Πρότυπα Ποιότητας Προγράμματος και γιατί τα χρειαζόμαστε; 

 

Τα Πρότυπα Ποιότητας Προγράμματος είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης των Προγραμμάτων. 

Επιτρέπουν στα Προγράμματα να αναγνωρίσουν το σημείο που πρέπει να εστιάσουν ή να 

αλλάξουν για να συνεχίσουν να εξελίσσονται. Η αλλαγή μπορεί να είναι διαρκής και 

σταδιακα αυξανόμενη ή μπορεί να είναι μια σημαντική αλλαγή προς μια κατεύθυνση ή μια 

πρακτική που σχεδιάστηκε για να εξελίξει σημαντικά ένα Πρόγραμμα (π.χ. έναρξη μιας 

νέας πρωτοβουλίας όπως των Ενοποιημένων (Unified) Αθλημάτων ή έναρξη μιας νέας 

στρατηγικής συγκέντρωσης κεφαλαίων). 

 

Ως κίνημα, αναγνωρίζουμε την ανάγκη να είμαστε ξεκάθαροι για τι θεωρούμε σημαντικό σε 

αυτό που κάνουμε. Γι΄ αυτό το λόγο, με την βοήθεια των Αρχηγών των Προγραμμάτων σε 

όλον τον κόσμο, έχουμε αναπτύξει τα Πρότυπα Ποιότητας Προγράμματος. Τα Πρότυπα 

μας βοηθούν να συνθέσουμε μια εικόνα επιτυχίας και είναι τα θεμέλια για πολλούς 

τρόπους, όπου με τη βοήθεια των οποίων τα Προγράμματα εξελίσσονται, όπως η 

κατάρτιση για αρχηγούς προγραμμάτων και η αναγνώριση για πρόοδο και ανάπτυξη. 

Σκοπό έχουν να αποτελέσουν το έναυσμα για ειλικρινείς συζητήσεις ως προς τι συμβαίνει 

και το τι μπορεί να βελτιωθεί στο Πρόγραμμά σας. 

 

Πως ξεκίνησαν; 

 

Τα Πρότυπα Ποιότητας Προγράμματος προήλθαν από εσάς. Το στρατηγικό πλάνο 

ζητούσε την δημιουργία των προτύπων, αλλά ο ορισμός τους ήταν μια πρωτοβουλία από 

τα κάτω προς τα πάνω. Αυτή η διαδικασία διήρκησε έναν χρόνο (2012 - 2013) και 

περιελάμβανε την παγκόσμια παροχή συμβουλών με τη συμβολή Προγραμμάτων από 

ολες τις περιοχές. Τα πρότυπα ολοκληρώθηκαν στα τέλη του 2013 και επικυρώθηκαν από 

την Επιτροπή του Διεθνούς Συμβουλευτικού Συμβουλίου του Διεθνούς Διοικητικού 

Συμβουλίου των Special Olympics. 

 

Ποιοι μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν; 

 

Τα Πρότυπα Ποιότητας Προγράμματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν από Πιστοποιημένα 

Προγράμματα Special Olympics, και ιδιαίτερα από τους αρχηγούς προγραμμάτων. 

Επιτρέπουν στους αρχηγούς προγραμμάτων να κατανοήσουν, να διαχειριστούν και να 

υποστηρίξουν δραστηριότητες ώστε αυτές να πραγματοποιηθούν, έχοντας υψηλή 

ποιότητα. Μέσα στα Προγράμματα, οι Εθνικοί Διευθυντές, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και 

τα διοικητικά συμβούλια των Προγραμμάτων πρέπει να «κατέχουν» τα Πρότυπα. 

 

Τα Πρότυπα καλύπτουν τα βασικά σημεία των Αρχηγών Προγραμμάτων. Δεν 

αντικαθιστούν τα λεπτομερή τεχνικά πρότυπα σε άλλους τομείς για να βοηθήσουν 

προπονητές, υπευθύνους εκδηλώσεων ή άλλα διευθυντικά στελέχη. 

 



Όπως και με τους Αρχηγούς Προγραμμάτων, ελπίζουμε ότι τα πρότυπα θα φανούν επίσης 

χρήσιμα σε όσους εργάζονται σε υποπρογράμματα, επιτροπές αθλητών, επιτροπές 

οικογενειών, επιτροπές νέων, ακόμα και Ιδρυτικές Επιτροπές. 

 

Ποια είναι η δομή τους; 

 

Τα Πρότυπα Ποιότητας Προγράμματος είναι εύκολα στην χρήση. Ομαδοποιούνται σε 10 

«θεμέλιους λίθους» που αντιπροσωπεύουν τις περιοχές που πρέπει να γνωρίζουν και να 

είναι σε θέση να επιβλέπουν ή να εφαρμόζουν οι Αρχηγοί Προγραμμάτων. Αυτοί οι ίδιοι 10 

θεμέλιοι λίθοι θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη των ενοτήτων κατάρτισης. 

 

Μέσα σε κάθε θεμέλιο λίθο τα πρότυπα δομούνται σε λογικά βήματα ή στάδια, που 

«χτίζονται» το ένα πάνω στο άλλο. Η απλή ιδέα είναι ότι καθώς προχωρά κανείς από το 

ένα στάδιο στο άλλο, γίνεται ολοένα και καλύτερος. 

 

Τα περισσότερα πρότυπα έχουν τρία στάδια , τα οποία τους επιτρέπουν να είναι χρήσιμα 

και σχετικά σε όλα τα είδη των προγραμμάτων- από μικρά σε μεγάλα, από νέα σε παλιά 

και από προγράμματα που έχουν έλλειψη πόρων σε προγράμματα με άριστη 

χρηματοδότηση. 

 

Όλα τα Προγράμματα βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης- ακόμα και μέσα σε 

κάθε θεμέλιο λίθο. Γι’ αυτό, δεν χρησιμοποιούμε τα στάδια ως γενικές ονομασίες για τα 

Προγράμματα (π.χ. έτσι ποτέ δεν θα πούμε ότι «Το Πρόγραμμά μου είναι ένα επιπέδου 2 

Πρόγραμμα»). Αυτά τα στάδια είναι απλά περιγραφές του επιπέδου ανάπτυξης για ένα 

συγκεκριμένο πρότυπο και τα Προγράμματα πάντα θα αποτελούν ένα συνδυασμό 

σταδίων κατά μήκος κάθε θεμέλιου λίθου. 

 

Πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα πρότυπα ποιότητας; 

 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πρότυπα. 

Στην συνέχεια, παραθέτουμε μερικούς. 

 Επιθεώρηση προόδου. Οι αρχηγοί προγραμμάτων μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τα πρότυπα για να αυτοαξιολογηθούν και να σκεφτούν τρόπους 

βελτίωσης. Αυτός είναι ο πρωταρχικός σκοπός των προτύπων. Αυτό μπορεί να 

γίνει μέσα στο πρόγραμμά σας ή σε συνεργασία με την Περιοχή σας. 

 Χρήση των προτύπων ως οδικό χάρτη. Ενσωματώστε τα Πρότυπα Ποιότητας 

Προγράμματος στο σχέδιο σας. Μπορούν να σας βοηθήσουν να θέσετε στόχους 

καθώς αναπτύσσετε το ετήσιο επιχειρησιακό σας σχέδιο, αλλά και τα 

μακροπρόθεσμα στρατηγικά σχέδια σας. Αν ξεκινάτε ένα νέο σχέδιο, 

χρησιμοποιήστε τα για να αποφασίσετε τι πρέπει να συμπεριλάβετε. Αν βρίσκεστε 

στην μέση ενός στρατηγικού σχεδίου, επικεντρωθείτε στις βελτιώσεις που 

ταιριάζουν και μπορούν να υποστηρίξουν την στρατηγική που ακολουθείτε. Μην τα 

χρησιμοποιήσετε μόνα τους ή «πάνω από» την δουλειά που ήδη κάνει το 

πρόγραμμά σας. 



 Παρακολουθήστε την πρόοδό σας και γιορτάστε την επιτυχία. Η εκπλήρωση 

νέων προτύπων σημαίνει ότι το πρόγραμμά σας αναπτύσσεται και βελτιώνεται! 

Αυτά είναι μετρήσιμα αποτελέσματα. Τα επιτεύγματα είναι σχετικά και έτσι αυτό 

που μπορεί να μοιάζει αμελητέο σε ένα πρόγραμμα, μπορεί να αποτελεί τεράστιο 

επίτευγμα για ένα άλλο. Αναγνωρίστε και γιορτάστε την ανάπτυξη. 

 

Οδηγίες για την χρήση των προτύπων 

Η χρήση ενός νέου εργαλείου μπορεί να είναι δύσκολη. Να μερικές χρήσιμες οδηγίες. 

 Μην αντιμετωπίσετε και τους 10 θεμέλιους λίθους μαζί. Επιλέξτε τους πιο 

επείγοντες και σημαντικούς για το πρόγραμμά σας και επικεντρωθείτε σε 

αυτούς σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

 Διαβάστε τους από τα αριστερά προς τα δεξιά- ξεκινήστε με το Στάδιο 1 και 

μετακινηθείτε προς το Στάδιο 3. 

 Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία που παρέχονται. Επιπρόσθετα με τα Πρότυπα 

Ποιότητας Προγράμματος, ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης σύντομα θα είναι 

διαθέσιμο για να σας βοηθήσει. 

 

Ποια είναι τα οφέλη από τα Πρότυπα Ποιότητας Προγράμματος; 

 

Τα πρότυπα έχουν οφέλη σε πολλές διαφορετικές ομάδες-  στα Προγράμματα, στους 

αθλητές, στους Αρχηγούς Προγραμμάτων και στο Κίνημα. 

  

Στα Προγράμματα 

  

Η βασική αιτία ύπαρξης των Προτύπων Ποιότητας Προγράμματος είναι για να βοηθήσουν 

το Πρόγραμμά σας να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί. Επιπροσθέτως με την βοήθεια στην 

αξιολόγηση, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση της προόδου, σας επιτρέπουν να 

ασχοληθείτε με στοιχεία για να δώσετε το έναυσμα σε σημαντικές, ειλικρινείς συζητήσεις 

για τις προτεραιότητες του προγράμματος. Και επειδή αυτά τα πρότυπα είναι δομημένα σε 

στάδια, θα συνεχίσουν να είναι χρήσιμα για το πρόγραμμά σας καθώς αυτό εξελίσσεται.  

 

Στους Αθλητές 

 

Οι βελτιώσεις σε ένα Πρόγραμμα επιφέρουν βελτιώσεις και στις ζωές των αθλητών. Τα 

πρότυπα είναι ένα πολύ καλό επικοινωνιακό εργαλείο με σκοπό να συμπεριλάβει και τους 

αθλητές και να τους παρέχει ένα σημείο αναφοράς για να καταθέτουν τις απόψεις τους για 

τα σημεία που πιστεύουν ότι πρέπει να εστιάσει ένα Πρόγραμμα. 

 

Στους Αρχηγούς Προγραμμάτων 

 

Τα πρότυπα βοηθούν τους Αρχηγούς Προγραμμάτων (Εθνικοί Διευθυντές, Διευθύνοντες 

Σύμβουλοι, Διοικητικά Συμβούλια) να επικεντρωθούν στην ποιότητα. Αποτελούν την βάση 

για ρεαλιστικά σχέδια και βοηθούν να απαντηθεί η ερώτηση «Ποιο είναι το επόμενο βήμα;» 

 



Είναι επίσης χρήσιμα για την μεταφορά γνώσης σε νέα ή άπειρα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου, του προσωπικού και των βασικών εθελοντών, καθώς βοηθούν στον ορισμό 

της επιτυχίας για το Πρόγραμμά σας. 

 

Για το Κίνημα 

 

Τα Πρότυπα Ποιότητας Προγράμματος είναι ένα εργαλείο σταθερού σημείου αναφοράς, το 

οποίο μας ωθεί να σηκώνουμε τον πήχη πιο ψηλά. Αυτό είναι σημαντικό γιατί μας 

απομακρύνει από υποκειμενικές «κρίσεις» προόδου. Υποστηρίζουν επίσης το μήνυμα μας 

ότι «Η Ποιότητα Μετράει», τόσο εντός των Special Olympics, όσο και στον ευρύτερο 

κόσμο. Αυτό το μήνυμα της ποιότητας είναι σημαντικό σε δωρητές, κυβερνήσεις και 

εταιρικούς συνεργάτες. 

 

Είναι το θεμέλιο για την επίτευξη της Αριστείας Προγράμματος. Αυτό περιλαμβάνει αρκετές 

πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ανάπτυξη της ηγεσίας στο κίνημά μας, όπως το 

Πρόγραμμα Κατάρτισης Ηγετικών Στελεχών και η Αναγνώριση Επιτευγμάτων των 

Προγραμμάτων. 

 

 



Έκδοση 1 - Εγκρίθηκε 18 Δεκεμβρίου 2013

Έκδοση 1 - Εγκεκριμένη 18 Δεκεμβρίου 2013

Βοηθώντας Διαπιστευμένα Προγράμματα 
των Special Olympics να βελτιωθούν και 
να αναπτυχθούν

 
Πρότυπα Ποιότητας για Διαπιστευμένα 
Προγράμματα 
 
 
Σημειώσεις 
Υπάρχουν 10 'μπλοκ δόμησης' προτύπων ποιότητας  Ο σκοπός είναι να μπορέσουν οι ηγέτες των Διαπιστευμένων 
Προγραμμάτων και/ή το προσωπικό των SOI να διαλέξουν τα πιο επείγοντα και σημαντικά μπλοκ στα οποία να 
επικεντρωθούν σε κάθε χρονική στιγμή.  Πέρα αυτής της μορφής, υπάρχουν επιπρόσθετα εργαλεία για να 
βοηθήσουν όλους να χρησιμοποιήσουν τα πρότυπα αυτά. 



Έκδοση 1 - Εγκρίθηκε 18 Δεκεμβρίου 2013

Έκδοση 1 - Εγκεκριμένη 18 Δεκεμβρίου 2013



Πρότυπα ποιότητας Διαπιστευμένων Προγραμμάτων των Special Olympics ΚΑΘΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
μέρος 1 από 2

Καθοδηγώντας 
ένα Πρόγραμμα Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3

Ηγεσία Οι ηγέτες των Προγραμμάτων θέτουν και 
ακολουθούν στόχους και σχέδια που 
αναπτύσσουν το Πρόγραμμα και 
συμμορφώνονται με την στρατηγική του 
Κινήματος

Οι ηγέτες των Προγραμμάτων έχουν θέσει 
μια ξεκάθαρη, δομημένη στρατηγική 
κατεύθυνση για την ανάπτυξη του 
Προγράμματος 

Οι ηγέτες των Προγραμμάτων έχουν 
καθιερώσει ένα μακροχρόνιο όραμα για 
το Πρόγραμμα

Οι ηγέτες των Προγραμμάτων στηρίζουν 
τις αξίες των Special Olympics, προωθούν 
την ομαδικότητα και δίνουν το 
παράδειγμα

Οι ηγέτες των Προγραμμάτων έχουν 
καθιερώσει μια θετική κουλτούρα, συνεπής 
με την αποστολή, το όραμα και τις αξίες των 
Special Olympics

Το Πρόγραμμα αναγνωρίζεται σαν 
μοντέλο από άλλα SO Προγράμματα και 
εξωτερικούς ενδιαφερόμενους

Το Πρόγραμμα είναι οργανωμένο καλά και 
συντονισμένο ώστε να μπορεί το 
προσωπικό και οι βασικοί εθελοντές να 
δουλεύουν αποδοτικά

Το προσωπικό του Προγράμματος και οι 
βασικοί εθελοντές λειτουργούν σαν μια 
ολοκληρωμένη ομάδα και πετυχαίνουν με 
συνέπεια τους στόχους

Οι ηγέτες των Προγραμμάτων 
προωθούν την αρτιότητα στην 
εφαρμογή και δίνουν το παράδειγμα

Το Πρόγραμμα έχει μια ξεκάθαρη 
διαδικασία για επικοινωνία μεταξύ 
Συμβουλίου, βασικού προσωπικού και/ή 
εθελοντών

Το Συμβούλιο του Προγράμματος 
υποστηρίζει ενεργά και παρακινεί το βασικό 
προσωπικό και/ή τους εθελοντές

Οι ηγέτες των Προγραμμάτων 
συμμετέχουν σε θετική και συνεχής 
επικοινωνία με την SOI

Οι ηγέτες των Προγραμμάτων συμμετέχουν 
σε δραστηριότητες, συναντήσεις και 
εκδηλώσεις  της SOI για να μοιραστούν, να 
μάθουν και να εφαρμόσουν τις καλύτερες 
πρακτικές

Το Πρόγραμμα αξιολογείται σύμφωνα με 
τα πρότυπα ποιότητας

Το Πρόγραμμα εξετάζεται επίσημα με πόρους 
της SOI



Πρότυπα ποιότητας Διαπιστευμένων Προγραμμάτων των Special Olympics ΚΑΘΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
μέρος 1 από 2

Οι ηγέτες των Προγραμμάτων ψάχνουν 
συνεχώς για νέες ιδέες και ευκαιρίες για 
να κάνουν αλλαγές που αναπτύσσουν ή 
βελτιώνουν το Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα εφαρμόζει ένα επίσημο 
επαγγελματικό σχέδιο ανάπτυξης για ηγέτες, 
προσωπικό και βασικούς εθελοντές

Οι ηγέτες των Προγραμμάτων 
παρέχουν επίσημη καθοδήγηση σε 
προσωπικό και άλλους ηγέτες 
Προγραμμάτων SO

Πρόσληψη Το Πρόγραμμα έχει ένα γραπτό σχέδιο 
πρόσληψης που περιλαμβάνει προσωπικές 
ανάγκες, γραπτές περιγραφές των ρόλων 
και των δράσεων που απαιτούνται

Το Πρόγραμμα έχει μια επίσημη διαδικασία 
πρόσληψης και προωθεί την 
πολυμορφία/ένταξη σε κάθε πρόσληψη και 
απασχόληση 

Το Πρόγραμμα διεξάγει συνεντεύξεις 
εξόδου ώστε να ενημερώνει 
μελλοντικές προσλήψεις

Το Πρόγραμμα αναζητά ενεργούς 
εθελοντές (π.χ. διοργανώνει εκδηλώσεις )

Το Πρόγραμμα εφαρμόζει και παρακολουθεί 
ένα πρόγραμμα για αύξηση των αριθμών 
εθελοντών κάθε χρόνο



Πρότυπα ποιότητας  Διαπιστευμένων Προγραμμάτων των Special Olympics ΚΑΘΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
μέρος 2 από 2

Καθοδηγώντας 
ένα Πρόγραμμα Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3

Εκπαίδευση Το Πρόγραμμα έχει συχνές εσωτερικές και 
εξωτερικές ευκαιρίες εκπαίδευσης, 
σχετικά με την ηγεσία 

Το Πρόγραμμα έχει συχνές εσωτερικές και 
εξωτερικές ευκαιρίες εκπαίδευσης, για 
εθελοντές και προσωπικό 

Το Πρόγραμμα διεξάγει αξιολογήσεις 
για τις ανάγκες εκπαίδευσης ηγετών και 
προσωπικού και παρέχει ειδική 
εκπαίδευση

Επίσημος προσανατολισμός για νέους 
ηγέτες και προσωπικό μέσα σε 3 μήνες 
από την πρόσληψη.

Επίσημος προσανατολισμός για νέους 
γενικούς εθελοντές μέσα σε 3 μήνες 

Διαχείριση 
Απόδοσης

Το Πρόγραμμα συμφωνεί και καταγράφει 
στόχους για κάθε μέλος του προσωπικού 
κάθε χρόνο

Το Πρόγραμμα συμφωνεί και καταγράφει 
στόχους για βασικούς εθελοντές κάθε χρόνο

Το Πρόγραμμα έχει μια επίσημη 
διαδικασία διαχείρισης απόδοσης και 
ανάπτυξής

Το Προσωπικό αξιολογείται τουλάχιστον δυο 
φορές τον χρόνο, βάσει των συμφωνημένων 
στόχων 

Η απόδοση των βασικών εθελοντών 
αναθεωρείται ετησίως, βάσει των 
συμφωνημένων στόχων

Αναγνώριση και 
Διατήρηση

Το Πρόγραμμα παρέχει βασική 
αναγνώριση για προσωπικό και εθελοντές 
(π.χ. ευχαριστήρια γράμματα/κλήσεις, 
μηνιαία δελτία/ ευχαριστήρια άρθρα σε 
ιστοσελίδες ) 

Το Πρόγραμμα έχει μια επίσημη προσέγγιση 
αναγνώρισης  για προσωπικό και εθελοντές 
(π.χ. βραβεία, ειδικές εκδηλώσεις) 

Το Πρόγραμμα αναγνωρίζει βασικούς 
εθελοντές και προσωπικό 
προσφέροντάς τους ευκαιρίες να 
παρέχουν εκπαίδευση ή να 
παραβρεθούν σε εξωτερικές 
εκδηλώσεις, ως εκπρόσωποι του 
Προγράμματος

Το Πρόγραμμα επιτηρεί την διατήρηση του 
προσωπικού για σκοπούς 
προγραμματισμού.

Το Πρόγραμμα παρακολουθεί τα επίπεδα 
διατήρησης των εθελοντών του και 
εφαρμόζει ένα σχέδιο διατήρησης τους

Το Πρόγραμμα αξιολογεί τις εμπειρίες 
των εθελοντών (π.χ. που δουλεύουν σε 
μια εκδήλωση) για την βελτίωση των 
επιπέδων διατήρησης

Διαχείριση 
Κινδύνου

Το Πρόγραμμα διατηρεί αρχεία 
προσωπικού και πληρεί τις κανονιστικές 
απαιτήσεις

Το Πρόγραμμα έχει γραπτές Πολιτικές  
Ανθρώπινου Δυναμικού & Διαδικασίες

Το Πρόγραμμα έχει σχέδια διαδοχής για 
το προσωπικό του Προγράμματος και 
βασικούς εθελοντές
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μέρος 2 από 2

Το πρόγραμμα διεξάγει ελέγχους 
ιστορικού για επιλεγμένους εθελοντές και 
προσωπικό

Το Πρόγραμμα έχει μια διαδικασία ελέγχου 
για όλους τους εθελοντές και προσωπικό

Το Πρόγραμμα μεταδίδει την σημασία της 
διαχείρισης κινδύνου σε όλο το 
προσωπικό και τους βασικούς εθελοντές

Το Πρόγραμμα μεταδίδει την σημασία της 
διαχείρισης κινδύνου σαν κομμάτι του 
προσανατολισμού και της εκπαίδευσης των 
εθελοντών 

Η διαχείριση κινδύνου εφαρμόζεται σε 
όλα τα επίπεδα του Προγράμματος 
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Τα Ουσιώδη για 
τα Αθλήματα Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3

Ανάπτυξη των 
Αθλημάτων 

(συμπεριλαμβα-
νομένων των 

Unified)

Το Πρόγραμμα έχει ένα γραπτό ετήσιο 
σχέδιο για την ανάπτυξη των αθλημάτων  και 
ψάχνει να  συμπεριλάβει νέους 
αθλητές/συνεργάτες κάθε χρόνο

Το Πρόγραμμα έχει ένα τριετές γραπτό σχέδιο 
για την ανάπτυξη των αθλημάτων που 
συμπεριλαμβάνει την απασχόληση 
αθλητών/συνεργατών 

Το Πρόγραμμα βελτιώνει την συμμετοχή 
αθλητών/συνεργατών κάθε χρόνο, 
πληρώντας τους πολυετείς στόχους του 
σχεδίου

Το Πρόγραμμα αναπτύσσει και χτίζει σχέσεις 
με Φορείς του Αθλητισμού

Το Πρόγραμμα έχει επίσημες συνεργασίες με 
το 25% των σχετικών Φορέων Αθλητισμού

Το Πρόγραμμα έχει επίσημες συνεργασίες με 
το 50% των σχετικών Φορέων Αθλητισμού

Το Πρόγραμμα προσφέρει τουλάχιστον τρία 
αθλήματα των Special Olympics , ένα από τα 
οποία είναι ομαδικό άθλημα

Το Πρόγραμμα προσφέρει εφτά αθλήματα των 
Special Olympics και Προγράμματα Eξάσκησης 
Κινητικών Δεξιοτήτων (ΜΑΤΡ)

Το Πρόγραμμα προσφέρει πάνω από εφτά 
αθλήματα των Special Olympics

Ανάπτυξη 
Αθλητών 

(συμπεριλαμβα-
νομένων των 

Unified)

Το Πρόγραμμα μεταδίδει την σημασία και 
την επίδραση της προπόνησης και της 
διατροφής σε όλους τους αθλητές, 
συνεργάτες, προπονητές και οικογένειες

Το Πρόγραμμα έχει εισάγει ένα δομημένο 
σχέδιο για ανάπτυξη αθλητών (βάσει του 
Μοντέλου Ανάπτυξης Αθλητών SOI)

Το Πρόγραμμα έχει πλήρως εφαρμόσει το 
Μοντέλο Ανάπτυξης Αθλητών

Το Πρόγραμμα αξιολογεί και παρακολουθεί 
την απόδοση των αθλητών και συνεργατών 
(partners)

Το Πρόγραμμα παρακολουθεί την διατήρηση 
αθλητών και συνεργατών(partners) και 
διευκολύνει την πρόοδο

Το Πρόγραμμα βελτιώνει την διατήρηση 
αθλητών και συνεργατών(partners) και 
προωθεί την προσωπική αξιολόγηση και 
εκπαίδευση από τους ίδιους τους αθλητές.

Όλοι οι αθλητές και οι συνεργάτες(partners) 
του Προγράμματος προπονούνται 
τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα

Αθλητές και συνεργάτες(partners)  λαμβάνουν 
μέρος σε κάποιου είδους άσκηση κάθε 
δεύτερη μέρα

Αθλητές και συνεργάτες (partners) 
ασκούνται καθημερινά

Ανάπτυξη 
Προπονητών  

(συμπεριλαμβανο
μένων των 

Unified)

Βασικές πληροφορίες προπονητών 
καταχωρούνται σε μια βάση δεδομένων: 
στοιχεία επαφής, προπονητική σε αθλήματα, 
είδος πιστοποίησης και κατάσταση

Το Πρόγραμμα έχει ένα γραπτό πολυετές 
σχέδιο απασχόλησης και διατήρησης 
προπονητών που συμπεριλαμβάνει στόχους 
ανάπτυξης.

Το Πρόγραμμα βελτιώνει την απασχόληση 
προπονητών κάθε χρόνο, πληρώντας τους 
πολυετείς στόχους του σχεδίου

Το Πρόγραμμα στοχεύει σε προπονητικό 
προσωπικό σχολείων, κατηγορίες νέων και 
αθλητικούς συλλόγους ώστε να 
απασχοληθούν στα Special Olympics

Το Πρόγραμμα στοχεύει σε άτομα που έχουν 
επίσημη κατάρτιση γύρω από τον αθλητισμό. 
εκπαίδευση και/ή πιστοποίηση

Όλοι οι επικεφαλής προπονητές είναι 
πιστοποιημένοι μέσω τοπικών Φορέων 
Αθλητισμού και τηρείται η διαδικασία  της   
επαναπιστοποίησης 
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Το Πρόγραμμα βελτιώνει την αναλογία για τα 
αθλήματα που έχουν υψηλή αναλογία αθλητών 
προς προπονητές

Το Πρόγραμμα εφαρμόζει το πρόγραμμα 
'Αθλητές σαν Προπονητές'

Το Πρόγραμμα παρέχει συχνή, 
πιστοποιημένη διδασκαλία ειδικά 
επικεντρωμένη  σε αθλήματα (βάσει του 
Αναπτυξιακού Μοντέλου Προπονητών SOI)

Το πρόγραμμα παρέχει συχνές ενημερώσεις σε 
πιστοποιημένους προπονητές (π.χ. αλλαγή 
κανονισμών, συμβουλές διατροφής, νέες 
ασκήσεις προπόνησης, κ.λπ.)

Το πρόγραμμα βοηθάει τους προπονητές να 
βελτιώσουν την γνώση τους γύρω από την 
Αθλητική Επιστήμη (π.χ. διατροφή, 
ψυχολογία)

Το Πρόγραμμα εφαρμόζει ένα βασικό σχέδιο 
αναγνώρισης των προπονητών

Το Πρόγραμμα  αναγνωρίζει επισήμως τους 
προπονητές που πληρούν τις απαιτήσεις 
πιστοποίησης και  επαναπιστοποίησης

Το Πρόγραμμα αναγνωρίζει τους προπονητές 
βάσει της αξιολόγησης της απόδοσης

Ενοποιημένα 
Αθλήματα

Το Πρόγραμμα προσφέρει ένα μοντέλο 
Ενοποιημένου Αθλήματος (Unified Sports)

Το Πρόγραμμα προσφέρει δύο μοντέλα 
Ενοποιημένων Αθλημάτων (Unified Sports)

Το Πρόγραμμα προσφέρει όλα τα μοντέλα 
Ενοποιημένων Αθλημάτων (Unified Sports)

(Unified Sports) 10% των αθλητών του Προγράμματος 
συμμετέχουν σε Ενοποιημένα Αθλήματα 
(Unified Sports)

20% των αθλητών του Προγράμματος 
συμμετέχουν σε Ενοποιημένα Αθλήματα 
(Unified Sports)

35% των αθλητών του Προγράμματος 
συμμετέχουν σε Ενοποιημένα Αθλήματα 
(Unified Sports)

10% των προπονητών του Προγράμματος 
είναι πιστοποιημένοι προπονητές 
Ενοποιημένων Αθλημάτων (Unified Sports)

20% των προπονητών του Προγράμματος είναι 
πιστοποιημένοι προπονητές Ενοποιημένων 
Αθλημάτων (Unified Sports)

35% των προπονητών του Προγράμματος 
είναι πιστοποιημένοι προπονητές 
Ενοποιημένων Αθλημάτων (Unified Sports)
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Αγώνες & 
Διαγωνισμοί

Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3

Διαχείριση 
Διαγωνισμού

Κανόνες Αθλημάτων, συμπεριλαμβανομένης 
της Κατηγοριοποίησης, εφαρμόζονται με 
συνέπεια, διασφαλίζοντας την ευγενή άμιλλα 
και τον διαγωνισμό όλων των αθλητών

Όλοι οι τεχνικοί επόπτες πληρούν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις πιστοποίησης των Φορέων 
Αθλητισμού

Υπάρχουν εξουσιοδοτημένοι Τεχνικοί και 
κριτές και τα καθήκοντα εκτελούνται 
αποτελεσματικά, συμπεριλαμβανομένου του 
χειρισμού διαμαρτυριών

Οι αθλητές έχουν πολλαπλές ευκαιρίες να 
διαγωνιστούν, συμπεριλαμβανομένων των 
Unified Αθλημάτων ενώ τα Προγράμματα 
τηρούν το πρωτόκολλο για την προαγωγή στο 
επόμενο στάδιο του διαγωνισμού

Το Πρόγραμμα προσφέρει ή συμμετάσχει σε 
όλα τα στάδια διαγωνισμού (από τοπικούς 
μέχρι και Παγκόσμιους Αγώνες) 
συμπεριλαμβανομένου και των Unified 
Αθλημάτων

Το Πρόγραμμα μαζεύει έγκαιρα,ακριβή 
δεδομένα καταχώρησης των εκδηλώσεων

Διαδικτυακή καταχώρηση και το GMS 
χρησιμοποιούνται για να συλλεχθούν δεδομένα 
και να γίνουν διαγωνισμοί

Παρουσιάσεις βραβείων συμμορφώνονται με 
το πρωτόκολλο βραβείων

Οι χώροι των βραβείων είναι σχεδιασμένοι να 
παρέχουν πρόσβαση σε όλους τους 
συμμετέχοντες στα βραβεία

Διαχείριση 
Εκδηλώσεων

Το Πρόγραμμα  προωθεί τοπικούς 
διαγωνισμούς και κάνει διαθέσιμα εγκαίρως 
τα προγράμματα και τα αποτελέσματα

Το Πρόγραμμα προωθεί  την παρουσία θεατών 
και επιδιώκει ενεργά την ευρεία κάλυψη των 
εκδηλώσεων

Οι εκδηλώσεις προωθούνται επαγγελματικά 
και η παραγωγή των εκδηλώσεων 
προσφέρει θετικές εμπειρίες στους θεατές

Οι ομάδες Διαχείρισης Εκδηλώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων αρχηγών αθλητών, 
εφαρμόζονται καταλλήλως ως προς το 
μέγεθος της εκδήλωσης

Λειτουργικά σχέδια περιοχής (π.χ. ιατρικά, 
συγκοινωνία) είναι καλά ενσωματωμένα στο 
σχέδιο της εκδήλωσης και γίνεται χρήση των 
σχεδίων του χώρου

Το Πρόγραμμα εφαρμόζει ένα βασικό 
σύστημα για την αναγνώριση συμμετεχόντων 
στην εκδηλώση

Το Πρόγραμμα  κάνει χρήση ένος σύστηματος 
διαπιστευτηρίων για να διαχειριστεί την 
πρόσβαση και τα δικαιώματα στις εκδηλώσεις

Έλεγχοι πρόσβασης εφαρμόζονται σε όλες 
τις εκδηλώσεις
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Οι Τελετές Έναρξης και Λήξης 
επικεντρώνονται στους αθλητές και τηρούν το 
πρωτόκολλο

Οι Τελετές Έναρξης και Λήξης 
συμπεριλαμβάνουν ένα σημαίνων ηγέτη ή 
διασημότητα

Οι Τελετές Έναρξης και Λήξης 
πραγματοποιούνται από επαγγελματίες

Διεξάγεται βασική αξιολόγηση των 
εκδηλώσεων

Η αξιολόγηση συμπεριλαμβάνει σχολιασμούς 
των ενδιαφερόμενων μερών, τα οποία 
χρησιμοποιούνται για να βελτιωθούν οι 
εκδηλώσεις

Σχέδια κληρονομιάς των εκδηλώσεων 
αναπτύσσονται εκ των προτέρων και 
εφαρμόζονται μετά από τις εκδηλώσεις

Όλοι οι μάνατζερ και άλλοι εθελοντές 
λαμβάνουν έναν γενικό 'προσανατολισμό' και 
ειδική εκπαίδευση γύρω από την δουλειά πριν 
από την ημέρα των εκδηλώσεων

Όλοι οι εθελοντικοί ρόλοι έχουν γραπτές 
περιγραφές δουλειάς και ανατίθενται ρόλοι 
στους εθελοντές που αντιστοιχούν στις 
ικανότητές τους

Διαχείριση 
Κινδύνου

Οι εκδηλώσεις είναι εντός των ορίων του 
προϋπολογισμού και υπάρχει ασφάλιση, με 
συμμετοχή τρίτων

Οι χώροι είναι οργανωμένοι σύμφωνα με τα 
τοπικά πρότυπα υγείας & ασφάλειας και το 
Άρθρο 1 των Κανονισμών Άθλησης

Οι εκδηλώσεις έχουν ένα σχέδιο επείγουσας 
δράσης που περιλαμβάνει επικοινωνία σε 
καταστάσεις κρίσεων 

Το Πρόγραμμα εφαρμόζει ένα βασικό 
σύστημα για την αναφορά, παρακολούθηση 
και ανάλυση συμβάντων
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Συγκέντρωση 
Κονδυλίων Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3

Σχεδιασμός & 
Παρακολού-θηση

Το Πρόγραμμα έχει ένα γραπτό ετήσιο 
σχέδιο συγκέντρωσης κονδυλίων με 
στόχους που συμφωνούν με τον 
προϋπολογισμό

Το Πρόγραμμα κάνει χρήση της ορθής 
πρακτικής των Special Olympics για να 
βελτιώσει την συγκέντρωση των κονδυλίων 
του

Το Πρόγραμμα κάνει χρήση εξωτερικών 
ορθών πρακτικών για να αναλύσει και να 
βελτιώσει την συγκέντρωση των κονδυλίων 
του

Το Πρόγραμμα παρακολουθεί τα 
αποτελέσματα και αναθεωρεί την πρόοδο σε 
σύγκριση με τους στόχους δυο φορές τον 
χρόνο 

Το Πρόγραμμα παρακολουθεί τα 
αποτελέσματα και αναθεωρεί την πρόοδο σε 
σύγκριση με τους στόχους ανά τετράμηνο

Το Πρόγραμμα παρακολουθεί τα 
αποτελέσματα και αναθεωρεί την πρόοδο σε 
σύγκριση με τους στόχους κάθε μήνα

Ικανότητα Το Πρόγραμμα έχει βασικά υλικά για τη 
συγκέντρωση κονδυλίων και την ικανότητα 
να ετοιμάσει/ παρουσιάσει βασικές 
προτάσεις σε πιθανούς χρηματοδότες.

Το Πρόγραμμα έχει αναγνωρίσει τι μπορεί 
να πουλήσει σε χορηγούς, έχει καταλογίσει 
μια αξία και έχει δημιουργήσει ένα πακέτο 
χορήγησης για τον κάθε ένα

Το Πρόγραμμα έχει την ικανότητα να 
ετοιμάσει εξατομικευμένες, επαγγελματικές 
προτάσεις συμπεριλαμβανομένων των 
πακέτων δικαιωμάτων των χορηγών

Το Πρόγραμμα έχει αναθέσει σε άτομα την 
αναγνώριση/επαφή με πιθανούς 
χρηματοδότες

Το Πρόγραμμα έχει μια επιτροπή για την 
συγκέντρωση κονδυλίων και 
συμπεριλαμβάνει αθλητές στην 
συγκέντρωση κονδυλίων 

Το Πρόγραμμα ενσωματώνει την 
συγκέντρωση κονδυλίων σαν μια βασική 
ευθύνη του Συμβουλίου

Το Συμβούλιο κατανοεί την σημασία του 
ρόλου τoυ στην στήριξη της συγκέντρωσης 
κονδυλίων

Το Συμβούλιο κυνηγάει ενεργώς 
δωρεές/δώρα

Το Συμβούλιο διασφαλίζει τακτικά, 
σημαντικά δώρα και/ή δίνει ένα προσωπικό 
δώρο

Το Πρόγραμμα έχει την δυνατότητα να 
ολοκληρώσει και να παραδώσει βασικές 
αιτήσεις επιχορήγησης

Το Πρόγραμμα έχει την δυνατότητα να 
δημιουργήσει και να παραδώσει πολύπλοκες 
αιτήσεις επιχορήγησης

Το Πρόγραμμα έχει μια στρατηγική 
επιδίωξης μεγάλων δώρων και 
επιχορηγήσεων 

Πολυμορφία 
Πηγών

Το Πρόγραμμα έχει τουλάχιστον μία πηγή 
ταμειακής χρηματοδότησης, εξαιρώντας τις 
επιχορηγήσεις της SOI 

Το Πρόγραμμα έχει τρείς ή περισσότερες 
πηγές ταμειακής χρηματοδότησης, 
εξαιρώντας τις επιχορηγήσεις της SOI 

Το Πρόγραμμα έχει πέντε ή περισσότερες 
πηγές  χρηματοδότησης, εξαιρώντας τις 
επιχορηγήσεις της SOI  

Το Πρόγραμμα λαμβάνει δύο ή 
περισσότερες δωρεές σε είδος αγαθών και 
υπηρεσιών

Το Πρόγραμμα λαμβάνει τρείς ή 
περισσότερες δωρεές σε είδος αγαθών και 
υπηρεσιών

Το Πρόγραμμα λαμβάνει πέντε ή 
περισσότερες δωρεές σε είδος αγαθών και 
υπηρεσιών

Το Πρόγραμμα βοηθάει την SOI να 
εφαρμόσει παγκόσμιες ή περιφερειακές 
συνεργασίες και καμπάνιες

Το Πρόγραμμα συμμετέχει σε συνεργασίες 
συγκέντρωσης κονδυλίων προς όφελος του 
Προγράμματος και της SOI
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Βιωσιμότητα Το Πρόγραμμα έχει μια πυραμίδα πιθανών 
χρηματοδοτών, με συμπαγή λογική για τον 
καθένα

Το Πρόγραμμα διασφαλίζει τουλάχιστον μία 
νέα  πηγή χρηματοδότησης, κάθε χρόνο

Το Πρόγραμμα διασφαλίζει τουλάχιστον μία 
πολυετής πηγή χρηματοδότησης

Το Πρόγραμμα έχει ένα γραπτό σχέδιο για 
την διατήρηση των χρηματοδοτών

Το Πρόγραμμα έχει δείξει επιτυχία στην 
διατήρηση υπαρχουσών πηγών 
χρηματοδότησης

Το Πρόγραμμα αυξάνει την στήριξή των 
υπαρχόντων χρηματοδοτών

Διαχείριση 
Δωρητών

Το Πρόγραμμα δίνει αναφορά και έρχεται σε 
επαφή με δωρητές και χρηματοδότες 
τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο

Το Πρόγραμμα δίνει αναφορά και έρχεται σε 
επαφή με δωρητές και χρηματοδότες 
τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο

Η επικοινωνία προς τους δωρητές 
περιλαμβάνει ποιοτικά και ποσοτικά 
δεδομένα που τονίζουν το αντίκτυπο της 
δωρεάς 

Το Πρόγραμμα εφαρμόζει μια βασική 
αναγνώριση των δωρητών, εμπλέκοντας 
αθλητές, όπως ευχαριστήρια γράμματα, 
τηλεφωνήματα κ.λπ.

Το Πρόγραμμα έχει μια επίσημη προσέγγιση 
προς την αναγνώριση, εμπλέκοντας αθλητές, 
η οποία βασίζεται σέ ποικίλα επίπεδα 
χορήγησης

Το Πρόγραμμα έχει γραπτές στρατηγικές για 
την προαγωγή κορυφαίων δωρητών, 
εμπλέκοντας αθλητές

Διαχείριση 
Κινδύνου

Το Πρόγραμμα διεξάγει έρευνες προς 
αποφυγή κακόφημων δωρεών

Διεξάγονται γραπτές συμφωνίες με δωρητές 
όποτε είναι απαραίτητο

Το Πρόγραμμα διεξάγει ανάλυση κινδύνου 
για τις πηγές χρηματοδότησης

Η συγκέντρωση κονδυλίων από/με ένα 
εξωτερικό μέρος αξιολογείται σε σχέση με 
ελέγχους διαθέσιμων ρευστών , χρήση του 
λογότυπου των SO και την φήμη του μέρους 
αυτού
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μέρος 1 από 2 

Λογότυπο & 
Ανακοινώσεις Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3

Σήμανση Το Πρόγραμμα εφαρμόζει τις οδηγίες της 
SOI γύρω από τα εμπορικά σήματα και την 
εικονική ταυτότητα στα βασικά υλικά (π.χ. 
πανό, χαρτικά είδη)

Το Πρόγραμμα εφαρμόζει με συνέπεια την 
εικονική ταυτότητα σε όλα τα εργαλεία και 
υλικά (π.χ. ιστοσελίδα, εμφανίσεις)

Το Πρόγραμμα εφαρμόζει με συνέπεια 
την εικονική ταυτότητα σε όλα τα 
επίπεδα του Προγράμματος

Διαφημιστικές 
Ανακοινώσεις

Το Πρόγραμμα έχει έναν αναγνωρισμένο 
εκπρόσωπο και αθλητές που στηρίζουν τις 
διαφημιστικές δραστηριότητες

Το Πρόγραμμα έχει τουλάχιστον δύο 
εκπροσώπους, ένας από τους οποίους είναι 
αθλητικός ηγέτης 

Το Πρόγραμμα έχει μια ομάδα 
εκπροσώπων, συμπεριλαμβάνοντας 
ηγέτες με επιρροή (π.χ. διασημότητες, 
πολιτικούς)

Το Πρόγραμμα βεβαιώνει ότι τα βασικά 
ΜΜΕ ενημερώνονται γύρω από τα Special 
Olympics και επιδιώκει την κάλυψη

Το Πρόγραμμα διασφαλίζει κάλυψη  των 
μεγάλων εκδηλώσεων και 
δραστηριοτήτων από τα ΜΜΕ.

Το Πρόγραμμα έχει δημιουργήσει 
σχέσεις με τα μέσα επικοινωνίας και 
διασφαλίζει κάλυψη καθ' όλο το έτος

Το Πρόγραμμα έχει μια καθιερωμένη, 
διαχειριζόμενη παρουσία στα  μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης

Το Πρόγραμμα ενθαρρύνει τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης να υποστηρίξουν τις 
διαφημιστικές δραστηριότητες

Το Πρόγραμμα ενσωματώνει τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης στην ιστοσελίδα 
του και τα αξιολογεί για να καθοδηγήσει 
την στρατηγική διαφήμισης

Το Πρόγραμμα εκδίδει ένα γενικό 
ενημερωτικό δελτίο (ή κάτι παρόμοιο) δύο 
φορές τον χρόνο ώστε να επικοινωνεί με 
το εξωτερικό κοινό 

Το Πρόγραμμα εκδίδει ενημερωτικά 
δελτία (ή  παρόμοια) για συγκεκριμένο 
κοινό (π.χ. Σχολεία, παροχείς Υγείας) και 
εκδίδει μια ετήσια έκθεση

Το Πρόγραμμα προωθεί τις 
δραστηριότητές και τις εκδηλώσεις του 
για την ευαισθητοποίηση του κοινού

Το Πρόγραμμα διεξάγει διαρκείς 
διαφημιστικές δραστηριότητες για να 
αυξήσει την ευαισθητοποίηση και την 
κατανόηση

Το Πρόγραμμα συνεργάζεται με 
συνεταίρους και χορηγούς σε διαρκείς 
διαφημιστικές δραστηριότητες 
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Διαφημιστικός 
Σχεδιασμός

Το Πρόγραμμα έχει ένα ετήσιο πλάνο, με 
δείκτες μέτρησης για αύξηση της 
ευαισθητοποίησης

Το Πρόγραμμα έχει μια πολυετή 
στρατηγική διαφήμισης και αξιολογεί 
ετησίως τις διαφημιστικές 
δραστηριότητες

Διαφημιστικές 
Σχέσεις

Το Πρόγραμμα έχει διαμορφώσει σχέσεις 
με επαγγελματίες στην διαφήμιση και 
στην επικοινωνία για καθοδήγηση και 
υποστήριξη

Το Πρόγραμμα έχει έναν διακανονισμό VIK 
με ένα ή και παραπάνω  διαφημιστικά 
πρακτορεία

Το Πρόγραμμα έχει έναν διακανονισμό 
χορηγίας με τουλάχιστον ένα 
διαφημιστικό πρακτορείο

Το Πρόγραμμα έχει διαμορφώσει σχέσεις 
με επαγγελματίες στα ΜΜΕ για 
καθοδήγηση και υποστήριξη

Το Πρόγραμμα έχει έναν διακανονισμό VIK 
με ένα ή και παραπάνω  ΜΜΕ

Το Πρόγραμμα έχει χορηγία από 
τουλάχιστον ένα ΜΜΕ
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Λογότυπο & 
Επικοινωνίες Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3

Εσωτερικές 
Ανακοινώσεις

Το Πρόγραμμα παρέχει ενημερώσεις σε 
βασικούς ενδιαφερομένους όπως 
προσωπικό, βασικούς εθελοντές, υπο-
Προγράμματα, τοπικά Προγράμματα και 
στο Συμβούλιο επί τακτικής βάσεως

Το Πρόγραμμα έχει μια σελίδα (ή σελίδες) 
στην ιστοσελίδα του αφιερωμένη στις 
εσωτερικές ανακοινώσεις

Το Πρόγραμμα επιδιώκει και κάνει χρήση 
σχολιασμών από βασικούς 
ενδιαφερομένους και έχει μια 
πλατφόρμα που επιτρέπει την 
συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών (πχ. 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης)

Το Πρόγραμμα παράγει ενημερωτικά υλικά 
για αθλητές

Το Πρόγραμμα έχει ένα επίσημο κανάλι 
ώστε αθλητές και συνεργάτες να 
μπορούν να εκφράζουν τις γνώμες τους

Διαφημιστικοί 
Πόροι

Το Πρόγραμμα κάνει χρήση 
διαφημιστικών υλικών (π.χ. ενημερωτικά 
δελτία, ανακοινώσεις τύπου, μπροσούρες, 
μπλούζες, αφίσες, φυλλάδια 
εκδηλώσεων, παρουσιάσεις)

Το Πρόγραμμα κάνει χρήση 
προχωρημένων διαφημιστικών υλικών 
(π.χ. βίντεο, infographic, διαφημίσεις, Υλικό 
ΜΜΕ)

Το Πρόγραμμα κάνει χρήση 
εξατομικευμένων διαφημιστικών υλικών 
για συγκεκριμένο κοινό (π.χ. για 
κυβέρνηση, εταιρικό, όργανα τάξης, 
πιθανούς δωρητές)

Το Πρόγραμμα έχει έγκυρα στοιχεία 
επικοινωνίας, νέα, ιστορίες, εκδηλώσεις 
και αθλήματα στην σελίδα 'Program 
locator page' στο 
www.specialolympics.org

Το Πρόγραμμα έχει μια επαγγελματικά 
σχεδιασμένη ιστοσελίδα με έγκυρα νέα, 
ιστορίες, εκδηλώσεις και αθλήματα που 
προσφέρει, ενώ η χρήση της 
παρακολουθείται

Η ιστοσελίδα του Προγράμματος έχει 
διαδραστικά (interactive) 
χαρακτηριστικά σχεδιασμένα για να 
προσελκύσουν και να ενδιαφέρουν το 
κοινό (π.χ., διαδικτυακή δωρεά, 
εθελοντισμός)

Το Πρόγραμμα ορίζει ένα ικανό άτομο για 
να πάρει καλής ποιότητας 
φωτογραφίες/βίντεο για σκοπούς 
διαφήμισης

Το Πρόγραμμα διατηρεί μια ηλεκτρονική 
βιβλιοθήκη και παίρνει υψηλής ποιότητας 
φωτογραφίες/βίντεο 

Το Πρόγραμμα αυτο-προωθείται 
χρησιμοποιώντας επαγγελματικές 
εκτυπώσεις και ηλεκτρονικά μέσα
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Διαχείριση 
Κινδύνου

Το Πρόγραμμα έχει ενα πλάνο διαχείρησης 
επικοινωνιακής κρίσης και έναν 
καθορισμένο εκπρόσωπο για καταστάσεις 
κρίσης

Όλο το προσωπικό του Πρόγραμματος 
είναι προετοιμασμένο να εφαρμόσει το 
πλάνο διαχείρησης επικοινωνιακής 
κρίσης
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Κοινοτική 
Συγκρότηση Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3

Αθλητική Ηγεσία Το Πρόγραμμα παρέχει ευκαιρίες στους 
αθλητές να έχουν έναν ή παραπάνω 
ηγετικούς ρόλους, πέρα από την ιδιότητα 
του μέλους του Συμβουλίου (π.χ. 
Εκπρόσωπος, μέλος Επιτροπής, 
Υπάλληλος)

Το Πρόγραμμα αυξάνει τον αριθμό των 
αθλητών που έχουν ηγετικούς ρόλους κάθε 
χρόνο και δημιουργεί ευκαιρίες για αθλητές 
να συμμετάσχουν σε εξωτερικές 
εκδηλώσεις ή εκδηλώσεις συνεργατών

Οι Ηγέτες Αθλητές είναι ενεργά 
εμπλεκόμενοι σε όλες τις πτυχές και όλα 
τα επίπεδα του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα έχει μια ανεπίσημη ομάδα 
αθλητών ηγετών που παρέχουν τη 
συμβολή τους στους ηγέτες του 
Προγράμματος 

Το Πρόγραμμα έχει μια επίσημη επιτροπή 
για την αντιπροσώπευση των αθλητών καθ' 
όλη τη διάρκεια του έτους

Το Πρόγραμμα εφαρμόζει μια επίσημη 
διαδικασία ώστε η επιτροπή των αθλητών 
να παρέχει τη συμβολή της στους ηγέτες 
του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα έχει ένα σύστημα για να 
παρακολουθεί τον αριθμό των ηγετών 
αθλητών που είναι σε κάθε ηγετικό ρόλο 
και εφαρμόζει ένα σχέδιο αναγνώρισης 
των ηγετών αθλητών

Το Πρόγραμμα αυξάνει και παρακολουθεί 
τη συχνότητα με την οποία οι αθλητές 
λαμβάνουν ηγετικούς ρόλους

Υγεία & Ευεξία 
Αθλητών

Το Πρόγραμμα απαιτεί από τους αθλητές 
να υποβάλλουν έγκαιρα, ακριβής ιατρικές 
φόρμες, συμπεριλαμβανομένης απόδειξης  
παραπομπής παρακολούθησης.

Το Πρόγραμμα υποβάλλει όλες τις φόρμες 
εξέτασης Υγείας Αθλητών σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις επιχορήγησης 

Το Πρόγραμμα κρατάει ηλεκτρονικά 
αρχεία υγείας για κάθε αθλητή

Το Πρόγραμμα προσφέρει τουλάχιστον 
μία κλινική  Υγιείς Αθλητές (Healthy 
Athletes) τον χρόνο, την οποία λειτουργεί 
ένας εκπαιδευμένος Κλινικός Διευθυντής

Το Πρόγραμμα προσφέρει τουλάχιστον 
τρεις εξετάσεις στο πρόγραμμα  Υγιείς 
Αθλητές (Healthy Athletes) τον χρόνο

Το Πρόγραμμα προσφέρει πέντε ή 
παραπάνω εξετάσεις για Υγιείς 
Αθλητές(Healthy Athletes) τον χρόνο με 
μια στρατηγική προσέγγισης νέων 
αθλητών

Το Πρόγραμμα έχει τουλάχιστον έναν 
χρηματικό ή VIK υποστηρικτή για το 
πρόγραμμα  Υγιείς Αθλητές (Healthy 
Athletes)

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτεί τοπικά 
τουλάχιστον το 30% του κόστους των 
εκδηλώσεων για τους Υγιείς Αθλητές 
(Healthy Athletes)

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτεί τοπικά 
τουλάχιστον το 75% του κόστους των 
εκδηλώσεων για τους Υγιείς Αθλητές 
(Healthy Athletes)
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μέρος 1 από 2

Το πρόγραμμα βεβαιώνει ότι αθλητές, 
οικογένειες και φροντιστές λαμβάνουν τα 
αποτελέσματα των εξετάσεων

Το Πρόγραμμα παραπέμπει αθλητές σε 
ειδικούς παροχείς υγείας για συνέχεια της 
φροντίδας

Το Πρόγραμμα έχε επίσημες συνεργασίες 
γύρω από την υγεία για την παροχή 
δωρεάν ή μειωμένου κόστους συνέχους 
φροντίδας

Το Πρόγραμμα μεταδίδει την σημασία και 
τον αντίκτυπο που έχει η υγεία και η 
ευεξία σε όλους τους αθλητές, 
συνεργάτες, προπονητές και οικογένειες

Το Πρόγραμμα προσφέρει προγράμματα 
για την υγεία και την ευεξία πέρα από 
κλινικές σε  αθλητές, συνεργάτες, 
προπονητές και οικογένειες

Ενεργοποίηση 
Νέων

(ηλικίες 12-25)

Το Πρόγραμμα ενεργοποιεί ενεργά την 
νεολαία (με ή χωρίς Νοητική Υστέρηση)

Το Πρόγραμμα εφαρμόζει και 
παρακολουθεί ένα επισημοποιημένο σχέδιο 
για την αύξηση των αριθμών της νεολαίας 
κάθε χρόνο

Το Πρόγραμμα εφαρμόζει ένα 
επισημοποιημένο σχέδιο για την 
διατήρηση της νεολαίας καθώς 
μεγαλώνουν
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Κοινοτική 
Συγκρότηση Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3

Το Πρόγραμμα εμπλέκει ενεργά τη 
νεολαία σαν εθελοντές ή συνεργάτες

Παρέχονται ευκαιρίες σε νεολαία για 
ηγετικούς ρόλους (π.χ. μέλη Συμβουλίου, 
επόπτες, προπονητές, εκπαιδευόμενοι, μέλη 
επιτροπής, κ.λπ.)

Παρέχονται επίσημες ευκαιρίες ανάπτυξης 
ηγεσίας στη νεολαία ώστε να 
προχωρήσουν σαν ηγέτες στο Πρόγραμμα

Οι ηγέτες του Προγράμματος αναζητούν 
την ανεπίσημη συμβολή των νέων που 
παίρνουν μέρος στο Πρόγραμμα 

Το Πρόγραμμα έχει μια επίσημη επιτροπή 
ενεργοποίησης νέων που διεξάγει 
δραστηριότητες (π.χ. Unified αθλημάτων, 
διάσκεψη ενεργοποίησης νέων) καθ' όλη τη 
διάρκεια του έτους

Το Πρόγραμμα εφαρμόζει μια επίσημη 
διαδικασία ώστε η επιτροπή για την 
ενεργοποίηση των νέων να παρέχει τη 
συμβολή της στους ηγέτες του 
Προγράμματος

Το Πρόγραμμα χτίζει σχέσεις με 
εκπαιδευτικά ινστιτούτα που καλύπτουν 
μαθητές με Νοητική Υστέρηση αλλά και 
χωρίς (π.χ. σχολεία, πανεπιστήμια)

Το Πρόγραμμα συνεργάζεται με 
εκπαιδευτικά ινστιτούτα για την διεξαγωγή 
αθλημάτων και δραστηριοτήτων χωρίς 
αποκλεισμούς (π.χ. Unified Sports, SOGII, 
διάσκεψη νέων)

Αθλήματα και εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες χωρίς αποκλεισμούς  που 
να εμπλέκουν σχολεία και την ευρύτερη 
κοινότητα .

Το Πρόγραμμα έχει μια επίσημη στρατηγική 
ενεργοποίησης νέων και εφαρμόζει ένα 
σχέδιο αναγνώρισης των νέων

Το πρόγραμμα μετράει την αποδοτικότητα 
της στρατηγικής της ενεργοποίησης νέων 
μέσα από έρευνα και αξιολόγηση

Οικογένειες και 
Νέοι Αθλητές

Αντιπρόσωπος των οικογενειών στο 
Συμβούλιο διαβουλεύεται με τις 
οικογένειες. 

Το Πρόγραμμα έχει μία ενεργή οικογενειακή 
επιτροπή με καθαρούς στόχους για την 
υποστήριξη, συμμετοχή και  παροχή 
κινήτρων σε  μέλη οικογενείας

Η οικογενειακή επιτροπή εφαρμόζει μια 
διαδικασία συλλογής και χρησιμοποίησης 
σχολιασμών από οικογενειακά μέλη, για 
την ενημέρωση της διαδικασίας 
αποφάσεων του Προγράμματος  

Το Πρόγραμμα απασχολεί οικογενειακά 
μέλη και τα προσανατολίζει

Το Πρόγραμμα παρέχει οικογενειακά 
φόρουμ  και εφαρμόζει ένα σχέδιο 
αναγνώρισης των  οικογενειών

Οικογενειακά μέλη είναι ενεργά 
εμπλεκόμενα σε όλες τις πτυχές του 
Προγράμματος

Ενεργοποίηση 
Νέων (συνέχιση)

(ηλικίες 12-25)
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Το Πρόγραμμα απασχολεί ενεργά μέλη 
οικογενειών για να λειτουργήσουν σαν 
ηγέτες

Το Πρόγραμμα έχει τουλάχιστον τέσσερα 
μέλη οικογενείας που λαμβάνουν ηγετικούς 
ρόλους

Το Πρόγραμμα έχει τουλάχιστον τέσσερα 
μέλη οικογενείας που λαμβάνουν τον ρόλο 
της 'Κοινοτικής Συγκρότησης' πέρα από το 
Οικογενειακό Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα παρέχει βασικές 
πληροφορίες που στοχεύουν στις ανάγκες 
των οικογενειακών μελών 

Το Πρόγραμμα εμπλέκει κοινοτικούς 
συνεργάτες στο να συμμετάσχουν στην 
προβολή προς τρέχοντα και μελλοντικά 
οικογενειακά μέλη

Το Πρόγραμμα προσφέρει το πρόγραμμα 
για Νέους Αθλητές 

Το Πρόγραμμα εμπλέκει οικογενειακά μέλη 
στην εφαρμογή προγραμματισμού των 
νέων αθλητών, συμπεριλαμβανομένης της 
προπόνησης στο σπίτι

Το Πρόγραμμα προσφέρει ένα βιώσιμο 
πρόγραμμα Νέων Αθλητών που 
επεκτείνεται και παρέχει μια μετάβαση 
στην προπόνηση και στον διαγωνισμό

Το Πρόγραμμα συμπληρώνει αξιολογήσεις 
μετά από κάθε επίδειξη Νέων Αθλητών

Το Πρόγραμμα αναλύει και καταγράφει 
την πρόοδο των παιδιών και οικογενειών 
με την πάροδο του χρόνου
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Σχέσεις με 
Κυβέρνηση & 
Συνεργάτες

Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3

Κυβερνητικές & 
Πολιτικές Σχέσεις

Το Πρόγραμμα έχει αναγνωρίσει και 
καταγράψει μια λίστα πολιτικών 
ενδιαφερόμενων με επιρροή

Το Πρόγραμμα έχει ένα σύστημα ή 
εργαλείο για την επίβλεψη αλλαγών στις 
πολιτικές και στην πολιτική που έχουν 
επίπτωση στα  Special Olympics

Το Πρόγραμμα έχει μια γραπτή στρατηγική 
που ευθυγραμμίζει τις πρωτοβουλίες των 
Special Olympics με πολιτικές δομές και 
προτεραιότητες

Το Πρόγραμμα παρέχει στους σχετικούς 
πολιτικούς αρχηγούς ενημερώσεις για την 
κατάσταση των Special Olympcs 
τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο

Το Πρόγραμμα κάνει προδραστικές και 
συνεχόμενες προσπάθειες για την 
εκπαίδευση και συμμετοχή σχετικών 
πολιτικών αρχηγών

Το Πρόγραμμα  χρησιμοποιεί εσωτερικούς 
ενδιαφερόμενους σε όλα τα επίπεδα του 
Προγράμματος για να επηρεάσει την 
πολιτική

Σχετικοί πολιτικοί αρχηγοί πηγαίνουν σε 
εκδηλώσεις των Special Olympics

Το Πρόγραμμα έχει καλλιεργήσει 
πολιτικούς αρχηγούς οι οποίοι κάνουν 
χρήση της επιρροής τους για την βελτίωση 
των Special Olympics

Σχετικοί πολιτικοί αρχηγοί κάνουν χρήση 
της επιρροής τους για την καλυτέρευση 
των δικαιωμάτων των ατόμων με Νοητική 
Υστέρηση

Το Πρόγραμμα αντιλαμβάνεται τις 
καλύτερες πιθανές ευκαιρίες για να λάβει 
Κυβερνητικές 
επιχορηγήσεις/χρηματοδοτήσεις και τις 
κυνηγάει ενεργά

Το Πρόγραμμα διασφαλίζει λεφτά που 
ελαφραίνουν τον προϋπολογισμό ή 
υποστήριξη σε είδος από την Κυβέρνηση 

Το Πρόγραμμα διασφαλίζει πολυετή 
λεφτά που ελαφραίνουν τον 
προϋπολογισμό ή υποστήριξη σε είδος 
από την Κυβέρνηση για τα επιχειρησιακά 
και προγραμματιστικά κόστη

Το Πρόγραμμα αναπτύσσει ενεργά σχέσεις 
με κυβερνητικά υπουργεία και όργανα

Το Πρόγραμμα συνεργάζεται με διάφορα 
υπουργεία και κυβερνητικά όργανα για 
την παροχή υπηρεσιών

Το Πρόγραμμα έχει επίσημη/ες 
συνεργασία/ες με εθνικούς/κρατικούς 
πολιτικούς οργανισμούς που οδηγούν σε 
άμεση στήριξη

Σχετικοί πολιτικοί αρχηγοί στην 
δικαιοδοσία του Προγράμματος 
κατανοούν την Νοητική Αναπηρία και τα 
Special Olympics

Σχετικοί πολιτικοί αρχηγοί στην 
δικαιοδοσία του Προγράμματος 
κατανοούν το πως τα Special Olympics 
προωθούν ένταξη στα αθλήματα, στην 
εκπαίδευση, στην υγεία και στις 

Σχετικοί πολιτικοί αρχηγοί εμπλέκουν τα 
Special Olympics στην θέσπιση πολιτικών 
γύρω από την ένταξη και την αναπηρία
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Συνεργασίες 
Δημόσιου Τομέα

Το Πρόγραμμα γνωρίζει ποιοι είναι οι 
πιθανοί συνεργάτες στον δημόσιο τομέα, 
συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών 
της SOI, και έχει κάνει ξεκάθαρες 
προσπάθειες να τους προσελκύσουν.

Το Πρόγραμμα δουλεύει με τουλάχιστον 
έναν συνεργάτη από τον δημόσιο τομέα, 
του οποίου η δουλειά είναι 
συμπληρωματική και με οφέλη προς τα 
Special Olympics

Οι συνεργασίες με τον δημόσιο τομέα 
παρέχουν υποστήριξη και πόρους που 
κάνουν σημαντική διαφορά στην 
εφαρμογή του προγράμματος  των Special 
Olympics

Το Πρόγραμμα έχει ένα σύστημα εύρεσης 
ευκαιριών για επιχορηγήσεις από τον 
δημόσιο τομέα

Το Πρόγραμμα υποβάλλει αιτήσεις 
επιχορηγήσεων στον δημόσιο τομέα που 
πληρούν τα κριτήρια

Το Πρόγραμμα διασφαλίζει επιχορηγήσεις 
από πηγές του δημόσιου τομέα.
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Διακυβέρνηση 
του 

Προγράμματος
Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3

Σύνθεση 
Επιτροπής & 
Συμβουλίου

Το Συμβούλιο έχει  τουλάχιστον δύο, 
ενεργά μέλη που είναι πολιτικοί και 
εμπορικοί ηγέτες με επιρροή

Το Συμβούλιο έχει μέλη υψηλού προφίλ 
που είναι ηγέτες με επιρροή σε διάφορους 
τομείς της κοινωνίας (π.χ. διασημότητες, 
αθλητές, εκπαιδευτικού ηγέτες)

Το Πρόγραμμα συγκαλεί μια επίτιμη 
ομάδα υποστηρικτών υψηλού προφίλ για 
ειδικούς σκοπούς 

Το Συμβούλιο διεξάγει επίσημες 
αξιολογήσεις ικανοτήτων και 
συμπεριλαμβάνει νέα μέλη στο 
Συμβούλιο, ώστε να καλυφθούν τυχόν 
κενά

Το Πρόγραμμα έχει μια επιτροπή που 
εφαρμόζει μια στρατηγική για την 
συγκρότηση του Συμβουλίου και τo 
σχεδιασμό διαδοχής

Το Συμβούλιο έχει μια Επιτροπή 
Οικονομικών και έχει αναγνωρίσει άλλες 
απαιτούμενες επιτροπές και τις ευθύνες 
τους

Το Συμβούλιο έχει μια ενεργή δόμηση 
επιτροπών, με καταγραμμένους στόχους 
για κάθε επιτροπή 

Ένας ηγέτης νεολαίας είναι μέλος του 
Συμβουλίου 

Ευθύνες & 
Πολιτικές

Το Πρόγραμμα διεξάγει επίσημο 
προσανατολισμό για όλα τα μέλη του 
Συμβουλίου

Το Συμβούλιο βελτιώνει συνεχώς τη 
γνώση και τις ικανότητές του 

Το Συμβούλιο εφαρμόζει ένα πρόγραμμα 
καθοδήγησης του συμβουλίου

Το Συμβούλιο και ο CEO/Διευθυντής του 
Προγράμματος συμφωνούν τους στόχους 
και τον προϋπολογισμό για το ετήσιο 
επιχειρησιακό σχέδιο 

Το Συμβούλιο αξιολογεί την απόδοση του 
Προγράμματος σε σύγκριση με το ετήσιο 
επιχειρησιακό σχέδιο και προϋπολογισμό

Η απόδοση του Συμβουλίου αξιολογείται 
ετησίως και το Συμβούλιο έχει ένα σχέδιο 
διαδοχής

Τα μέλη του Συμβουλίου έχουν 
καταγεγραμμένους ρόλους, ευθύνες και 
στόχους (π.χ. συγκέντρωση κονδυλίων, 
διασφάλιση συνεργασιών)

Η ατομική συμμετοχή και απόδοση μελών 
του Συμβουλίου αξιολογείται ετησίως σε 
σύγκριση με τους στόχους

Τα μέλη του Συμβουλίου δρουν σαν ηγέτες 
σημαντικών σχεδίων
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Το Συμβούλιο τηρεί τα όρια της θητείας Το Συμβούλιο αναθεωρεί ετησίως 
κανονισμούς/καταστατικά 

Το Συμβούλιο και ο CEO/Διευθυντής του 
Προγράμματος συμφωνούν στόχους για 
τον CEO/Διευθυντή του Προγράμματος

Το Συμβούλιο αξιολογεί ετησίως την 
απόδοση του CEO/Διευθυντή του 
Προγράμματος

Το Συμβούλιο έχει μια διαδικασία 
διαδοχής του CEO/Διευθυντή του 
Προγράμματος

Το Συμβούλιο έχει μια διαδικασία λήψης 
δεδομένων και ανατροφοδότησης από 
βασικές εσωτερικές και εξωτερικές 
ομάδες  ψηφοφόρων, όπως υπο-
Προγράμματα και/ή τοπικά Προγράμματα 

Το Συμβούλιο έχει ένα αποδεδειγμένο 
ιστορικό δράσης σύμφωνα με τα 
δεδομένα  και την ανατροφοδότηση από 
βασικές εσωτερικές και εξωτερικές 
ομάδες ψηφοφόρων.
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Σχεδιασμός 
και 

Οικονομικά
Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3

Διαδικασία 
Σχεδιασμού

Το Πρόγραμμα έχει μια ετήσια διαδικασία 
σχεδιασμού που περιλαμβάνει 
χρονοδιαγράμματα και στόχους

Το Πρόγραμμα θέτει αναμενόμενα έσοδα 
πριν από την δημιουργία του ετήσιου 
σχεδίου

Το σχέδιο του Προγράμματος μοιράζεται 
σε βασικούς ψηφοφόρους όταν 
ολοκληρωθεί

Το Πρόγραμμα λαμβάνει εισηγήσεις από 
βασικούς ψηφοφόρους, σαν τους αθλητές, 
σαν κομμάτι της διαδικασίας σχεδιασμού

Το Πρόγραμμα έχει μια επίσημη ετήσια 
διαδικασία διαβούλευσης ώστε να λαμβάνει 
ανατροφοδότηση από όλες τις ομάδες 
ψηφοφόρων

Το Συμβούλιο έχει έναν ξεκάθαρο ρόλο 
στην διαδικασία σχεδιασμού και εγκρίνει 
το σχέδιο

Το Πρόγραμμα έχει μια ομάδα ή επιτροπή 
σχεδιασμού  που συντονίζει τον σχεδιασμό

Τύπος 
Σχεδίου/ 

Περιεχόμενο

Το Πρόγραμμα έχει ένα ετήσιο 
επιχειρησιακό σχέδιο με βασικά στοιχεία - 
στόχους, δράσεις, δείκτες μέτρησης, 
χρονοδιαγράμματα, προϋπολογισμό - 
ευθυγραμμισμένα με την στρατηγική 
σχεδίου της SOI και το σχετικό 
Περιφερειακό σχέδιο

Το Πρόγραμμα έχει ένα πολυετές 
στρατηγικό σχέδιο (τουλάχιστον 3 ετών) με 
λεπτομερή στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου 
του προϋπολογισμό για κάθε έτος, 
ευθυγραμμισμένο με την στρατηγική 
σχεδίου της SOI και το σχετικό 
Περιφερειακό σχέδιο

Το Πρόγραμμα έχει μακροχρόνιο 
στρατηγικό όραμα και διεξάγει ανάλυση εις 
βάθος των πλεονεκτημάτων, 
μειονεκτημάτων, ευκαριών, απειλών και 
τάσεων που έχουν επίπτωση στη δουλειά 
που κάνει το Πρόγραμμα 

Παρακολού-
θηση του 
Σχεδίου

Προσωπικό και/ή βασικοί εθελοντές 
δίνουν αναφορά γύρω από βασικούς 
δείκτες μέτρησης τουλάχιστον δύο φορές 
τον χρόνο

Προσωπικό και/ή βασικοί εθελοντές δίνουν 
αναφορά γύρω από βασικούς δείκτες 
μέτρησης τουλάχιστον κάθε τετράμηνο

Το Πρόγραμμα διεξάγει ανάλυση εις βάθος 
στους δείκτες μέτρησης και λαμβάνει 
ανατροφοδότηση από βασικές ομάδες για 
την καθοδήγηση της στρατηγικής

Μια αναφορά προόδου παρέχεται στο 
Συμβούλιο μία φορά τον χρόνο

Μια αναφορά προόδου υποβάλλεται στο 
Συμβούλιο τουλάχιστον δύο φορές τον 
χρόνο

Μια αναφορά προόδου υποβάλλεται στο 
Συμβούλιο τουλάχιστον κάθε τετράμηνο
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Οικονομικές 
Διαδικασίες

Το Πρόγραμμα έχει γραπτές οικονομικές 
πολιτικές και διαδικασίες που 
συμμορφώνονται με εφαρμόσιμα 
λογιστικά πρότυπα και  αναθεωρούνται 
ετησίως

Το Συμβούλιο έχει μια μόνιμη επιτροπή 
Οικονομικών με χρηματοοικονομική 
εμπειρογνωμοσύνη

Το Συμβούλιο φτιάχνει μια ομάδα για να 
αξιολογεί και να εγκρίνει μισθούς και 
οφέλη του CEO/Διευθυντής του 
Προγράμματος

Το Πρόγραμμα έχει ετήσιες γραπτές 
οικονομικές καταστάσεις που εγκρίνονται 
από το Συμβούλιο

Οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται 
ανεξάρτητα (π.χ. από ελεγκτικό γραφείο)

Το Πρόγραμμα λειτουργεί βάσει του 
εγκεκριμένου από το Συμβούλιο 
προϋπολογισμό

Το Πρόγραμμα έχει στα χέρια του 
τουλάχιστον 1 μήνα λειτουργικά 
αποθεματικά

Το Πρόγραμμα έχει στα χέρια του 
τουλάχιστον 3 μηνών λειτουργικά 
αποθεματικά και χρησιμοποιούνται για να 
δημιουργούν έσοδα
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Σχεδιασμός 
και 

Οικονομικά
Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3

Το Πρόγραμμα εναρμονίζει μηνιαίως 
τραπεζικούς λογαριασμούς με βιβλία και 
αρχεία 

Οι ηγέτες του Προγράμματος αναθεωρούν 
χρηματοοικονομικές εκθέσεις σε σύγκριση 
με τον τετράμηνο προϋπολογισμό

Οι ηγέτες του Προγράμματος αναθεωρούν 
χρηματοοικονομικές εκθέσεις σε σύγκριση 
με τον τετράμηνο προϋπολογισμό

Το Πρόγραμμα έχει μια διαδικασία για 
επιστροφή των εξόδων, 
συμπεριλαμβανομένου χειρισμού 
μετρητών, και ένα σύστημα για αποδείξεις 

Οικονομικά 
Συστήματα

Οι λογιστικές διαδικασίες του 
Προγράμματος δηλώνουν ποιος είναι 
υπεύθυνος για κάθε σετ κονδυλίων και 
ποιος είναι υπεύθυνος για 
διασταυρούμενους ελέγχους

Το Πρόγραμμα είναι ικανό να εντοπίσει 
κονδύλια σε οικονομικά συστήματα και οι 
δαπάνες συνδέονται πίσω με τις πηγές 
χρηματοδότησης

Το Πρόγραμμα κάνει χρήση ενός 
κεντρικοποιημένου λογιστικού λογισμικού 
για την διαχείριση όλων των εσόδων και 
εξόδων και αναλύει βασικές τάσεις

Το Πρόγραμμα εφαρμόζει ένα σύστημα 
για την παρακολούθηση αξιών σε είδος 
(VIK)

Το Πρόγραμμα διατηρεί έναν κατάλογο 
κεφαλαιουχικών αγαθών και περιουσιών

Προϋπολογι-
σμός

Το Πρόγραμμα υπολογίζει έσοδα και 
έξοδα ετησίως και ο προϋπολογισμός 
εγκρίνεται από το Συμβούλιο

Πολυετή (τουλάχιστον 3 ετών) έσοδα και 
έξοδα υπολογίζονται  και συνδέονται με τη 
στρατηγική του προγράμματος

Το Πρόγραμμα έχει ένα μακροχρόνιο 
χρηματοοικονομικό σχέδιο βασισμένο στο 
στρατηγικό όραμα του Προγράμματος 

Το Πρόγραμμα εφαρμόζει μια διαδικασία 
προϋπολογισμού που συμπεριλαμβάνει 
άτομα υπεύθυνα για κάθε μέρος της 
δραστηριότητας

Διοικητικά κόστη και κόστη συγκέντρωσης 
κονδυλίων είναι μέσα στα αναμενόμενα μη 
κερδοσκοπικά πρότυπα στην χώρα του 
Προγράμματος 

Διαχείριση 
Επιχορη-
γήσεων

Το Πρόγραμμα συμμορφώνεται με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις για τις 
επιχορηγήσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των επιχορηγήσεων της SOI 

Το Πρόγραμμα διατηρεί ένα πλήρες 
ιστορικό σετ αρχείων επιχορηγήσεων 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις για 
επιχορηγήσεις και τις τοπικές νομικές 
απαιτήσεις

Το Πρόγραμμα χρησιμοποεί ενα σύστημα 
διαχείρισης επιχορηγήσεων για την 
παρακολούθηση και την αναφορά των 
δραστηριοτήτων.
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μέρος 2 από 2

Διαχείριση 
Κινδύνου

Το Πρόγραμμα αναγνωρίζει βασικούς 
κινδύνους και δράσεις που θα παρθούν 
για να αντιμετωπιστεί ο κάθε κίνδυνος

Το Πρόγραμμα διεξάγει μια επίσημη 
αξιολόγηση κινδύνου και εφαρμόζει ένα 
σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για περιοχές 
όπως κρίση, απάτη, προστασία αθλητών, 
κ.λπ. 

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει διαχείριση 
κινδύνου και βεβαιώνει ότι εφαρμόζεται σε 
όλα τα επίπεδα του Προγράμματος

Ένας εταιρικός (όχι ιδιωτικός) 
λογαριασμός τράπεζας υπάρχει στο όνομα 
του Προγράμματος και ξεχωριστοί 
λογαριασμοί χρησιμοποιούνται για τον 
διαχωρισμό λειτουργικών κονδυλίων και 
κονδυλίων επιχορήγησης

Ελεγχόμενες οικονομικές καταστάσεις 
ελέγχονται από ένα ανεξάρτητο ξεχωριστό 
γκρουπ πέρα της χρηματοοικονομικής 
επιτροπής και εγκεκριμένες από το 
Συμβούλιο

Οι πολιτικές του Προγράμματος και οι 
διαδικασίες απαιτούν πάνω από έναν 
υπογράφων για την έγκριση συναλλαγών 
και διαχείριση μετρητών πάνω από 
ορισμένα όρια

Το Πρόγραμμα κάνει χρήση παραγγελιών 
αγοράς για την διαχείριση κόστους πάνω 
από ορισμένα όρια

Το Πρόγραμμα έχει γραπτή πολιτική 
προμήθειας 
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Τεχνολογία και 
Ψηφιοποίηση Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3

Σχεδιασμός Το Πρόγραμμα αναγνωρίζει γραπτώς 
απαραίτητες τεχνολογίες. Οι ανάγκες 
περιγράφονται σε ένα ετήσιο σχέδιο 
δράσης 

Το Πρόγραμμα έχει δομημένο πολυετές 
σχέδιο για την τεχνολογική βελτίωση

Το Συμβούλιο ή μια συμβουλευτική ομάδα 
για την τεχνολογία έχει συναντήσεις 
τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο για την 
αναθεώρηση και βελτίωση των 
τεχνολογικών στρατηγικών και σχεδίων

Υλικό του 
υπολογιστή

Το Πρόγραμμα έχει πρόσβαση σε βασική 
συνδεσιμότητα διαδικτύου, τηλέφωνα, 
υπολογιστές και ειδικό email.

Το Πρόγραμμα έχει εγκατεστημένα 
τηλέφωνα, συστήματα υπολογιστών, 
email και διαδίκτυο με συνεχή 
συνδεσιμότητα και διαθεσιμότητα

Το Πρόγραμμα έχει ένα κοινό εσωτερικό 
δίκτυο στο οποίο έχουν πρόσβαση το 
προσωπικό και οι βασικοί εθελοντές

Εφαρμογές, 
Δεδομένα & 
Αναφορές

Το Πρόγραμμα έχει βασικές εφαρμογές 
γραφείου

Το Πρόγραμμα ένα κοινό ηλεκτρονικό 
σύστημα αρχειοθέτησης για έγγραφα, 
φωτογραφίες, παρουσιάσεις κ.λπ.

Το Πρόγραμμα έχει δυνατότητες που 
καθιστούν δυνατή την διαδικτυακή κοινή 
χρήση πληροφοριών, τη συγκέντρωση 
κονδυλίων, τη διαφήμιση, τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.

Το Πρόγραμμα  κάνει χρήση  λογιστικών 
φίλων ή βάσεων δεδομένων για 
διαγωνισμούς, αθλητές, συνεργάτες και 
προπονητές

Το Πρόγραμμα  κάνει χρήση  GMS ή 
παρόμοιων βάσεων δεδομένων για 
διαγωνισμούς, αθλητές, συνεργάτες και 
προπονητές

Το Πρόγραμμα  κάνει χρήση  GMS για την 
διαχείριση δεδομένων για διαγωνισμούς, 
αθλητές, συνεργάτες και προπονητές

Το Πρόγραμμα  παρακολουθεί την 
συμμετοχή αθλητών σε μη αθλητικές 
δραστηριότητες των Special Olympics

Το Πρόγραμμα αναλύει το αντίκτυπο της 
συμμετοχής αθλητών με την πάροδο του 
χρόνου

Το Πρόγραμμα έχει δυνατότητες 
συνεδριάσεων μέσω βίντεο

Το πρόγραμμα έχει ένα εσωτερικό δίκτυο 
για εσωτερική επικοινωνία (μέσα στο 
Πρόγραμμα)

Το Πρόγραμμα διατηρεί λογιστικά φίλα ή 
βάσεις δεδομένων για όλους τους 
εθελοντές & τα οικογενειακά μέλη

Το Πρόγραμμα διατηρεί μια βάση 
δεδομένων για όλους τους εθελοντές & τα 
οικογενειακά μέλη

Το Πρόγραμμα παρακολουθεί το ιστορικό 
ανάθεσης δουλειών/συμμετοχής για 
εθελοντές & οικογενειακά μέλη
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Το Πρόγραμμα έχει ένα λογιστικό φύλλο 
για την παρακολούθηση πληροφοριών και 
δραστηριότητας δωρητών

Το Πρόγραμμα έχει μια βάση δεδομένων 
για την παρακολούθηση πληροφοριών και 
δραστηριότητας δωρητών

Το Πρόγραμμα έχει μια Διαχείριση 
Σχέσεων Ψηφοφόρων (CRM) που παρέχει 
προχωρημένες δυνατότητες 
παρακολούθησης και ανάλυσης

Το Πρόγραμμα υποβάλει ετήσια δεδομένα 
απογραφής σε ηλεκτρονική μορφή στα 
Special Olympics

Το Πρόγραμμα υποβάλει ετήσια δεδομένα 
απογραφής/ διαπίστευσης διαδικτυακά 
στα Special Olympics

Το Πρόγραμμα κάνει χρήση ερευνών για 
τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων για 
την βελτίωση του Προγράμματος 

Διαχείριση 
Κινδύνου

Το Πρόγραμμα έχει έντυπο εφεδρικό 
σύστημα και κάνει χρήση προγράμματος 
για προστασία από ιούς

Το Πρόγραμμα έχει ασφαλή αποθήκευση 
δεδομένων και εφεδρικό σύστημα εκτός 
των εγκαταστάσεων

Το Πρόγραμμα εφαρμόζει συμπαγή μέτρα 
και πολιτικές ασφάλειας πληροφοριών και 
κάνει τακτικούς τεχνολογικούς ελέγχους
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