ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΜΟΥ
BRAVO SUSTAINABILITY DIALOGUE &
AWARDS 2018
Το Bravo Sustainability Dialogue, που φέτος κλείνει 8 χρόνια προσφοράς, αποτελεί ένα Θεσμό διαλόγου και
διαβούλευσης πάνω στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, με βάση πρωτοβουλίες και προγράμματα που
αναπτύσσονται από Θεσμικούς Φορείς, Επιχειρήσεις, Δήμους & Περιφέρειες και την Κοινωνία Πολιτών / ΜΚΟ σε
εθνικό επίπεδο. Είναι ο πλέον ευρύς, ανοικτός και ολοκληρωμένος διάλογος που διεξάγεται στην Ελλάδα και στον
οποίο συμμετέχουν κορυφαίοι Θεσμικοί, Επιχειρηματικοί και Κοινωνικοί Φορείς.
Ειδικότερα, ο Θεσμός Bravo Sustainability Dialogue συμβάλλει:
 Στην αφύπνιση και ενεργοποίηση του ευρύτερου συνόλου της ελληνικής κοινωνίας στα θέματα της
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.
 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.
 Στην προβολή των Πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, συμβάλλοντας
στην αλλαγή της εικόνας και αντίληψης της χώρας μας μέσω των δράσεων που αναπτύσσονται από όλους
τους Φορείς.
Κάθε χρόνο συμμετέχουν περισσότεροι από 200 Κοινωνικοί Εταίροι/Ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι των Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης, Εμπειρογνώμονες και περισσότεροι από 20.000 Ενεργοί Πολίτες.
Η ετήσια εκδήλωση του BRAVO 2018, στις 11 Δεκεμβρίου 2018, στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, αποτελεί μια μεγάλη
γιορτή διαλόγου, συμμετοχής και ενεργοποίησης όλων για ένα καλύτερο κόσμο.
Όλοι οι συμμετέχοντες Οργανισμοί:
 Συμμετέχουν στο Πάνελ Διαλόγου της Ετήσιας Εκδήλωσης.
 Παρουσιάζουν τις πρωτοβουλίες, με τις οποίες συμμετέχουν.
 Συνδέουν τις πρωτοβουλίες τους με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.
 Διεκδικούν το βραβείο BRAVO 2018 στην τελετή βράβευσης.
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ
Ο κάθε συμμετέχων Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορεί να συμμετέχει στο Θεσμό διαλόγου
BRAVO και να αναδειχθούν στα BRAVO SUSTAINABILITY AWARDS οι πρωτοβουλίες και τα προγράμματα
που υλοποιεί στην τοπική κοινωνία, καταθέτοντας τις καλές πρακτικές του στους 5 θεματικούς Πυλώνες
της Βιώσιμης Ανάπτυξης:
1. Bravo Governance
Οι πρακτικές και πρωτοβουλίες που αφορούν στο σύστημα διακυβέρνησης ενός Οργανισμού. Πρακτικές για την
καταπολέμηση της διαφθοράς (Corruption), την προώθηση της διαφάνειας (Transparency) και της λογοδοσίας
(Accountability). Ανάπτυξη Πλαισίου Αρχών και Λειτουργίας που ανταποκρίνεται στις διαστάσεις της Βιώσιμης
Ανάπτυξης, ανάλυση ευκαιριών, κινδύνων και ποιοτικών/ποσοτικών στόχων για τις κυριότερες δραστηριότητες του
Οργανισμού, συστηματοποιημένες πρακτικές ανάπτυξης διαλόγου (Stakeholder Dialogue) με το σύνολο των
ενδιαφερομένων μερών του (Stakeholders & Shareholders), κανόνες και διαδικασίες για την εφαρμογή στρατηγικής
Βιώσιμης Ανάπτυξης και σύνδεσή της με τα ουσιώδη θέματα του Οργανισμού.

2. Bravo Market (Αγορά)
Οι πρωτοβουλίες και δράσεις που αναπτύσσονται και προωθούν το υπεύθυνο marketing, την υπεύθυνη
κατανάλωση και τη δημιουργία πράσινων ή υπεύθυνων προϊόντων. Ανάπτυξη προγραμμάτων cause-related και
social marketing, δημόσιων παρεμβάσεων αλλά και πρακτικών που προωθούν την υπευθυνότητα στο δίκτυο
υπεύθυνων προμηθειών (Responsible Procurement) και βιώσιμου δικτύου διανομής (Responsible Supply Chain),
αλλά και τη γενικότερη ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εξυπηρέτηση του καταναλωτή / πολίτη.

3. Bravo Environment (Περιβάλλον)
Οι συστηματοποιημένες δράσεις και πρωτοβουλίες που συνδέονται με την περιβαλλοντική διαχείριση των
Οργανισμών. Η συμμόρφωση με περιβαλλοντικά πρότυπα και όρους, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι
αειφόρες μέθοδοι διαχείρισης του περιβάλλοντος και οι πρακτικές μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος. Καλές
πρακτικές σε θέματα χρήσης φυσικών πόρων, μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, διαχείρισης στερεών και
υγρών αποβλήτων, προστασίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, βιώσιμης γεωργίας, βιώσιμων
μεταφορών και βιώσιμης κινητικότητας, βιώσιμης αστικής δόμησης και πολεοδομικού σχεδιασμού, αφύπνισης και
ενημέρωσης για το Περιβάλλον.

4. Bravo Society (Κοινωνία)
Οι πρακτικές που αναπτύσσονται με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της συμβολής στην άμβλυνση
ουσιωδών κοινωνικών προβλημάτων. Πρακτικές που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, τις ίσες
ευκαιρίες και την καταπολέμηση των διακρίσεων, την ανάπτυξη προγραμμάτων Υγείας & Ασφάλειας, την ένταξη
νέων και μέσης ηλικίας ανέργων και ενίσχυση της απασχόλησης, την εξειδικευμένη κατάρτιση του εργατικού
δυναμικού και την υποστήριξη της ισορροπίας επαγγελματικού και προσωπικού χρόνου. Πρωτοβουλίες που έχουν
στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας, τη στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, την προαγωγή της υγείας, την
καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Πρακτικές που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των
τοπικών κοινωνιών (τουριστική & πολιτιστική ανάπτυξη, συμβολαιακή γεωργία κλπ) και την υλοποίηση δράσεων για
τους μετανάστες.

5. Bravo in Action (Συνεργασίες)
Πρωτοβουλίες και δράσεις που αναπτύχθηκαν μέσα από τη συνεργασία Φορέων με συμπράξεις Ιδιωτικού και
Δημόσιου Τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δράσεων μεταξύ Επιχειρήσεων /Φορέων, της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και Κοινωνίας Πολιτών/ ΜΚΟ που καλύπτουν εθνικές / τοπικές ανάγκες και προωθούν τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής στη χώρα μας.
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Α. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Η υποβολή υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:
http://dialog.sustainablegreece2020.com/ έως και τις 11 Οκτωβρίου 2018.



Η ψηφοφορία θα παραμείνει ανοικτή έως και τις 20 Νοεμβρίου 2018.



Κάθε Οργανισμός έχει τη δυνατότητα να καταθέσει από μία πρωτοβουλία ανά Θεματικό Πυλώνα
και μπορεί να έχει υλοποιηθεί την περίοδο των τελευταίων 3 ετών.

Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες Οργανισμοί φέρουν την αποκλειστική ευθύνη όλων των
στοιχείων που δηλώνονται στο πλαίσιο του θεσμού Bravo και ο Θεσμός δε φέρει ευθύνη για την
ορθότητά τους.
ΚΟΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κόστος συμμετοχής Οργανισμών:
Η πρώτη υποψηφιότητα πρακτικής ΟΤΑ ή ΜΚΟ είναι δωρεάν.
Για κάθε επόμενη υποψήφια πρακτική (και έως 5 στο σύνολό τους) υπάρχει ένα διαχειριστικό κόστος:
300€ + 24% ΦΠΑ

Β. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του QualityNet Foundation εποπτεύει το Θεσμό ώστε να διασφαλίζει πως τα κριτήρια,
η μεθοδολογία και το έργο των στελεχών του Οργανισμού και όλων των Επιτροπών και Ομάδων συνάδουν με
τη γενικότερη φιλοσοφία της προώθησης του διαλόγου των συμμετεχόντων. Πιο αναλυτικά, ο Θεσμός Bravo
από την ίδρυσή του το 2010, προωθεί την ενεργό εμπλοκή ενός μεγάλου αριθμού συμμετόχων/κοινωνικών
εταίρων από διαφορετικές ομάδες στην όλη διαδικασία με στόχο την αφύπνιση στα θέματα της Βιώσιμης
Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - Σύσταση & ρόλος
Η Επιστημονική Επιτροπή του Θεσμού έχει την ευθύνη της κατάρτισης ενός σχεδίου με την περιγραφή
της γενικότερης μεθοδολογίας του Θεσμού, όπως τις κατηγορίες των διακρίσεων, τα κριτήρια των
υποψήφιων πρακτικών, καθώς και τη διαδικασία διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους.
Η Επιτροπή αποτελείται από καταξιωμένους εμπειρογνώμονες, εκπροσώπους Εταιριών, Επιχειρηματικών,
Θεσμικών φορέων καθώς και Οργανισμών της Κοινωνίας Πολιτών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με
κατάρτιση, τεχνογνωσία και εμπειρία στα εργαλεία ανάπτυξης και υιοθέτησης πολιτικών, στρατηγικών
Βιώσιμης Ανάπτυξης και προγραμμάτων Κοινωνικής Υπευθυνότητας.
Η Επιστημονική Επιτροπή προτείνει επίσης πρόσωπα για τη στελέχωση των ομάδων των κοινωνικών
εταίρων και το Δ.Σ. του QualityNet Foundation έχει την ευθύνη της τελικής σύστασης των διαφόρων
επιτροπών αξιολόγησης. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής δε συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, σε
κανένα στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών/δράσεων που έχουν
υποβληθεί διασφαλίζοντας το αδιάβλητο χαρακτήρα της όλης διαδικασίας του Θεσμού.
Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής απασχολούνται εθελοντικά και αφιλοκερδώς στην όλη διαδικασία.
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Γ. 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Τα κριτήρια αξιολόγησης καλύπτουν τις παρακάτω θεματικές, με διαφορετικές βαρύτητες συμμετοχής
στο τελικό αποτέλεσμα:

1
2
3
4
5
8
9

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Κάλυψη ανάγκης
Εμπλοκή συμμετόχων ή/και εθελοντών
Διάρκεια & συνέχεια πρακτικής
Επίδραση στο κοινό, στο οποίο
απευθύνεται η πρακτική (impact)
Πρωτοτυπία & Καινοτομία
Τρόπος σχεδιασμού & υλοποίησης
πρακτικής
Δυνατότητα αναπαραγωγής της
πρακτικής

15%
10%
15%
15%
15%
15%
15%

Γ. 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ MKO
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Τα κριτήρια αξιολόγησης καλύπτουν τις παρακάτω θεματικές, με διαφορετικές βαρύτητες συμμετοχής
στο τελικό αποτέλεσμα:

1
2
3
4
5
8
9

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Κάλυψη ανάγκης
Εμπλοκή συμμετόχων ή/και εθελοντών
Διάρκεια & συνέχεια πρακτικής
Επίδραση στο κοινό, στο οποίο
απευθύνεται η πρακτική (impact)
Πρωτοτυπία & Καινοτομία
Τρόπος σχεδιασμού & υλοποίησης
πρακτικής
Δυνατότητα αναπαραγωγής της
πρακτικής

20%
15%
10%
15%
10%
15%
15%

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Στην αξιολόγηση των υποψήφιων πρακτικών συμμετέχουν με διαφορετικό ποσοστό εμπλοκής:
Ομάδες Αξιολόγησης
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Ποσοστό Συμμετοχής στη βαθμολογία
60%
40%

4

Να σημειωθεί πως η αξιολόγηση των πρακτικών δεν αποσκοπεί στη σύγκριση μιας
πρωτοβουλίας/πρακτικής σε σχέση με τις υπόλοιπες (ranking). Αντίθετα, η κάθε πρακτική αντιμετωπίζεται
ως μοναδική σύμφωνα με τα κριτήρια, τις βαρύτητες και την κλίμακα βαθμολόγησης που έχει καταρτίσει
η Επιστημονική Επιτροπή του Θεσμού.
1. Επιτροπή Ειδικών
Η αξιολόγηση των υποψήφιων πρακτικών πραγματοποιείται και από μια μεικτή επιτροπή αποτελούμενη
από άτομα με σχετική επαγγελματική κατάρτιση αλλά και συναφή εμπειρία στα θέματα των Μη
Κερδοσκοπικών Οργανισμών / Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, προκειμένου να
συμβάλλουν στη μελέτη των πρακτικών.
Για λόγους εγκυρότητας και διαφάνειας, η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος.
Παράλληλα, λαμβάνεται υπόψη η τυχόν σύγκρουση συμφερόντων των αξιολογητών με τις υποψήφιες
πρακτικές.
Το QualityNet συγκεντρώνει τα αποτελέσματα ανά ομάδα και εξάγει τα τελικά συνολικά
αποτελέσματα. Στη συνέχεια, ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρία εκτελεί στα δεδομένα δειγματοληπτικό
έλεγχο για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων και της διαδικασίας. Το QualityNet δεν παρεμβαίνει στη
φόρμα αξιολόγησης των αξιολογητών, καθώς και στις αντίστοιχες βαθμολογίες.
Η συμβολή της συγκεκριμένης ομάδας συμμετέχει στη συνολική βαθμολόγηση με ποσοστό 60%.

2. Ενεργοί Πολίτες
Σύμφωνα με την πάγια φιλοσοφία του QualityNet Foundation, για ενεργή συμμετοχή της ίδιας της
κοινωνίας στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας, καθώς και για συνεχή
αφύπνιση, ενεργοποίηση και εκπαίδευση του ευρύτερου κοινού, διεξάγεται παράλληλα με την επιτροπή
ειδικών και μια διαδικασία εμπλοκής των ενεργών πολιτών στη διαδικασία διαλόγου του Θεσμού.
Στο πλαίσιο αυτό, βάσει μηχανισμού ηλεκτρονικής ψηφοφορίας προσκαλείται το ευρύ κοινό και οι
ενεργοί πολίτες να συμμετάσχουν στη διαδικασία διαλόγου για τις υποψήφιες πρακτικές. Την όλη
διαδικασία παρακολουθεί η οργανωτική επιτροπή του QualityNet με στόχο τη συγκέντρωση των
αποτελεσμάτων.
Όροι συμμετοχής (site):
1. Ο ενεργός πολίτης απαγορεύεται να ψηφίσει περισσότερες από μία φορές την κάθε πρακτική. Σε
αντίθετη περίπτωση, θα διατηρείται μόνο η πρώτη βαθμολογία που υποβλήθηκε στην πρακτική.
2. Σε περίπτωση που δεν επιλέξει βαθμολογία σε κάποια από τα κριτήρια, το σύστημα θα εισάγει
αυτόματα στα μη επιλέξιμα κριτήρια τη μικρότερη βαθμολογία, δηλαδή το μηδέν (0).
Η συμβολή της συγκεκριμένης ομάδας συμμετέχει στη συνολική βαθμολόγηση με ποσοστό 40%.
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Ε. ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
BRAVO SUSTAINABILITY AWARDS
Οι Οργανισμοί βραβεύονται χωριστά για κάθε έναν από τους 5 θεματικούς πυλώνες:
Bravo Governance, Bravo Market, Bravo Environment, Bravo Society & Bravo In Action.
Πιο αναλυτικά, προκειμένου να δοθεί ένα Βραβείο για ένα θεματικό πυλώνα, θα πρέπει να έχουν κατατεθεί
τουλάχιστον 3 πρακτικές Η πρακτική θα πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον το 50% του μέγιστου
θεωρητικού βαθμού.
Συγκεκριμένα για να δοθεί ένα Βραβείο για τον κάθε θεματικό Πυλώνα, θα ισχύει ο παρακάτω κανόνας:
1 έως 2 υποψήφιες πρακτικές
3 έως 5 υποψήφιες πρακτικές
6 έως 8 υποψήφιες πρακτικές
Από 9 πρακτικές και πάνω

 κανένα Βραβείο
 μπορεί να δοθεί 1 Βραβείο
 μπορούν να δοθούν 2 Βραβεία
 μπορούν να δοθούν 3 Βραβεία

Για λόγους ενθάρρυνσης της συμμετοχής των Οργανισμών στα Bravo Sustainability Awards, υπάρχει η
δυνατότητα να δοθεί ένα τιμητικό βραβείο για τη συνολική παρουσία ενός Οργανισμού. Ουσιαστικά,
μπορεί να δοθεί ένα βραβείο για την πρακτική ενός Οργανισμού, ο οποίος θα συγκεντρώνει τη
μεγαλύτερη βαθμολογία οριζοντίως ανεξαρτήτου κατηγορίας βραβείου.
Επιπροσθέτως, σε περίπτωση ισοβαθμίας του τελικού αποτελέσματος της αξιολόγησης, οι Οργανισμοί
θα μοιράζονται το αντίστοιχο βραβείο.
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