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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΉ ΒΙΩΣΙΜΟΤΉΤΑ

Εμπειρία. Συμπληρώνοντας 30 έτη συνεχούς δράσης 

το 2020, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας έχουν ανα-

γνωριστεί στην συνείδηση των πολιτών, ως μια αξι-

όπιστη και αποτελεσματική οργάνωση η οποία προ-

ωθεί τα συναισθήματα αλληλεγγύης της ελληνικής 

κοινωνίας. Με αποτελεσματική και επιτυχή υλοποί-

ηση εκατοντάδων προγραμμάτων ανθρωπιστικής 

βοήθειας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, Έλληνες 

γιατροί, υγειονομικό προσωπικό, διοικητικοί και τε-

χνικοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά 

αξιοποιώντας κατάλληλα τις δυνάμεις τους αλλά 

και οικονομικούς και υλικούς πόρους από την κοινό-

τητα για την μεγιστοποίηση του κοινωνικού αντικτύ-

που των δράσεων τους. 

Ειδική Εμπειρία. Έχοντας ήδη υλοποιήσει με επιτυ-

χία στοχευμένες δράσεις για την προστασία ειδι-

κών ομάδων του πληθυσμού εν μέσω της πανδημίας 

COVID19, έχοντας εδραιωμένη συνεργασία με ακαδη-

μαϊκούς φορείς και εξειδικευμένους επιστήμονες, λει-

τουργώντας κοινοτικές υπηρεσίες σε μεγάλα αστικά 

κέντρα από το 1997, οι Γιατροί του Κόσμου έχουν πα-

ράσχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες φροντίδας υγεί-

ας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε εκατοντάδες 

χιλιάδες ευάλωτων ατόμων ενώ διατηρούν ολοκλη-

ρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα case management που 

επιτρέπει την ορθή πλαισίωση και παρακολούθηση 

των περιπτώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθε-

σία. Το 2020 εξυπηρέτησαν με υπηρεσίες βοήθειας 

κατ’ οίκον, παροχή ιατρικών αναλωσίμων, υλική βο-

ήθεια και πληροφόρηση / συμβουλευτική, στο πλαί-

σιο επείγουσας απόκρισης «Covid19» χιλιάδες ευά-

λωτα άτομα, ενώ σε ετήσια βάση πραγματοποιούν 

δεκάδες αποστολών με κινητά κλιμάκια και ειδικά δι-

αμορφωμένες ιατρικές μονάδες σε ελληνική περιφέ-

ρεια και στη νησιωτική Ελλάδα.

Οι Γιατροί του Κόσμου εργάζονται συστηματικά με στόχο τη συνεχή προσέγγιση χρημα-

τοδοτικών μέσων (ιδιωτικών και θεσμικών), αποσκοπώντας στη λειτουργική βιωσιμότητα 

των προγραμμάτων τους και κατ’ επέκταση τη συνολική βιωσιμότητα του φορέα. 

Σε επίπεδο οργανογράμματος διαθέτουν τμήμα εξεύρεσης πόρων, τμήμα επικοινωνίας 

και δημοσίων σχέσεων και τμήμα προγραμμάτων τα οποία συνεργάζονται για την τακτι-

κή προσέγγιση πιθανών χρηματοδοτών αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των προ-

γραμμάτων την αναγκαιότητα υποστήριξης των δράσεων που υλοποιούν. 

Παράλληλα οι Γιατροί του Κόσμου πραγματοποιούν περιοδικές ενέργειες ενημέρωσης 

και διάχυσης των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση κάθε προγράμματος προς συγκε-

κριμένους δωρητές, χρηματοδότες.

Η βιωσιμότητα του έργου βασίζεται στους ακόλουθους δείκτες: 
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Διεθνής Εμπειρία. Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας 

δημιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν μέρος του 

Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου το οποίο 

αποτελείται από 17 συνολικά τμήματα (Αργεντινή, 

Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο 

Βασίλειο, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ισπανία, Καναδάς, Λου-

ξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, Τουρ-

κία και Ιταλία). Μπορούν έτσι να είναι διαρκώς σε 

άμεση επαφή με ότι πιο σύγχρονο και ταυτόχρονα 

δοκιμασμένο στη διεθνή πρακτική και επιστημονι-

κή μεθοδολογία. Αξιοποιώντας όποτε χρειαστεί τη 

δυνατότητα προσέλκυσης πόρων από ιδρύματα του 

εξωτερικού διαμέσου του Διεθνούς Δικτύου. Ταυτό-

χρονα ωστόσο παραμένουν μία γνήσια ελληνική ορ-

γάνωση που ακολουθεί το δικό της μονοπάτι βασιζό-

μενη στις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, διατηρώντας 

την οικονομική και διοικητική της ανεξαρτησία. 

Πιστοποιημένες Διαδικασίες και Διαχειριστική 

Επάρκεια. Οι Γιατροί του Κόσμου είναι πιστοποιημέ-

νος φορέας για το Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα 

με το Πρότυπο EN ISO 9001:2015 για τον σχεδιασμό 

και την ανάπτυξη ανθρωπιστικών προγραμμάτων 

φροντίδας υγείας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, 

στέγασης και ένταξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων 

με ισχύ μέχρι και τη 4η Δεκεμβρίου 2023. Παράλλη-

λα οι κοινοτικές δομές τους φέρουν άδεια λειτουρ-

γίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΟΤΑ και τους 

τοπικούς ιατρικούς συλλόγους, ενώ όλοι οι επαγγελ-

ματίες υγείας φέρουν την απαιτούμενη άδεια ασκή-

σεως επαγγέλματος. 

Οι Γιατροί του Κόσμου είναι επιπλέον πιστοποιημέ-

νος φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 

(ΚΑΛΟ) καθώς και φορέας με πιστοποίηση διαχείρι-

σης μέχρι και το 2024 για δομές και προγράμματα 

πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας 

κοινωνικής φροντίδας από την Περιφέρεια Αττικής 

και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμ-

φωνα με τα οριζόμενα από το Υπουργείο Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΉ ΒΙΩΣΙΜΟΤΉΤΑ

Ολιστική προσέγγιση. Πέραν της χρήσης του βα-

σικού προσωπικού του εκάστοτε προγράμματος, οι 

Γιατροί του Κόσμου έχουν πάγιο επιστημονικό προ-

σωπικό με τεχνική επάρκεια το οποίο διασφαλίζει 

τόσο τη διασύνδεση των εξυπηρετούμενων με όλες 

τις άλλες εν ενεργεία υπηρεσίες των Γιατρών του Κό-

σμου όσο και την ευρεία υποστήριξη από τον μεγά-

λο αριθμό εθελοντών, για τη συνέχιση προσφοράς 

βασικών υπηρεσιών σε αυτούς που έχουν ανάγκη. 

Οι Γιατροί του Κόσμου όντας μία κινηματική πρωτο-

βουλία, εμπιστεύονται τη διακυβέρνηση της οργά-

νωσης σε εθελοντές-μέλη με επιστημονική, ακαδη-

μαϊκή, επαγγελματική καταξίωση και αναγνώριση 

οι οποίοι συνεργάζονται συστηματικά για τη βιωσι-

μότητα, τον καταστατικό σκοπό και τους επιμέρους 

στόχους των Γιατρών του Κόσμου.
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Συνεργασία και Δικτύωση με άλλους φορείς. Οι 

Γιατροί του Κόσμου όντας ένας φορέας με πολυε-

τή δράση τυγχάνουν ευρείας αποδοχής από τον ευ-

ρύτερο χώρο της κοινωνίας των πολιτών και έχουν 

εδραιώσει ένα ισχυρό και αξιόπιστο δίκτυο συνερ-

γασιών, τόσο με κρατικούς φορείς, όσο και με φο-

ρείς της κοινωνίας των πολιτών. Σε κάθε δράση που 

υλοποιούν, οι Γιατροί του Κόσμου συνεργάζονται 

σταθερά με το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων, 

όπως οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι κοινωνι-

κοί εταίροι, ενώσεις και συλλογικότητες των ομά-

δων-στόχου, τοπικές επαγγελματικές ενώσεις. Ιδιαί-

τερα έμφαση δίνεται στη συνεργασία των Γιατρών 

του κόσμου με ειδικές υπηρεσίες όπως οι υπηρεσί-

ες για ηλικιωμένους, Αμεα, παιδιά και γονείς καθώς 

και με τους εκπαιδευτικούς φορείς και την εκκλησία.

Συμπερίληψη της κοινότητας και συνεργασία με 

τα άτομα που ανήκουν στην ομάδα στόχου. Οι Για-

τροί του Κόσμου σχεδιάζουν και προγραμματίζουν 

τη δράση τους βάσει περιοδικής αξιολόγησης, εκτί-

μησης αναγκών και κοινωνικού αντικτύπου, συνή-

θως 2 φορές ανά προγραμματικό έτος. Για τη βελτί-

ωση των δράσεων του φορέα και τη μεγιστοποίηση 

της αποτελεσματικότητας της εκάστοτε δράσης 

οι Γιατροί του Κόσμου συνυπολογίζουν την άποψη 

των εξυπηρετούμενων τους ενώ συμπεριλαμβάνουν 

τους ίδιους στη διαδικασία υλοποίησης μέσω της 

συμμετοχικής προσέγγισης ομότιμών, ενθαρρύνο-

ντας παράλληλα τη συμμετοχή των εξυπηρετούμε-

νων σε εθελοντικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες 

του φορέα. Αυτές οι διαδικασίες ενισχύουν τον φο-

ρέα να έχει μία αντικειμενική εικόνα της κατάστα-

σης της εκάστοτε ομάδας στόχου και να συνεργάζε-

ται για το κοινό καλό μαζί με την κοινότητα έχοντας 

την ευρεία αποδοχή και συναίνεση των ατόμων που 

ανήκουν σε αυτή. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΒΙΩΣΙΜΟΤΉΤΑ

Εδραιωμένος μηχανισμός αναζήτησης, εύρεσης και 

αξιοποίησης πόρων. Για κάθε πρόγραμμα και δρά-

ση που υλοποιούν οι Γιατροί του Κόσμου, εφόσον 

έχει εκτιμηθεί η αναγκαιότητα συνέχισης των, ενερ-

γούν προληπτικά ώστε αυτή να διασφαλιστεί απο-

τελεσματικά. Εξειδικευμένο προσωπικό απασχολεί-

ται στον τομέα fundraising αξιοποιώντας κατάλληλα 

εργαλεία και διαδικασίες, προσεγγίζοντας χρηματο-

δοτικούς φορείς. Βάσει στρατηγικού σχεδιασμού, σε 

τακτική βάση, πραγματοποιούνται ενημερωτικές συ-

ναντήσεις με εκπροσώπους των χρηματοδοτικών φο-

ρέων, ιδρυμάτων, δωρητών και τμημάτων Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης. Σε συνεργασία με το Τμήμα Προ-

γραμμάτων οι Γιατροί του Κόσμου αποφασίζουν για 

τη δυνατότητα αξιοποίησης θεσμικών χρηματοδοτι-

κών εργαλείων όπως τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά 

Προγράμματα (ΠΕΠ) ΕΣΠΑ του Ευρωπαϊκού Κοινωνι-

κού Ταμείου, τους ευρωπαϊκούς πόρους που διατίθε-

νται στην Ελλάδα μέσω Διεθνών Οργανισμών καθώς 

και τις περιοδικές προσκλήσεις των οργάνων της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον οι Γιατροί του Κόσμου 

είναι ενεργός δικαιούχος για τα έτη 2020 – 2023 των 

ΠΕΠ στην Αττική και στη Κεντρική Μακεδονία, δια-

τηρούν μητρώο έγγραφης στο Υπουργείο Εργασίας, 

στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου γεγονός 

που σηματοδοτεί τη δυνατότητα χρηματοδότησης 

από τακτικούς πόρους των Υπουργείων μέσω των 

προβλεπόμενων διαδικασιών. Παράλληλα αξιοποιού-

νται για βασικά, πάγια, λειτουργικά κόστη του φορέα 

οι ετήσιες συνδρομές των μελών του. 

Αξιοποίηση εργαλείων αναζήτησης πόρων μέσω 

της Δημοσιότητας, Δικτύωσης και Διάδοσης. Στο 

πλαίσιο της εν γένει αναζήτησης και εύρεσης πό-

ρων, οι Γιατροί του Κόσμου αξιοποιούν προωθητικά 

μέσα για την προβολή του εκάστοτε προγράμματος 

ζητώντας με άμεσο τρόπο τη στήριξη του κόσμου 

και των μελών τους. Ειδικότερα, ο φορέας διαθέτει:

• Ειδικό πενταψήφιο τηλεφωνικό αριθμό 19830, για 

την άμεση προσφορά οικονομικής βοήθειας των 

πολιτών σύμφωνα με την εκάστοτε προωθητική 

ενέργεια και κάλεσμα για οικονομική βοήθεια

• Καθημερινά ενεργούς ηλεκτρονικούς λογαρια-

σμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πλατ-

φόρμες όπως: LinkedIn, Facebook, Instagram, 

Twitter, YouTube

• Λογαριασμό mail chimp με λίστα χιλιάδων παρα-

ληπτών ανά θεματική προσέγγισης π.χ. φιλαν-

θρωπικά ιδρύματα, δημοσιογραφικά μέσα, εται-

ρείες κλπ.

• Συστηματοποιημένες εκστρατείες επικοινωνίας 

όποτε χρειαστεί με έντυπο υλικό και προωθητι-

κές ενέργειες και διάχυση μέσω ραδιοτηλεοπτι-

κών σταθμών και του ημερήσιου τύπου.

• Ασφαλές περιβάλλον τραπεζικής κατάθεσης PayPal 

με ειδικό button στην ιστοσελίδα του φορέα

• Ασφαλές περιβάλλον τραπεζικής κατάθεσης 

Alpha bank με ειδικό button στην ιστοσελίδα του 

φορέα

• Δημοσιοποιημένοι τραπεζικοί λογαριασμοί (IBAN) 

του φορέα στην ιστοσελίδα του φορέα

Λογοδοσία, Διαφάνεια, Ακεραιότητα και Χρημα-

τοοικονομική Ικανότητα. Έχοντας θεσπίσει ειδικό 

σύστημα εποπτείας διαχείρισης των πόρων και δι-

αδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολού-

θησης των προγραμμάτων (stewardship), οι Γιατροί 

του Κόσμου εφαρμόζουν κυκλική διαχείριση στα 

προγράμματα τους ενώ σε ετήσια βάση πραγματο-

ποιούν, ανεξάρτητο έλεγχο στο σύνολο του ετήσι-

ου οικονομικού κύκλου από εταιρεία ορκωτών λογι-

στών. Αναλόγως του μεγέθους της χρηματοδότησης 

και της διάρκειας του προγράμματος εκτός του εσω-

τερικού ελέγχου μπορεί να επιλεγεί ο εξωτερικός 

έλεγχος σε τριμηνιαία ή εξαμηνιαία βάση ή αντί-

στοιχα με την εκάστοτε προγραμματική σύμβαση 

και τις διαδικασίες και όρους που μπόρει να ορίζει ο 

χρηματοδοτικός φορέας. Οι Γιατροί του Κόσμου εί-



/6

ΠΛΆΝΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΆΣ | 2021

ναι δεκτικοί τόσο σε εξωτερικούς ελέγχους με εντο-

λείς τους χρηματοδότες τους όσο και σε διαδικασία 

δέουσας επιμέλειας από ενδιαφερόμενους χρημα-

τοδότες, προσπαθώντας και επιτυγχάνοντας να συ-

γκεντρώνουν τους πόρους τους από όσο το δυνα-

τόν περισσότερες χρηματοδοτικής πήγες, γεγονός 

που τους επιτρέπει να παραμένουν οικονομικά και 

λειτουργικά ανεξάρτητοι και ακέραιοι στην τέλεση 

του έργου τους. Η χρηματοοικονομική ικανότητα του 

φορέα τεκμαίρεται από τα στοιχεία ισολογισμών 

των τελευταίων 2 ετών όπου το έτος 2019 ο ισολογι-

σμός ανερχόταν σε €3.202.469,60 και το έτος 2020 

σε €3.540.604,40 ενώ η πρόβλεψη για το 2021 ανέρ-

χεται στο ποσό των €3.190.000,00. Οι πόροι για τον 

πρόσφατο οικονομικό κύκλο του έτους 2020 κατανε-

μήθηκαν ως ακολούθως:

■  49,91% από Θεσμικούς Φορείς – Φορείς της 

Κυβέρνησης

■  23,13% από Ιδρύματα – Ιδιωτικές Ενισχύσεις

■  26,80% από Ιδιώτες-Δωρητές

■  0,16% από Λοιπούς Πόρους – Έσοδα

Επιπλέον, οι Γιατροί του Κόσμου έχουν κύρια ιδιοκτη-

σία σε κτιριακές υποδομές, οχήματα, υλικοτεχνικό 

εξοπλισμό και τεχνολογικά μέσα που ενισχύουν την 

επιχειρησιακή τους ανεξαρτησία και συνιστούν προ-

στιθέμενη αξία στο σύνολο των προγραμμάτων τους.

Σε ετήσια βάση τα οικονομικά στοιχεία και η ανα-

γνώριση των χρηματοδοτών και δωρητών και εταί-

ρων δημοσιοποιούνται στην ετήσια απολογιστι-

κή αναφορά δράσης η οποία είναι διαθέσιμη στον 

ιστότοπο του φορέα (www.mdmgreece.gr). 

http://www.mdmgreece.gr
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