
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υλοποίηση (150 λέξεις max)  
Παρουσίαση των συγκεκριμένων ενεργειών υλοποίησης και των σταδίων ανάπτυξης του έργου. 

Αξιολόγηση/Αποτελέσματα (100 λέξεις max)  
Προσδιορισμός, ανάλυση και ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων. Θα πρέπει να αναφερθούν σαφή αποτελέσματα  που να αποδεικνύουν την εκπλήρωση των προσχεδιασμένων στόχων του 
προγράμματος. 
 
Η πρωτοβουλία αυτή λειτουργεί ως βάση για την επίτευξη μακροπρόθεσμων, κυρίως, στόχων και δεν είναι εφικτό να αποφέρει θεαματικά ποσοτικά αποτελέσματα. Αποφασίστηκε μάλιστα από 
κοινού με την ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas να μην επικοινωνηθεί το πρόγραμμα στα ΜΜΕ, δεδομένης της συχνά πολωτικής στάσης της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους πρόσφυγες. 

- 300 ασυνόδευτα παιδιά έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα. Τα περισσότερα προσαρμόζονται ήδη σε μια νέα ζωή και αποκτούν πολύτιμες γνώσεις, μέσα από μια δράση που τους ανοίγει δρόμους 
ελπίδας για το μέλλον. 

Το πρόγραμμα αποτέλεσε case study διεθνώς για την Unilever και φιλοξενήθηκε στο site Unilever.com ως best practice. 

 

Η ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas και η The HOME Project μετέτρεψαν τις ταράτσες και τις αυλές των ξενώνων σε λαχανόκηπους. Με τη βοήθεια ειδικών πραγματοποιήθηκε η οργάνωση του χώρου και η 
φύτευση των οπωροκηπευτικών. Τα παιδιά εκπαιδεύονται στην κηπουρική και τις αγροτικές εργασίες, ώστε να μάθουν να συντηρούν κήπους με εποχικά λαχανικά. Στόχος του προγράμματος 
είναι κάθε ξενώνας να παράγει τα δικά του φρούτα και λαχανικά. Παράλληλα, καθιερώθηκαν μαθήματα μαγειρικής από συνεργάτες της Unilever Food Solutions, με την συνδρομή της Knorr και 
της Hellmann’s, που προσφέρουν προϊόντα τους για την προετοιμασία του φαγητού. Τέλος, τα παιδιά ενθαρρύνονται να υιοθετήσουν συνήθειες υγιεινής διατροφής και να κατανοήσουν την 
έννοια της σπατάλης των τροφίμων, με αρωγούς τη WWF Ελλάς και τη ΜΚΟ «Μπορούμε». 

Επιπλέον η ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas χρηματοδότησε την ανακαίνιση της κουζίνας ενός από τους ξενώνες, την ανακατασκευή 18 συνολικά λουτρών σε άλλους 7 ξενώνες και το βάψιμο εσωτερικά 
του ξενώνα των πολύ μικρών παιδιών.  

 

Key visual συμμετοχής 

 

Η έκρηξη των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών άνοιξε το θέμα των 
ασυνόδευτων παιδιών που φτάνουν στην Ελλάδα, έχοντας μόνο τα ρούχα τους 
και αποτελούν μια από τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες της σύγχρονης 
ιστορίας. Χιλιάδες τέτοια παιδιά ζουν στους δρόμους, σε κατασκηνώσεις ή 
κέντρα υποδοχής, απροστάτευτα, εκτεθειμένα σε σοβαρούς κινδύνους. 

Προτείναμε λοιπόν στην ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas να αναλάβει μια πρωτοβουλία, 
ώστε να προσφερθεί σ’ αυτά τα παιδιά η δυνατότητα να διεκδικήσουν δίκαιες 
ευκαιρίες για ένα καλύτερο μέλλον.   

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για την 
Αειφορία της Unilever, που έχει δεσμευτεί να αυξάνει διαρκώς το θετικό 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμά της.  

 

Προτείναμε στον πελάτη μας να συνεργαστεί με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό The HOME Project, που 
διαθέτει 11 ξενώνες φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών, προσφέροντάς τους φροντίδα και υπηρεσίες 
κοινωνικής ένταξης. Επιλέξαμε την Knorr ως το ιδανικό brand γι’ αυτή τη δράση, δώσαμε την ονομασία 
Knorr Green Spaces και τη λογοτυπήσαμε. Οργανώσαμε το πρόγραμμα ως μια εκπαιδευτική διαδικασία 
που εξελίσσεται σε διάφορα επίπεδα με κεντρικούς στόχους την εκμάθηση τεχνών, όπως η κηπουρική και 
η μαγειρική, για πιθανή μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών, καθώς και την ενίσχυση 
της αυτοεκτίμησής τους και της πίστης τους για το μέλλον. Μέσω της ενασχόλησής τους με τη φύτευση 
βρώσιμων φυτών διευκολύναμε την εισαγωγή τους στην έννοια της αειφορίας και τα παροτρύναμε να 
υιοθετήσουν υγιεινές συνήθειες διατροφής. 

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να συμμετάσχουν σε αυτό και εργαζόμενοι της εταιρείας, ως 
εθελοντές για τα μαθήματα μαγειρικής, συμβάλλοντας στο team spirit και τους στόχους του 
προγράμματος κοινωνικής ευθύνης της Unilever. 

 

Σύντομη περιγραφή συμμετοχής 

(40 λέξεις max) 

Η ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas με τη Μ.Κ.Ο. The HOME Project δημιουργούν τα Knorr Green Spaces – βιώσιμους λαχανόκηπους σε ταράτσες και αυλές ξενώνων φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών-

προσφύγων, για να τα εκπαιδεύσουν στην έννοια της αειφορίας και σε δεξιότητες απαραίτητες για ένα καλύτερο μέλλον. 

 

Οικονομικός Απολογισμός 
Αφορά μόνο τις συμμετοχές που διαγωνίζονται στην Κατηγορία 
Low Budget 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer in mollis 

tortor. Fusce sed ultricies turpis. Cras metus lectus, scelerisque et ligula 

a, bibendum semper nulla. Curabitur vel condimentum sapien. Mauris 

eu neque ut turpis laoreet cursus eu sed sem. In egestas elementum 

lacus vulputate posuere. Sed luctus mauris at ante mollis viverra. 

Phasellus ut orci nec sapien viverra iaculis. Integer consectetur leo 

ligula, ac varius felis fringilla non. Praesent euismod facilisis risus vitae 

sodales. Proin diam nisl, varius tincidun. 

Οδηγίες Συμπλήρωσης:  

¬ Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία χρησιμοποιώντας font Calibri 10pt 

¬ Μην υπερβαίνετε το όριο των λέξεων 

Κατηγορία: Κοινωνία & Επιχειρηματικότητα/ Εταιρική 

Υπευθυνότητα-ΜΚΟ 

Τίτλος Συμμετοχής: Knorr Green Spaces  

Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): Knorr 

Εταιρία/Πελάτης: ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas 

Διάρκεια Καμπάνιας: Από 15/01/2019 

 Έως 15/10/2019 

Η Ιδέα - (Σε μια πρόταση, έως 25 λέξεις) 

Ασυνόδευτα παιδιά-πρόσφυγες με πρακτικά και ψυχολογικά προβλήματα, ακολουθούν μια διαδικασία κοινωνικής ένταξης και προοπτικής για το μέλλον, μέσα από βιωματική εκπαίδευση σε 
δεξιότητες και αξίες.  

 

Περιγραφή του προβλήματος/ευκαιρίας  (100 λέξεις max)  

Ανάπτυξη του προβλήματος/ευκαιρίας, της φύσης της επιχείρησης/οργανισμού 

για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα. 

Σχεδιασμός/Στρατηγική (150 λέξεις max) 

» Στόχοι του προγράμματος και κριτήρια αξιολόγησης της επιτυχίας του 

» Κοινό στόχος και μηνύματα επικοινωνίας 

» Στρατηγική προσέγγισης  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Δείγμα Διεθνούς Δημιουργικού Υλικού (jpg ή URL) 

Αφορά μόνο τις συμμετοχές που διαγωνίζονται στην Κατηγορία Διεθνές Concept. 

 

 

Ποιο ήταν το Διεθνές Concept και πως η καμπάνια σας διαφοροποιήθηκε ή/και εξέλιξε αυτό; (100 λέξεις max)  
Αφορά μόνο τις συμμετοχές που διαγωνίζονται στην Κατηγορία Διεθνές Concept. 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer in mollis tortor. Fusce sed ultricies turpis. Cras metus lectus, scelerisque et ligula a, bibendum semper nulla. Curabitur vel condimentum sapien. Mauris eu neque ut turpis laoreet cursus eu sed sem. In egestas 

elementum lacus vulputate posuere. Sed luctus mauris at ante mollis viverra. Phasellus ut orci nec sapien viverra iaculis. Integer consectetur leo ligula, ac varius felis fringilla non. Praesent euismod facilisis risus vitae sodales. Proin diam nisl, varius tincidunt vulputate sit amet, 

cursus eget sem. Mauris dignissim leo urna, at rhoncus eros pulvinar sed. Fusce congue vehicula sapien, vel. 

 


