
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή» και με μήνυμα “I’m Positive”, βρήκαμε τους κατάλληλους ανθρώπους που θα συνδεόμασταν και θα μαθαίναμε μέσα από τις 

ιστορίες τους. Μία μητέρα με τον γιο της που είναι οροθετικός, ένας γιατρός- λοιμωξιολόγος με τον σύζυγό του και δύο ακτιβιστές που αγωνίζονται για τα δικαιώματα των sex workers στην 

Ελλάδα έγιναν οι βασικοί ομιλητές της εκδήλωσης και τα πρόσωπα της καμπάνιας επικοινωνίας του 2ημέρου σε: βίντεο, καταχωρήσεις, λεωφορεία, κεντρικές στάσεις, ραδιοφωνικό σποτ και 

αναφορές. Επιλέξαμε ως συντονίστριες για το 2ήμερο τις Λυδία Παπαϊωάννου και Μαίρη Συνατσάκη –2 από τις πιο ισχυρές Influencers. Χωρίσαμε το κοινό μας σε 4 κατηγορίες: Μαθητές, 

πολίτες, πολιτικούς και φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους καλέσαμε ανοιχτά με fb event και προσωπικές προσκλήσεις. Δημιουργήσαμε 20.000 ενημερωτικά έντυπα, τα οποία 

προσφέραμε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2ημέρου και παραμένουν διαθέσιμα δωρεάν. Τέλος, την Παγκόσμια Ημέρα AIDS, αναρτήσαμε όλη την εκδήλωση σε βίντεο για να φτάσει το μήνυμά μας 

παντού. 

Σύντομη περιγραφή συμμετοχής 

(40 λέξεις max) 

Δεν διαγωνιζόμαστε στην Κατηγορία Low Budget 

Το Ίδρυμα Ωνάση συνεργάζεται με τη «Θετική Φωνή» σε ένα διήμερο ορατότητας και αποδοχής με την εμπειρία του HIV σε πρώτο πρόσωπο. Η επιστήμη έχει προχωρήσει, ας 
ακολουθήσει και η κοινωνία. Πώς; Αρχικά, σε πρώτο ενικό: I’m Positive. 

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

Οδηγίες Συμπλήρωσης:  

¬ Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία χρησιμοποιώντας font Calibri 10pt 

¬ Μην υπερβαίνετε το όριο των λέξεων 

Κατηγορία: 

Τίτλος Συμμετοχής: I’m Positive 

Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): Εταιρική Υπευθυνότητα 

Εταιρία/Πελάτης: Onassis Foundation 

Διάρκεια Καμπάνιας: Από 1/11/19 

 Έως 1/12/19 

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

Η εμπειρία του HIV μπαίνει στο πρώτο πρόσωπο: I’m Positive. Ύστερα γινόμαστε πολλοί και ξέρουμε καλά πως οι θετικές φωνές ακούγονται καλύτερα. 

Περιγραφή του προβλήματος/ευκαιρίας  (100 λέξεις max)  

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

για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα. 

Όταν πιστεύεις πως στην κοινωνία όλα είναι ζήτημα παιδείας, τι κάνεις με 

αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα AIDS; Πώς μεταφέρεις το μήνυμα σε όσους 

περισσότερους ανθρώπους μπορείς πως «η επιστήμη έχει προχωρήσει σε 

σχέση με τον HIV, γι’ αυτό έφτασε η ώρα να ακολουθήσει και η κοινωνία»; 

Πώς μιλάς ή ποιος πρέπει να μιλήσει; Σε ποιους απευθύνεσαι;  

Το Ίδρυμα Ωνάση σε συνεργασία με τον Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδας «Θετική 

Φωνή» ήρθε σε επαφή με ανθρώπους που μπορούσαν να μιλήσουν για τη 

δική τους εμπειρία σε πρώτο πρόσωπο και στήριξε τις ιστορίες τους ώστε να 

ακουστούν σε όσους περισσότερους ανθρώπους γινόταν. H απάντηση ανήκει 

σε όλους, αλλά ξεκινάει πάντα με πρώτο ενικό: I’m Positive. 

 

Σχεδιασμός/Στρατηγική (150 λέξεις max) 

» Στόχοι του προγράμματος και κριτήρια αξιολόγησης της επιτυχίας του 

» Κοινό στόχος και μηνύματα επικοινωνίας 

» Στρατηγική προσέγγισης  

Ένας αγώνας κατά των διακρίσεων και των στερεοτύπων γύρω από τον HIV. Περισσότεροι άνθρωποι να 

μιλήσουν ανοιχτά και ακόμη περισσότεροι να ακούσουν. Το μόνο που μπορούσαμε να πούμε ήταν ένα: “I’m 

Positive”. Αλλά ως Ίδρυμα Ωνάση, μπορούσαμε να το πούμε πιο δυνατά μαζί με τη «Θετική Φωνή» και μέσα 

από τους κατάλληλους ανθρώπους από Ελλάδα και εξωτερικό. Οργανώσαμε  ένα διήμερο στη Στέγη με 

πρωινές προβολές ταινιών και συζητήσεις για μαθητές και μία ανοιχτή συζήτηση για όλο τον κόσμο. Θέλαμε 

το μήνυμά μας να ακουστεί σε χιλιάδες ανθρώπους πριν και μετά την εκδήλωση. Πώς; Δημιουργώντας ένα 

Fb event καλώντας ανοιχτά όλον τον κόσμο με μία δυνατή επικοινωνία που θα ξεκινούσε νωρίτερα με 

προσωπικές ιστορίες των ομιλητών μας στα SM και στο site του Ιδρύματος. Δεν αρκούν οι ενημερωμένοι 

πολίτες, χρειαζόμασταν στο κοινό εκπροσώπους της Πολιτείας ανεξαρτήτως κομμάτων και ειδικούς 

(επιστήμονες, ακτιβιστές) μιας κοινωνίας που έχει προχωρήσει ήδη, τη Νέα Υόρκη.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Δημιουργήσαμε το fb event το οποίο μέσα σε λίγες ημέρες μάζεψε 1,6Κ responses. Μέσα στο event ποστάραμε από την πρώτη ημέρα που το φτιάξαμε μέχρι και το τέλος της 

εκδήλωσης 6 posts με reach 9,5 και engagement 2K. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν 14 φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της LGBTQIA+ κοινότητας, 8 σχολεία (περισσότεροι 

από 300 μαθητές), εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης και περισσότεροι από 800 πολίτες γέμισαν την Κεντρική Σκηνή της Στέγης.  Αλλά δεν σταματήσαμε εκεί γιατί το μήνυμα 

εξαπλώθηκε μέσα από live stories 170K views, ενώ η βιντεοσκοπημένη εκδήλωση έφτασε στα 31K views. 

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. 
 

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. 
 
Δεν είχαμε κάποιο Διεθνές Concept 

 


