Απολογισμός
Αύγουστος 2014- Ιούλιος 2015

Περίληψη
Οι Πράκτορες του Πλανήτη εκδίδουν τον πρώτο ετήσιο απολογισμός τους, για το σχολικό έτος Άυγουστος 2014 έως Ιούλιος 2015.
Μετά την ίδρυση μας το 2009, έχοντας επεκτείνει σημαντικά την δράση μας και στοχέυοντας σε περαιτέρω ανάπτυξη, προκύπτει η
ανάγκη να συνθέσουμε τον πρώτο μας ετήσιο απολογισμό.
Καθώς η δράση μας αφορά κυρίως εκπαιδευτικά ιδρύματα, ο απολογισμός αυτός αφορά το σχολικό έτος και συγκεκριμένα την περίοδο
1 Αυγούστου 2014 έως την 31 Ιουλίου 2015.
Ο απολογισμός περιλαμβάνει τον οικονομικό απολογισμό για την περίοδο καθώς και τον απολογισμό δράσεων.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για την περίοδο οι Πράκτορες του Πλανήτη είχαν έσοδα 42.838 ευρώ και έξοδα 44.059 ευρώ.
Το έλλειμμα αυτό καλύφθηκε από το αποθεματικό της οργάνωσης.

Έσοδα
Τα έσοδα της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας για την περίοδο προήλθαν από υλοποίηση
εκπαιδευτικών δράσεων, από συνεργασίες με ιδιωτικούς φορείς, από δωρεές ιδιωτών καθώς
και πωλήσεις. Την περίοδο η εταιρεία είχε συνολικά έσοδα ύψους 42.838 ευρώ, τα οποία και
αναλύονται παρακάτω.
Αναλυτικά:
1. Δωρεές: Η εταιρία έλαβε δωρεές ύψους 10.000,00 ευρώ από ιδιώτες (φυσικά
πρόσωπα) για την ενίσχυση της μη κερδοσκοπικής της δραστηριότητας. Στο ποσό αυτό
περιλαμβάνεται δωρεά που έγινε από την ιδρύτρια και συγγραφέα του βιβλίου της
οργάνωσης «Γίνε Πράκτορας του Πλανήτη». Η δωρεά αφορούσε την αμοιβή της από τις
πωλήσεις του βιβλίου, αμοιβή που δεν μπορούσε να εισπραχθεί άμεσα από την ΜΚΟ
(στο παρακάτω σχεδιάγραμμα το ποσό αυτό αποτυπώνεται στις πωλήσεις και όχι στις
δωρεές). Εκκρεμεί επίσης δωρεά από τα καταστήματα Apoella, εκ των οποίων μέρος
των εισπράξεων για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο θα δοθούν προς ενίσχυση της
οργάνωσης.
2. Συνεργασία με Επιχειρήσεις: Έσοδα ύψους 29.250,00 ευρώ προήλθαν από την
συνεργασία με επιχειρήσεις, όπου σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν προγράμματα
περιβαλλοντικής διαχείρισης και εκπαίδευσης.

3. Εκπαιδευτικά Προγράμματα σε Σχολεία: Έσοδα ύψους 2838 ευρώ προήλθαν από υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε
ιδιωτικά και δημόσια σχολεία σε όλη την Ελλάδα.
4. Ιδρύματα και άλλοι Οργανισμοί: Έσοδα 750 ευρώ προήλθαν από υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για λογαριασμό
ιδρυμάτων και οργανισμών όπως το Ίδρυμα Σταυρός Νιάρχος, το Παιδικό Μουσείο Παιδικής Τέχνης και οι εκδόσεις Μεταίχμιο.
5. Έσοδα από πωλήσεις βιβλίου: Οι πωλήσεις του βιβλίου «Γίνε Πράκτορας του Πλανήτη» απέφερε στην οργάνωση έσοδα 3800
ευρώ. Τα χρήματα αυτά δόθηκαν στην οργάνωση σε μορφή δωρεάς, όπως περιγράφεται στο #1.
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Έξοδα
Κατά το σχολικό έτος 2014-15 η εταιρεία είχε έξοδα συνολικού ύψους 44.059,40
ευρώ. Τα σημαντικότερα κονδύλια που δαπανήθηκαν κατά την περίοδο αυτή
αφορούσαν την δημιουργία ιστοσελίδας, την δημιουργία και προώθηση του βιβλίου
της οργάνωσης, καθώς και αμοιβές συνεργατών. Αναλυτικά:

1. Κατασκευή ιστοσελίδας: Μεγάλο βάρος δόθηκε στη δημιουργία εταιρικής
ταυτότητας και στην ουσιαστική γνωριμία της οργάνωσης με το ευρύ κοινό,
μέσω της ανάπτυξης σύγχρονης ιστοσελίδας. Συνολικά δαπανήθηκαν
10.550,00 ευρώ για τη δημιουργία website, τη δημιουργία και αποστολή
newsletter, το σχεδιασμό λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας.
2. Γραφιστικές και καλλιτεχνικές εργασίες: Σημαντικό ποσό δαπανήθηκε και για
τις συνεργασίες που ανέπτυξε η εταιρεία με γραφίστες και καλλιτέχνες, με
στόχο τη δημιουργία πρωτότυπων και ελκυστικών για τα παιδιά χαρακτήρων
και στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά αξιοποιήθηκαν στο βιβλίο «Γίνε Πράκτορας
του Πλανήτη» και στο υπόλοιπο εκπαιδευτικό υλικό της οργάνωσης. Το
κόστος των παραπάνω εργασιών ανήλθε στα 14.572,00 ευρώ.
3. Ενοίκια: Για την ενοικίαση χώρου γραφείων της οργάνωσης δαπανήθηκε το
ποσό των 600 ευρώ.
4. Αμοιβές Συνεργατών: Για αμοιβές συνεργατών της οργάνωσης, που
αφορούν κυρίως στην υλοποίηση δράσεων και στην λογιστική
παρακολούθηση, δαπανήθηκαν 15.026,00 ευρώ.

5. Αγορές: Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων της οργάνωσης δαπανήθηκαν 2.141,33 ευρώ για αγορές εξοπλισμού και υλικών,
καθώς και για παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.
6. Έξοδα Μετακινήσεων: Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων της οργάνωσης στον Νομό Θεσσαλονίκης αλλά και στην
επαρχία δαπανήθηκαν 1.170,07 ευρώ για μετακίνηση, διαμονή και εστίαση.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
Περίληψη Δράσεων
Το σχολικό έτος 2014-15 ήταν ιδιαίτερα δημιουργικό και παραγωγικό για τους Πράκτορες του
Πλανήτη. Συνολικά οι δράσεις των Πρακτόρων προσέγγισαν 10500 παιδιά μέσα από
εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό. Αναλυτικά:
1. Εκπαιδευτικά Προγράμματα σε Σχολεία: Το σχολικό έτος υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικά
προγράμματα σε δημόσια και ιδιωτικά δημοτικά σχολεία ανά την Ελλάδα. Συγκεκριμένα
οι Πράκτορες του Πλανήτη υλοποίησαν τις παρακάτω αποστολές:
- Αποστολή «Σώστε το Δάσος»
- Αποστολή «Τέλος στα Απορρίμματα με Τρεις Λέξεις»
- Αποστολή «Σταμάτησε τη Σπατάλη Ενέργειας»
- Αποστολή «Κωδικός: Βιβλιοπαρουσίαση».
2. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο Οικολογικό Πάρκο Ψυχικού: Σε συνεργασία με τον Δήμο
Ψυχικού- Φιλοθέης, οι Πράκτορες του Πλανήτη υλοποίησαν την Αποστολή «Σώστε το
Δάσος» στο Οικολογικό Πάρκο Ν. Ψυχικού. Το πρόγραμμα υλοποιούταν κάθε Δευτέρα
με την οργάνωση να υποδέχεται, χωρίς κόστος συμμετοχής, σχολεία από όλη την Αττική.
3. Νέο Εγχειρίδιο: Μετά την βράβευση του έντυπου εκπαιδευτικού υλικού της οργάνωσης
από το Υπουργείο Παιδείας, οι Πράκτορες του Πλανήτη προχώρησαν στην δημιουργία
ενός νέου σχολικού εγχειρίδιου. Το νέο εγχειρίδιο «Σώσε τον Πλανήτη από τα
Σκουπίδια», αξιοποιήθηκε από μαθητές και εκπαιδευτικούς πιλοτικά το σχολικό έτος
2014-15 και έλαβε την έγκριση του Υπουργείου για την υλοποίηση του το προσεχές
σχολικό έτος.

3o Δημοτικό Σχολείο Ν. Ψυχικού: Το
πρόγραμμα ήταν εξαιρετικό, πρωτότυπο. Τα
παιδιά συμμετείχαν με ενθουσιασμό και
αμείωτο ενδιαφέρον.

Ο Αναγνώστης: «Το παιδικό βιβλίο για το
περιβάλλον σε μεγάλα κέφια!»
τοβιβλίο.net: «Λυπήθηκα που δεν είμαι παιδί
αλλά χάρηκα που εκατοντάδες άλλα παιδιά θα
το αποκτήσουν και μαζί μ” αυτό θα αποκτήσουν
και οικολογική συνείδηση.»
deBop: «Ένα θέμα όπως το περιβάλλον, γίνεται
η πιο απολαυστική περιπέτεια που μπορείς να
ζήσεις διαβάζοντας, είτε είσαι 10 χρονών είτε
24.»

4. Βιβλίο: Τον Οκτώβριο του 2014 εκδόθηκε το πρώτο βιβλίο της οργάνωσης, «Γίνε Πράκτορας του
Πλανήτη», από τις εκδόσεις Μεταίχμιο. Μέσα σε τέσσερεις μήνες τα 3000 πρώτα αντίτυπα του
βιβλίου εξαντλήθηκαν, οδηγώντας σε επανέκδοση. Εκτιμάται ότι εως και τον Ιούλιο του 2015, 5000
παιδιά έχουν προμηθευτεί το βιβλίο και έχουν μέσα από αυτό εκπαιδευτεί για να προστατέψουν
τον πλανήτη. Επιπλέον, χάρη στην συμμετοχή του βιβλίου στον 4ο Μαραθώνιου Ανάγνωσης των
εκδόσεων Μεταίχμιο, το βιβλίο αξιοποιήθηκε και από τμήματα της Δ’ Δημοτικού όπου ένα βιβλίο
διαβαζόταν διαδοχικά απ’ όλους τους μαθητές. Το βιβλίο έλαβε εξαιρετικές κριτικές από το κοινό,
και συμπεριλήφθηκε στη βραχεία λίστα των βραβείων της IBBY και του «Αναγνώστη», καθώς και
στην τελική δεκάδα των βραβείων Public.
5. Παρουσίαση βιβλίου: Με αφορμή την έκδοση του βιβλίου «Γίνε Πράκτορας του Πλανήτη», η
οργάνωση υλοποίησε διαδραστικές παρουσιάσεις βιβλίου σε βιβλιοπωλεία και σε εκθέσεις
βιβλίου ανά την Ελλάδα.
6. Εκδόσεις Μεταίχμιο: Σε συνεργασία με τις εκδόσεις Μεταίχμιο, υλοποιήθηκε το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα «Γίνε Πράκτορας του Πλανήτη» στους χώρους των εκδόσεων: Οξυγόνο (Θεσσαλονίκη)
και Πολυχώρος (Αθήνα).
7. Φεστιβάλ και εκδηλώσεις: Οι Πράκτορες του Πλανήτη συμμετείχαν και σε μεγάλες παιδικές
εκδηλώσεις όπως: στην «Ημέρα Μαγιού» στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, στο «Science
Festival» Θεσσαλονίκης, στην εκδήλωση «Η Νύχτα Μέρα» στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος, και στο
φεστιβάλ των Εκπαιδευτηρίων Παλλάδιο.
8. Σεμινάρια: Με στόχο την περαιτέρω προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης οι Πράκτορες
του Πλανήτη οργάνωσαν βιωματικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς Α’ Βαθμιας εκπαίδευσης. Τα
σεμινάρια αυτά πραγματοποιήθηκαν σε σχολεία της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Ρόδου και
του Ναυπλίο, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και στους χώρους Οξυγόνο και Πολυχώρος των
εκδόσεων Μεταίχμιο.
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9. Κοινωφελής Δράση: Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της οργάνωσης, πραγματοποιήθηκαν δράσεις όπως η
Αποστολή «Σώστε την Πόλη από τα Σκουπίδια» με το Salvation Army στην περιοχή του Αγ. Παντελεήμωνα, η εκπαίδευση του
διδακτικού προσωπικού στο Ασυλο του Παιδιού και η διάθεση εξοπλισμού για την υλοποίηση της Αποστολής «Σώστε το Δάσος»,
και η υλοποίηση δράσης στην Κλινική Ειδικών Θεραπειών του Ογκολογικού Νοσοκομείου Ελπίδα
10. Ξενοδοχεία: Οι Πράκτορες του Πλανήτη σχεδίασαν οικολογικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα ξενοδοχεία Sani Resort, Ikos
Oceania και Ikos Olivia. Μετά από πιλοτική εφαρμογή και εκπαίδευση του παιδαγωγικού προσωπικού των ξενοδοχείων, τα παιδιά
των επισκεπτών συμμετέχουν σε δραστηριότητες που τα φέρνουν σε επαφή με την ελληνική ύπαιθρο και τα εξοικειώνουν με
οικολογικές έννοιες.

e-mail γονέα: «Έχουμε ηδη
το βιβλιο και πηραμε μερος
στη διαδραστικη
παρουσιαση . Ο γιος μου
ξετρελαθηκε.»

Δημοτικό Σχολείο Παστίδας Ρόδου:
« Το σεμινάριο με κάλυψε 110%.
Μου άρεσε ότι με απλό τρόπο και
παιγνιώδη μορφή έγινε κατανοητή η
σημασία του παιχνιδιού στην Π.Ε.»

Στατιστικά Στοιχεία Δράσεων
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Αξιολογήσεις
Με στόχο τη διαρκή βελτίωση των προγραμμάτων μας, ζητάμε από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν τις δράσεις μας. Παρακάτω
εμφανίζονται κάποια στοιχεία από τις γραπτές φόρμες αξιολόγησης που συμπλήρωσαν οι εκπαιδευτικοί το σχολικό έτος 2014-15.
Βαθμολογήστε τις δραστηριότητες και τα παιχνίδια
της Αποστολής στην οποία συμμετείχατε
(από το 1 αν δεν σας ικανοποίησαν έως το 5 αν σας ικανοποίησαν
απόλυτα)
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Προβολή & Επικοινωνία
Το σχολικό έτος 2014-15 οι δράσεις και το βιβλίο των Πρακτόρων του Πλανήτη προβλήθηκαν από πληθώρα μέσων επικοινωνίας, καθώς
και από την σελίδα facebook και το newsletter της οργάνωσης. Συγκεκριμένα:

Τηλεόραση
o Action 24/ Εκπομπή «Χ2»
o TV100/ Εκπομπή «Πάρτε Θέση»

Εφημερίδες &
Περιοδικά
o
o
o
o
o
o
o

Πρώτο Θέμα
Κορινθιακή
TVplus
VITA
Ροδιακή
GLOW
TiVi Serial

o TV24

Newsletter

Ραδιόφωνο
o Α΄πρόγραμμα ΝΕΡΙΤ/ Εκπομπή Πρώτη Καλημέρα
o ifeelkid.gr (web radio)

o
o

Μηνιαία αποστολή σε 4800 επαφές
Εκπαιδευτικοί, γονείς, δημοσιογράφοι

Ιστοσελίδες & Blogs
(ενδεικτικά)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Skai.gr
Athinorama.gr
Kidopia.gr
Infokids.gr
E-reporters.gr
Debop.gr
Liberty-news.gr
Thessalikipress.gr
Larissakid.gr
Mikroimegaloi.gr
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

