Αθήνα, 15/05/2020

Πρόσκληση για Εθελοντές Coaches για τη δράση
Solidarity Coaching 2020 – 2ος κύκλος
Αγαπητά μέλη και φίλοι του HCA,
Σε συνέχεια της επιτυχημένης πορείας του Solidarity Coaching, εγκαινιάσαμε τον
περασμένο Δεκέμβριο μια νέα συνεχή συνεργασία με το Ιδρυμα Μποδοσάκη.
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη λειτουργεί από το 2016 το Κοινωνικό Δυναμό (Social Dynamo), μία
πρωτοβουλία του Ιδρύματος σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων (μέσω του συνΑθηνά),
που στοχεύει στην ενδυνάμωση οργανώσεων και ομάδων της κοινωνίας των πολιτών, με
άξονες την επιμόρφωση, την επαγγελματική υποστήριξη και τη δικτύωση. Στον συνεργατικό
χώρο του Κοινωνικού Δυναμό (Σεράφειο-Πειραιώς 160) το Ίδρυμα προσφέρει σε
οργανώσεις και ομάδες της Κοινωνίας των Πολιτών δωρεάν υπηρεσίες μάθησης,
επαγγελματική υποστήριξη, δικτύωση και χώρο συνεργασίας. Για την προσφορά αυτών των
υπηρεσιών το Κοινωνικό Δυναμό συνεργάζεται με φορείς που εθελοντικά και δωρεάν
προσφέρουν αντίστοιχες υπηρεσίες.
Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας το HCA / EMCC Greece μέσω των μελών του θα
προσφέρει υπηρεσίες executive coaching στα στελέχη των ομάδων και των οργανισμών
κατά την διάρκεια της εξάμηνης φιλοξενιας τους από το Ιδρυμα ώστε να ενισχύσουν την
αποτελεσματικότητα και το έργο τους.
Οι υπηρεσίες αυτές θα προσφέρονται και στους 2 εξάμηνους κύκλους φιλοξενίας, εντός του
έτους.
Ειδικότερα:
 Οι εθελοντές μέλη του HCA θα παρέχουν 8-10 ατομικές συναντήσεις executive
coaching καθώς και δύο τριμερείς συναντήσεις στις οποίες θα παρευρίσκεται και ένα
μέλος της ομάδας εργασίας του Social Dynamo ( Κοινωνικού Δυναμό) . Η πρώτη
τριμερής συνάντηση θα λαμβάνει χώρα πριν την έναρξη των ατομικών συνεδριών για
την από κοινού συμφωνία των στόχων του προγράμματος coaching, και η δεύτερη μετά
το τέλος του ατομικού προγράμματος με στόχο την αξιολόγηση της δράσης. Όλες οι
συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά.
 Οι κύκλοι φιλοξενίας είναι δυο μέσα στον χρόνο. Κάθε εθελοντής μπορεί να επιλέξει να
προσφέρει υπηρεσίες στον ένα από τους δύο κύκλους ή και στους δύο
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Αυτή η δράση θα είναι συνεχής και θα μπορούν να ενταχθούν coaches στην εναρξη κάθε
κύκλου κατά την διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν ανάγκες στις συνεργαζόμενες
ομάδες και οργανώσεις του Ιδρύματος Μποδοσάκη.
Σας καλούμε να συμμετέχετε προσφέροντας το χρόνο σας και κερδίζοντας εμπειρία, γνώση
και φίλους!
Σημειώνουμε ως πολύ σημαντικό για τους Coaches που βρίσκονται σε διαδικασία
διαπίστευσης ότι χορηγείται βεβαίωση για τις ώρες που καταγράφονται και υπολογίζονται
για τη διαδικασία διαπίστευσης (accreditation).
Τα κριτήρια συμμετοχής είναι :
·Να είστε ενεργά μέλη του HCA/ EMCC Greece ή να κάνετε την εγγραφή σας με τη δήλωση
συμμετοχής στο πρόγραμμα. Εάν δεν είστε ήδη μέλη του HCA, μπορείτε να γίνετε μέλη
ταυτόχρονα με τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.
·Να έχετε ολοκληρώσει κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα coaching, αναγνωρισμένης σχολής
από το HCA/EMCC Greece.
·Ελάχιστος αριθμός ωρών εμπειρίας coaching (coaching log): 80 ώρες
Συνημμένα θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για πρόγραμμα καθώς και αίτηση
συμμετοχής.
Σας περιμένουμε!
PMO Solidarity
Ολγα Ματσούκη
Μαρία Μπικέ
Μυρτώ Ραφτοπούλου

