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1.

Οι στόχοι της Ι.Δ.Ε.Α.
Υλοποιούμε κοινωφελείς δράσεις μόνο όταν μπορούμε να αποδείξουμε
πλήρως τη διαφάνεια τους! Χρηματική και οργανωτική. Θέτουμε σε κοινή
θέα τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και ενθαρρύνουμε τον καθένα να
μας ελέγχει!
Παρακινήσουμε τον κάθε ένα που προσφέρει χρόνο ή χρήματα, να ΑΠΑΙΤΕΙ
να μάθει ακριβώς πως χρησιμοποιήθηκαν οι πόροι του!
Προσφέρουμε την ευκαιρία σε όποιον θέλει, να οργανώνει τις δικές του
δράσεις.
Βοηθάμε σε όλο το φάσμα της προσφοράς, ανθρώπους/ζώα, περιβάλλον.
Όσων αφορά τους ανθρώπους, προτιμούμε να εστιάζουμε στο να
προσφέρουμε τις βασικές ανάγκες σε εκείνους που δεν τις απολαμβάνουν.
[Τροφή / Νερό], [Στέγη / Ρούχα], [Εκπαίδευση], [Υγεία]. Αυτό όμως δεν
αναιρεί τη δυνατότητα υλοποίησης οποιασδήποτε δράσης που προσφέρει
στην κοινωνία μας!
Δεν προσφέρουμε χρήματα σε κανένα στο χέρι. Επειδή δε μπορούμε να
καλύψουμε τις χρηματικές ανάγκες όλων, προσφέρουμε μόνο υλικά και
υπηρεσίες.
Δε δίνουμε υλικά σε μεσάζοντες, παρά μόνο απευθείας σε εκείνους που τα
έχουν ανάγκη.
Δεν έχουμε καμία σχέση με τη βία.
Δεν έχουμε καμία σχέση με κανένα πολιτικό κόμμα.
Δεν έχουμε καμία σχέση με καμία θρησκεία.
Λειτουργούμε με πραγματικά δημοκρατικό τρόπο χωρίς αρχηγούς!
Όλες οι συνομιλίες που έχουν σχέση με δράσεις της Ι.Δ.Ε.Α. πρέπει να
γίνονται στον τοίχο της Ι.Δ.Ε.Α. στο facebook ή στον τοίχο της εκάστοτε
δράσης, για να μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία!
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2. Γιατί επιμένουμε στο να υπάρχει διαφάνεια.
Δύο είναι τα βασικότερα προβλήματα των κοινωνιών μας σήμερα. Το πρώτο και
σημαντικότερο, είναι ο ατομικισμός που διέπει τους περισσότερους από εμάς. Μη έχοντας
συνειδητοποιήσει οτι βοηθώντας τους άλλους, βοηθάμε τον εαυτό μας, ο κάθε ένας μας
φροντίζει μόνο για τον εαυτό και άμεσο περίγυρο του, με αποτέλεσμα το 'διαίρει και
βασίλευε' να ζει και να βασιλεύει! Αυτό το πρόβλημα καταπολεμάτε από την Ι.Δ.Ε.Α. και
τόσες άλλες ομάδες, οι οποίες προσφέρουν αλληλέγγυα σε 'άγνωστους φίλους'.
Το δεύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη διαφάνειας στις περισσότερες συναλλαγές της
κοινωνίας μας, κυρίως στις χρηματικές. Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι πολιτικοί μας κλέβουν,
αλλά και πολλοί από εμάς με τη σειρά μας κλέβουμε από το κράτος, δηλαδή τους εαυτούς μας.
Αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος που τα αποτελέσματα του ζούμε σήμερα στην Ελλάδα.
Η Ι.Δ.Ε.Α. είναι η πρώτη ΜΚΟ παγκόσμια, που από το 2007 έχει σαν στόχο να
ενισχύσει την αίσθηση και τα οφέλη της διαφάνειας στην κοινωνία, εφαρμόζοντας ένα
καινοτομικό τρόπο διαχείρισης των χρηματικών δωρεών. Η μέθοδος διαφάνειας Ι.Δ.Ε.Α.
(Μ.Δ.Ι.), είναι πολύ πιο διαφανής από τον υπάρχων μηχανισμό που χρησιμοποιεί το κράτος,
για να ελέγξει τις ΜΚΟ αλλά και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. Όλοι ξέρουμε οτι με τους
ισχύοντες ελεγκτικούς μηχανισμούς, πολλές ΜΚΟ και εταιρείες λειτουργούν αθέμιτα, ενώ
παράλληλα παρουσιάζουν ένα νόμιμο τρόπο λειτουργίας προς το κράτος.
Για να πετύχουμε τη διαφάνεια στην Ι.Δ.Ε.Α., πρέπει να δουλεύουμε πολύ
περισσότερο αλλά και πολύ πιο οργανωμένα. Η μέγιστη διαφάνεια η οποία παρέχουμε όμως,
λειτουργεί σαν μαγνήτης για όλους τους συνειδητοποιημένους ανθρώπους που επιθυμούν να
βελτιώσουν την κοινωνία τους. Παράλληλα, η διαφάνεια λειτουργεί σαν την ύψιστη ασπίδα
εναντίων οποιασδήποτε κατηγορίας εναντίων μας, δίνοντας μας τη δυνατότητα να
επικεντρωνόμαστε στο έργο μας!
3. Ποιοι μπορούν να οργανώσουν δράσεις μέσω της Ι.Δ.Ε.Α.
Ο κάθε ένας μας, που είναι πρόθυμος να οργανώσει μια κοινωφελή δράση με
διαφάνεια, μπορεί να το πράξει μέσω της Ι.Δ.Ε.Α.
Ο δυνητικός οργανωτής δράσης, θα πρέπει να είναι σε θέση να συμπληρώσει
τη φόρμα της δράσης Ι.Δ.Ε.Α., με την καθοδήγηση από κάποιον έμπειρο
Ιδεάτη.
4. Περιορισμοί δράσεων Ι.Δ.Ε.Α.
Στην Ι.Δ.Ε.Α. δε μπορούν να υλοποιηθούν δράσεις στις οποίες δε μπορεί να
αποδειχθεί η διαφάνεια τους, χρηματική και οργανωτική.
Δε μπορούν να υλοποιηθούν δράσεις που εμπεριέχουν βία.
Δε μπορούν να υλοποιηθούν δράσεις που έχουν κομματικές σκοπιμότητες.
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5.

Τι βοήθεια προσφέρει η Ι.Δ.Ε.Α. στους οργανωτές δράσεων - Ιδεάτες.
Καθοδηγούμε τον Ιδεάτη σχετικά με το ποια βήματα να ακολουθήσει για την
υλοποίηση της δράσης του.
Προσφέρουμε εθελοντές και χρηματικές δωρεές από το δίκτυο των φίλων της
Ι.Δ.Ε.Α.
Προσφέρουμε τουλάχιστον έναν έμπειρο εθελοντή μας ως βοηθό, στην
υλοποίηση της δράσης του κάθε Ιδεάτη. Έτσι ο νέος Ιδεάτης δε νοιώθει
μόνος του κατά τη διεξαγωγή της δράσης του.
Η βοήθεια της Ι.Δ.Ε.Α. είναι συμβουλευτική, ενδυναμώνοντας τον Ιδεάτη στο
να υλοποιεί τις δράσεις του.

6. Πως μπορώ να προτείνω νέα δράση.
Το πρώτο βήμα για την πρόταση νέας δράσης είναι η συμπλήρωση της
φόρμας δράσης Ι.Δ.Ε.Α., που θα βρείτε στο μενού Αρχεία στη σελίδα μας στο
facebook (ΦΟΡΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Ι.Δ.Ε.Α.), καθώς και στην ιστοσελίδα μας
www.idea.org.gr
Ο νέος Ιδεάτης συμπληρώνει τη φόρμα στο βαθμό που μπορεί και τη στέλνει
με email στο Θεοδόση Τζάνο [boudisimo@idea.org.gr] ΚΑΙ στη Δημητρούλα
Ψιμούλη [dpsimouli@gmail.com] Εν συνεχεία, καθοδηγείται στο πως να
ολοκληρώσει τη Φόρμα Δράσης Ι.Δ.Ε.Α.
7.

Επικοινωνία και συντονισμός των δράσεων.
Το κύριο επικοινωνιακό μας εργαλείο, μέχρι στιγμής, είναι η σελίδα Ι.Δ.Ε.Α.
στο facebook. Για να οργανώσει κάποιος δράση μέσω της Ι.Δ.Ε.Α. πρέπει να
έχει σελίδα στο facebook ή να βρει κάποιον εθελοντή με facebook για να τον
βοηθήσει στην οργάνωση της δράσης.
Κάθε σχόλιο, ερώτηση ή πρόταση πρέπει να γράφετε στον τοίχο της
εκάστοτε δράσης, ή απευθείας στον τοίχο της Ι.Δ.Ε.Α. αν αφορά όλη την
ομάδα. Αν το σχόλιο χρίζει απάντησης από συγκεκριμένο άτομο, τότε το
όνομα του ανθρώπου πρέπει να γίνεται <tag> για να ειδοποιείται. Αν δεν
ξέρετε να χρησιμοποιείται το facebook αλλά προτίθεστε να οργανώσετε
δράση, τότε κάποιος εθελοντής μας θα σας μάθει να το χειρίζεστε.
Ο λόγος για το παραπάνω είναι για να μπορεί ο κάθε ένας να διαβάζει όλα τα
σχόλια και να μαθαίνει πως οργανώνεται μια δράση. Επίσης, μόνο κατά
αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε οργανωτική διαφάνεια, πρόσβαση σε
όλη την πληροφορία και άρα δυνατότητα να συνεισφέρουμε παραγωγικά σε
κάθε θέμα!
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8. Πως χρηματοδοτείτε μια δράση.
Σκοπός μας είναι όλες οι κινήσεις χρημάτων Ι.Δ.Ε.Α., να γίνονται μέσω των
τραπεζικών λογαριασμών μας, για να μπορούν να αναρτώνται όλες οι
χρηματικές κινήσεις σε κοινή θέα, παραθέτοντας αυτούσια τα στοιχεία της
τράπεζας.
Απαραίτητο είναι όταν κάνετε την κατάθεση στην τράπεζα, να σημειώνετε
στα σχόλια το ονοματεπώνυμο σας και τον κωδικό της δράσης που
επιθυμείτε να ενισχύσετε. Κάθε δράση Ι.Δ.Ε.Α. έχει μοναδικό κωδικό. Αν
επιθυμείτε να ενισχύσετε μια συνεχόμενη δράση μας τότε απλά γράψτε τον
τίτλο της δράσης μαζί με το όνομα σας. (Αν θέλετε να παραμείνετε ανώνυμοι,
παρακαλώ χρησιμοποιήστε κάποιο ψευδώνυμο με το οποίο θα μπορείτε να
ελέγξετε αν φαίνεται η κατάθεση σας στον τραπεζικό λογαριασμό Ι.Δ.Ε.Α.
Αντίγραφα του λογαριασμού αναρτώνται μηνιαίως στο www.idea.org.gr και
στο facebook μας).
Στην περίπτωση που κάποιος καταθέσει χρήματα στο λογαριασμό της
Ι.Δ.Ε.Α. χωρίς αιτιολογία και ονοματεπώνυμο, τότε τα χρήματα αυτά θα
χρησιμοποιούνται στις συνεχόμενες μας δράσεις - ΦΑΓΗΤΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ by
night & ΦΑΓΗΤΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ door to door!
Χρήματα στο χέρι μπορεί να δώσει κάποιος μόνο στη Δημητρούλα Ψιμούλη
(Ταμία της Ι.Δ.Ε.Α.) και στο Θεοδόση Τζάνο (Ιδρυτή της Ι.Δ.Ε.Α.) και μόνο
στην περίπτωση που έχουν μαζί τους το θεωρημένο από την εφορία μπλοκάκι
αποδείξεων Ι.Δ.Ε.Α., για να κόψουν άμεσα την απόδειξη.
Για κάθε δωρεά υλικών, ο Ιδεάτης πρέπει να γράφει το όνομα του κάθε
δωρητή και το υλικό που προσέφερε. Ιδανικά ο κάθε δωρητής υλικού (που
έχει facebook) μπορεί να γράφει κ ο ίδιος την προσφορά του στον τοίχο της
δράσης. Στην περίπτωση που ο δωρητής δεν έχει facebook μπορεί να στέλνει
τη δωρεά του με email στο info@idea.org.gr (Γράφοντας στο Θέμα του email
'Διαφάνεια δράσης -και τον κωδικό της δράσης που αφορά-)
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9. Πρόταση εναλλακτικού προμηθευτή.
Για να αποφύγουμε την περίπτωση που κάποιος οργανωτής δράσης, Ιδεάτης,
μπορεί να πάρει 'μίζα' από κάποιον προμηθευτή, επιτρέπουμε σε όποιον
θέλει να προτείνει εναλλακτικό προμηθευτή για κάθε απαραίτητο υλικό για
τις δράσεις μας. Η πρόταση του εναλλακτικού προμηθευτή θα πρέπει να είναι
πιο οικονομική και με αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος, σε
χρονικό πλαίσιο που να δίνει τη δυνατότητα στον κάθε Ιδεάτη να προβεί
στην αγορά των υλικών.
10. Πότε θεωρείται μια δράση ολοκληρωμένη.
Η κάθε δράση ολοκληρώνεται όταν μετά την υλοποίηση της έχουν κατατεθεί
και καταγραφεί σε κοινή θέα, από τον οργανωτή Ιδεάτη, όλα τα στοιχεία που
χρειάζονται για τη διαφάνεια της δράσης. Αυτά τα στοιχεία καθορίζονται από
τον ιδρυτή της Ι.Δ.Ε.Α. Θεοδόση Τζάνο και από την ταμία της Ι.Δ.Ε.Α.
Δημητρούλα Ψιμούλη. Κάθε φίλος της Ι.Δ.Ε.Α. μπορεί να προτείνει
βελτιώσεις σχετικά με τη Μέθοδο Διαφάνειας Ι.Δ.Ε.Α. (Μ.Δ.Ι.)
11. Επιπτώσεις μη συμμόρφωσης στη Μέθοδο Διαφάνειας Ι.Δ.Ε.Α.
Όλοι μας αξίζουμε την ευκαιρία να οργανώνουμε δράσεις και να
δημιουργούμε προσφέροντας στην κοινωνία μας. Δηλαδή το σπίτι μας! Το οτι
η Ι.Δ.Ε.Α. προσφέρει αυτή τη δυνατότητα σε όλους είναι κάτι ριψοκίνδυνο,
μιας και δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να βάλλουν
την Ι.Δ.Ε.Α. και όχι να την υιοθετήσουν! Παρόλα αυτά, το κέρδος της
κοινωνίας όταν έχουμε πολλούς πυρήνες να οργανώνουν δράσεις, είναι τόσο
μεγάλο, που αξίζει αυτό το ρίσκο. Στην περίπτωση που κάποιος οργανωτής
δράσης δε συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Μ.Δ.Ι. θα στερείτε την
ευκαιρία της οργάνωσης δράσεων.
Στην περίπτωση που μια δράση ολοκληρωθεί χωρίς διαφάνεια από κάποιον
οργανωτή Ιδεάτη, τότε η δράση αρχειοθετείται ως μη ολοκληρωμένη όσων
αφορά τη διαφάνεια και ο συγκεκριμένος Ιδεάτης θα στερείτε το δικαίωμα
να οργανώσει άλλη δράση στο μέλλον.
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12. Επεξήγηση Μεθόδου Διαφάνειας Ι.Δ.Ε.Α. (Μ.Δ.Ι.)
Στην Ι.Δ.Ε.Α. έχουμε 2 e-banking τραπεζικούς λογαριασμούς μέσω των οποίων
περνάνε όλα τα χρήματα που χρησιμοποιούμε. Οι κινήσεις των 2 λογαριασμών
φαίνονται online στην ιστοσελίδα μας www.idea.org.gr και στη σελίδα Ι.Δ.Ε.Α. στο
facebook, για να μπορεί να μας ελέγχει όποιος θέλει, όποτε το επιθυμεί.
Τουλάχιστον μια φορά το μήνα, εμφανίζουμε στην ιστοσελίδα, αυτούσια, τη νέα εικόνα
των e-banking λογαριασμών. Ακόμα και αν κάποιος πιστεύει οτι παραποιούμε τα στοιχεία
της τράπεζας, μπορεί να εκτυπώνει τις αλλαγές που κοινοποιούμε στην ιστοσελίδα μας και να
τις φέρνει στις μηνιαίες συναντήσεις μας, όπου θα μπορούμε να μπαίνουμε ζωντανά στους
λογαριασμούς και να ελέγχουμε τα στοιχεία. Έτσι κανείς δε μπορεί να ισχυριστεί οτιδήποτε
για τη χρηματική μας διαφάνεια!
Δικαίωμα εντολής για τη διακίνηση των χρημάτων και στους 2 λογαριασμούς, έχει μόνο ο
ιδρυτής της Ι.Δ.Ε.Α. Θεοδόσης Τζάνος. Έχοντας μόνο έναν υπεύθυνο, σε περίπτωση 'λάθους'
ξέρουμε ακριβώς ποιος φταίει!
1ος Λογαριασμός Εξόδων Ι.Δ.Ε.Α.
Alpha bank IBAN GR76 0140 3630 3630 0200 2000 136
Ο 1ος λογαριασμός εξυπηρετεί τις προωθητικές ανάγκες του σωματείου Ι.Δ.Ε.Α. Όταν
προκύπτει κάποια δαπάνη για την προώθηση της Ι.Δ.Ε.Α., την κοινοποιούμε και όποιος
επιθυμεί μπορεί να συνεισφέρει για την εξόφληση της συγκεκριμένης δαπάνης (πάντα θα
προσπαθούμε οι προωθητικές μας ενέργειες να γίνονται δωρεάν).
2ος Λογαριασμός Δράσεων Ι.Δ.Ε.Α.
Alpha bank IBAN GR54 0140 3630 3630 0200 2000 144
Ο 2ος λογαριασμός, είναι αποκλειστικά αφιερωμένος για την υλοποίηση των δράσεων
μας. Κατά αυτόν τον τρόπο ο κάθε ένας που προσφέρει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό στο
δεύτερο λογαριασμό, ξέρει ότι αυτό θα φτάσει αυτούσιο στον επιθυμητό προορισμό.
Ξεχωρίζοντας τα έξοδα της Ι.Δ.Ε.Α. από τις δράσεις της, καθιστούμε έτσι πιο εύκολη την
διαφάνεια και τον έλεγχο αυτής. Για κάθε αγορά που κάνουμε, φωτογραφίζουμε την
απόδειξη αγοράς και την κοινοποιούμε στην ιστοσελίδα για να μπορούμε να αντιστοιχούμε τα
χρήματα που έχουν μπει στο λογαριασμό με αυτά που έχουν χρησιμοποιηθεί.
Επίσης παρέχουμε απαραίτητα φωτογραφίες και ιδανικά βίντεο της κάθε δράσης, για να
μπορούν να ελέγξουν όλοι οτι η δράση υλοποιήθηκε.
Η Μέθοδος διαφάνειας Ι.Δ.Ε.Α. είναι μια διαδικασία σε συνεχή βελτίωση. Ενθαρρύνουμε
όποιον έχει οποιαδήποτε πρόταση ή παρατήρηση, να επικοινωνήσει μαζί μας στο
info@idea.org.gr
Να σημειωθεί οτι δεν έχουμε σε καμία άλλη τράπεζα λογαριασμούς. Αν κάποιος δει ποτέ να
ζητούνται χρήματα για την Ι.Δ.Ε.Α. σε άλλο λογαριασμό από τους δύο παραπάνω,
παρακαλούμε να επικοινωνήσει άμεσα μαζί μας στο info@idea.org.gr για να προβούμε στις
απαραίτητες νομικές ενέργειες.

..Αρκεί να το σκεφτείς και είναι ήδη εφικτό..

Σελίδα 8

Ι.Δ.Ε.Α.
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ - ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Η Ι.Δ.Ε.Α. είναι εθελοντικό, μη κυβερνητικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο.
Ημερομηνία ίδρυσης 26-05-2009, Αρ. πρωτοδικείου 4210, Αρ. Μητρώου 27850.
Η Ι.Δ.Ε.Α. ανήκει σε όλους που θέλουν να προσφέρουν στην κοινωνία τους, με διαφάνεια!
Σκέψου πως μπορείς να προσφέρεις στην κοινωνία σου και έλα να υλοποιήσουμε μαζί
την ιδέα σου! :-)

..Αρκεί να το σκεφτείς και είναι ήδη εφικτό..

Σελίδα 9

