
 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω του 
Προγράμματος του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου(ΕΟΧ) για τα 
ΜΚΟ στην Κύπρο. 

 
 

 

 

“Τελικό Συνέδριο του Έργου COCSRNGO» 
Στις 2 Απριλίου του 2015, υλοποιήθηκε το τελικό συνέδριο του Έργου 
COCSRNGO. 

Το έργο υλοποιήθηκε  στα πλαίσια του προγράμματος των  Μη 
Κυβερνητικών  Οργανώσεων (ΜΚΟ) με στόχο την ενίσχυση της 
ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών, συμβάλλοντας έτσι στην 
ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της 
αειφόρου ανάπτυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας με την παροχή 
χρηματοδότησης σε σχέδια ΜΚΟ σε επιλεγμένες περιοχές στήριξης.  
Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη 
Νορβηγία μέσω του Προγράμματος του Χρηματοδοτικού 
Μηχανισμού του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) για  ΜΚΟ κατά  
82% στην Κύπρο. 

Ο κύριος στόχος του έργου ήταν  να ενσωματώσει τις αρχές της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR) στις καθημερινές εργασίες των 
ΜΚΟ. Επίσης, κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου ετοιμάστηκε 
για τον Σύλλογο Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας στρατηγική Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης και έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες που 
βοήθησαν στην πιστοποίηση του με το  ISO 26000. Τέλος, μέσα από 
το έργο δημιουργήθηκε ένα πρότυπο πλαίσιο λειτουργίας των ΜΚΟ. 
Το πλαίσιο αυτό θα βοηθήσει τους ΜΚΟ να  ενεργούν με διαφάνεια, 
κοινωνική υπευθυνότητα και θα ενδυναμώσει τη  διακυβέρνηση 
τους.  

Το έργο CO CSR NGO υλοποιήθηκε από τον Σύλλογο Γυναικών 
Υπαίθρου Λάρνακας (Συντονιστής Εταίρος), την Αναπτυξιακή 
Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας και την CSR Consulting Ltd.  

 

 

Το έργο υλοποιήθηκε στα 
πλαίσια του προγράμματος 
των Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων (ΜΚΟ) με 
στόχο την ενίσχυση της 
ανάπτυξης της κοινωνίας των 
πολιτών, συμβάλλοντας έτσι 
στην ενίσχυση της κοινωνικής 
δικαιοσύνης, της δημοκρατίας 
και της αειφόρου ανάπτυξης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας 
με την παροχή 
χρηματοδότησης σε έργα 
ΜΚΟ για επιλεγμένες 
περιοχές στήριξης. 
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    Εταιρικό Σχήμα Έργου 

 

 

    


