∆ιαφάνεια και Λογοδοσία
2η αναφορά εφαρμογής αρχών
Αθήνα, Ιανουάριος 2010

Το WWF Ελλάς αποτελεί μία οργάνωση που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα
διαφάνειας και λογοδοσίας, τα οποία και τα τελευταία χρόνια διαχειρίζεται με
αυξανόμενη σπουδή και μεθοδικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο έχει θεσπίσει και
ακολουθεί συγκεκριμένες αρχές και προσεγγίσεις, οι οποίες περιγράφονται
αναλυτικά στις εσωτερικές διαδικασίες της οργάνωσης και παρουσιάζονται στο
κείμενο «εφαρμογή αρχών διαφάνειας και λογοδοσίας».
Τον Απρίλιο του 2008, το WWF Ελλάς συνυπέγραψε, μαζί με πολλές άλλες ΜηΚυβερνητικές Οργανώσεις της χώρας μας, τη «Χάρτα Αυτοδέσμευσης για τη
∆ιαφάνεια και τη Λογοδοσία», η οποία αποτελεί μία διεθνή πρωτοβουλία με
σκοπό την εμβάθυνση των σχετικών αρχών στη λειτουργία των ΜΚΟ, σε
ανταπόκριση με την αυξανόμενη σημασία και αποδοχή του έργου τους. Σε
εφαρμογή συγκεκριμένης πρόνοιας της «χάρτας» η οργάνωση εκδίδει ετήσια
αναφορά για την εφαρμογή των αρχών διαφάνειας και λογοδοσίας. Η παρούσα
αποτελεί τη δεύτερη τέτοια ετήσια αναφορά, με την πρώτη να έχει εκδοθεί τον
∆εκέμβριο του 2009.

1. Υλικό για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία
Τα παρακάτω κείμενα, τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της οργάνωσης,
είναι χρήσιμα για την κατανόηση της προσέγγισής μας στα ζητήματα διαφάνειας
και λογοδοσίας (ακολουθήστε τις συνδέσεις για να δείτε το σχετικό υλικό):
Α. Χάρτα αυτοδέσμευσης για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία
Β.Γενική

περιγραφή

της

εφαρμογής

των

αρχών

διαφάνειας

και

λογοδοσίας από το WWF Ελλάς
Γ.1η ετήσια αναφορά (∆εκέμβριος 2009) για την εφαρμογή των αρχών
διαφάνειας και λογοδοσίας.

2. ∆ιαθεσιμότητα πληροφοριών
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις αρχές διαφάνειας και λογοδοσίας της
οργάνωσης, και όπως έχει ήδη περιγραφεί στην 1η σχετική ετήσια αναφορά, όλα
τα δεδομένα που αφορούν την οργάνωση είναι διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Επίσης τηρούνται αυστηρές διαδικασίες ενημέρωσης όλων όσων υποστηρίζουν τις
δράσεις μας, εμπλέκονται στην υλοποίησή τους ή επηρεάζονται από αυτές.
Τα πλέον σημαντικά και ευρέως απαιτούμενα δεδομένα ανανεώθηκαν και
διατηρήθηκαν σε διαθεσιμότητα μέσω διαδικτύου, ως εξής (ακολουθήστε τις
συνδέσεις για να δείτε το σχετικό υλικό):
Α. Σύνοψη της στρατηγικής της οργάνωσης
Β. Ετήσιοι απολογισμοί 2007, 2008 και 2009
Γ. Βασικά Οικονομικά στοιχεία της οργάνωσης
∆. Κύριοι χρηματοδότες και προμηθευτές
Ε. Εκθέσεις ορκωτών λογιστών.
ΣΤ. Περιγραφή δράσεων και προγραμμάτων της οργάνωσης
Η. Οργανόγραμμα, Βιογραφικά και περιγραφές θέσεων συνεργατών και
στελεχών

3. Νέες δράσεις 2010
Επιπρόσθετα προς τα παραπάνω, κατά το 2010 αναλήφθηκαν οι ακόλουθες
δράσεις για την προώθηση της διάφάνειας και της λογοδοσίας του WWF Ελλάς:
i.

Εμπλουτισμός

και

επικαιροποίηση

όλων

των

δεδομένων

που

παρουσιάστηκαν παραπάνω, μεταξύ των οποίων έκδοση απολογισμού
έτους 2009 και δημοσιοποίηση σχετικών οικονομικών δεδομένων και
έκθεσης ορκωτών λογιστών.
ii.

Ολοκλήρωση πιστοποίησης της διαχείρισης της οργάνωσης κατά ISO 9001

iii.

Έναρξη διαδικασίας πιστοποίησης της οργάνωσης σύμφωνα με πρότυπο το
οποίο έχει αναπτυχθεί στην χώρα μας ειδικά για αυτό τον σκοπό.

iv.

Προετοιμασία και δημοσιοποίηση περιβαλλοντικού απολογισμού, και
συναξιολόγηση αυτού στα πλαίσια της αναφοράς του WWF Ελλάς για
την περιβαλλοντική διαφάνεια και διαχείριση (δείκτης EMDI) των
ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

v.

Περαιτέρω ανάπτυξη του ιστολογίου wwfaction, μέσω του οποίου
δημοσιοποιούνται άμεσα πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με τις δράσεις
προστασίας της φύσης που υλοποιεί η οργάνωση.

vi.

Ολοκλήρωση της ενδιάμεσης αξιολόγησης του έργου της οργάνωσης, τα
συμπεράσματα της οποίας είναι διαθέσιμα προς κοινοποίηση σε κάθε
ενδιαφερόμενο

vii.

Ολοκλήρωση της 3ης ετήσιας αναφοράς για την υλοποίηση της στρατηγικής
της οργάνωσης, η οποία και έχει κατατεθεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
και παραμένει στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

