Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επιτυχής ολοκλήρωση εργασιών για την αξιολόγηση και πιστοποίηση της Οργανωσιακής
Ικανότητας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Στο πλαίσιο υλοποίησης του «Πλάνου Ανάκαμψης» για την άρση του μέτρου της «αναστολής» από τη Διεθνή
Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού Ερυθράς Ημισελήνου (Δ.Ο.Ε.Σ.), ολοκληρώθηκε επιτυχώς την Πέμπτη, 5
Σεπτεμβρίου 2019, το τετραήμερο εργασιών για την αξιολόγηση και πιστοποίηση της Οργανωσιακής
Ικανότητας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Organizational Capacity Assessment & Certification - OCAC), σε
κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Το OCAC αποτελεί επίσης και δέσμευση του Σωματείου εντός του
συμφωνηθέντος «Οδικού Χάρτη» του Ε.Ε.Σ. προς τη Δ.Ο.Ε.Σ.
Η μεθοδολογία και τα σχετικά εργαλεία αυτοαξιολόγησης OCAC έχουν αναπτυχθεί και ευρέως δοκιμαστεί σε
πλειάδα Εθνικών Συλλόγων Ε.Σ. και Ε.Η. έως σήμερα, ενώ ο σκοπός του μοντέλου OCAC είναι διττός: πρώτον,
να δώσει τη δυνατότητα στους Εθνικούς Συλλόγους να αξιολογήσουν την οργανωσιακή τους ικανότητα και τις
επιδόσεις τους, έτσι ώστε να καθορίσουν οι ίδιοι τις ευκαιρίες για αυτο-ανάπτυξη, και, δεύτερον, να
διασφαλίσει ότι όλοι οι Εθνικοί Σύλλογοι δεσμεύονται και συμμορφώνονται με ένα σύνολο ελάχιστων
οργανωτικών προτύπων, για την προστασία και τη βελτίωση των επιδόσεων του δικτύου της Διεθνούς
Ομοσπονδίας συνολικά.
Τα οφέλη από την υποβολή κάθε Εθνικού Συλλόγου στη διαδικασία OCAC είναι πολλαπλά, καθώς παρέχεται
ακριβής αποτύπωση των ικανοτήτων και των ισχυρών του σημείων, και οι προσπάθειές του επικεντρώνονται
στο να καταστεί ισχυρός και βιώσιμος πάροχος υπηρεσιών. Από την άλλη πλευρά, κάθε εντοπιζόμενο
έλλειμμα ως προς τις ικανότητες, αποτελεί την ίδια στιγμή ευκαιρία για ανάπτυξη. Ο Σύλλογος είναι σε θέση
με τον τρόπο αυτό να καθορίσει ένα εξατομικευμένο σχέδιο οργανωσιακής ανάπτυξης και ανάπτυξης
ικανοτήτων, το οποίο χρησιμεύει επίσης ως εργαλείο συντονισμού όσων εταίρων επιθυμούν να
συνεισφέρουν σε αυτό το πεδίο. Στο βαθμό μάλιστα που όλο και περισσότεροι Εθνικοί Σύλλογοι
επιτυγχάνουν την πιστοποίηση, δημιουργείται συλλογικό όφελος για τη Διεθνή Ομοσπονδία ως προς την
επιβεβαίωση της ποιότητας και της λογοδοσίας του παγκοσμίου δικτύου της.
Μέχρις ότου ο Εθνικός Σύλλογος ολοκληρώσει επιτυχώς την πιστοποίησή του, διατηρεί την κυριότητα των
ευρημάτων και της ανάλυσης που σχετίζονται με τη διαδικασία OCAC, σε ένα περιβάλλον αμοιβαίας
εμπιστοσύνης, που επιτρέπει την αμερόληπτη αξιολόγηση των συμμετεχόντων. Μόνο η ηγεσία του Συλλόγου
μπορεί να αποφασίσει να κοινοποιήσει σε τρίτους πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία πέραν της
ανώτερης Διοίκησης και της Διεύθυνσης Οργανωσιακής Ανάπτυξης (Ο.Α.) της Δ.Ο.Ε.Σ. στη Γενεύη.

Αναφορικά με τον Ε.Ε.Σ., η επιτυχής ολοκλήρωση του OCAC συνιστά μία πολύ θετική εξέλιξη στο πλαίσιο,
αφενός, της προσπάθειας του Εθνικού Συλλόγου για την άρση του μέτρου της «αναστολής» και, αφετέρου,
της γενικότερης αναβάθμισης του Σωματείου.
Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιος Αυγερινός τόσο κατά την έναρξη όσο και στη λήξη των εργασιών του
OCAC απηύθυνε εγκάρδιο χαιρετισμό προς τους δύο εισηγητές της Δ.Ο.Ε.Σ., και συγκεκριμένα προς την κα
Naomi Akamatsu και τον κ. Roger Fichli, τους οποίους και ευχαρίστησε για την ουσιαστική στήριξή τους προς
τον Ε.Ε.Σ., αλλά και προς τους (16) συμμετέχοντες του Οργανισμού, που εκπροσώπησαν όλα τα επίπεδα
διοίκησης & διαχείρισης του Σωματείου, όπως είχε ζητηθεί και από τη Δ.Ο.Ε.Σ., και πιο συγκεκριμένα τους/τις
κ.κ.: Μαρία Δημουλά - Β' Αντιπρόεδρο Κ.Δ.Σ./Ε.Ε.Σ., Ιωάννη Καραφύλλη - Προσωρινό Γενικό Διευθυντή, Σοφία
Γαβριλάκη - Προσωπάρχη - Δ/ντρια Γενικής Γραμματείας, Παρασκευή Φελέκη - Τομεάρχη Νοσηλευτικής,
Ζέφη Θανάσουλα - Τομεάρχη Κοινωνικής Πρόνοιας, Λίνα Κανάτα - Τομεάρχη Νεότητας, Σταμάτη Λούρμπα Τομεάρχη Εθελοντισμού, Αγγελική Φανάκη - Τομεάρχη Διεθνούς Συνεργασίας, Οργανωσιακής Ανάπτυξης &
Προγραμμάτων, Λίνα Τσίτσου - Δ/ντρια Συντονισμού Οργανωσιακής Ανάπτυξης, Σοφία Πεπόνη - Δ/ντρια
Προγραμμάτων, Φαίη Χρονοπούλου - Δ/ντρια Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Συντονισμού Ανθρωπιστικής
Βοήθειας, Δέσποινα Φιλιπιδάκη - Δ/ντρια Περιφερειακών Τμημάτων Νοσηλευτικής, Όλγα Αντωνίου Προϊσταμένη Υπηρεσίας Εποπτείας & Κινητοποίησης Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας, Αλίνα Παπαδοπούλου
- Προϊσταμένη Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής, Κυριακή Νίκου - Προϊσταμένη Υπηρεσίας Εκκαθάρισης Δαπανών
Δ.Ο.Υ., Σταύρο Σταμέλο - Δ/νση Ελέγχου. Τη συνολική διοικητική στήριξη των εργασιών του OCAC είχε η κ.
Στέλλα Κατσουλοπούλου – Προϊσταμένη Τμήματος Γραμματείας Τομέα Διεθνούς Συνεργασίας,
Οργανωσιακής Ανάπτυξης & Προγραμμάτων.
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