
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 

Μια ανιδιοτελής προσφορά του  
ανθρώπου 



ΜΟΡΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

Χωρίζεται σε:  

• Επίσημο    

• Ανεπίσημο  

• Διεθνή  

• Περιβαλλοντικό 

• Πολιτιστικό 

• Ανθρωπιστικό 

• Κοινωνική Δράση 
 

 



Ο Eθελοντισμός μέσα από το 
Χριστιανισμό 

   Εκκλησία: καλλιέργησε τον εθελοντισμό 

 

 



Αρχές του εθελοντισμού 

• Δεν αποκαθιστά την αμειβόμενη εργασία. 

• Οι εθελοντές δεν παίρνουν τη θέση 
αμειβόμενων  υπαλλήλων. 

• Ο εθελοντισμός σέβεται τα δικαιώματα, την 
αξιοπρέπεια και τον πολιτισμό των άλλων. 

• Ο εθελοντισμός προωθεί τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και την ισότητα. 
 



Σύγχρονη μορφή του εθελοντισμού- Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις 

• e-Εθελοντής: [www.e-ethelontis.gr] 
• Helping.gr : [www.helping.gr] 
• Μονάδα Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία 

(ΦμεΑ): [http://access.uoa.gr] 
• Help Center: [http://omadahelp.blogspot.com/] 
• Μαγειρική Αγάπης: 

[www.facebook.com/group.php?gid=116396838392
903&v=info] 

• Φεστιβάλ Emotion Pictures-Ντοκιμαντέρ και 
Αναπηρία:  
[www.ameamedia.gr] 
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Προφίλ  Έλληνα Εθελοντή 
1.Είναι σε παραγωγική ηλικία(20-50 ετών) 
 
2.Υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο 
 
3.Διαφοροποιημένες επιλογές εθελοντικής 
δράσης ανάλογα με το φύλο(οι γυναίκες 
επιλέγουν την κοινωνική πρόνοια, οι 
άνδρες επιλέγουν αθλητικές 
δραστηριότητες) 

 

 



Τα κίνητρα του εθελοντή 
  Αυτοπροστασία 

Αλτρουισμός(αίσθημα αγάπης και 
προσφοράς στον συνάνθρωπο) 

Αυτοπεποίθηση , αυτοεκτίμηση , 
ευημερία 

 



Δικαιώματα 

Ενημέρωση και καθοδήγηση  

Να αντιμετωπίζεται με σεβασμό 

Ενεργή συμμετοχή στην οργάνωση 

Να είναι ασφαλισμένος από κάθε 
κίνδυνο 

Να αποζημιώνεται για τα έξοδα του 



Να φέρνει εις πέρας τις υποχρεώσεις 
του 
Να αρνείται κάθε χρηματική 
ανταμοιβή 
Να σέβεται τα δικαιώματα των 
εθελοντικών δράσεων 
Να έχει ομαδικό πνεύμα 
Να είναι ουσιώδης και πειθαρχημένος   

 

Υποχρεώσεις 



Εμπόδια ενασχόλησης με τον 
εθελοντισμό 

Κοινωνικά εμπόδια 

Οικονομικά εμπόδια 

Ειδικές ανάγκες 

Γεωγραφικά εμπόδια 

Έλλειψη χρόνου 

Απουσία ενημέρωσης και υποστήριξης 



Η προσφορά του εθελοντισμού προς 
τον εθελοντή 

Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων 

Αίσθηση ότι ανήκει σε ένα κοινωνικό 
σύνολο 

Νιώθει ένα αίσθημα ολοκλήρωσης  και 
αποκτά θετική εικόνα   

Απόκτηση εμπειριών και γνώσεων 

Γνωριμίες με νέους ανθρώπους  
 

 



Διάσημοι εθελοντές 

Martin Luther King 

Καλλιοπίτσα Καρβούνη 

Μητέρα Τερέζα 

Nelson Mandela 

Μαριάννα Βαρδινογιάννη 

 Ηθοποιοί και τραγουδιστές 
 

 



 
Μέσα διάδοσης του πνεύματος του 

εθελοντισμού 
 1) Οικογένεια: Προωθεί τη συμμετοχή σε 

προγράμματα εθελοντισμού 

2) Σχολείο: Δίνει ηθικές αξίες και 
ανθρωπιστικά ιδεώδη στους μαθητές  

3) Πολιτεία: Παρέχει βοήθεια σε μη 
κυβερνητικές οργανώσεις 

4) ΜΜΕ: Προβάλλουν πρότυπα 
εθελοντισμού 
 



Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

 

–Τα 2/3 των αθλητών ήθελαν να 
προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες 
για πρώτη φορά στην ζωή τους. 

 
–Ανάλογη συμμετοχή υπήρξε και στα 

Special Olympics στην Αθήνα το 2011.  
 



Οι Εθελοντικές Οργανώσεις και οι 
Τομείς Δράσης τους(ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ) 

 

 

 



Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΣΗΜΕΡΑ 

     

–Το 81,1% του πληθυσμού δεν έχει 
συμμετάσχει καμία φορά σε 
κοινωνικές δραστηριότητες 

–Μόλις το 3,2% έχει συμμετάσχει σε 
δραστηριότητες φιλανθρωπικών 
οργανώσεων 

–Ελλάδα : χαμηλή αναλογική 
συμμετοχή του πληθυσμού σε 
εθελοντικές δραστηριότητες (0,3%) 
 

 



Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ  
ΝΟΜΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ 

• Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ειδικό νομικό 
πλαίσιο για τους εθελοντές και τους 
εθελοντικούς οργανισμούς. 

• Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανενός είδους 
νομική πρόνοια σχετικά με την 
αποζημίωση των εξόδων των εθελοντών 
στην Ελλάδα. 

 

 



 
ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΕΛΛΑΔΑ 

 
 

 Το Χαμόγελο του Παιδιού 
 Η Κιβωτός του Κόσμου 
 Γιατροί του Κόσμου 
 Praksis 
 ACTIONAID 
 Γιατροί Χωρίς Σύνορα 

 
 
 

       

 
 
 



 

Ερυθρός Σταυρός  

Unicef  

Greenpeace 
 

ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 



Δημοσκόπηση  

Ναι  
41% 

Όχι   
59% 



Θα επιθυμούσατε να 
συμμετάσχετε σε μία 

εθελοντική οργάνωση; Ναι 
71% 

Όχι  
29% 



Γνωρίζετε αν υπάρχουν 
εθελοντικές οργανώσεις 
στην Ελλάδα; 
 Ναι 

68% 

Όχι 
32% 



Έχετε κάποιο συγγενή ή φίλο 
που να έχει πάρει μέρος σε 
κάποια εθελοντική δράση; 

Ναι  
53% 

Όχι  
47% 



Πιστεύετε ότι ο εθελοντισμός 
βελτιώνει τον χαρακτήρα του 

ανθρώπου; 

Ναι 
90% 

Όχι 
10% 



Θεωρείτε πως αυξάνεται η 
αισιοδοξία του ανθρώπου με την 

συμμετοχή του σε εθελοντική 
δραστηριότητα; 

Ναι  
83% 

Όχι  
17% 



Θεωρείτε πως στις μέρες μας 
είναι πιο επιτακτική η ανάγκη 
για συμμετοχή σε εθελοντικές 

δραστηριότητες; 

Ναι  
81% 

Όχι  
19% 



Πιστεύετε πως τα ΜΜΕ 
προβάλλουν επαρκώς τον 

εθελοντισμό; 

Ναι  
15% 

Όχι 
85% 



ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ 

Άιχερ Καρολίνα    Κροντηράς Στέλιος 

Αντωνοπούλου Μαρίνα   Λαγουρός Νικηφόρος 

Δάβιου Γεωργία    Λεμπέσης Γιάννης 

Δελατόλας Μάριος   Λούβαρη Ειρήνη   

Δεσύπρη Κωνσταντίνα     Μαραγκουδάκης Δημήτρης  

Δεσύπρη Μαρία      Ματθαιάσος Παναγιώτης 

Κολλάρος Θοδωρής   Ορφανού Ιωάννα 

Κοντιζά Κατερίνα    Πανώριος Πέτρος   

Κορνάρου Αθηνά   Περαντάκος Πέτρος 

Κροντηράς Βασίλης  Τίγκας Ισίδωρος 

 


