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Σκοπός της εργασίας  είναι να εξετάσει 

τον εθελοντισμό σε διάφορα επίπεδα με 
στόχο να καταφέρει να αναδείξει όλα 

εκείνα τα πλεονεκτήματα που πηγάζουν 
από τις δράσεις που τον συνοδεύουν. 

 
 



Ο εθελοντισμός αποτελεί μια εκδήλωση 
κοινωνικής συμπεριφοράς όπου το άτομο 
χωρίς το κίνητρο της υλικής ανταμοιβής 
προσφέρει τον ελεύθερό του χρόνο για 
ένα κοινωφελή σκοπό είτε με δική του 
πρωτοβουλία είτε στο πλαίσιο μιας 
ομάδας ή φορέα
 
 



Η έννοια του όρου εθελοντισμός

θεσμός που 
συμβάλει στην 
αντιμετώπιση 
των κοινωνικών, 
οικονομικών και 
περιβαλλοντικών 
προβλημάτων



Προφίλ του εθελοντή

 να διαθέτει ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες του,
 να είναι συγκροτημένος και οργανωμένος,
 να είναι συνεπής ως προς τις υποχρεώσεις που 

αναλαμβάνει,
 να είναι διατεθειμένος να μαθαίνει διαρκώς και να 

εκπαιδεύεται συστηματικά,
 να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες,
 να αυτενεργεί,
 να έχει υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης,
 να διαθέτει βαθιά κοινωνική συνείδηση,
 να είναι συνεργατικός, αλληλέγγυος και δεκτικός στη 

λειτουργία ομάδων



Τομείς Εθελοντισμού

 Ανθρώπινα δικαιώματα
 Ενημέρωση-πρόληψη-ευαισθητοποίηση
 Κοινωνική αλληλεγγύη (μετανάστες - πρόσφυγες 

- άνθρωποι που ζουν σε κατάσταση φτώχειας, 
κακοποιημένες γυναίκες, θύματα οικογενειακής ή 
άλλης βίας κ.α.)

 Ευπαθείς κοινωνικά ομάδες
 Φυσική-Περιβαλλοντική προστασία
 Πολιτισμός
 Αθλητισμός
 Δράσεις για νέους-παιδιά-ηλικιωμένους
 Υγεία – Πρόνοια
 Προβλήματα τοπικών κοινωνιών
 Πολιτική προστασία (σε φυσικές καταστροφές)
 Ανθρωπιστική βοήθεια στο εξωτερικό



Ιστορική αναδρομή του εθελοντισμού στην 
Ελλάδα



Μ.Κ.Ο. στην Ελλάδα
Μία πρώτη παρατήρηση είναι ότι σχεδόν 66% των ΜΚΟ του 
δείγματος δραστηριοποιούνται στους χώρους της περιβαλλοντικής 
και ανθρωπιστικής μέριμνας και ότι σχεδόν 80% του συνόλου 
λειτουργούν στην Αθήνα.

ανθρωπιστικές οργανώσεις:
 λειτουργούν αποκλειστικά στο χώρο της ξενοφοβίας και του 

ρατσισμού και αριθμούν περίπου τριάντα
 ασχολούνται με ευρύτερα ζητήματα κοινωνικής προστασίας, 

πρόνοιας και αποκλεισμού

περιβαλλοντικές οργανώσεις
χώρο της προστασίας του αστικού περιβάλλοντος, 
δραστηριοποιείται σε διάφορα, πολλές φορές ετερογενή 
ζητήματα όπως είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση, η προστασία των 
θαλασσών και των δασών γύρω από τις πόλεις και η 
ανακύκλωση των σκουπιδιών.



Τομείς δράσης παγκόσμιων οργανισμών

 Δημιουργήθηκε για την παροχή περίθαλψης και 
ανθρωπιστικής βοήθειας σε χώρες που πλήττονται

 υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων & 
αντιτίθενται αποφασιστικά στον ρατσισμό, την 
ξενοφοβία, τον κοινωνικό αποκλεισμό κτλ.

 Υποστηρίζουν τα δικαιώματα της γυναίκας και του 
παιδιού

 Καταγράφουν και ανακοινώνουν, καταγγέλλουν, 
διαμαρτύρονται.

Γιατροί χωρίς σύνορα 
  Ιδρύθηκε στην Ελλάδα από το Δεκέμβριο του 1990 με 

    έδρα την Αθήνα
 Παρέχουν ιατρική περίθαλψη, κάνουν μαζικούς 

εμβολιασμούς, εξασφαλίζουν τη θεραπευτική  και 
συμπληρωματική, φροντίζουν για την διανομή τροφίμων 
και φαρμάκων, στηρίζουν τα συστήματα ύδρευσης και 
αποχέτευσης

Γιατροί του κόσμου 



 Save the children

 Παγκόσμια μη κυβερνητική οργάνωση, βοηθά τα 
παιδιά με ανάγκες σε όλο τον κόσμο.

 Ιδρύθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1919
 βελτίωση της ζωής των παιδιών μέσω της 

εκπαίδευσης, της ιατρικής περίθαλψης, των 
οικονομικών ευκαιριών, κατά τη διάρκεια 
φυσικών καταστροφών, πολέμων

 Μεγαλύτερο ανθρωπιστικό δίκτυο στον κόσμο, από 
τις πρώτες μη κυβερνητικές οργανώσεις, 
μεγαλύτερη και σημαντικότερη δράση σε κάθε 
γωνιά του πλανήτη

 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στις 10 Ιουνίου 1877 
 Κινητοποιείται στοχεύοντας στην ανακούφιση του 

ανθρώπινου πόνου σε περιόδους πολέμου και 
ειρήνης, στηρίζοντας τραυματίες,ασθενείς, 
πρόσφυγες με οικονομικές δυσκολίες και άτομα 
από κάθε ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού.

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 



Ανθρωπιστική Βοήθεια

  στόχο την καταπολέμηση φτώχειας & 
ανισότητας

 ξεκίνησε από τη Μεγάλη Βρετανία, στις 
αρχές της δεκαετίας του ’70

 Αρχικά επικεντρώθηκε στην παροχή υλικής 
βοήθειας, όπως νερό, τροφή και είδη 
πρώτης ανάγκης, καθώς και στην 
εξασφάλιση εκπαίδευσης για τα παιδιά

 οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Παιδιά

 ιδρύθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 1946 για να 
βοηθήσει τα παιδιά μετά το τέλος του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου

 στην Ελλάδα, πρώτος πρεσβευτής 
καλής θέλησης ο συγγραφέας Αντώνης 
Σαμαράκης

ΑctionAid

Unicef



Περιβάλλον
WWF

 Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση ή WWF  ξεκίνησε 
ως μια μικρή ομάδα από συνειδητοποιημένους 
λάτρεις της άγριας φύσης και εξελίχθηκε σε μια 
από τις πιο ισχυρές, ανεξάρτητες οργανώσεις για 
την προστασία του περιβάλλοντος

 διατήρηση, έρευνα, αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος.

 ιδρύθηκε  στις 11 Σεπτεμβρίου 1961 στην Ελβετία
 δράση στην Ελλάδα ξεκινά το 1969 με την 

αποκατάσταση τού δάσους της Καισαριανής στον 
Υμηττό και στη συνέχεια με ενίσχυση των 
δράσεων προστασίας στις Πρέσπες και τη Δαδιά 
Έβρου.



Εθελοντισμός στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, δεν είχε ποτέ καλλιεργηθεί ιδιαίτερα η 
κουλτούρα του εθελοντισμού. Τα τελευταία χρόνια αυτό 
έχει αρχίσει να αλλάζει αλλά όπως φαίνεται έχουμε πολύ 
δρόμο μπροστά μας. Η λεγόμενη «οικονομική κρίση» είναι 
μεν ένας λόγος που έφερε τον εθελοντισμό πιο πολύ στο 
προσκήνιο (περισσότερο με τη μορφή δράσεων 
αλληλεγγύης), από την άλλη, αποτέλεσε και έναν 
παράγοντα ανασταλτικό. Από την πλευρά των ανθρώπων, 
είναι δύσκολο να σκεφτείς την προσφορά στον 
συνάνθρωπο, όταν καθημερινά έχεις να αντιμετωπίσεις τις 
προκλήσεις για τη δική σου επιβίωση. 



Ερωτηματολόγιο 

Μέτρηση της τάσης που επικρατεί στην Ελληνική 
κοινωνία σχετικά με το θέμα του εθελοντισμού. Το 
δείγμα αν και περιορισμένο μπορεί να δείξει μια τάση 
των αντιλήψεων που επικρατούν στη σημερινή 
κοινωνία. 

Διαμορφώθηκε σε δύο μέρη. 

Το πρώτο μέρος           προσωπικά στοιχεία (φύλο και ηλικία) 

Στο δεύτερο μέρος           8 ερωτήσεις κλειστού τύπου.

Μοιράστηκαν και απαντήθηκαν 40 ερωτηματολόγια και στη 
συνέχεια έγινε καταμέτρηση των δεδομένων.
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Ναι Όχι
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Ξέρεις τι είναι εθελοντισμός
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Ενημερωμένοι σχετικά με εθελοντισμό
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Στο εξωτερικό είναι αυξημένη η ανάγκη
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Πρέπει να έχει υλικά ανταλλάγματα



Συμπερασματικά, το μεγαλύτερο ποσοστό δεν 
γνωρίζει πολλά πράγματα για τον εθελοντισμό και 
ούτε έχει συμμετέχει σε κάποια εθελοντική δράση. 
Θεωρούμε όμως ότι τα ερωτηματολόγιά μας 
έδωσαν τροφή για σκέψη και λειτούργησαν ως 
υπενθύμιση . 
Κίνητρο της εργασίας μας είναι να 
παρακινήσουμε, να ασχοληθούμε και να 
παροτρύνουμε και άλλους ανθρώπους να γίνουν 
εθελοντές και να προσφέρουν σε όσους έχουν 
ανάγκη ώστε να γίνουμε πιο ενεργοί πολίτες στην 
σημερινή Ελλάδα που λόγω της οικονομικής 
κρίσης χρειάζεται ακόμα περισσότερο την βοήθειά 
μας. 



Σχεδιασμός εθελοντικής δράσης 



Μέσα σε αυτόν τον παράλογο κόσμο, ελπίζουμε ότι το 
εθελοντικό κίνημα να μεγαλώσει και να συνεχίσει να 
αποτελεί φωτεινό στοιχείο της κοινωνίας. Εφόσον 
σεβόμαστε και εμπιστευόμαστε τους συνανθρώπους 
μας και πρώτα απ' όλα τους εαυτούς μας, μπορούμε με 
ελεγχόμενες πράξεις να πιστέψουμε ότι οι στόχοι μας 
θα επιτευχθούν!

"Όταν δεν ζούμε ο ένας για τον άλλον είμαστε 
νεκροί"

                                                 Τάσος Λειβαδίτης



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ


	Διαφάνεια 1
	Διαφάνεια 2
	Διαφάνεια 3
	Διαφάνεια 4
	Διαφάνεια 5
	Διαφάνεια 6
	Διαφάνεια 7
	Διαφάνεια 8
	Διαφάνεια 9
	Διαφάνεια 10
	Διαφάνεια 11
	Διαφάνεια 12
	Διαφάνεια 13
	Διαφάνεια 14
	Διαφάνεια 15
	Διαφάνεια 16
	Διαφάνεια 17
	Διαφάνεια 18
	Διαφάνεια 19
	Διαφάνεια 20
	Διαφάνεια 21
	Διαφάνεια 22
	Διαφάνεια 23
	Διαφάνεια 24

