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.  

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης 

δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά 

τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη 

για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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Εισαγωγή 

Η ένταξη των εθελοντών στα θεσμικά όργανα και 
τις υπηρεσίες του ευρύτερου κοινωνικού τομέα 
αποτελεί μεγάλη πρόκληση και συγχρόνως 
ευκαιρία για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η 
εθελοντική εργασία αποτελεί δείκτη κοινωνικής 
αλληλεγγύης και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ 
των πολιτών μίας χώρας και όχι μόνο, γεγονός που 
μπορεί να συμβάλει στην άμεση επίλυση ποικίλων 
κρίσιμων κοινωνικών προβλημάτων. 

Από την άλλη πλευρά, όλοι όσοι είναι ενεργοί 
εθελοντές απολαμβάνουν πολύπλευρα οφέλη. 
Κοινωνικοποιούνται μέσω δράσεων αλληλεγγύης, 
ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, 
αποκτούν κοινωνική δικτύωση και αναπτύσσουν 
ένα δυναμικό και σύγχρονο επαγγελματικό 
προφίλ. 

Με βάση τα ανωτέρω και στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus+, το έργο “EVOLVE: 

Providing key skills and compEtences to low-
skilled adult VOLunteers for the implementation 
of social welfare activities at locaL level”  
αποσκοπεί στην προώθηση της συνεργασίας 
μεταξύ των τοπικών αρχών και των ΜΚΟ/ΟΚΠ 
προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της 
μη οργανωμένης διαχείρισης ενηλίκων εθελοντών 
σε δράσεις κοινωνικής ευημερίας, καθώς και την 
έλλειψη κινήτρων των ενηλίκων εθελοντών για 
συμμετοχή σε εθελοντικές δραστηριότητες λόγω 
του χαμηλού επιπέδου των δεξιοτήτων τους σε 

επίπεδο γραμματισμού, αριθμητισμού και 
επίλυσης προβλημάτων σε ψηφιακά 
περιβάλλοντα. 

Η ανάγκη υλοποίησης του έργου EVOLVE 
προέκυψε από την τρέχουσα οικονομική ύφεση, η 
οποία ανάγκασε τις τοπικές αρχές και την 
κοινωνία των πολιτών να εντείνουν τις δράσεις 
αρωγής των τοπικών κοινοτήτων με σκοπό την 
κοινωνική ευημερία, οι οποίες 
υποστηρίζονται/συντονίζονται σε μεγάλο βαθμό 

από εθελοντές. Ωστόσο, η εθελοντική εργασία 
σπανίως είναι καλά οργανωμένη όσον αφορά την 
αποτελεσματική πρόσληψη εθελοντών, ενώ οι 

τοπικές αρχές/οργανώσεις και οι οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών που αναπτύσσουν δράσεις 
κοινωνικής ευημερίας δεν απαρτίζονται συνήθως 
από άρτια καταρτισμένους και ειδικευμένoυς 
εθελοντές. 

Πιο συγκεκριμένα, το έργο φιλοδοξεί: 

 Να βελτιώσει τις δεξιότητες γραμματισμού, 
αριθμητισμού και ψηφιακών τεχνολογιών, 
καθώς και τις βασικές διαπροσωπικές 
δεξιότητες ενηλίκων με χαμηλή/ά 
ειδίκευση/επαγγελματικά προσόντα, οι οποίες 

είναι απαραίτητες σε δραστηριότητες 
εθελοντισμού, διότι μπορούν να ενισχύσουν 
την αυτοπεποίθηση, τα κίνητρά τους και 
ενδεχομένως την απασχολησιμότητά τους. 

 Να δώσει τη δυνατότητα σε ενήλικες με 

χαμηλή/ά ειδίκευση/επαγγελματικά προσόντα 
να εντοπίζουν ευκαιρίες εθελοντισμού σε 
τοπικό επίπεδο που ταιριάζουν με τις 
δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους, καθώς 
και να διευκολύνει τους παρόχους κοινωνικών 

υπηρεσιών (τοπικές αρχές και ΜΚΟ/ΟΚΠ) να 
οργανώνουν με δομημένο τρόπο τις 
εθελοντικές δραστηριότητές τους, ώστε να 
αντιστοιχίζουν κατάλληλα τις δεξιότητες των εν 
δυνάμει εθελοντών με τις πρακτικές τους 
ανάγκες. 

 Να δημιουργήσει και να διευρύνει μία ομάδα 
καταρτισμένων εθελοντών για τις τοπικές 
αρχές και τις ΜΚΟ/ΟΠΣ που παρέχουν 
υπηρεσίες αρωγής για την τοπική κοινότητα. 

 Να αυξήσει τις προσλήψεις και να βελτιώσει τη 

διατήρηση ενηλίκων εθελοντών σε δράσεις 
που προωθούν την κοινωνική ευημερία. 

 Να αναβαθμίσει την ποιότητα των εθελοντικών 
δράσεων κοινωνικής ευημερίας μέσω της 
ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των τοπικών 
αρχών και της κοινωνίας των πολιτών. 

 Να στηρίξει όλους τους φορείς του δημόσιου 
και του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν 
υπηρεσίες ευημερίας στις τοπικές κοινότητες 
στην αναζήτηση, εύρεση, αξιολόγηση και 

αξιοποίηση εθελοντών.  
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Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Ανάπτυξης 

Ικανοτήτων Ενηλίκων Εθελοντών για Συμμετοχή 
σε Δράσεις Τοπικής Κοινωνικής Ευημερίας 

Ένας από τους κύριους στόχους του έργου είναι ο 
σχεδιασμός και η πιλοτική δοκιμή ενός οδηγού 
μεθοδολογίας, ο οποίος θα περιγράφει όλα τα 
επιμέρους στάδια για την ποιοτική ένταξη των 
εθελοντών σε οργανώσεις κοινωφελούς 
χαρακτήρα. 

Επομένως, η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να 
αποτελέσει έναν οδηγό-πρότυπο για την επιλογή, 

την ενίσχυση, τη διαχείριση και την πρακτική 
άσκηση των εθελοντών που θα συμμετάσχουν σε 
αυτό το έργο, αλλά και, γενικά, να στηρίξει το έργο 
όλων των οργανισμών στον ευρύτερο κοινωνικό 
τομέα που επιθυμούν να συμπεριλάβουν 
διαφορετικές ομάδες εθελοντών στις υπηρεσίες 
τους.  

 

Εταίροι & χώρες υλοποίησης του έργου  

 PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO SRL (LP) – 

Ιταλία 

 FONDAZIONE CARITAS LIVORNO ONLUS - Ιταλία 

 ΚΜΟΠ (Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και 

Καινοτομίας) -  Ελλάδα 

 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - Κύπρος 

 CARDET (Κέντρο Προώθησης της Έρευνας και 

της Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία) 

- Κύπρος 

 NOVEL GROUP SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE - Λουξεμβούργο 
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Η συμβολή του εθελοντισμού στην 

οικονομική και κοινωνική συνοχή 

Ο εθελοντισμός είναι δημιουργός ανθρώπινου και 
κοινωνικού κεφαλαίου. Είναι ένα όχημα για την 
ένταξη και την απασχόληση και βασικός 
παράγοντας για τη βελτίωση της κοινωνικής 
συνοχής. Κατά κύριο λόγο, ο εθελοντισμός 
μετουσιώνει σε δράση τις θεμελιώδεις αξίες 
(δικαιοσύνη, αλληλεγγύη, συμπερίληψη και 
συμμετοχή του πολίτη στα κοινά) στις οποίες 

στηρίζεται η Ευρώπη. Οι εθελοντές συμβάλλουν 
στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής κοινωνίας, ενώ 
όσοι εργάζονται εκτός των χωρών καταγωγής τους 
συμβάλλουν ενεργά στην οικοδόμηση της 
Ευρώπης των πολιτών. Πράγματι, οι δράσεις 
εθελοντισμού συνδέονται άρρητα με πολλούς 
τομείς πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης – όπως 
η δια βίου μάθηση, η αγροτική ανάπτυξη και ο 
αθλητισμός – και προσθέτουν μία πολύτιμη 
διάσταση στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

Επιπλέον, ο εθελοντισμός συμβάλλει στην 
ανάπτυξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 1  και 
ιδίως στην εκπλήρωση του στόχου της ΕΕ για 
ποσοστό απασχόλησης 75% έως το 2020, 
βοηθώντας τους ανθρώπους να μάθουν νέες 
δεξιότητες και να προσαρμοστούν στις αλλαγές 
στην εργασία, ώστε να μπορούν να συνεισφέρουν 
έως και 5% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος 2 . Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε 
καιρούς οικονομικής δυσχέρειας και λιτότητας.  

Η αλληλεγγύη αυξάνεται επίσης μέσω του 
εθελοντισμού, όταν οι άνθρωποι μαθαίνουν πώς 
να προσαρμόζονται στις τεχνολογικές αλλαγές, 
την παγκοσμιοποίηση και τη γήρανση του 
πληθυσμού. Ο εθελοντισμός συμβάλλει άμεσα 

                                                           
 

1 Communication from the Commission. Europe 2020: A strategy for 
smart, sustainable and inclusive growth, COM (2010) 2020 final of 3 
March 2010. 
2  "Measuring Civil Society and Volunteering" (Johns Hopkins 
University 2007. 
3  Cf. S. Hossenfelder, On the problem of measuring happiness, 
(February 3, 2011). ∆ιαθέσιµο στο SSRN: 

στην επίτευξη βασικών στόχων των πολιτικών της 

ΕΕ, όπως η κοινωνική ενσωμάτωση, η 
απασχόληση, η εκπαίδευση, η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων και η ενίσχυση της ιδιότητας του 
πολίτη. Νέοι δείκτες που μετρούν την κοινωνική 
συνοχή ή την ευτυχία, τη διασύνδεση, την 
ενεργητικότητα και την ευημερία των εθελοντών 
επιβεβαιώνουν τη θετική επίδραση του 
εθελοντισμού 3 . Αυτό ισχύει και για τον 
εθελοντισμό σε τομείς έντασης της γνώσης, όπως 
η εκπαίδευση και η έρευνα, 
συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς 

συνεργασίας. Η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε θέματα εθελοντισμού αποφέρει απτά 
οφέλη. Αυτά γίνονται με τη σειρά τους πιο 
αισθητά στην προώθηση του διασυνοριακού 
εθελοντισμού και στην κινητικότητα των 
εθελοντών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικότερα, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει 
καταλυτικό ρόλο στη χάραξη πολιτικής για τον 
εθελοντισμό τα επόμενα χρόνια, η οποία, 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, θα 

συντελεστεί σε επίπεδο κρατών μελών σε 
συνάρτηση με τις εθνικές προτεραιότητες και τους 
ευρύτερους στρατηγικούς στόχους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσεχή δεκαετία. 

 

Η κατάσταση του εθελοντισμού στην ΕΕ 

Κάθε χώρα χρησιμοποιεί για τον εθελοντισμό 
διαφορετικές έννοιες, ορισμούς και παραδόσεις. 
Ο εθελοντισμός ορίζεται ως κάθε µορφή 

εθελοντικής δραστηριότητας, είτε επίσηµη είτε 
ανεπίσηµη. Οι εθελοντές ενεργούν αυτοβούλως, 
σύµφωνα µε τις δικές τους επιλογές και τα δικά 
τους κίνητρα, χωρίς να επιδιώκουν οικονοµικό 
όφελος.  

http://ssrn.com/abstract=1754423 που αναφέρεται επίσης στην 
έρευνα της διεθνούς επιτροπής για τη µέτρηση των οικονοµικών 
επιδόσεων και της κοινωνικής προόδου, η οποία δηµιουργήθηκε 
από τον Γάλλο πρόεδρο το 2008, καθώς και στην πρόσφατη 
προσέγγιση της βρετανικής στατιστικής υπηρεσίας να µετρηθεί η 

ευηµερία των ανθρώπων. 
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Σύμφωνα με το Λεξικό Microsoft Encarta (2006), 

εθελοντής είναι «ένα άτομο που εργάζεται χωρίς 

να αποβλέπει σε ίδιον όφελος· ένα άτομο που 

εργάζεται χωρίς αμοιβή». Πέραν αυτού, 

αναφέρεται σε «ένα άτομο που ενεργεί χωρίς 

νομική υποχρέωση, που συμμετέχει δηλαδή σε 

κάτι που δεν είναι νομικά υποχρεωμένο να 

συμμετάσχει και δεν αναμένει να πληρωθεί».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Από μία άλλη οπτική γωνία, ο εθελοντής είναι ένα 

άτομο που προσφέρεται να κάνει φιλανθρωπική 

ή κοινωφελή εργασία χωρίς να αναμένει καμία 

ανταμοιβή μέσω της πληρωμής ή της 

αποζημίωσης για την υπηρεσία ή τις υπηρεσίες 

που παρείχε, διότι το πράττει αυτόβουλα και όχι 

λόγω νομικής υποχρέωσης ή εξαναγκασμού. 

Ο εθελοντισμός είναι μία πρακτική που 

ακολουθείται σε πολλούς τομείς. Από την παροχή 

ιατρικής περίθαλψης και την ανάληψη δράσης για 

το κλίμα έως την παροχή τεχνικής βοήθειας και 

την παρακολούθηση της ανοικοδόμησης μετά από 

καταστροφές, εκτιμάται ότι ένα δισεκατομμύριο 

άνθρωποι εργάζονται εθελοντικά σε παγκόσμιο 

επίπεδο για την προώθηση των Στόχων Βιώσιμης 

Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Ο εθελοντισμός είναι 

ουσιαστικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι οι 

παγκόσμιες προσπάθειες βιώσιμης ανάπτυξης 

ανήκουν σε όλους τους ανθρώπους, 

πραγματοποιούνται από όλους τους ανθρώπους 

και για όλους τους ανθρώπους. 

Ακόμη, ο εθελοντισμός έχει σημαντικό αντίκτυπο 

και υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα. Ο 

διασυνοριακός εθελοντισμός παρέχει αξιόλογες 

δυνατότητες στον τοµέα της εκπαίδευσης, της 

απασχόλησης και της ιδιότητας του πολίτη. 

Παράλληλα, μπορεί να βελτιώσει την 

αλληλοκατανόηση και να συμβάλει στην 

ανάπτυξη μίας πιο αρραγούς ευρωπαϊκής 

ταυτότητας. 

Η Ατζέντα 2030 αναγνωρίζει τους ζωτικούς ρόλους 

που διαδραματίζουν οι εθελοντές παντού. Μετά 

την έναρξη της εφαρμογής της το 2015, η Γενική 

Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΗΕ) ενέκρινε 

Σχέδιο Δράσης που ανέπτυξαν τα κράτη μέλη των 

Ηνωμένων Εθνών μέσω ψηφισμάτων της ΓΣΗΕ με 

σκοπό να βοηθήσει τους φορείς εθελοντισμού να 

ενισχύσουν την αναγνώριση και την ενσωμάτωση 

του εθελοντισμού στους Στόχους Βιώσιμης 

Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Μέσω των συντονισμένων 

προσπαθειών των εθελοντών, των κυβερνήσεων, 

της κοινωνίας των πολιτών, του ιδιωτικού τομέα 

και των Ηνωμένων Εθνών, το Σχέδιο 

Δράσης επιδιώκει να ενισχύσει την οικειοποίηση 

του Θεματολογίου του 2030 από τους ανθρώπους, 

να εντάξει και να ενσωματώσει τον εθελοντισμό 

στις εθνικές στρατηγικές και πολιτικές και να 

μετρήσει καλύτερα τον αντίκτυπο των εθελοντών. 

Σύμφωνα με μία ανάλυση εθνικών ερευνών και 

εκθέσεων για τον εθελοντισμό που εντοπίστηκαν 

από τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς στα 

κράτη μέλη, υπάρχουν περίπου 92 έως 94 

εκατομμύρια ενήλικες που συμμετέχουν σε 

Ο εθελοντισμός είναι ένα ταξίδι 

αλληλεγγύης και ένας τρόπος 

για τους πολίτες και τις 

οργανώσεις να εντοπίσουν και 

να ικανοποιήσουν τις 

ανθρώπινες, κοινωνικές ή 

περιβαλλοντικές ανάγκες και 

ανησυχίες. 

 

Αν οι εθελοντές αποκτούν ή 

αναβαθμίζουν δεξιότητες που είναι 

αναγκαίες στον χώρο εργασίας μέσω 

εθελοντικών δράσεων, οι δεξιότητες 

αυτές ενδέχεται να τους καταστήσουν πιο 

ελκυστικούς και παραγωγικούς για τους 

εργοδότες και να αυξήσουν τις 

πιθανότητές τους να προσληφθούν. 
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δράσεις εθελοντισμού στην ΕΕ4. Αυτό με τη σειρά 

του συνεπάγεται ότι περίπου το 22% έως 23% των 

Ευρωπαίων ηλικίας άνω των 15 ετών ασχολούνται 

με την εθελοντική εργασία. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι οι εθνικές έρευνες δείχνουν χαμηλότερα 

επίπεδα εθελοντισμού σε σύγκριση με ορισμένες 

από τις βασικές ευρωπαϊκές ή διεθνείς έρευνες. 

Ανεξάρτητα από τον παραπάνω συνολικό αριθμό, 

η συμμετοχή των ανθρώπων στον εθελοντισμό 

ποικίλλει σημαντικά σε ολόκληρη την ΕΕ. Σε πολλά 

κράτη μέλη της ΕΕ, οι ενήλικες ηλικίας 30-50 ετών 

θεωρούνται ως οι πιο δραστήριοι στον 

εθελοντισμό, αν και ο αριθμός των νεότερων και 

των ηλικιωμένων εθελοντών παρουσιάζει ανοδική 

τάση σε ολόκληρη την ΕΕ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

4  VOLUNTEERING IN THE EUROPEAN UNION Educational, Audiovisual & 

Culture Executive Agency (EAC-EA) Directorate General Education and 
Culture (DG EAC), 17 February 2010 

Πόσο διαδεδομένος είναι ο εθελοντισμός; 

 

 Ευρωβαρόμετρο 2010: 1 στους 10 ενήλικες ασχολούνται 

με τον εθελοντισμό (= έως 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι) 

 Ωστόσο, υπάρχει διαφορά στα ποσοστά συμμετοχής σε 

εθελοντικές δράσεις: 

- > 50 % των ενηλίκων παρέχουν εθελοντικές υπηρεσίες 

στην Ολλανδία, τη Σουηδία και τη Δανία. 

- < 20% των ενηλίκων παρέχουν εθελοντικές υπηρεσίες 

στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο 

και τη Λιθουανία. 

 Πιο δραστήριοι: ενήλικες ηλικίας μεταξύ 30 και 50 

ετών. 

 Παρατηρείται αύξηση του αριθμού των νεότερων και 

των ηλικιωμένων εθελοντών.   

 

Υπάρχουν σαφείς διαφορές στο επίπεδο 

εθελοντικής δραστηριότητας μεταξύ των κρατών 

μελών. Αν και ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν 

μακρά παράδοση στον τομέα του εθελοντισμού 

και εξαιρετικά αναπτυγμένους εθελοντικούς 

τομείς, σε άλλα ο τομέας του εθελοντισμού 

βρίσκεται ακόµη στα πρώτα στάδια ανάπτυξης ή 

δεν αναπτύσσεται επαρκώς. Οι εθνικές μελέτες 

για τον εθελοντισμό δείχνουν ότι το επίπεδο του 

εθελοντισμού είναι5:  

 

 Πολύ υψηλό στην Αυστρία, την Ολλανδία, τη 

Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς 
πάνω από το 40% των ενηλίκων στις χώρες 

αυτές συμμετέχουν στην υλοποίηση 
εθελοντικών δράσεων.  

 

 Υψηλό στη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία 

και το Λουξεμβούργο, όπου το 30%-39% των 
ενηλίκων αναπτύσσουν εθελοντική 
δραστηριότητα. 

 
5 Βλ. παραπάνω. 

Ο εθελοντισμός είναι ένα ισχυρό μέσο 

για να συμμετάσχουν οι άνθρωποι 

στην υλοποίηση του Θεματολογίου 

για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030 

και ενός περιβαλλοντικά βιώσιμου, 

ειρηνικού κόσμου, απαλλαγμένου από 

τη φτώχεια, την πείνα και την 

ανισότητα, όπου κανείς δεν μένει 

πίσω.  
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 Μεσαίο προς υψηλό στην Εσθονία, τη Γαλλία 

και τη Λετονία, όπου το 20%-29% των ενηλίκων 
ασχολείται με εθελοντικές δραστηριότητες. 

 

 Σχετικά χαμηλό στο Βέλγιο, την Κύπρο, την 

Τσεχική Δημοκρατία, την Ιρλανδία, τη Μάλτα, 
την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, τη 
Ρουμανία, τη Σλοβενία και την Ισπανία, καθώς 
το 10%-19% των ενηλίκων ασκούν εθελοντική 
δραστηριότητα. 

 

 Χαμηλό στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την 
Ιταλία και τη Λιθουανία, όπου λιγότερο από το 
10% των ενηλίκων συμμετέχουν σε εθελοντικές 
δράσεις. 

 

Ο εθελοντισμός εμφανίζεται εντονότερα στον 

χώρο του αθλητισμού, ενώ ακολουθούν οι τομείς 

της κοινωνικής φροντίδας, της ευημερίας και της 

υγείας. Άλλοι τομείς είναι η δικαιοσύνη, ο 

πολιτισμός, η εκπαίδευση, η νεολαία, το 

περιβάλλον και οι κλιματικές δράσεις, η 

προστασία των καταναλωτών, η ανθρωπιστική 

βοήθεια, η αναπτυξιακή πολιτική και η ισότητα 

ευκαιριών6. 

 

Πώς μπορεί ο εθελοντισμός να μειώσει τον κοινωνικό 
αποκλεισμό;  

Όπου είχαν ξεπεραστεί τα εμπόδια συμμετοχής σε 
εθελοντικές δράσεις, τα άτομα επωφελούνταν σημαντικά 
από τις εθελοντικές υπηρεσίες που προσέφεραν. Μέσω του 
εθελοντισμού, εξετάστηκαν διάφορες πτυχές του 
κοινωνικού αποκλεισμού: 

 Ο εθελοντισμός βοηθούσε στην καταπολέμηση των 
συναισθημάτων προσωπικής απομόνωσης, τα οποία 
μπορούν να οδηγήσουν ορισμένους ανθρώπους στον 
κοινωνικό αποκλεισμό. 

                                                           
 

6  Communication on EU Policies and Volunteering: Recognising and 

Promoting Crossborder Voluntary Activities in the EU, EUROPEAN 
COMMISSION, Brussels, 20.9.2011 COM(2011) 568 final 
7 https://ec.europa.eu/citizenship/european-year-of-

volunteering/index_en.htm 

 Ο εθελοντισμός ενδυνάμωνε τους εθελοντές, καθώς 
τόνωνε την αυτοπεποίθησή τους και τους εφοδίαζε με τις 
δεξιότητες που είχαν ανάγκη προκειμένου να αλλάξουν 
το περιβάλλον που ζούσαν και τον εαυτό τους. 

  Η συμμετοχή και η συνεισφορά στην κοινωνία μέσω του 
εθελοντισμού ενίσχυε την αίσθηση αυτοεκτίμησης των 
ανθρώπων. 

 Οι άνθρωποι απέκτησαν μία σειρά από τεχνικές 
(επαγγελματικές) και κοινωνικές (διαπροσωπικές) 
δεξιότητες μέσω των εθελοντικών δράσεων στις οποίες 
συμμετείχαν. 

 Ο εθελοντισμός παρείχε σε ορισμένα άτομα μία 
ευκαιρία για απασχόληση, ενώ σε άλλους μία 
εναλλακτική λύση στην απασχόληση.  

 Ο εθελοντισμός, παρέχοντας υπηρεσίες, κυρίως σε 
κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες, αμφισβητώντας 
στερεότυπα και φέρνοντας σε επαφή ανθρώπους από 
διάφορες χώρες, είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο στις 
ενδείξεις και τις αιτίες του κοινωνικού αποκλεισμού. 

 

Πηγή:  Volunteering for All? Exploring the link between volunteering and 
social exclusion, Institute for Volunteering Research https://www.iriv-
vaeb.net/fichiers/Ressources%20Europe/Volunteering%20and%20social%2
0exclusion-%20UK%202005.pdf 

  

 

Προκλήσεις για τον εθελοντισμό  

Σύμφωνα με τη μελέτη οκτώ εκβιομηχανισμένων 
χωρών που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο Johns 
Hopkins και την εμπειρία του Ευρωπαϊκού Έτους 
Εθελοντισμού 20117 , τα πιθανά εμπόδια για τον 
εθελοντισμό είναι τα εξής8:  

 Έλλειψη σαφούς νομικού πλαισίου: Σχεδόν 
ένα στα πέντε κράτη μέλη δεν διαθέτει σαφές 
νομικό πλαίσιο και συγκεκριμένους κανόνες 
για το σώμα των εθελοντών και τον 
εθελοντισμό γενικότερα. 
 

 Έλλειψη εθνικών στρατηγικών για την 
προώθηση εθελοντικών δραστηριοτήτων: Η 
κατάρτιση εθνικών στρατηγικών εθελοντισμού 
είναι απαραίτητη προκειμένου να καλυφθούν 
ζητήματα, όπως η επιμόρφωση, τα επιδόματα 

8  Communication on EU Policies and Volunteering: Recognising and 

Promoting Crossborder Voluntary Activities in the EU, EUROPEAN 
COMMISSION, Brussels, 20.9.2011 COM(2011) 568 final 

https://ec.europa.eu/citizenship/european-year-of-volunteering/index_en.htm
https://ec.europa.eu/citizenship/european-year-of-volunteering/index_en.htm
https://www.iriv-vaeb.net/fichiers/Ressources%20Europe/Volunteering%20and%20social%20exclusion-%20UK%202005.pdf
https://www.iriv-vaeb.net/fichiers/Ressources%20Europe/Volunteering%20and%20social%20exclusion-%20UK%202005.pdf
https://www.iriv-vaeb.net/fichiers/Ressources%20Europe/Volunteering%20and%20social%20exclusion-%20UK%202005.pdf


 The Capacity Development Methodology of Adult Volunteering for Local Social Welfare Guide  

8 
 

αδείας, η κοινωνική ασφάλιση, τα δικαιώματα 
σε επιδόματα ανεργίας για διασυνοριακές 
δραστηριότητες εθελοντισμού, η στέγαση και 
οι επιστροφές χρημάτων για προσωπικές 
δαπάνες. 

 

 Οικονομικοί περιορισμοί: Ο εθελοντισμός, 
παρόλο που παρέχεται δωρεάν, δεν σημαίνει 
ότι είναι απαλλαγμένος από δαπάνες. Οι 
οργανισμοί που στηρίζονται στην εθελοντική 
δραστηριότητα αντιμετωπίζουν συχνά έλλειψη 
βιώσιμης χρηματοδότησης, ενώ ο 
ανταγωνισμός για τα διαθέσιμα κονδύλια είναι 
σκληρός.  

 

 Αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και 
ζήτησης: Η αυξανόμενη τάση να καταστεί πιο 
επαγγελματικός ο τομέας του εθελοντισμού 
προκαλεί αναντιστοιχία μεταξύ των αναγκών 
των εθελοντικών οργανώσεων και των 
προσδοκιών των νέων εθελοντών. Οι εθελοντές 
είναι διαθέσιμοι για βραχυπρόθεσμα έργα, 
ενώ οι εν λόγω οργανώσεις χρειάζονται 
ανθρώπους για να προβούν σε 
μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις. 
 

 Έλλειψη αναγνώρισης: Οι δεξιότητες που 
αποκτώνται μέσω δράσεων εθελοντισμού δεν 
αναγνωρίζονται ή δεν αναγνωρίζονται 
επαρκώς.  

 
 

 Φορολογικά εμπόδια: Τα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν διαφορετική φορολογική 
μεταχείριση στο/στα εισόδημα/επιδόματα των 
εθελοντών και στην επιστροφή των κρατήσεων 
που επιβάλλονται κατά τη διάρκεια της 
υπηρεσίας τους. Κατά συνέπεια, οι εθελοντές 
ενδέχεται να αντιμετωπίζουν φορολογικά 
εμπόδια κάθε φορά που δραστηριοποιούνται 
σε διασυνοριακό επίπεδο.  
 

 Ανεπαρκή στοιχεία: Η ύπαρξη όσο το δυνατόν 
καλύτερων συγκρίσιμων δεδομένων για τον 
εθελοντισμό στα κράτη μέλη μπορεί να 

συμβάλει στον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών 
και στη βελτίωση της χάραξης πολιτικής.  

Αξίες του εθελοντισμού 

 Για τους οργανισμούς: Οι εθελοντές υλοποιούν 
δραστηριότητες με «ανθρώπινο πρόσωπο». Ο 
εθελοντισμός παρέχει τη δυνατότητα στους 
οργανισμούς να επεκτείνουν τις υπηρεσίες τους. 

 Για τους εθελοντές: Τους δημιουργεί το αίσθημα ότι 
είναι περιζήτητοι, ότι τους εκτιμούν και ότι είναι 
χρήσιμοι στην κοινωνία. Αναπτύσσουν νέες δεξιότητες 
και έρχονται σε επαφή με άλλους ανθρώπους κλπ. 

 Για τους ωφελούμενους: Η επικοινωνία στηρίζεται στη 
δέσμευση, τη συμμετοχή και τις κοινές αξίες. 

 Για την κοινωνία: Έχει δεσμευτικό χαρακτήρα απέναντι 
στην κοινωνία και λειτουργεί ως καταλύτης για την 
κοινωνική ένταξη. Ο εθελοντισμός μετουσιώνει σε 
δράση τις θεμελιώδεις αξίες της δικαιοσύνης, της 
αλληλεγγύης, της συμπερίληψης και της ιθαγένειας. 

 Για τον κερδοσκοπικό τομέα: Προσφέρει τη δυνατότητα 
ανακάλυψης, διεύρυνσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, 
στάσεων και ικανοτήτων που απαιτούνται στον χώρο 
εργασίας. 
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Εθελοντισμός: ένας γόνιμος 

τρόπος για την απασχόληση και 

την κοινωνική ένταξη  

 

Με βάση τη βιβλιογραφία, ο εθελοντισμός μπορεί 
να αποτελέσει ένα φωτεινό μονοπάτι προς την 
απασχόληση μέσω της ενίσχυσης του κοινωνικού 
και του ανθρώπινου κεφαλαίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το κοινωνικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται από τον P. 
Bourdieu9, είναι «το σύνολο των εν ενεργεία ή των 
εν δυνάμει πόρων που συνδέονται με την κατοχή 
ενός δικτύου μόνιμων σχέσεων αλληλογνωριμίας 
και αλληλοαναγνώρισης, οι οποίες είναι 
περισσότερο ή λιγότερο θεσμοθετημένες». Όπως 
αναφέρει «μέσω του κοινωνικού κεφαλαίου, οι 
φορείς μπορούν να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση 
σε οικονομικούς πόρους (π.χ. επιδοτούμενα 
δάνεια, επενδυτικές συμβουλές, 
προστατευόμενες αγορές)». 

 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Bourdieu, το 
κοινωνικό κεφάλαιο αποτελείται από δύο μέρη: 
την ατομική πρόσβαση σε πόρους που κατέχουν οι 
συνεργάτες, καθώς και το ποσό και την ποιότητα 
αυτών των πόρων. Αυτό που βοήθα στο να 
αναλάβει κάποιος μία δουλειά δεν είναι μόνο οι 
κοινωνικές σχέσεις, αλλά οι πόροι που συνδέονται 
με αυτές τις σχέσεις. Τα άτομα που δεν εργάζονται 

                                                           
 

9  Pierre Bourdieu, Γάλλος κοινωνιολόγος, ανθρωπολόγος & φιλόσοφος 
(1930 – 2002) 

ενδέχεται να ανήκουν σε ένα κοινωνικό δίκτυο, 

αλλά το δίκτυο αυτό ίσως να μην μπορεί να 
παράσχει τη δυνατότητα απασχόλησης. 
  

Όπως διευκρινίζει ο Α. Portes10 σε εργασία του για 
το κοινωνικό κεφάλαιο, «τα κοινωνικά δίκτυα δεν 
είναι ένα φυσικό δεδομένο και πρέπει να 
δημιουργηθούν μέσω επενδυτικών στρατηγικών 
προσανατολισμένων στη θεσμοθέτηση των 
σχέσεων της ομάδας, οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως αξιόπιστη πηγή άλλων 

οφελών». Αυτό συνεπάγεται για τα άτομα των 
οποίων το δίκτυο δεν μπορεί να προσφέρει 
ευκαιρίες απασχόλησης ότι μπορούν να αυξήσουν 
ενεργά τις ευκαιρίες τους επενδύοντας σε 
πρόσθετο κοινωνικό κεφάλαιο. 

 

 

Το Κοινωνικό και το Ανθρώπινο Κεφάλαιο ως Μηχανισμοί Εθελοντισμού 

στην Πορεία προς την Απασχόληση 

 
Πηγή: Volunteering as a Pathway to Employment: Does Volunteering 
Increase Odds of Finding a Job for the Out of Work?- Corporation for National 
and Community Service, Office of Research and Evaluation Washington, DC, 
June 2013 

10 Alejandro Portes, Κουβανοαμερικανός κοινωνιολόγος (1944-) 

Ο εθελοντισμός είναι δημιουργός 

ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου.  

 

Είναι ένα όχημα για την ένταξη και την 

απασχόληση και βασικός παράγοντας για 

τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anthropology
https://en.wikipedia.org/wiki/Cuban-American
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Πιο συγκεκριμένα, το ανθρώπινο κεφάλαιο 
αποτελείται από επενδύσεις στην εκπαίδευση, 
δεξιότητες και επιμόρφωση που έχουν μετρήσιμη 
οικονομική απόδοση ή απόδοση των επενδύσεων. 
Η απόδοση αυτή συνήθως συσσωρεύεται με τη 
μορφή αυξημένων αποδοχών, αν και εύλογα 
γίνεται κατανοητό ότι επιφέρει θετικά 
αποτελέσματα στην αγορά εργασίας. 

Σε πολλές σημαντικές μελέτες που συνδέουν τη 
συσσώρευση ανθρώπινου κεφαλαίου με τον 

εθελοντισμό (Schram & Dunsing, 1981; Clofelter, 
1985; Day & Devlin, 1998; Mueller, 1975; Menchik 
& Weisbrod, 1987) επισημαίνεται ότι η 
εθελοντική εργασία «μπορεί να αυξήσει τις 
αποδοχές ενός ατόμου στο μέλλον μέσω της 
απόκτησης εργασιακής πείρας και της 
δημιουργίας ενδεχομένως πολύτιμων επαφών». 
Αν οι εθελοντές αποκτούν ή επικαιροποιούν 
δεξιότητες που είναι απαραίτητες στον χώρο 
εργασίας μέσω εθελοντικών δραστηριοτήτων, οι 

εν λόγω δεξιότητες μπορούν να τους καταστήσουν 
πιο ελκυστικούς και παραγωγικούς για τους 
εργοδότες και συγχρόνως να αυξήσουν τις 
πιθανότητές τους να προσληφθούν. 

Εκτός από αυτό, η ενασχόληση ενός ατόμου με τον 
εθελοντισμό μπορεί αφενός να μεταδώσει το 
μήνυμα στους εργοδότες ότι διαθέτει κίνητρα 
παραγωγικότητας και αφετέρου να του 

προσδώσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κατά 
την αναζήτηση εργασίας. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

11 Volunteering as a Pathway to Employment: Does Volunteering Increase 

Odds of Finding a Job for the Out of Work?, Corporation for National and 
Community Service, Office of Research and Evaluation Washington, DC, June 

 

Ο εθελοντισμός ενθαρρύνει την ενίσχυση των 
πλέον ευάλωτων ομάδων 

Ο εθελοντισμός δεν μπορεί να επηρεάσει όλα τα 
άτομα εξίσου ή με τους ίδιους τρόπους. Τα άτομα 
που δεν διαθέτουν το είδος του κοινωνικού 
κεφαλαίου που μπορεί να οδηγήσει σε ευκαιρίες 
απασχόλησης μπορεί να λάβουν μεγαλύτερη 
«ώθηση» στις προοπτικές απασχόλησής τους 
λόγω του εθελοντισμού σε σχέση με άτομα με 
ισχυρό κοινωνικό κεφάλαιο που έχουν λίγα να 

κερδίσουν από την αυξημένη πρόσβαση στα ίδια 
δίκτυα.  

Τα άτομα με χαμηλά επίπεδα ανθρώπινου 
κεφαλαίου, όπως το χαμηλότερο επίπεδο 
εκπαίδευσης και η μικρότερη επαγγελματική 
πείρα, μπορούν να επωφεληθούν περισσότερο 
από τις ατομικές δεξιότητες που βελτιώνουν 
έναντι εκείνων που διαθέτουν υψηλότερα 
επίπεδα ανθρώπινου κεφαλαίου.  

Έρευνες δείχνουν ότι οι εθελοντές είναι πιο 

πιθανό: (α) να βρίσκονται σε ανώτερη 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση 
(συμπεριλαμβανομένου του υψηλότερου 
εισοδήματος, του ανώτερου επιπέδου 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής αναγνώρισης), 
(β) να έχουν εκτεταμένα κοινωνικά δίκτυα και (γ) 
να είναι παντρεμένοι και να έχουν παιδιά, 

χαρακτηριστικά που επίσης συσχετίζονται σε 
μεγάλο βαθμό με θετικά αποτελέσματα στην 
αγορά εργασίας (Wilson, 2000; Wilson & Musick, 

1997)11. 

 

Ο ρόλος του εθελοντισμού στην κοινωνική 
ένταξη ομάδων και ατόμων 

Πρόσφατες έρευνες αναφέρουν ότι η συμμετοχή 
στην «ενεργό εθελοντική εργασία συσχετίζεται με 
τα επίπεδα εκπαίδευσης, την οικογενειακή (ή 
οικονομική) κατάσταση και το εισόδημα του 

2013, 
https://www.nationalservice.gov/sites/default/files/upload/employment_r
esearch_report.pdf 

Οι ομάδες που είναι πιθανότερο να 
επωφεληθούν από τον εθελοντισμό (με 

χαμηλά επίπεδα κοινωνικού και 
ανθρώπινου κεφαλαίου) μπορεί να μην 

είναι οι ίδιες με εκείνες που είναι 
πιθανότερο να προσφέρουν εθελοντικά. 

 

https://www.nationalservice.gov/sites/default/files/upload/employment_research_report.pdf
https://www.nationalservice.gov/sites/default/files/upload/employment_research_report.pdf
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νοικοκυριού. Κατά συνέπεια, οι προσωπικοί πόροι 

έχουν ισχυρό αντίκτυπο στον εθελοντισμό...»12. 

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Έρευνας Εθελοντισμού, 
ο κοινωνικός αποκλεισμός επηρεάζεται από 
πολλούς παράγοντες, που περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων, τη φτώχεια και το εισόδημα, την 
ανεργία, τη στέγαση και το περιβάλλον, την 
αναπηρία και τις χρόνιες ασθένειες, την 
εγκληματικότητα και τις διακρίσεις. Άλλοι 
παράγοντες που καθιστούν τα άτομα πιο ευάλωτα 
μπορεί να είναι η ηλικία, η εκπαίδευση, το 

επίπεδο γραμματισμού, η κακή υγεία και η 
απομόνωση. Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν 
ότι «η βασική αιτία του κοινωνικού αποκλεισμού 
είναι, στην πραγματικότητα, η ανισότητα: οι 
ανισότητες δύναμης, αναγνώρισης και πόρων που 
είναι τουλάχιστον εν μέρει συνάρτηση του φύλου, 
της φυλής, της αναπηρίας και της κοινωνικής 
τάξης ενός ατόμου. Πρόκειται για μία δυναμική 
διαδικασία που δίνει έμφαση στις σχέσεις – 
ανεπαρκής κοινωνική συμμετοχή, έλλειψη 
κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και έλλειψη 

ισχύος».  

Στους ευάλωτους ή περιθωριοποιημένους 
πληθυσμούς μπορεί να συμπεριλαμβάνονται 
άτομα που ανήκουν σε μία ή περισσότερες από τις 
ακόλουθες κατηγορίες: νέοι μετανάστες, νέοι, 
ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες/χρόνιες 
παθήσεις (συμπεριλαμβανομένων των ψυχικών 

νοσημάτων), οικονομικά ασθενέστεροι (π.χ. 
άστεγοι, άποροι κλπ.) και τρόφιμοι 
σωφρονιστικών ιδρυμάτων. Όταν οι 

προαναφερθέντες πληθυσμοί αποκλείονται από 
τη συμμετοχή στα κοινά στο πλαίσιο εθελοντικών 
εμπειριών, βρίσκονται σε περαιτέρω μειονεκτική 
θέση από το να μην καρπώνονται τα οφέλη του 
αυξημένου κοινωνικού κεφαλαίου, των 
κοινωνικών δικτύων, των δεξιοτήτων και των 
επαφών. Ένας άλλος τρόπος εννοιολόγησης του 

                                                           
 

12 Determinants of participation in voluntary work: a systematic review 

and meta-analysis of longitudinal cohort studies, BMC Public Health. 2018; 
18: 1213, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6214171/ 
 

κοινωνικού αποκλεισμού είναι μέσω του 

προσδιορισμού διαφορετικών καταστάσεων που 
θέτουν το άτομο σε μειονεκτική θέση.  

Ένα μοντέλο που μας βοηθά να κατανοήσουμε τα 
στοιχεία που είναι απαραίτητα για την κοινωνική 
ένταξη είναι ο Κύκλος του Θάρρους που 
αναπτύχθηκε από τους Brendtro και Brokenleg 
κατά την εργασία τους με νέους που βρίσκονται σε 
κίνδυνο13.  

 

Ο Κύκλος του Θάρρους 

 

 

Σε αυτό το μοντέλο, η ατομική κοινωνική ένταξη 
στηρίζεται στην ισορροπία τεσσάρων βασικών 
στοιχείων: Συμμετοχή, Επιδεξιότητα, Ανεξαρτησία 
και Γενναιοδωρία.  

 Το αίσθημα του ανήκειν συνεπάγεται μία 
υγιή και ουσιαστική σχέση με άλλους 

ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων όχι 
μόνο των μελών της άμεσης οικογένειας ή 
των στενών φίλων, αλλά και γενικότερα 
των ανθρώπων που ανήκουν στην τοπική 
κοινότητα.  

 Η επιδεξιότητα αναφέρεται στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων, δημιουργικότητας και 

13  Understanding The Role of Volunteerism In Creating Social Inclusion, 

Report Prepared For SouthWest Communities Resource Centre September 
2011 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6214171/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6214171/
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ταλέντων του ατόμου που επιτρέπουν την 

πλήρη συμμετοχή του στην κοινωνία.  

 Η ανεξαρτησία παραπέμπει στην 
αυτοπεποίθηση, την ηγετική ικανότητα και 
την υγιή αυτοεκτίμηση. 

 Η γενναιοδωρία σχετίζεται με την 

ενδυνάμωση που βιώνουν οι άνθρωποι, 
όταν αισθάνονται ότι μπορούν να 
συνεισφέρουν σε κάτι και να προσφέρουν 
ό,τι είναι πολύτιμο για τους γύρω τους.  
 

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε από αυτόν τον 
τρόπο εννοιολόγησης του/της κοινωνικού/ής 
αποκλεισμού/ένταξης ότι ο κοινωνικός 
αποκλεισμός δεν είναι μία μόνιμη κατάσταση. Οι 
παράγοντες που συνδέονται με τον κοινωνικό 
αποκλεισμό μπορούν να αντιμετωπιστούν τόσο 
συστηματικά όσο και μεμονωμένα για να 
συμβάλουμε στην αύξηση της ουσιαστικής 
ένταξης όλων των πολιτών.  

Όπως έχει επισημάνει ο Strauss «η δυναμική 

εννοιολόγηση της κοινωνικής ένταξης τονίζει ότι η 
κοινωνική ένταξη ή ο αποκλεισμός πρέπει να 
θεωρείται ως ένα στάδιο της ζωής του ατόμου που 
υπόκειται σε αλλαγές με την πάροδο του χρόνου». 
Κατ' αυτόν τον τρόπο, είναι τόσο ατομικά 
επιθυμητό όσο και ωφέλιμο για την κοινωνία να 
προσπαθήσει να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη.  

 

 

 

 

 

 

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Έρευνας 
Εθελοντισμού «ο εθελοντισμός ανακουφίζει τα 

                                                           
 

14 Volunteering for All? Exploring the link between volunteering and social 

exclusion, Institute for Volunteering Research https://www.iriv-
vaeb.net/fichiers/Ressources%20Europe/Volunteering%20and%20social%2
0exclusion-%20UK%202005.pdf 

συμπτώματα του κοινωνικού αποκλεισμού τόσο 

για τα άτομα όσο και για τις κοινότητες, και 
μάλιστα μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση 
των αιτιών του»14. 

Παράλληλα, οι Musick και Wilson εξήγησαν με 
ποιον τρόπο η έλλειψη κοινωνικού, ανθρώπινου 
και πολιτιστικού κεφαλαίου μεταξύ των κοινωνικά 
αποκλεισμένων πληθυσμών μπορεί να 
δημιουργήσει εμπόδια στον εθελοντισμό. 

Αν και στο παρελθόν η έννοια του εθελοντισμού 
υποδήλωνε αμιγώς ανιδιοτελείς πράξεις και 

αλτρουιστικό ενδιαφέρον, τα τελευταία χρόνια 
έχει γίνει ευρέως αποδεκτό ότι ο εθελοντισμός 
παρέχει πλήθος οφελών για τον ίδιο τον 
εθελοντή ως μεμονωμένο άτομο. Αυτά τα οφέλη 
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα και περιλαμβάνουν 
την εκμάθηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων/ 
δραστηριοτήτων, συναισθηματικά και σωματικά 
οφέλη για την υγεία και την ανάπτυξη σπουδαίων 
κοινωνικών δικτύων. Ορισμένες από τις συνέπειες 
του εθελοντισμού στους εθελοντές 

παρατηρούνται στις δεξιότητες που μαθαίνουν 
μέσω της μη αμειβόμενης συμμετοχής τους. Οι 
δεξιότητες που σχετίζονται με την κοινωνική 
αλληλεπίδραση και ιδίως οι δεξιότητες 
πληροφορικής ή οι τεχνικές δεξιότητες καθώς και 
οι δεξιότητες που σχετίζονται με την εργασία 
μπορούν να αποκτηθούν μέσω του εθελοντισμού. 
Οι δεξιότητες αυτές, με τη σειρά τους, μπορούν να 

βοηθήσουν τους εθελοντές να γίνουν πιο 
απασχολήσιμοι και να ανακαλύψουν νέα 
ενδιαφέροντα ή κατευθύνσεις στη ζωή τους. 

Ωστόσο, «η αποκλειστική εστίαση στην 
απασχολησιμότητα [και τις τεχνικές δεξιότητες] 
δεν κατορθώνει να μας δώσει μία ολοκληρωμένη 
εικόνα των οφελών του εθελοντισμού»15 . 

Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι οι 
εθελοντές μπορούν να αποκομίσουν σωματικά, 
ψυχικά και συναισθηματικά οφέλη για την υγεία 
μέσα από τη συμμετοχή τους σε εθελοντικές 

15 Understanding The Role of  Volunteerism   In Creating Social Inclusion  

Report Prepared For  SouthWest Communities Resource Centre September 
2011 
  

Ένας τρόπος για την ενίσχυση της 

κοινωνικής ένταξης είναι μέσω της αύξησης 

της συνολικής συμμετοχής των πολιτών με 

όχημα τον εθελοντισμό, καθώς και μέσω 

της ένταξης σε κοινοτικές και 

φιλανθρωπικές οργανώσεις. 

https://www.iriv-vaeb.net/fichiers/Ressources%20Europe/Volunteering%20and%20social%20exclusion-%20UK%202005.pdf
https://www.iriv-vaeb.net/fichiers/Ressources%20Europe/Volunteering%20and%20social%20exclusion-%20UK%202005.pdf
https://www.iriv-vaeb.net/fichiers/Ressources%20Europe/Volunteering%20and%20social%20exclusion-%20UK%202005.pdf
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δραστηριότητες16. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά 

τη σωματική υγεία, τα κατά τα άλλα μη δραστήρια 
ή λιγότερο δραστήρια άτομα έχουν την ευκαιρία 
να αυξήσουν την κινητικότητά τους και τη 
συνολική σωματική τους ευεξία συμμετέχοντας σε 
δράσεις εθελοντισμού στο πλαίσιο της τοπικής 
τους κοινότητας.  

Επιπλέον, υπάρχει ένα πλήθος ψυχολογικών 
συνεπειών του εθελοντισμού που αυξάνουν τη 
συνολική ευημερία των εθελοντών. Πολλοί 
εθελοντές θεωρούν ότι ο εθελοντισμός τους 

βοηθά να νιώθουν ότι έχουν έναν σκοπό στη ζωή 
και να βιώνουν έντονα συναισθήματα ως προς το 
νόημα, τη δομή και την κατεύθυνση της ζωής τους. 
Για άλλα άτομα, «το να είσαι εθελοντής σου 
προσφέρει πολλές θετικές εμπειρίες στη ζωή σου: 
ευχαρίστηση, υπερηφάνεια, αυτοσεβασμό, 
αυτοπεποίθηση, ενδυνάμωση, ώστε να γίνεις 
καταλύτης αλλαγών, και απελευθέρωση από το 
άγχος των καθημερινών σου προβλημάτων». 
Σύμφωνα με τον Sherr, «με τον εθελοντισμό, οι 
άνθρωποι μπορούν ακόμη να αναπτύξουν μία 

αίσθηση παραγωγικότητας μέσω της οποίας 
αισθάνονται χρήσιμοι στην κοινωνία με έναν 
τρόπο που υπερβαίνει το επάγγελμα που ασκούν 
[...] ο εθελοντισμός μπορεί να αποτρέψει τους 
ανθρώπους που ασκούν αγχωτικά επαγγέλματα 
από το να πάθουν υπερκόπωση και επίσης να τους 
βοηθήσει να διατηρήσουν μία υγιή στάση ζωής σε 

όλους τους τομείς». Επιπρόσθετα, οι εθελοντές 
επωφελούνται μέσω της δράσης τους καθώς τους 
παρέχονται «ευκαιρίες να εκφράσουν ή να 

επιδείξουν τις πεποιθήσεις τους· να μάθουν νέα 
πράγματα· να αποβάλουν συναισθήματα, όπως η 
ενοχή, η ντροπή και η απομόνωση και να 
ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση και το αίσθημα 
της αποτελεσματικότητάς τους». Αυτές οι 
βελτιώσεις στη σωματική, ψυχική και 
συναισθηματική ευημερία που πηγάζουν από την 
ενασχόληση με τον εθελοντισμό, μπορούν να 
έχουν περαιτέρω θετικό αντίκτυπο στους γενικούς 

                                                           
 

16  THE HEALTH BENEFITS OF VOLUNTEERING, National and Community 

Service, Office of Research and Policy Development 
https://www.nationalservice.gov/pdf/07_0506_hbr.pdf 

καθοριστικούς παράγοντες της υγείας του 

ατόμου. 

Συνεχίζοντας, ο εθελοντισμός αποτελεί μία 
πρώτης τάξεως ευκαιρία για να δημιουργήσουν οι 
εθελοντές κοινωνικά δίκτυα. Η αυξημένη 
κοινωνική δικτύωση συμβάλλει στο συνολικό 
κοινωνικό κεφάλαιο της κοινότητας και συνάμα 
ωφελεί τους εθελοντές σε ατομικό επίπεδο. Η 
δημιουργία κοινωνικών δικτύων από 
μεμονωμένους εθελοντές οδηγεί σε νέες 
ευκαιρίες σταδιοδρομίας, μεγαλύτερη στήριξη και 

ψυχική ανθεκτικότητα αλλά και μειωμένη μοναξιά 
ή απομόνωση. 

Γενικά, «ο εθελοντισμός δίνει την ευκαιρία στους 
ανθρώπους να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους 
και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και γνώσεις, 
αναπτύσσοντας συγχρόνως τις ικανότητες και τη 
δημιουργικότητά τους, ώστε να συμβάλουν στην 
υγεία και την ευρωστία των κοινοτήτων τους». Τα 
οφέλη που αναφέρονται παραπάνω δεν αφορούν 
μόνο τους εθελοντές που ανήκουν σε κοινωνικά 

ενταγμένες ομάδες. Στην πραγματικότητα, τα 
οφέλη αυτά μπορεί να γίνουν αισθητά, σε ακόμη 
μεγαλύτερο βαθμό, σε άτομα που ανήκουν σε 
ευάλωτες ή περιθωριοποιημένες ομάδες.  

Ειδικότερα, αν ανατρέξουμε στο μοντέλο του 
Κύκλου του Θάρρους για να κατανοήσουμε 
καλύτερα τους τρόπους με τους οποίους μπορεί 
να ενισχυθεί η κοινωνική ένταξη, ένας σημαντικός 

παράγοντας είναι η ευκαιρία να εκφράσουμε 
γενναιοδωρία προς τους άλλους.  

 

 

 

 

 

 

https://www.nationalservice.gov/pdf/07_0506_hbr.pdf
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Συγκεντρωτικός πίνακας των συνεπειών του εθελοντισμού 

 

 

 

 Φυσικό 

Κεφάλαιο  

Ανθρώπινο 

Κεφάλαιο 

Οικονομικό 

Κεφάλαιο 

Κοινωνικό 

Κεφάλαιο  

Πολιτισμικό 

Κεφάλαιο  

 

Εθελοντές  Aπτά οφέλη από 

την κατάρτιση 

εθελοντών 

(εκπαιδεύσεις 

που 

παρακολούθησαν, 

εκδηλώσεις που 

συμμετείχαν, 

πιστοποιητικά 

συμμετοχής)  

Προσωπική 

Ανάπτυξη 

(αυτοπεποίθηση), 

Τεχνικές 

δεξιότητες 

(ψηφιακές κ.α), 

Απασχολησιμότητα 

Ατομικά κόστη 

εθελοντών 

(δαπάνες, κόστη), 

ατομική αξία 

(εκπαιδευτικά 

προγράμματα)  

Αυξημένη 

εμπιστοσύνη, 

μεγαλύτερη 

συμμετοχή στα 

κοινά  

Πολιτισμική 

ταυτότητα, 

διαπολιτισμικός 

διάλογος και 

ανοχή στη 

διαφορετικότητα  

 

Οργανισμοί  Απτά 

αποτελέσματα 

(γεύματα που 

δόθηκαν, δέντρα 

που φυτευτήκαν – 

ποσοτικά και 

ποιοτικά 

αποτελέσματα) 

Αντίκτυπο τον 

εθελοντών στο 

μόνιμο προσωπικό  

Αξία εθελοντή 

μείον το κόστος 

του 

Ενίσχυση της 

καλής φήμης του 

οργανισμού, 

αυξημένη 

προσφορά 

εθελοντών και 

προσωπικού  

Υπηρεσίες με 

πολιτισμικές 

προεκτάσεις στην 

κοινότητα  

 

Χρήστες 

Υπηρεσιών  

Ποσοτική ή 

ποιοτική 

βελτίωση 

παρεχόμενων 

υπηρεσιών  

Προσωπική 

ανάπτυξη και 

ενίσχυση 

δεξιοτήτων των 

χρηστών/ 

ωφελούμενων  

Πρόσβαση σε 

υπηρεσίες που 

αλλιώς θα ήταν 

με πληρωμή  

Μεγαλύτερα 

δίκτυα, ενίσχυση 

εμπιστοσύνης και 

συμμετοχής  

Ανοχή και 

σεβασμός σε 

άλλες κουλτούρες  

 

Τοπική Κοινωνία  Ποσοτική ή 

ποιοτική 

βελτίωση 

παρεχόμενων 

υπηρεσιών 

Πιο ευτυχής 

κοινότητα, πολίτες 

με ενισχυμένες 

δεξιότητες  

Καλύτερη 

ποιότητα 

παροχής 

κοινωνικών 

υπηρεσιών  

Μεγαλύτερα 

δίκτυα, ενίσχυση 

εμπιστοσύνης και 

συμμετοχής 

Ανοχή και 

σεβασμός σε 

άλλες κουλτούρες 

 

Όταν ένα άτομο επιλέγει συνειδητά να 

βοηθήσει άλλους ανθρώπους, αυξάνει 

την αυτοεκτίμησή του και βοηθά τους 

συνανθρώπους του να ανακτήσουν 

την αυτοεκτίμησή τους. 
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.  

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης 

δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά 

τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη 

για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

Οδηγός Μεθοδολογίας Ανάπτυξης 

Ικανοτήτων Ενηλίκων Εθελοντών 

για Συμμετοχή σε Τοπικές 

Κοινωνικές Δράσεις  

Στο πλαίσιο του προγράμματος EVOLVE, ο 
εθελοντισμός στον τομέα της κοινωνικής 
ευημερίας για άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες φιλοδοξεί να τους προσφέρει 

την ευκαιρία να αυξήσουν τις πιθανότητές τους να 
ενταχθούν στην τοπική κοινωνία και την αγορά 
εργασίας.  

 

Το τρίτο παραδοτέο του έργου (IO3) 

«Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Ανάπτυξης 
Ικανοτήτων Ενηλίκων Εθελοντών για Συμμετοχή 
σε Δράσεις Τοπικής Κοινωνικής Ευημερίας» 
περιλαμβάνει τον σχεδιασμό μίας μεθοδολογίας 

ανάπτυξης ικανοτήτων που απευθύνεται σε 
ενήλικες εθελοντές, η οποία μπορεί να 
εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές ή/και χώρες 
πέραν αυτών των εταίρων. Η μεθοδολογία έχει ως 
στόχο να εφοδιάσει τους ενήλικες εθελοντές 
χαμηλής ειδίκευσης με προηγμένες δεξιότητες 
που θα τους βοηθήσουν να παρέχουν με 
συστηματικό και οργανωμένο τρόπο υπηρεσίες 
εθελοντισμού σε ευάλωτες ομάδες σε επίπεδο 
τοπικής κοινότητας.     

 

Η μεθοδολογία θα υλοποιηθεί στην πράξη στην 
Ελλάδα, την Ιταλία και την Κύπρο, μέσω της 
ενεργού συνεργασίας των ΜΚΟ και των τοπικών 
αρχών των εταίρων του έργου. 

 

 Δραστηριότητα 3.1: Η πρώτη Δραστηριότητα 

του IO3 περιλαμβάνει την επιλογή ενηλίκων 
εθελοντών που θα εκπαιδευτούν στην παροχή 
υπηρεσιών εθελοντισμού σε ευάλωτες ομάδες 

της τοπικής κοινότητας. 
 

 Δραστηριότητα 3.2: Μετά την ολοκλήρωση της 
επιλογής των συμμετεχόντων, οι εταίροι (με 
εξαίρεση το Novel) θα προβούν σε αξιολόγηση 
των ενδιαφερόντων και των δεξιοτήτων των 
ωφελούμενών προκειμένου να καταρτίσουν 
τα σχέδια της σταδιοδρομίας τους στον 
εθελοντισμό. Με αυτό τον τρόπο, θα καταστεί 
δυνατή η ακριβής αντιστοίχιση με τις ευκαιρίες 
εθελοντισμού κοινωνικής αρωγής που 
διατίθενται σε τοπικό επίπεδο από τις κατά 

τόπους αρχές ή ΜΚΟ.  
 

 Δραστηριότητα 3.3 Η τρίτη Δραστηριότητα θα 

πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια ενός 
εργαλείου ηλεκτρονικής μάθησης που θα 
παρέχει καθοδήγηση στους εθελοντές. 
Πρόκειται για ένα ειδικό χαρακτηριστικό της 
διαδικτυακής πλατφόρμας που θα δίνει τη 
δυνατότητα στους υποψήφιους ενήλικες 
εθελοντές να παρουσιάσουν τις γνώσεις, τις 

δεξιότητες, τις ικανότητες και τις προτιμήσεις 
τους μέσω του προγράμματος εκπαίδευσης 
του έργου και να λάβουν προτάσεις για 
εθελοντικές δράσεις σε τοπικό επίπεδο. Το 
πρόγραμμα εκπαίδευσης θα εστιάσει στην 
ανάπτυξη ικανοτήτων γραμματισμού και 
αριθμητισμού αλλά και ψηφιακών και 
διαπροσωπικών δεξιοτήτων, μέσω της 

πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης σε 
συνδυασμό με ορισμένες δια ζώσης 
εκπαιδεύσεις. Στο μεταξύ, οι πάροχοι 

υπηρεσιών που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα 
θα εγγραφούν στο σύστημα και θα 
συμπληρώσουν το προφίλ τους και τον ρόλο 
που επιτελούν στον τομέα της κοινωνικής 
ευημερίας. Επιπλέον, θα πρέπει να 
κοινοποιήσουν τις τρέχουσες ευκαιρίες 
εθελοντισμού που προσφέρουν επιδιώκοντας 
τη σωστή αντιστοιχία μεταξύ ζήτησης και 
προσφοράς. 
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 Δραστηριότητα 3. 4. Μετά την εκπαίδευση, θα 
οργανωθούν άτυπα προγράμματα πρακτικής 
άσκησης για τους εκπαιδευμένους ενήλικες σε 
τοπικούς δημόσιους οργανισμούς ή/και, υπό 
τη μορφή ζευγών εργασίας (job pairs) με 
υπαλλήλους τοπικών αρχών/ΜΚΟ 
(παρακολούθηση εργασίας/work shadowing). 

H παρακολούθηση των εργασιών των 
εκπαιδευμένων ενηλίκων εθελοντών θα τους 
βοηθήσει στην εξάσκηση και τη διατήρηση των 
δεξιοτήτων που απέκτησαν, καθώς και στην 
καλύτερη κατανόηση του ρόλου του 
εθελοντισμού στην επίτευξη κοινωνικής 
ευημερίας. 
 

 Δραστηριότητα 3. 5 Μετά την ολοκλήρωση των 

προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, οι εταίροι θα 

αξιολογήσουν τα αποτελέσματα, τα επακόλουθα 
και τον αντίκτυπο του προγράμματος στους 
εθελοντές και τις τοπικές αρχές/ΜΚΟ που 
υλοποιούν τις εθελοντικές δράσεις κοινωνικής 
ευημερίας, καθώς και στους ωφελούμενους των 
υπηρεσιών και των τοπικών κοινοτήτων. Τα 
αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σε μία 
διακρατική έκθεση, η οποία θα συνοδεύεται από 
προτάσεις για την επιτυχή εφαρμογή της 
μεθοδολογίας από λοιπές τοπικές αρχές, 
ΜΚΟ/ΟΚΠ και σχετικούς οργανισμούς. Τα 

αποτελέσματα της Μεθοδολογίας και της 
αξιολόγησης θα διαδοθούν ευρέως μέσω 

εκδηλώσεων, δελτίων Τύπου και μέσω των 

δικτύων, των επαφών και των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης των εταίρων. Θα διατίθενται μέσω της 
ιστοσελίδας του έργου στα αγγλικά, τα ελληνικά 
και τα ιταλικά και θα μπορούν να αξιοποιηθούν 
από περισσότερους οργανισμούς και 
επαγγελματίες στις χώρες των εταίρων και σε 
άλλες χώρες της ΕΕ. 

 

 

Μεθοδολογία και Εργαλεία 

Η Μεθοδολογία περιλαμβάνει μεθόδους και 
εργαλεία για την επικύρωση και πιστοποίηση των 
δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που θα 
αποκτήσουν οι ενήλικοι εθελοντές μέσω της 
εκπαίδευσης και της συμμετοχής σε άτυπα 
προγράμματα πρακτικής άσκησης. Για τον σκοπό 
αυτό, έχει αναπτυχθεί μία ομάδα εργαλείων και 
μεθόδων που θα βοηθήσει τους εθελοντές στη 
λήψη αναγνώρισης των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την 

εθελοντική εργασία. Περιλαμβάνει χαρτοφυλάκιο 
εθελοντή, εργαλεία ευαισθητοποίησης, εργαλεία 
(αυτο)αξιολόγησης, μεθόδους επικύρωσης και 
πλαίσια δεξιοτήτων. Λαμβάνοντας υπόψη το 
εθνικό πλαίσιο κάθε χώρας εταίρου, θα επιλεγεί 
το καταλληλότερο εργαλείο ή εργαλεία για την 
αναγνώριση ή/και την επικύρωση και 

πιστοποίηση των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι 
εθελοντές. 

 

 

Έρευνα Γραφείου 

Η έρευνα γραφείου θα βοηθήσει το εταιρικό 
σχήμα να αποκτήσει προοπτική σχετικά με τις 
μεθοδολογίες, τις πρακτικές ή/και τα εργαλεία 
που χρησιμοποιούνται για την πρόσληψη, την 
επιλογή και την εκπαίδευση των εθελοντών. 
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Κύρια ευρήματα εκτίμησης αναγκών (IO1)  

Τα ευρήματα της Εκτίμησης Αναγκών του IO1 
(Ομάδες Εστιασμένης Συζήτησης) θα παράσχουν 
χρήσιμες πληροφορίες για το εθνικό πλαίσιο κάθε 
συμμετέχουσας χώρας σχετικά με την κουλτούρα 
των εθελοντών και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  

   

  
Ο εθελοντισμός είναι ένα ταξίδι 
αλληλεγγύης και ένας τρόπος 

για να εντοπίζουν και να 
αντιμετωπίζουν τα άτομα και οι 

οργανώσεις τις ανθρώπινες, 
κοινωνικές ή περιβαλλοντικές 

ανάγκες και ανησυχίες. 
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Εισαγωγή  

Η επιλογή ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης/χαμηλών 
επαγγελματικών προσόντων θα στηριχτεί σε ένα 
σύνολο κριτηρίων επιλογής που θα 
αποφασιστούν μεταξύ των εταίρων, καθώς και σε 
συνεντεύξεις με τους επικρατέστερους 

υποψηφίους. 

Κάθε χώρα-εταίρος θα συστήσει μία επιτροπή 
αξιολόγησης, η οποία θα αποτελείται από 2 
εσωτερικούς υπαλλήλους, έναν/μία Υπεύθυνο/η 

Διαχείρισης του Έργου από τη ΜΚΟ-εταίρο και 
έναν/μία Υπεύθυνο/η Διαχείρισης του Έργου από 
τη Δημοτική/Τοπική Αρχή, η οποία θα επιλέξει 15 
εθελοντές χαμηλής ειδίκευσης ανά χώρα.  

Το εταιρικό σχήμα έχει ήδη προσδιορίσει 
ορισμένα ενδεικτικά κριτήρια επιλογής, όπως το 
μορφωτικό επίπεδο (προτεραιότητα θα δοθεί σε 
άτομα με λιγότερες δεξιότητες), η επαγγελματική 
κατάσταση, άλλα είδη οικονομικών ή κοινωνικών 
εμποδίων, τα κίνητρα και η δέσμευση συμμετοχής 

κτλ. Κάθε εταίρος θα απευθύνει πρόσκληση 
συμμετοχής μέσω της ιστοσελίδας του, των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, των τοπικών δικτύων ή/και 
των τοπικών μέσων ενημέρωσης. 

 

Μεθοδολογία 

Στρατηγικές προσλήψεων 

Η βασικές στρατηγικές προσέγγισης και 
πρόσληψης εθελοντών είναι η ακόλουθες:  

 

 Μαζική προσέλκυση  - Η εν λόγω προσέγγιση 

χρησιμοποιείται από οργανισμούς/οργανώσεις 
όταν χρειάζονται μεγάλο αριθμό εθελοντών, 
συνήθως χωρίς ειδικές απαιτήσεις δεξιοτήτων. 
Είναι επίσης γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία 
ως “warm body recruitment” και στόχος της 
είναι να προσελκύσει όσο το δυνατόν 
περισσότερους ανθρώπους. Οι βασικές 
μέθοδοι για αυτό τον τρόπο προσέλκυσης 
εθελοντών περιλαμβάνουν τη δημοσιοποίηση 
της πρόσκλησης για εθελοντισμό στα μέσα 

ενημέρωσης, την ανάρτηση του σχετικού 
μηνύματος σε όλα τα διαθέσιμα κανάλια 
επικοινωνίας, την αποστολή μαζικών 
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
την τοποθέτηση μίας ενημερωτικής πινακίδας 
μπροστά από το κτήριο του οργανισμού.  

 

 Στοχευμένη προσέλκυση  – Μέσω αυτής της 

προσέγγισης, ο/η οργανισμός/οργάνωση 
επιδιώκει να έρθει σε επαφή με άτομα που 

διαθέτουν συγκεκριμένες δεξιότητες ή 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Οι μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται εν προκειμένω 
περιλαμβάνουν την προσέγγιση ομάδων, όπως 
επαγγελματικές ενώσεις, πανεπιστημιακά 
προγράμματα ή σύλλογοι με στόχο την εύρεση 
ατόμων που επιθυμούν να μοιραστούν την 
εμπειρογνωσία τους.  

 

 Δικτύωση – Οι οργανισμοί/οργανώσεις 

εφαρμόζουν αυτή τη στρατηγική αξιοποιώντας 
τις σχέσεις των υφιστάμενων εθελοντών για να 
βρουν περισσότερους εθελοντές. 
Χρησιμοποιούν μεθόδους, όπως άτυπες 
συστάσεις αλλά και πιο επίσημες κοινωνικές 
εκδηλώσεις ή εκδηλώσεις δικτύωσης. Η 
προσέγγιση αυτή είναι χρήσιμη, όταν ο/η 
οργανισμός/οργάνωση αναζητά λίγους 
εθελοντές ή γνωρίζει εκ των προτέρων τι είδους 
άτομα χρειάζεται και πού μπορεί να τα βρει.  

 

 

Στάδιο 1: Εύρεση του 

κατάλληλου Εθελοντή για 

το Έργο 
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Πού να Αναζητήσετε Εθελοντές στο Πλαίσιο του 

Έργου EVOLVE 

 

Στο πλαίσιο του έργου EVOLVE, οι οργανισμοί-
εταίροι θα βρουν εθελοντές στις χώρες τους με 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του έργου. Πιο αναλυτικά, οι 
εθελοντές μπορούν να είναι ενήλικες χαμηλής 
ειδίκευσης/χαμηλών επαγγελματικών 
προσόντων, ενώ θα ληφθούν υπόψη και άλλα 
κριτήρια, όπως το μορφωτικό επίπεδο 

(προτεραιότητα σε άτομα με λιγότερες 
δεξιότητες), η επαγγελματική κατάσταση, λοιπά 
είδη οικονομικών ή κοινωνικών εμποδίων, τα 
κίνητρα και η δέσμευση συμμετοχής κλπ. 
 

Όλοι οι εταίροι θα δημοσιεύσουν μία πρόσκληση 
για εθελοντές μέσω της επίσημης ιστοσελίδας 
τους, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των 
τοπικών δικτύων ή/και των τοπικών μέσων 
ενημέρωσης. 

 

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, η κατάλληλη 
στρατηγική προσλήψεων θα πρέπει να είναι 
ένας συνδυασμός στοχευμένης προσέλκυσης και 
δικτύωσης. 

Εφόσον οι οργανισμοί/οργανώσεις γνωρίζουν το 

είδος των εθελοντών που χρειάζονται και τον 
αριθμό τους (15), θα πρέπει να επικεντρωθούν σε 
τεχνικές στοχευμένης προσέλκυσης και δικτύωσης 

με τους υφιστάμενους ενδιαφερόμενους φορείς 
και εθελοντές. 

 

Ορισμένες συνήθεις τεχνικές που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:  

 Χρήση του δικτύου ενεργών ή πρώην 
εθελοντών της οργάνωσης (διάδοση από στόμα 
σε στόμα)· 

 Επικοινωνία με τοπικούς εθελοντικούς 

συλλόγους·  

 Χρήση των τοπικών μέσων ενημέρωσης (π.χ. 
εφημερίδες, τηλεόραση, ραδιόφωνο)· 

 Ανακοίνωση δημοσιεύσεων σχετικά με 

ευκαιρίες για  εθελοντές στον δικτυακό τόπο 
των οργανισμών και σε άλλους δικτυακούς 
τόπους (π.χ. websites ενδιαφερομένων 
φορέων)· 

 Ανάρτηση της ανακοίνωσης στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, 
Instagram) και παράκληση από τους 
ενδιαφερόμενους να μοιραστούν με άλλους 
χρήστες (κάνουν “share”) την εν λόγω 
ανάρτηση· 

 Μαζική αποστολή ενημερωτικού υλικού σε 
ενδιαφερόμενους φορείς·   

 Προβολή ανακοινώσεων σε σχετικές 

συνεδριάσεις, συναντήσεις και κοινωνικές 
συγκεντρώσεις στο πλαίσιο της τοπικής 
δημοτικής αρχής ή των τοπικών ΟΚΠ. 
 

Πρότυπα διαδικασιών επιλογής για εθελοντές- 
Κριτήρια επιλογής 

Το εταιρικό σχήμα έχει ήδη προσδιορίσει 

ορισμένα ενδεικτικά κριτήρια επιλογής των 
εθελοντών, όπως:   

 το μορφωτικό επίπεδο (με προτεραιότητα σε 
άτομα με λιγότερες δεξιότητες), 

 η επαγγελματική κατάσταση, 

 άλλα είδη οικονομικών ή κοινωνικών 

εμποδίων,   

 τα κίνητρα και η δέσμευση συμμετοχής κλπ.  
 
Ωστόσο, δεδομένου ότι κάθε χώρα είναι 

μοναδική, όπως και οι κατά τόπους δήμοι και 
ΟΚΠ, θα πρέπει οι οργανισμοί/οργανώσεις, με 
τη σειρά τους, να καθορίσουν τις ανάγκες που 
έχουν και λοιπά κριτήρια, πέραν του 
μορφωτικού επιπέδου και της οικονομικής 
κατάστασης, προκειμένου να προχωρήσουν 
στη διαδικασία επιλογής εθελοντών. 
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Τα βασικά βήματα για τη διαδικασία επιλογής 

είναι τα εξής:  

 Περιγραφή των θέσεων που απευθύνονται σε 
εθελοντές· 

 Φόρμα αίτησης για εθελοντισμό στο έργο 

EVOLVE· 

 Οδηγός Συνέντευξης με εθελοντές· 

 Επιλογή και Απόρριψη εθελοντών. 

 

Δημιουργία προφίλ θέσης εθελοντισμού 

 

Τι να συμπεριλάβετε: 

Προτού αρχίσετε να γράφετε μία περιγραφή για 
τους εθελοντές του έργου, καλό θα ήταν να 
βάλετε τον εαυτό σας στη θέση ενός εθελοντή και 
να αναρωτηθείτε τι θα ήθελε να μάθει. Ορισμένα 
βασικά στοιχεία που θα πρέπει να συμπεριλάβετε 
στην εν λόγω περιγραφή είναι τα ακόλουθα: 

 

 Αποστολή. Είναι σημαντικό να καταστήσετε 
σαφές στους εθελοντές τους στόχους και το 
όραμα του/της οργανισμού/οργάνωσής σας.  
 

 Θέση. Περιγράψτε τον κύριο στόχο του 
εθελοντικού έργου ή του ρόλου του εθελοντή 
και εξηγήστε πώς συμβάλλει στις 
δραστηριότητες του/της 
οργανισμού/οργάνωσής σας.  

 

 Καθήκοντα. Αναφέρετε με λεπτομέρειες τις 

εργασίες που επιθυμείτε να κάνει ο εθελοντής 
και απαριθμήστε συγκεκριμένα καθήκοντα και 
υποχρεώσεις. 
 

 Δεξιότητες. Συμπεριλάβετε τόσο «τεχνικές» 
δεξιότητες, όπως ψηφιακές δεξιότητες ή 
δεξιότητες παραγωγής γραπτού λόγου, όσο και 
«διαπροσωπικές» δεξιότητες, όπως η 
επικοινωνία ή η ενσυναίσθηση. Φροντίστε να 

κάνετε διάκριση μεταξύ των δεξιοτήτων που 
απαιτούνται για μία συγκεκριμένη θέση 

εθελοντή και εκείνων που είναι απλώς 

«επιθυμητές». 

 

 Χώρος εργασίας. Περιγράψτε την τοποθεσία 
και τις εγκαταστάσεις όπου θα εργαστεί ο 
εθελοντής. Σε περίπτωση που η θέση απαιτεί 
από τον εθελοντή μετακινήσεις και εναλλαγή 
τοποθεσιών, οφείλετε να το αναφέρετε εκ των 
προτέρων. 

 

 

 Πρόγραμμα και δέσμευση. Περιγράψτε με 
λεπτομέρειες το χρονοδιάγραμμα του 
εθελοντικού έργου, όπως π.χ. τις ημερομηνίες 
έναρξης και λήξης. Να αναφέρετε επίσης ποιες 
ώρες της ημέρας και ποιες ημέρες της 
εβδομάδας απαιτούν δέσμευση για εθελοντική 
παρουσία στη συγκεκριμένη δράση και αν 
υπάρχει επιλογή ευελιξίας. Τονίστε αν 
υπάρχουν εκδηλώσεις με συγκεκριμένη 
ημερομηνία διεξαγωγής ή προθεσμίες του 

έργου που σχετίζονται με την εν λόγω 
εθελοντική δράση. 
 

 Εκπαίδευση και επίβλεψη. Περιγράψτε τo 
εύρος της εκπαίδευσης που θα λάβουν οι 
εθελοντές πριν από την έναρξη της σχετικής 
δράσης. Η εκπαίδευση εθελοντών, είτε τυπική 
είτε άτυπη, θα πρέπει να είναι γενική, σε πρώτη 
φάση, και να αφορά όλες τις θέσεις 
εθελοντισμού. Σε δεύτερη φάση, θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ειδική εκπαίδευση για κάθε θέση 

του έργου EVOLVE.  
 

 

 Διαλογή. Περιγράψτε τυχόν απαιτούμενους 
ελέγχους ιστορικού ή τεστ κατάταξης στα οποία 
πρέπει να υποβληθούν οι υποψήφιοι 
εθελοντές. 
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Ενδεικτικό πρότυπο περιγραφής θέσης εθελοντή 

 

Περιγραφή  Επεξήγηση  

Τίτλος προσφερόμενης θέσης 
εθελοντικής εργασίας 

 

Περιγραφή του έργου ή του 
προγράμματος στο οποίο θα 

προσληφθεί o εθελοντής 

 Ομάδα Στόχου (ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης) 

 Απαιτούμενος αριθμός εθελοντών και το προφίλ τους (στο 
προφίλ θα περιλαμβάνονται στοιχεία όπως η ειδική 
εκπαίδευση, οι δεξιότητες, η σχετική πείρα, η ηλικία του 
εθελοντή κλπ.) 

 Απαιτούμενος αριθμός και προφίλ του λοιπού προσωπικού 
(π.χ. επόπτες κλπ.) 

 Περιγραφή λοιπών υποστηρικτικών δράσεων – εφόσον 
κρίνεται απαραίτητο (π.χ. εκπαίδευση και προετοιμασία του 
εθελοντή, προετοιμασία εκστρατειών προώθησης, σχεδιασμός 
δραστηριοτήτων εποπτείας κτλ.)  

Οργανισμός/Οργάνωση (σύντομη 
περιγραφή και στοιχεία 

επικοινωνίας) 

 Δήμος …………………… 

 Τμήμα Κοινωνικής Ευημερίας  

 Υπεύθυνος/η επικοινωνίας  

Στόχοι της προσφερόμενης θέσης 
εθελοντικής εργασίας 

 Επεξηγούνται ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι της θέσης (π.χ. 
καθήκοντα εθελοντή στην άμεση παροχή υπηρεσιών αλλά και 
σε διοικητικές εργασίες) σε σχέση με τα συνολικά 
αποτελέσματα του προγράμματος εθελοντισμού. 

Αρμοδιότητες και Καθήκοντα  Χρειάζεται να συμπληρωθούν με ακρίβεια για την επίτευξη 
του σκοπού και των επιμέρους στόχων που προαναφέρθηκαν. 

Χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων  Άτυπο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης διάρκειας 2 μηνών (με 
αναλυτική παρουσίαση των ωρών εθελοντικής δράσης σε 
καθημερινή βάση κλπ.) 

Απαιτούμενες δεξιότητες του 
εθελοντή 

 Σύντομο και περιεκτικό προφίλ του ιδανικού εθελοντή που 
περιλαμβάνει δεξιότητες, στάσεις, εμπειρίες, γνώσεις και 
προσωπικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται από κάθε 
υποψήφιο. 

 

 

Ενδεικτικό πρότυπο αίτησης εθελοντισμού στο έργο EVOLVE  

 

Περιγραφή  Επεξήγηση  

Προσωπικά Στοιχεία   

Επαγγελματική Κατάσταση  Για να επιβεβαιωθεί ότι ο/η αιτών/ούσα είναι άνεργος/η. 

Εκπαίδευση   Επίσημη (τυπική) και άτυπη  

Επαγγελματική Πείρα  o  

Δεξιότητες   Δεξιότητες επικοινωνίας, ψηφιακές δεξιότητες κλπ.  

Ξένες Γλώσσες    
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Χόμπι   

Μελλοντικά σχέδια του εθελοντή μετά 
το τέλος του έργου 

 

 Μπορεί να δείξει πώς θα αξιοποιήσει ο εθελοντής τις 
δεξιότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία που αποκόμισε 
κατά τη διάρκεια του έργου.  

 

Ενδεικτικός Οδηγός Συνέντευξης για τη θέση 
του εθελοντή στο πλαίσιο του έργου EVOLVE  

 
 

 

 Καλωσορίστε και ευχαριστήστε τον/την 

υποψήφιο/α για το ενδιαφέρον του/της για 

τη θέση εθελοντικής εργασίας που 

προσφέρετε.  

 Ενημερώστε τον/την υποψήφιο/α για τον 

σκοπό της συνέντευξης και τα θέματα που θα 

καλυφθούν. 

 Περιγράψτε με συντομία τον/την 

οργανισμό/οργάνωση που εκπροσωπείτε. 

 Ζητήστε διευκρινίσεις με βάση τις 

πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση 

και αφήστε τον/την υποψήφιο/α να μιλήσει 

για το ιστορικό του/της. 

 Εξηγήστε τις προσδοκίες που έχει ο/η 

οργανισμός/οργάνωσή σας από τους 

εθελοντές (π.χ. δεξιότητες, κίνητρα, 

υποχρεώσεις). 

 Ρωτήστε τον/την υποψήφιο/α σχετικά με τις 

δεξιότητες που απαιτούνται για τη θέση. 

 Ρωτήστε τον/την υποψήφιο/α για τα 

ενδιαφέροντα και τις φιλοδοξίες που έχει 

από τον εθελοντισμό. 

 Ρωτήστε τον/την υποψήφιο/α για 

οποιεσδήποτε δραστηριότητες στις οποίες 

δεν θα ήθελε να συμμετάσχει.  

 Ρωτήστε τον/την υποψήφιο/α εάν έχει τυχόν 

απορίες ή ανησυχίες. 

 Ευχαριστήστε τον/την υποψήφιο/α και 

συμφωνήστε μαζί του/της τα επόμενα 

βήματα.  

 Κοινοποιήστε στον/στην υποψήφιο/α τη 

θετική ή αρνητική σας απάντηση, τη 

διαθεσιμότητα θέσεων κτλ. 

Κριτήρια επιλογής εθελοντών στο πλαίσιο του 
έργου EVOLVE 

 

 

 Ηλικία  

 Μορφωτικό επίπεδο (π.χ. χαμηλή/ά 

ειδίκευση/επαγγελματικά προσόντα) 

 Κοινωνική-Οικονομική Κατάσταση 

(οικονομικά ή κοινωνικά εμπόδια) 

 Παράγοντες ευαλωτότητας  

 Διαθεσιμότητα (χρονική δέσμευση) 

 Διαδικασία Συνέντευξης/Υποβολής Αίτησης 

 Προθυμία ανάπτυξης δεξιοτήτων και 

αναζήτησης εργασίας μετά την ολοκλήρωση 

του προγράμματος εθελοντισμού  

 Βιβλιογραφία  
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Εισαγωγή 

Κάθε χρόνο εθελοντές βοηθούν μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο 
να κάνουν μια ουσιαστική διαφορά στις 
αποστολές που υπηρετούν. Όπως έχει επίσης 
αποδειχθεί, ο εθελοντισμός προσφέρει στους 
εθελοντές πολλά οφέλη όσον αφορά την υγεία 
τους, συμβάλλοντας στη μείωση του στρες, του 

άγχους καθώς και στην αυξημένη σωματική 
δραστηριότητα. Ο εθελοντισμός προσφέρει 
επίσης στους συμμετέχοντες πρόσθετα οφέλη 
που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή τους, 
όπως η επαγγελματική τους ανέλιξη. 

Μια μελέτη που διεξήχθη από την United Health 
Group διαπίστωσε ότι το 49% των ατόμων που 
ήταν νέοι εθελοντές δήλωσαν ότι η 
ενεργοποίηση τους με τον εθελοντισμό τους 
βοήθησε στην καριέρα τους στην έμμισθη 
αγορά εργασίας. Η ίδια μελέτη διαπίστωσε ότι 
το 56% των νέων εθελοντών πιστεύει ότι η 
δράση θα βοηθήσει την καριέρα τους στο 
μέλλον.17. 

Ένα από τα πιο ξεκάθαρα οφέλη για την 

ανάπτυξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας 
του εθελοντισμού είναι η ικανότητα 
δημιουργίας νέων καθώς και της ενίσχυσης των 
υπαρχόντων δεξιοτήτων των συμμετεχόντων. 
Οι εθελοντές έχουν την ευκαιρία να 
εξασκήσουν δεξιότητες, να μάθουν νέες 
τεχνικές και να παρατηρήσουν άλλους που 
μπορεί να είναι πιο έμπειροι σε έναν 
συγκεκριμένο ρόλο ή τομέα. Ο εθελοντισμός 

                                                           
 

17  https://www.volunteerhub.com/blog/career-development-
volunteerism/ 

παίρνει την εκπαίδευση έξω από την τάξη και 
δίνει στα άτομα μια πρακτική εμπειρία. Ο 
εθελοντισμός δημιουργεί επίσης την ευκαιρία 
σε ένα άτομο να εξασκήσει τις υπάρχουσες 
δεξιότητες και να μάθει καλές πρακτικές. 

Οι ευκαιρίες βάσει δεξιοτήτων αυξάνονται και 
οι περισσότεροι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί 
αναζητούν εθελοντές που έχουν συγκεκριμένες 
δεξιότητες. Το 92% των μη κερδοσκοπικών 
οργανισμών δηλώνουν ότι χρειάζονται 

περισσότερη μη-αμειβόμενη (pro-bono) 
υποστήριξη βάσει δεξιοτήτων. Οι εθελοντές 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν ευκαιρίες 
εθελοντισμού βάσει δεξιοτήτων για να 
ενισχύσουν τις ικανότητές τους σε νέα επίπεδα 
και να αυξήσουν την απασχολησιμότητα18 τους.  

Λαμβάνοντας υπόψη αυτό, η τρέχουσα 
δραστηριότητα συνίσταται στην αξιολόγηση 
των ενδιαφερόντων και των δεξιοτήτων των 
δικαιούχων, ώστε να αναπτυχθεί η 

επαγγελματική τους σταδιοδρομία στον 
εθελοντισμό, προκειμένου να καταστεί δυνατή 
η καλή αντιστοίχιση των δεξιοτήτων και των 
ενδιαφερόντων τους με τις διαθέσιμες 
ευκαιρίες εθελοντισμού κοινωνικής πρόνοιας 
σε τοπικό επίπεδο, που προσφέρονται από 
τοπικές αρχές ή ΜΚΟ. 

Ο εθελοντισμός δημιουργεί πρακτική εμπειρία 

Παρόλο που ο εθελοντισμός είναι μια μη 
αμειβόμενη εργασία, ορισμένες πτυχές των 

εθελοντικών δραστηριοτήτων μπορούν να 
συγκριθούν με τις εργάσιμες δραστηριότητες. Η 
εμπειρία στο χώρο εργασίας είναι υψίστης 
σημασίας για τους περισσότερους εργοδότες. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εμπειρία στο χώρο 
εργασίας είναι πιο σημαντική από τα πτυχία ή 
τα διπλώματα. Οι μελλοντικοί εργοδότες 
θέλουν να δουν παραδείγματα από εσάς στον 
τρόπο που συνεργάζεστε με μια ομάδα. Ως 

18 https://www.volunteerhub.com/blog/skill-based-volunteers/ 

Βήμα 2: Σχεδιασμός της 

επαγγελματικής σταδιοδρομίας 

των εθελοντών  

https://www.volunteerhub.com/blog/career-development-volunteerism/
https://www.volunteerhub.com/blog/career-development-volunteerism/
https://www.volunteerhub.com/blog/skill-based-volunteers/
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εθελοντής, αναμένεται να συνεργάζεστε καλά 
υπό τις εποπτικές αρχές και με τους εθελοντές 
συναδέλφους σας. Σε αυτό το πνεύμα, ένα 
πλούσιο ιστορικό εθελοντικών δραστηριοτήτων 
δείχνει ότι μπορείτε να ταιριάξετε με άλλους 
και να ανταπεξέλθετε σε καθήκοντα και 
υποχρεώσεις. 

Σύμφωνα με μια μελέτη της Deloitte, το 82% 
των υπεύθυνων ανθρώπινου δυναμικού είναι 
πιο πιθανό να επιλέξει έναν υποψήφιο με 

εμπειρία στον εθελοντισμό από τους 
υποψηφίους που δεν έχουν εμπειρία στον 
εθελοντισμό. Η ίδια μελέτη διαπίστωσε ότι το 
92% των υπεύθυνων ανθρώπινου δυναμικού 
συμφωνούν ότι ο εθελοντισμός βελτιώνει τις 
επαγγελματικές δεξιότητες των εργαζομένων 
και είναι επίσης ένας αποτελεσματικός τρόπος 
για τη βελτίωση των ηγετικών ικανοτήτων.  

Μεθοδολογία 

Μόλις ολοκληρωθεί η επιλογή των εθελοντών 
του έργου, κάθε εταίρος θα προχωρήσει στη 
δημιουργία των Σχεδίων Επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας για τους εθελοντές που έχει 
επιλέξει. 

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για 
την ανάπτυξη των σχεδίων επαγγελματικής 
εθελοντικής σταδιοδρομίας των δικαιούχων 

του έργου είναι τα ακόλουθα: 

 Διοργάνωση ατομικής συνάντησης του 
εθελοντή με εξειδικευμένο επαγγελματικό 

σύμβουλο. 

 Προσδιορισμός επαγγελματικών και 
εκπαιδευτικών αναγκών, καθορισμός 
στόχων και διαθέσιμων μέσων, σχεδιασμός 
και αποδοχή των όρων του σχεδίου 

 Ορίστε τη σχετική επιπρόσθετη εκπαίδευση 

κατά την εργασία. 

 Σύνδεση των Δεξιοτήτων Εθελοντισμού με 
συγκεκριμένο πρόγραμμα 
ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης.  

 Αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμός του 
προγράμματος εθελοντικής 
σταδιοδρομίας. 

Τα προαναφερθέντα Σχέδια Επαγγελματικής 
κατάρτισης θα διασφαλίσουν την ποιοτική 
εφαρμογή των σχεδίων διεθνούς 
προγράμματος και, από την άλλη πλευρά, θα 
ενισχύσουν την αυτοαξιολόγηση, την 
αυτοεκτίμηση και την προσωπική, κοινωνική 
και επαγγελματική ανάπτυξη όλων των 

εθελοντών. 

Η προετοιμασία ολοκληρωμένων Σχεδίων 
Επαγγελματικής σταδιοδρομίας απαιτεί την 
παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης 
σταδιοδρομίας στους εθελοντές του έργου 
μέσω ατομικών συναντήσεων και 

ενημερώσεων με εξειδικευμένα στελέχη των 
συνεργατών του έργου. 

 

Ο ρόλος της Συμβουλευτικής σταδιοδρομίας 

για μια επιτυχημένη επαγγελματική καριέρα 

 

 

 

 

 

 

 

Οι επαγγελματίες και σύμβουλοι 
σταδιοδρομίας αλλά και οι ερευνητές 
διαμορφώνουν δομές για να βοηθήσουν τους 
εθελοντές να διερευνήσουν και να επιδιώξουν 
πιθανές αλλαγές επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας χωρίς να χάσουν τον εαυτό τους 

Η συμβουλευτική 

σταδιοδρομίας είναι μια 

διαπροσωπική διαδικασία 

σχεδιασμένη να βοηθά άτομα 

με προβλήματα στην 

επαγγελματική τους εξέλιξη. 
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και την κοινωνική τους ταυτότητα. 19  Για να 
βοηθήσουν τους εθελοντές να οικοδομήσουν / 
σχεδιάσουν τη ζωή τους για τον 21ο αιώνα, 
πολλοί σύμβουλοι σταδιοδρομίας σήμερα 
επικεντρώνονται στην ταυτότητα και όχι στην 
προσωπικότητα, στην προσαρμοστικότητα 
παρά στην ωριμότητα, στην πρόθεση παρά στην 
απόφαση, και στις ιστορίες παρά στις 
βαθμολογίες ή τα πτυχία20. 

  

                                                           
 

19https://www.academia.edu/35813591/Career_counseling_strategies

_Practical_handbook 

20http://faculty.sites.uci.edu/whiteley/files/2018/05/Career-
Counseling-Brooks-Cole-Series-in-Counseling-Psychology-Whiteley-and-
Resnikoff-copy.pdf 

https://www.academia.edu/35813591/Career_counseling_strategies_Practical_handbook
https://www.academia.edu/35813591/Career_counseling_strategies_Practical_handbook
http://faculty.sites.uci.edu/whiteley/files/2018/05/Career-Counseling-Brooks-Cole-Series-in-Counseling-Psychology-Whiteley-and-Resnikoff-copy.pdf
http://faculty.sites.uci.edu/whiteley/files/2018/05/Career-Counseling-Brooks-Cole-Series-in-Counseling-Psychology-Whiteley-and-Resnikoff-copy.pdf
http://faculty.sites.uci.edu/whiteley/files/2018/05/Career-Counseling-Brooks-Cole-Series-in-Counseling-Psychology-Whiteley-and-Resnikoff-copy.pdf


 The Capacity Development Methodology of Adult Volunteering for Local Social Welfare Guide  

27 
 

 

Πώς να δημιουργήσετε ένα Σχέδιο 
Επαγγελματικής Ανάπτυξης21 
 

Βήμα 1: Καθορισμός των συνολικών σας 
στόχων 

 Ξεκινήστε με την καταγραφή του κύριου 
πεδίου ενδιαφέροντος σας. Για να γράψετε 
ένα σχέδιο επαγγελματικής ανάπτυξης, θα 
πρέπει να ξεκινήσετε κάπως ασαφώς και 

έπειτα να γίνετε πιο συγκεκριμένοι. Για να 
ξεκινήσετε, σκεφτείτε ποιο είναι το κύριο 
πεδίο ενδιαφέροντος σας. Για παράδειγμα, 
ας πούμε ότι θέλετε να εργαστείτε σε ένα 
ακαδημαϊκό πεδίο. Θα μπορούσατε να 
γράψετε κάτι σαν, «Το κύριο επαγγελματικό 
μου ενδιαφέρον είναι η διδασκαλία σε 
επίπεδο κολλεγίου». 
 

 Καθορίστε πού βρίσκεστε αυτή τη 
στιγμή. Πρέπει να ξέρετε από πού ξεκινάτε 

για να αναπτύξετε ένα σχέδιο 
επαγγελματικής ανάπτυξης. Αφιερώστε λίγο 
χρόνο για να αξιολογήσετε με ειλικρίνεια 
πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, ώστε να 
καταλάβετε πώς να προχωρήσετε. Ποια είναι 
η τρέχουσα θέση σας στον τομέα σας; Μόλις 
τελειώσατε την εκπαίδευσή σας; Ξεκινάτε 
την εκπαιδευτική σας πορεία προς τον 

επαγγελματικό σας στόχου; Εργάζεστε σε 
επίπεδο νέας θέσης; 

 

Βήμα 2: Σπάζοντας τους στόχους σας σε 
μικρότερα βήματα 

 Θέστε στόχους με βάση το μοντέλο 
SMART. Το SMART είναι ένα αρκτικόλεξο 
που μπορεί να σας βοηθήσει να 
δημιουργήσετε μια σειρά ρεαλιστικών 
στόχων που θα σας βοηθήσουν να πετύχετε 
το στόχο σας. SMART σημαίνει 

                                                           
 

21 https://edu.gcfglobal.org/en/careerplanningandsalary/make-a-
career-plan/1/ 

συγκεκριμένο, μετρήσιμο, εφικτό, 
ρεαλιστικό και με χρονικό όριο. 
 

 Γράψτε μια σειρά βραχυπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων στόχων που θα σας 
βοηθήσουν να επιτύχετε τα όνειρα σας.  
Αυτοί οι στόχοι πρέπει να είναι σχετικοί με 
την επαγγελματική σας πορεία και να είναι 
εφικτοί. Έχετε την αίσθηση του πότε θέλετε 

να επιτύχετε συγκεκριμένους στόχους. Για 
παράδειγμα, ο στόχος «Να γίνω καλύτερος 
δάσκαλος» είναι κάπως ασαφές. Για να τον 
μετατρέψετε σύμφωνα με το μοντέλο 
SMART, σκεφτείτε ποιους τομείς θέλετε να 
βελτιώσετε και γράψτε στόχους που 
ικανοποιούν αυτές τις περιοχές. 

 

 Καταγράψτε συγκεκριμένα μέσα για την 
επίτευξη των στόχων σας. Μόλις ορίσετε 
τους SMART στόχους σας, θα χρειαστεί να 

καταγράψετε μερικά πρακτικά βήματα. 
Σκεφτείτε πώς σκοπεύετε να επιτύχετε 
αυτούς τους στόχους. Εκτός από την εστίαση 
στο πώς θα επιτύχετε έναν στόχο, σκεφτείτε 
πότε και πως θα τον επιτύχετε και τα 
αποτελέσματα που θα δείτε μετά την 
ολοκλήρωσή του. 

 
 Προσδιορίστε τυχόν εμπόδια στους στόχους 

σας. Όλοι οι στόχοι έχουν κάποια εμπόδια. 

Κατά την ανάπτυξη του σχεδίου 
επαγγελματικής σας ανάπτυξης θα πρέπει να 
έχετε μια ρεαλιστική εικόνα για το τι θα 
μπορούσε ενδεχομένως να σας κρατήσει 
πίσω. Δημιουργήστε μια λίστα με δυνητικά 
εμπόδια που σας εμποδίζουν να επιτύχετε 
τους βραχυπρόθεσμους και 
μακροπρόθεσμους στόχους στην καριέρα 
σας. 

https://edu.gcfglobal.org/en/careerplanningandsalary/make-a-career-plan/1/
https://edu.gcfglobal.org/en/careerplanningandsalary/make-a-career-plan/1/
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 Ανακαλύψετε τα μέσα για να νικήσετε αυτά 
τα εμπόδια. Μόλις εντοπίσετε τα εμπόδια, 
μάθετε πώς θέλετε να τα ξεπεράσετε. Τι 
μπορείτε να κάνετε για να βεβαιωθείτε ότι 
θα επιτύχετε τους επαγγελματικούς σας 
στόχους παρά τα εμπόδια; 

 

Βήμα 3: Αξιολόγηση της προόδου σας και 
καθορισμός προθεσμιών 

 Μάθετε πώς να μετρήσετε την 
επαγγελματική σας πρόοδο. Μόλις 
επιτύχετε μια σειρά στόχων, βρείτε τρόπους 
για να αξιολογήσετε την πρόοδό σας. Το 
σχέδιο για την επαγγελματική σας ανάπτυξη 
είναι ένα εργαλείο για να σας κρατήσει σε 

καλό δρόμο. Σιγουρευτείτε ότι έχετε 
συγκεκριμένους τρόπους για να 
επιβεβαιώσετε ότι βρίσκεστε εκεί που 
θέλετε να είστε ανά πάσα στιγμή. 

 
 Καθορίστε την επαγγελματική σας εξέλιξη 

σε ένα χρονοδιάγραμμα. Μόλις ορίσετε μια 
σειρά στόχων, καθορίστε το 
χρονοδιάγραμμά σας σε μια λογική πορεία. 
Ξεκινήστε με τους βραχυπρόθεσμους 
στόχους σας και προχωρήστε στους 
μακροπρόθεσμους στόχους σας, μέχρι να 
επιτύχετε το όνειρό σας. Ουσιαστικά θέλετε 
να χαράξετε έναν οδικό χάρτη που θα σας 
οδηγήσει στην επιτυχία. 

 
 Σημειώστε τα ορόσημα. Πρέπει να 

σημειώσετε ορόσημα στην επαγγελματική 
σας εξέλιξη. Αυτά είναι σημαντικές 
δεξιότητες, πιστοποιήσεις, βραβεία και ούτω 
καθεξής που λαμβάνετε και θα σας 
βοηθήσουν στην επαγγελματική σας πορεία. 
Να είστε γνώστες ως προ του τι είδους 
ορόσημα επιθυμείτε αλλά και πότε ελπίζετε 
να τα επιτύχετε. 

 

 Διατηρήστε ένα δυναμικό σχέδιο. Η 
επαγγελματική σας εξέλιξη δεν έχει 
καθοριστεί. Λάβετε υπόψη ότι οι στόχοι σας 
ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του 
χρόνου. Ίσως χρειαστεί να τροποποιήσετε το 
πρόγραμμα της επαγγελματικής σας πορείας 
λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Μπορεί 
επίσης να αλλάξουν αυτά που θέλετε με την 
πάροδο του χρόνου ή να συνειδητοποιήσετε 

ότι τα μέσα για την επίτευξη ενός 
συγκεκριμένου στόχου είναι διαφορετικά 
από ό, τι αναμενόταν. 
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Όνομα Εθελοντή: Στοιχεία Επικοινωνίας: 
 
 

Όνομα υπευθύνου οργανισμού: Στοιχεία Επικοινωνίας: 
 
 
 

Οργανισμός στον οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση 
του εθελοντή:  
 

Ιδιότητα/ Θέση του εθελοντή στον οργανισμό:  

Στόχοι προς επίτευξη  Δεξιότητες που 
θα αποκτηθούν 

Πόροι που θα 
χρειαστούν 
(ώρες κλπ.) 

Δραστηριότητες (με τις 
οποίες θα ασχοληθεί) 

Status επίτευξης στόχων  

Άμεσοι (σημαντικοί 
για την 2μηνη 
πρακτική άσκηση) 

    

Μεσοπρόθεσμοι 
(σημαντικοί για 
εξέλιξη σε διάστημα 
6 μηνών) 

    

Μακροπρόθεσμοι 
(σημαντικοί για την 
δημιουργία καριέρας 
σε βάθος ενός έτους) 
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Εισαγωγή 

Η εκπαίδευση στους επιλεγμένους ενήλικες 
εθελοντές θα περιλαμβάνει ένα συνδυασμό 
συνεδριών αυτομάθησης μέσω του 
διαδικτυακού εργαλείου, το οποίο θα είναι η 
κύρια μέθοδος για την παροχή της 
εκπαίδευσης, καθώς και μια συμπληρωματική 
8ωρη εκπαίδευση στην τάξη. Οι συνεδρίες 
αυτομάθησης μέσω της διαδικτυακής 
πλατφόρμας και η εκπαίδευση στην τάξη θα 
εφαρμοστούν παράλληλα.  

 

Μεθοδολογία 

Η μεθοδολογία περιλαμβάνει μεθόδους και 
εργαλεία για την επικύρωση και πιστοποίηση 
των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που 
αποκτώνται από ενήλικες εθελοντές μέσω 
εκπαίδευσης και μέσω της συμμετοχής σε 
άτυπα προγράμματα κατάρτισης. Έχει 
αναπτυχθεί μια μεγάλη συλλογή εργαλείων και 
μεθόδων για την υποστήριξη των εθελοντών για 
αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων 
στην εθελοντική εργασία: εθελοντικό 
πορτφόλιο, εργαλεία ευαισθητοποίησης, 
εργαλεία (αυτο)αξιολόγησης, μέθοδοι 
επικύρωσης, πλαίσια δεξιοτήτων. Λαμβάνοντας 
υπόψη το εθνικό πλαίσιο κάθε χώρας εταίρου, 
θα επιλεγούν τα καταλληλότερα εργαλεία για 
την αναγνώριση ή/και επικύρωση και 
πιστοποίηση. 

 

 

Εκπαίδευση των Εθελοντών στο πλαίσιο του 

προγράμματος EVOLVE 

Η εκπαίδευση είναι ουσιαστικό μέρος 
οποιουδήποτε προγράμματος εθελοντισμού, 
καθώς η διαδικασία κατάρτισης δίνει στους 

εθελοντές την κατεύθυνση, τη γνώση και τις 
απαραίτητες δεξιότητες που χρειάζονται για την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους. Στο πλαίσιο του 
προγράμματος EVOLVE, η βασική εκπαίδευση 
θα παρέχεται στους εθελοντές πριν τους δοθεί 
θέση στο σχετικό οργανισμό.  

Η μεθοδολογία κατάρτισης θα βασίζεται στις 
αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων για τη διά 
ζώσης εκπαίδευση και στις σύγχρονες τεχνικές 
εκπαιδευτικού σχεδιασμού για την ηλεκτρονική 

μάθηση. Γενικότερα, η εκπαίδευση στο πλαίσιο 
του προγράμματος EVOLVE θα είναι: 

 Συγκεκριμένη ως προς τις απαιτήσεις 
του προγράμματος EVOLVE  

 Προσαρμοσμένη στο υπόβαθρο και τα 
χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου 
(χαμηλής ειδίκευσης, χαμηλής 
κατάρτισης)  

 Συγκεκριμένη ως προς τις ανάγκες και 
τις απαιτήσεις του τομέα κοινωνικής 

πρόνοιας 

Βήμα 3: Εκπαίδευση και 

Ανάπτυξη Ικανοτήτων για 

Εθελοντές 
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 Αξιολογήσιμη ανά τακτά διαστήματα για 
να προσδιοριστεί εάν βρίσκεται σε καλό 
δρόμο. 
 

Η εκπαίδευση είναι μια μορφή αναγνώρισης και 
χρησιμεύει στο να για να διατηρήσει το 
ενδιαφέρον και την αφοσίωση ενός εθελοντή 
για τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί και 
την αποστολή του οργανισμού γενικότερα. 
Επιπλέον, ο εθελοντισμός στον τομέα της 

κοινωνικής πρόνοιας είναι μια ειδική 
περίπτωση που χρειάζεται συνεχή 
παρακολούθηση, αξιολόγηση και εξέλιξη.  

Αυτό το βήμα αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων 
σχετικά με τον αλφαβητισμό, την αριθμητική, 
τις ψηφιακές και τις εγκάρσιες δεξιότητες που 
είναι σχετικές με τον εθελοντισμό, μέσω της 
αναπτυγμένης διαδικτυακής πλατφόρμας 
μάθησης, με συμπληρωματική διά ζώσης 
εκπαίδευση. 

Μετά την εκπαίδευση, θα οργανωθούν άτυπα 
προγράμματα κατάρτισης για τους 
εκπαιδευμένους ενήλικες σε τοπικούς 
δημόσιους οργανισμούς ή/και ΜΚΟ, υπό τη 
μορφή ζευγαριών εργασίας με τοπικούς 
φορείς/υπαλλήλους ΜΚΟ (παρακολούθηση 
εργασίας). Αυτές οι παρακολουθήσεις εργασίας 
για τους εκπαιδευόμενους ενήλικους εθελοντές 
θα τους βοηθήσουν να εξασκήσουν και να 
διατηρήσουν τις πρόσφατα αποκτηθείσες 
δεξιότητές τους και να βελτιώσουν την 

κατανόηση του ρόλου τους στον εθελοντισμό 
κοινωνικής πρόνοιας. 

Αναπτύσσοντας σχέδια μαθήματος 

Η παράδοση της εκπαίδευσης στους 
επιλεγμένους ενήλικες εθελοντές θα 
περιλαμβάνει ένα συνδυασμό συνεδριών αυτο-
μάθησης μέσω του διαδικτυακού εργαλείου, το 
οποίο θα είναι η κύρια μέθοδος για την παροχή 

                                                           
 

22 For more info: http://evolve-vle.eu/?redirect=0 

της εκπαίδευσης, καθώς και μια 
συμπληρωματική 8ωρη εκπαίδευση στην τάξη. 
Οι συνεδρίες αυτομάθησης μέσω της 
διαδικτυακής πλατφόρμας και η εκπαίδευση 
στην τάξη θα εφαρμόζονται παράλληλα.  

Η εκπαίδευση στην τάξη θα βασίζεται στο υλικό 
και τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε για το 
μάθημα ανάπτυξης ικανοτήτων EVOLVE.  

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός του 
εκπαιδευτικού υλικού σε όλα τα διαφορετικά 

θέματα έχει την ακόλουθη δομή και 
αποτελείται από: 

 Μια αρχική αυτοαξιολόγηση 

 Περιεχόμενο μαθήματος (θεωρία, οδηγίες, 
ασκήσεις) 

 Τελική αυτοαξιολόγηση 

 Κουίζ 
 

Πιο συγκεκριμένα, το περιεχόμενο 

εκπαίδευσης της πλατφόρμας είναι το 
ακόλουθο22: 

Εγκάρσιες δεξιότητες 

 Πολιτικές δεξιότητες 

 Επικοινωνία και ομαδική εργασία 

 Ενσυναίσθηση και ακρόαση - αντιμετώπιση 
ευάλωτων ομάδων 

 Αξία εθελοντισμού και αυτοπεποίθηση 

μέσω του εθελοντισμού 

Μαθηματικές γνώσεις 

 Αρχική αυτοαξιολόγηση για τις 
μαθηματικές γνώσεις - Προϋπολογισμός 

 Προσωπικός προϋπολογισμός και 
προϋπολογισμός εκδηλώσεων 

 Άσκηση: Προσωπικός οικογενειακός 

προϋπολογισμός 

 Άσκηση: Προϋπολογισμός εκδηλώσεων 

Ψηφιακές δεξιότητες 

http://evolve-vle.eu/?redirect=0
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 Email - Τρόπος δημιουργίας και χρήσης 
λογαριασμού email 

 Κοινωνικά μέσα και ψηφιακή ταυτότητα 

 Επεξεργαστές κειμένου - Χρήση 

επεξεργαστών κειμένου για τη δημιουργία 
εγγράφων 

 Χρήση προγραμμάτων περιήγησης - 
Πρόσβαση και πλοήγηση στο Διαδίκτυο 

 Χρήση λογιστικών φύλλων - Δημιουργία και 
επεξεργασία λογιστικών φύλλων 

Αλφαβητισμός 

 Πώς να κάνετε μια παρουσίαση 

 Πώς να συνθέσετε ένα e-mail 

 Πώς να διαβάσετε ένα έγγραφο 

 Βασική αλληλεπίδραση με υπηρεσίες 

 

Οι συνεδρίες αυτομάθησης μέσω της 
διαδικτυακής πλατφόρμας πρέπει να 
αναφέρουν σαφώς:  

 Τους μαθησιακούς στόχους - πρέπει να 
είναι σαφείς και να περιγράφουν 
λεπτομερώς τι θα μάθουν/κάνουν οι 
μαθητευόμενοι μετά την ολοκλήρωση του 
μαθήματος ηλεκτρονικής μάθησης 

 Το χρόνο που διατίθεται για κάθε μάθημα 

- Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να 
ενημερώνονται εκ των προτέρων για το 
χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει 
περίπου κάθε μάθημα/ενότητα, 
προκειμένου να οργανωθεί το 

χρονοδιάγραμμά τους και επίσης να είναι 
προετοιμασμένοι για το απαιτητικό χρόνο 
που απαιτείται για το μάθημα e-learning. 

 Λεπτομερής επεξήγηση για κάθε 
δραστηριότητα. 

 Τους τρόπους αξιολόγησης της 

κατανόησης των εκπαιδευομένων - Ένα 

                                                           
 

23 Developing Training Programs for 
Volunteershttps://ctb.ku.edu/en/table-of 
contents/structure/volunteers/training-programs/main 

κουίζ στο τέλος του μαθήματος, το οποίο 
ζητά από τους εκπαιδευόμενους να κάνουν 
κάτι με βάση αυτά που έμαθαν, θα 
παρέχουν σχόλια σχετικά με το 
περιεχόμενο και την ποιότητα και τη 
χρηστικότητα της πλατφόρμας. 

 Μια λίστα πόρων που απαιτούνται για την 
εκτέλεση των δραστηριοτήτων (π.χ. φύλλα 
χαρτιού κ.λπ.). 

 

 

Αρχές της εκμάθησης ενηλίκων23 

 Οι ενήλικες συχνά γνωρίζουν περισσότερο 

τη σημασία της μάθησης, σε σύγκριση με 

τους νέους. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι 
σημαντικό για τους ενήλικες να 
κατανοήσουν την πρακτική χρησιμότητα 
της μάθησης, με άλλα λόγια τη σημασία 
του τι διδάσκονται σε σχέση με αυτό που 
θα κάνουν. 

 Επιτρέψτε στους εκπαιδευόμενους να 
συνεισφέρουν στη μαθησιακή 
διαδικασία, με το να μοιράζονται τις δικές 
τους εμπειρίες. Όλοι αισθάνονται 

καλύτερα αν έχουν κάτι να συνεισφέρουν 
στη συζήτηση. 

 Μια μαθησιακή προσέγγιση επίλυσης 

προβλημάτων είναι πάντα χρήσιμη στη 
εκπαίδευση ενηλίκων. Οι άνθρωποι 
μαθαίνουν καλύτερα όταν καταλαβαίνουν 
τη χρησιμότητα της παρεχόμενης γνώσης 

https://ctb.ku.edu/en/table-of%20contents/structure/volunteers/training-programs/main
https://ctb.ku.edu/en/table-of%20contents/structure/volunteers/training-programs/main
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και ο καλύτερος τρόπος εξάσκησης της 
γνώσης είναι να λύσουν ένα πρόβλημα. 

 Οι μελέτες δείχνουν ότι θυμόμαστε μόνο το 
20% όσων ακούμε σε μια διάλεξη, οπότε η 
μάθηση πρέπει να είναι διαδραστική για 
να δώσει στους εκπαιδευόμενους 
περισσότερα πράγματα. 

 Παρέχετε υποστήριξη στους 
εκπαιδευόμενους, αλλά και προκαλέστε 
τους να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις 
ικανότητές τους. Προσπαθήστε να 

ενθαρρύνετε τους εκπαιδευόμενους με 
ευγενικά λόγια, γραπτές πολιτικές ή άλλες 
μεθόδους, προκειμένου να αναλάβουν την 
ευθύνη για τα καθήκοντα και τις 
υποχρεώσεις τους. 

 Ενθαρρύνετε τους εκπαιδευόμενους να 

έχουν ενθουσιασμό και νέες απόψεις. 
Δεδομένου ότι ο τομέας της κοινωνικής 
πρόνοιας είναι ένας τομέας που τα άτομα 
με χαμηλή εξειδίκευση και ευάλωτα άτομα 

γνωρίζουν, αφήστε τους να μοιραστούν τις 
δικές τους εμπειρίες ακόμη και να 
καταθέσουν λύσεις σε προβλήματα που 
αντιμετώπισαν στο παρελθόν. 

 Κάθε εκπαιδευτής πρέπει να έχει κατά νου 
ότι μια προσωποποιημένη προσέγγιση 
στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι πάντα 
σημαντική, καθώς οι άνθρωποι μαθαίνουν 
με διαφορετικούς τρόπους και έχουν 
διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ενώ το 
πρόγραμμα μάθησης έχει μια σαφή δομή 

και είναι κοινό για όλους, η ενσυναίσθηση 
και η προσοχή στο πώς οι άνθρωποι 
ανταποκρίνονται μεμονωμένα, είναι μια 
ειδική εγκάρσιά δεξιότητα που πρέπει να 
έχουν οι εκπαιδευόμενοι. 
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Εισαγωγή 

Μετά την αντιστοίχιση των επιλεγμένων 
εθελοντών με τις διαθέσιμες ευκαιρίες 
εθελοντισμού κοινωνικής πρόνοιας σε τοπικό 
επίπεδο, με βάση την επαγγελματική εμπειρία 
κάθε συμμετέχοντα, οι συνεργάτες του έργου 
στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία θα 
οργανώσουν ένα 2μηνο άτυπο πρόγραμμα 
πρακτικής άσκησης για κάθε εκπαιδευμένο 

εθελοντή. 

Κατά τη διάρκεια αυτών των προγραμμάτων 
πρακτικής άσκησης, οι εθελοντές, θα έχουν την 
ευκαιρία να εξασκηθούν και να αναπτύξουν 
περαιτέρω τις πρόσφατα αποκτηθείσες 
δεξιότητές τους αλλά και να βελτιώσουν την 
κατανόησή τους σχετικά με τον εθελοντικό ρόλο 
της κοινωνικής πρόνοιας, μέσα από 

παρακολούθηση εργασίας.  

Τα προγράμματα πρακτικής άσκησης θα 

εφαρμοστούν στις εγκαταστάσεις των 
συνεργατών ή/και σε άλλους τοπικούς 
οργανισμούς που θα προσδιοριστούν μέσω της 
εγγραφής τους στην διαδικτυακή πλατφόρμα ή/ 
και σχετικής δημοσίευσης-έκκλησης που θα 
δημοσιεύσουν οι συνεργάτες στα δικά τους 
μέσα και θα προωθηθούν στις επαφές και τα 
δίκτυά τους. 

 

 

Μεθοδολογία 

 

Α. Προσανατολισμός  

Η εισαγωγή του εθελοντή στον οργανισμό είναι 
καλό να πραγματοποιηθεί μέσω ενός σύντομου 
προγράμματος βασικής εκπαίδευσης, ένταξης 
και προσανατολισμού. Ένα δοκιμαστικό 
σενάριο της διαδικασίας εισαγωγής μπορεί να 
είναι αυτό: 

1. Ιστορία του οργανισμού (Δήμος ή ΜΚΟ) 
2. Αποστολή, όραμα και φιλοσοφία - ο 

κοινωνικός αντίκτυπος και το κοινωνικό 
αποτύπωμα 

3. Στόχοι και σκοπός 
4. Ομάδα στόχος 
5. Τρέχοντα προγράμματα και υπηρεσίες 
6. Αφοσιωμένες δημόσιες ομάδες - άλλοι 

κύριοι ενδιαφερόμενοι φορείς 
7. Οργανωτική δομή 

8. Πολιτική, διαδικασίες, κανάλια 
επικοινωνίας 

9. Πηγές χρηματοδότησης 
10. Ο ρόλος των εθελοντών στις οργανώσεις 
11. Εθελοντικές υποχρεώσεις, δικαιώματα 
12. Λεπτομέρειες πρακτικής φύσης 

(χρονοδιάγραμμα, εξοπλισμός κ.λπ.) 
13. Μια βόλτα στους οργανωτικούς χώρους 
14. Η γνωριμία με το άτομο(α) που 

πρόκειται να συνεργαστεί ο εθελοντής. 

 

 

Βήμα 4: Οργάνωση ανεπίσημων 

προγραμμάτων πρακτικής 

άσκησης για εθελοντές 
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Η σωστή διαδικασία εισαγωγής των εθελοντών 
στην οργάνωση έχει ύψιστη σημασία. Μια 
ζεστή και επαγγελματική υποδοχή και εισαγωγή 
θα επιτρέψει στους εθελοντές να αισθανθούν 
ευπρόσδεκτοι και από την άλλη πλευρά θα τους 
παρέχει όλες τις κατάλληλες πληροφορίες που 
απαιτούνται για τη θέση και την οργάνωση. 

 

Θα ήταν πολύ χρήσιμο να δημιουργήσετε ένα 
μικρό εγχειρίδιο (σε ψηφιακή ή έντυπη 

μορφή) με τις βασικές πληροφορίες σχετικά με 
την οργάνωση και ίσως τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις του εθελοντή. 

Μια φιλόξενη συνάντηση για τους νέους 
εθελοντές, με τη συμμετοχή της διοίκησης και 
του μόνιμου προσωπικού είναι επίσης μια 
εξαιρετική ιδέα, προκειμένου να σπάσει ο 
πάγος και να γίνουν οι απαραίτητες εισαγωγές. 
Η συνάντηση μπορεί να διαρκέσει περίπου μία 
ώρα, ένα χρονικό πλαίσιο κατά το οποίο ο 

καθένας μπορεί να έχει περίπου 5 λεπτά για να 
μιλήσει για τον εαυτό του ενώ ο προϊστάμενος 
θα έχει επίσης την ευκαιρία να εξηγήσει τις 
διαδικασίες και τις καθημερινές λειτουργίες 
των οργανισμών24.  

 

Β. Ειδική εκπαίδευση  

Μετά την τοποθέτηση του εθελοντή στον 
οργανισμό, ενδέχεται να απαιτείται ειδική 

εκπαίδευση, προκειμένου να επιτρέπεται στον 
εθελοντή να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
και τις ανάγκες εργασίας. 

Οι βασικές ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσει 
ο οργανισμός σχετικά με την ειδική εκπαίδευση 
του εθελοντή είναι οι εξής:  

 Τι είδους πληροφορίες χρειάζεται ένας 
εθελοντής για να αναλάβει το ρόλο; 

                                                           
 

24 Volunteer Management. A journey in 13 steps, Volunteer4Greece, 

Kouvaras G., Volunteer4Greece 

 Ποιες δεξιότητες χρειάζονται για να 
συμμορφωθούν; 

 Ποια είναι η επιθυμητή στάση ή 
προσέγγιση για το ρόλο; 

Η ειδική εκπαίδευση μπορεί να έχει τη μορφή 
σεμιναρίου, μελέτης ή πραγματικής εμπειρίας, 
δίπλα σε ένα μέλος του προσωπικού. Σε αυτήν 
την περίπτωση, μια καλή μεθοδολογία για να 
ακολουθήσει ο εθελοντής είναι αυτή: 
«Παρατηρήστε, Αναγνωρίστε, Αναλύστε, 

Γενικεύστε, Βιώστε»: 

Πιο συγκεκριμένα, σε μια τυπική ημέρα όταν 
ένας εθελοντής θα τοποθετηθεί σε εθελοντική 
θέση, το μέλος του προσωπικού μπορεί να τον 
ρωτήσει στο τέλος της ημέρας τις ακόλουθες 
ερωτήσεις: 

 Τι με είδες να κάνω; 

 Ποια προβλήματα αντιμετώπισα; 

 Γιατί πιστεύεις ότι προέκυψαν 
προβλήματα; 

 Με ποιο τρόπο προσπάθησα να τα λύσω; 

 Γιατί αυτός ο τρόπος ήταν πιο 
αποτελεσματικός από τον άλλο; 

 Τι θα έκανες για να αποφύγεις παρόμοια 

προβλήματα; 

Το μέλος του προσωπικού που θα διοριστεί για 
να εισαγάγει τον νέο εθελοντή στον οργανισμό, 
μπορεί να έχει το ρόλο του «μέντορα», 
τουλάχιστον κατά την εισαγωγική φάση. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η σχέση μέντορα-εθελοντή θα 

είναι ιδανικό να βασίζεται στις ακόλουθες 
αρχές:  

1. Διαμόρφωση μιας σχέσης εμπιστοσύνης 
και αμοιβαίου σεβασμού 

2. Δέσμευση χρόνου και από τις δύο 
πλευρές 

3. Σκοπός είναι η ανάπτυξη του εθελοντή 
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4. Ο μέντορας λειτουργεί ως καλό 
παράδειγμα και πρότυπο 

5. Ένας μέντορας παρέχει ποιοτική 
αξιολόγηση στον εθελοντή 

6. Ο εθελοντής είναι πρόθυμος να 
βελτιωθεί και να εξελιχθεί 

7. Σταδιακά, ο εθελοντής θα είναι έτοιμος 
να εκπληρώσει τα καθήκοντά του χωρίς 
τον μέντορα 

 

Μια τυπική εκπαίδευση κατάρτισης για 
εθελοντές τους καθοδηγεί στις ακόλουθες 
ενότητες: 

 Τι να κάνουνε: Τι αναμένεται από αυτούς 
στη συγκεκριμένη εθελοντική θέση; Ποιες 

θα είναι οι ευθύνες τους; 
 

 Πώς να το κάνουν: Μια σαφής 
μεθοδολογία, μέθοδοι και εργαλεία 
σχετικά με τον τρόπο εκπλήρωσης των 

καθηκόντων τους έχει ύψιστη σημασία για 
τους εθελοντές. Πρέπει να παρέχονται 
στους εθελοντές σαφείς οδηγίες σχετικά με 
την εθελοντική τους θέση, από πού να 
αναζητήσουν καθοδήγηση και βοήθεια και 
ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός και 
παραγωγικός τρόπος να ακολουθήσουν. 

 

 Τι να μην κάνουν: Μαζί με τις σαφείς 

οδηγίες για το «τι να κάνω», είναι εξίσου 

σημαντικό να παρέχουμε στους εθελοντές 
οδηγίες για το «τι να μην κάνουν». Ειδικά 
στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, είναι 
απαραίτητη η εχεμύθεια σχετικά με τα 
προσωπικά δεδομένα ή άλλα ζητήματα. Σε 
αυτό το πλαίσιο, οι εθελοντές πρέπει να 
ακολουθούν ακριβώς την πολιτική και τον 
κώδικα συμπεριφοράς των οργανισμών. 
Θα υπάρχουν σίγουρα πράγματα που οι 
εθελοντές δεν επιτρέπεται να κάνουν και 

είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τα όριά 
τους και τις διαδικασίες που πρέπει να 

ακολουθούν όταν αντιμετωπίζουν ένα 
πρόβλημα που δεν μπορούν να 
αντιμετωπίσουν. 

 

 Τι να κάνουν σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης: Στην ιδανική περίπτωση, κατά τη 
φάση εισαγωγής ή κατά τη διάρκεια της 
ειδικής εκπαίδευσης, οι εθελοντές μπορεί 
να έχουν μάθει για την πολιτική των 
οργανισμών σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης. Αυτές είναι ζωτικής σημασίας 
πληροφορίες που πρέπει να καταστούν 
σαφείς στους εθελοντές, δεδομένου ότι 
είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουν μια 
δύσκολη κατάσταση, όπως πυρκαγιά, 
σεισμό ή απλώς ανάγκη παροχής πρώτων 

βοηθειών. 
 

Γ. Παρακολούθηση, ενίσχυση, καθοδήγηση 

Κατά τη διάρκεια των δύο μηνών του 
προγράμματος εθελοντισμού του έργου, κάθε 
εθελοντής θα επικοινωνεί με τον σύμβουλο 
σταδιοδρομίας του σε εβδομαδιαία βάση και 
θα του αποστέλλει μια αναφορά, η οποία θα 
περιλαμβάνει:  

Α. Σύντομη περιγραφή της εργασίας που έχει 

γίνει 

Β. Αναφορά θετικών / αρνητικών σημείων 

Γ. Προγραμματισμός της επόμενης εβδομάδας 

Ο κύριος ρόλος του επαγγελματία συμβούλου 
είναι να παρακολουθεί διεξοδικά την πρόοδο 
του εθελοντή στο συγκεκριμένο έργο, ώστε να 
προβλέπει και να επιλύει τυχόν προβλήματα 
και, από την άλλη πλευρά, να ενισχύει και να 
καθοδηγεί τον εθελοντή σε καθημερινή βάση 
προκειμένου να επιτύχει το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα. 
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Εισαγωγή 

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της 
μεθοδολογίας σε καθεμία από τις τρεις χώρες 
θα συλλεχθούν, θα αξιολογηθούν από τους 
εταίρους και θα παρουσιαστούν στις 
αντίστοιχες εθνικές εκθέσεις. Ο KMOP θα είναι 
υπεύθυνος για τη συλλογή των εθνικών 
αποτελεσμάτων προκειμένου να συντάξει μια 
Διακρατική Έκθεση με συστάσεις για την 
αποτελεσματική και επιτυχημένη εφαρμογή της 

μεθοδολογίας από άλλες τοπικές αρχές, ΜΚΟ/ 
ΟΚΠ και σχετικούς οργανισμούς. 

 

 

Μεθοδολογία 

Το έργο θα χρησιμοποιήσει μια σειρά 
ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών, προκειμένου 
να εκτιμήσει τον αντίκτυπο των 
δραστηριοτήτων του στην ομάδα-στόχο και 

στους ενδιαφερόμενους φορείς. Οι ποιοτικοί 
δείκτες δεν θα μετρήσουν μόνο το επίπεδο 

ικανοποίησης των συμμετεχόντων, το επίπεδο 
βελτιωμένης γνώσης κ.λπ., αλλά και τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο των δραστηριοτήτων. 
Δηλαδή πώς και σε ποιο βαθμό οι 
δραστηριότητες έχουν οδηγήσει σε αλλαγές στη 
συμπεριφορά μεταξύ της ομάδας στόχου. 
Ενδεικτικοί δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν 
για τη μέτρηση της ποιότητας των 
αποτελεσμάτων του έργου, περιλαμβάνουν: 

Ποσοτικοί δείκτες:   

 Αριθμός συμμετεχόντων που δοκίμασαν το 
ηλεκτρονικό εργαλείο ανάπτυξης 
ικανοτήτων και εθελοντισμού (τουλάχιστον 
30)· 

 Αριθμός συμμετεχόντων που ολοκλήρωσαν 
επιτυχώς το πρόγραμμα καθοδήγησης 

ικανότητας & εθελοντικής σταδιοδρομίας 
και έχουν πιστοποιηθεί (τουλάχιστον 45) 

 Αριθμός εγγραφών στην πλατφόρμα 

(πιθανοί εθελοντές / πάροχοι κοινωνικών 

υπηρεσιών (τοπικές αρχές / οργανώσεις, 
ΜΚΟ / ΟΚΠ κ.λπ.) (τουλάχιστον 90). 

 Αριθμός ΟΚΠ, ΜΚΟ ή/και τοπικών αρχών 
που έχουν χρησιμοποιήσει την διαδικτυακή 
πλατφόρμα για να οργανώσουν με 
δομημένο τρόπο τις εθελοντικές τους 
δραστηριότητες που ταιριάζουν σωστά στις 
δεξιότητες των πιθανών εθελοντών με τις 

πρακτικές τους ανάγκες (τουλάχιστον 30). 

 

Ποιοτικοί δείκτες 

 Επίπεδο ικανοποίησης εθελοντών/ 
συμμετεχόντων με χαμηλή εξειδίκευση που 
έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα 
ανάπτυξης ικανοτήτων και εθελοντικής 
σταδιοδρομίας 

 

 Επίπεδο ικανοποίησης των ΟΚΠ, των ΜΚΟ 

ή/και των τοπικών αρχών κ.λπ. που 

χρησιμοποίησαν την διαδικτυακή 
πλατφόρμα για να οργανώσουν με 

Βήμα 5: Αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων των 

προγραμμάτων 
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δομημένο τρόπο τις εθελοντικές τους 
δραστηριότητες. 

 Επίπεδο ενεργοποίησης ενηλίκων με 
χαμηλή ειδίκευση σε εθελοντικές 
δραστηριότητες κοινωνικής πρόνοιας. 

 Ο βαθμός στον οποίο το ηλεκτρονικό 
εργαλείο αναγνωρίζεται από τις τοπικές / 
περιφερειακές / εθνικές / αρχές της ΕΕ και 
θεσμικά όργανα. 

 Επίπεδο υιοθέτησης / πρόθεση υιοθέτησης 

του μοντέλου EVOLVE και του 

διαδικτυακού εργαλείου 
προσανατολισμού σταδιοδρομίας και 
εθελοντικής σταδιοδρομίας από τις τοπικές 
αρχές / τους παρόχους κοινωνικών 
υπηρεσιών / τις ΟΚΠ / ΜΚΟ κ.λπ. εκτός της 
κοινοπραξίας. 

 

Περιγραφή προγράμματος αξιολόγησης 

Μια σαφής περιγραφή του προγράμματος 

αξιολόγησης θα σας επιτρέψει να έχετε 
ορισμένα χαρακτηριστικά και δείκτες για τη 
μέτρηση και την αξιολόγηση. Η περιγραφή 
πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Η ανάγκη για το πρόγραμμα. Ποιο είναι το 
πρόβλημα που αντιμετωπίζει το 
πρόγραμμα εθελοντισμού; Τι είδους και 

πόσο σημαντικά είναι τα κοινωνικά 
προβλήματα στην κοινότητά σας; Ποιες 
είναι οι ομάδες-στόχοι; 

 

 Στόχοι και σκοποί. Ποια είναι η αποστολή 
του προγράμματος εθελοντισμού; Ποια 
συγκεκριμένα αποτελέσματα θέλετε να 
επιτύχετε (π.χ. αύξηση της συμμετοχής 
στον εθελοντισμό, βοήθεια ατόμων από 
ευάλωτες ομάδες να επιτύχουν κοινωνική 
ένταξη μέσω του εθελοντισμού); 
 

 Κοινωνικός αντίκτυπος. Ποιος είναι ο 

κοινωνικός αντίκτυπος και το κοινωνικό 

αποτύπωμα του προγράμματος 
εθελοντισμού; Προωθεί την αξία του 

εθελοντισμού για κοινωνική ένταξη; Βοηθά 
πραγματικά ο εθελοντισμός στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων; 

 

 Εθελοντικός αντίκτυπος στον οργανισμό. 
Βοηθά το πρόγραμμα εθελοντισμού τους 
οργανισμούς που συμμετέχουν σε αυτό; 
Ποια είναι η γνώμη του προσωπικού και 
των ενδιαφερομένων οργανώσεων σχετικά 
με τους εθελοντές στο πλαίσιο του έργου 

EVOLVE; 
 

Για μια πιο ολιστική διαδικασία αξιολόγησης, 
θα ήταν καλύτερο να συμπεριλάβουμε μια 
αξιολόγηση του προγράμματος κατάρτισης 
εθελοντών. Για να διασφαλιστεί ότι η 
εκπαίδευση είναι αποτελεσματική, περιεκτική 
και αποδεκτή, η αξιολόγηση σε τέσσερις τομείς 
λαμβάνει υπόψη τις ακόλουθες πτυχές: 

 Αντίδραση — Πώς αισθάνεται ο 

εκπαιδευόμενος για την εκπαίδευση; 

 Μάθηση — Τι γνώσεις απόκτησε ο 
μαθητής; 

 Συμπεριφορές — Ποιες δεξιότητες 

ανέπτυξε ο μαθητής; 

 Αποτελέσματα και αποτελεσματικότητα - 
Ποια αποτελέσματα προέκυψαν; Ο 
εκπαιδευόμενος εφάρμοσε 
αποτελεσματικά τις νέες δεξιότητες στις 
απαραίτητες εργασίες στον οργανισμό; 
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Επιπλέον, μια αποτελεσματική μεθοδολογία για 
τη μέτρηση των βημάτων της εθελοντικής 
αξιολόγησης, είναι να κάνετε τις ακόλουθες 
ερωτήσεις: 

 Οι επιλεγμένες μέθοδοι κατάρτισης και 
ανάπτυξης ικανοτήτων οδήγησαν τους 
εθελοντές να αναπτύξουν τις δεξιότητες και 
να αποκτήσουν τις γνώσεις που 
απαιτούνται για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους; Μια καλή ιδέα θα είναι 

να δοκιμάσετε τις μεθόδους με έναν 
έμπειρο εθελοντή και να ζητήσετε 
ανατροφοδότηση. 
 

 Οι μέθοδοι ανταποκρίνονται στις 
προτιμήσεις και τις μορφές μάθησης των 

εθελοντών; Ζητήστε από εθελοντές να 
αναθεωρήσουν εν συντομία τις μεθόδους 
(π.χ. τεκμηρίωση, γενικά έξοδα). 
Αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση 
του υλικού; 

 

Σχεδιασμός της αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει την αναθεώρηση 
και εκτίμηση των επιπτώσεων των ενεργειών 
και των παρεμβάσεών σας και του αντίκτυπου 
τους στην τοπική ή την ευρύτερη κοινότητα. Αν 
και η αξιολόγηση ενός προγράμματος 
εθελοντισμού δεν είναι εύκολη, καθώς δεν 
υπάρχουν πολλοί μετρήσιμοι ποσοτικοί δείκτες, 

τα ακόλουθα βήματα μπορούν να σας 
βοηθήσουν να σχεδιάσετε τη διαδικασία 

αξιολόγησης: 

 Δηλώστε τον σκοπό της αξιολόγησης, 

όπως πχ η βελτίωση του προγράμματος 
κατάρτισης, αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας ή μελέτη του 
αντίκτυπου στους εθελοντές και τους 
οργανισμούς. 

 

 Ορίστε τους χρήστες των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης, όπως εθελοντές, τοπική 
κοινότητα, προσωπικό οργανισμών ή 
ενδιαφερόμενοι φορείς. 

 

 

 Καθορίστε τις χρήσεις των 

αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, όπως 
τον εντοπισμό τομέων βελτίωσης, την 
αντιμετώπιση του πρακτικού αντίκτυπου 

της μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε ή 
αφήνοντας μια παρακαταθήκη για 
μελλοντικά σχετικά έργα. 
 

 Ανάπτυξη ερωτήσεων αξιολόγησης: 

 Χρησιμοποιήστε ερωτήσεις 
αξιολόγησης διαδικασίας για την 
τεκμηρίωση της κατάρτισης και της 
εφαρμογής προγραμμάτων πρακτικής 
άσκησης, όπως αριθμός ατόμων που 
συμμετέχουν, εμπλεκόμενοι 

οργανισμοί, στελέχωση και χρήση 
εθελοντών και αριθμός εκδηλώσεων / 
έργων που έχουν συμμετάσχει. 
 

 Χρησιμοποιήστε ερωτήσεις 

αξιολόγησης αποτελεσμάτων για να 
αξιολογήσετε τα βραχυπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, όπως 
αλλαγές στη γνώση και τη 
συμπεριφορά. 

 

 Χρησιμοποιήστε ερωτήσεις 
αξιολόγησης εκπαίδευσης για να 
προσδιορίσετε εάν η εκπαίδευση είναι 
αποτελεσματική. Κατά τη διάρκεια των 
εκπαιδεύσεων κατάρτισης, ρωτήστε 
τους εθελοντές πώς τα πάνε. 
Καταλαβαίνουν το μάθημα; Μπορούν 
να εξηγήσουν τα κύρια σημεία με τα 
δικά τους λόγια; Σημειώστε εάν οι 

εθελοντές συμμετέχουν στις 
δραστηριότητες με ενθουσιασμό. 
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Δείχνουν προθυμία να συμμετάσχουν 
και να μάθουν; 

 Ζητήστε επίσης από τους εθελοντές να 
αξιολογήσουν τις δραστηριότητες από 
το 1 έως το 5. Εάν έχουν βαθμολογία 
μικρότερη του 5, ρωτήστε τους πώς θα 
μπορούσε να βελτιωθεί η 
δραστηριότητα. 
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Ενδεικτικό πρότυπο αξιολόγησης του προγράμματος εθελοντικής κατάρτισης EVOLVE

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

Ποια ήταν η γενική εντύπωση που είχατε για το πρόγραμμα εθελοντικής 
κατάρτισης EVOLVE; 

     

Σε ποιο βαθμό ανταποκρίθηκε το πρόγραμμα στις προσδοκίες σας;      

Πώς θα αξιολογούσατε το περιεχόμενο ως προς τη συνάφειά του με τα θέματα 

του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων; 

     

Πόσο κατάλληλες ήταν οι μέθοδοι εκπαίδευσης (υπήρχε ένα καλό μείγμα 
δραστηριοτήτων, πρακτικά παραδείγματα, οδηγίες κ.λπ.); 

     

Πώς θα αξιολογούσατε τη χρηστικότητα και την πλοήγηση της διαδικτυακής 
πλατφόρμας μάθησης; 

     

Πώς θα αξιολογούσατε τη μαθησιακή σας εμπειρία με την διαδικτυακή 

πλατφόρμα μάθησης του EVOLVE; 

     

Αντιμετωπίσατε 
δυσκολίες κατά τη 
διάρκεια του 
εκπαιδευτικού 
προγράμματος; Εάν ναι, 
μπορείτε να εξηγήσετε 
τι δυσκολίες 
αντιμετωπίσατε; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παρακαλώ σημειώστε 
άλλα σχόλια σχετικά με 
το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα και την 
διαδικτυακή πλατφόρμα 
ηλεκτρονικής μάθησης 
του EVOLVE: 
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Συμπεράσματα & Εισηγήσεις 

Ο στόχος του προγράμματος EVOLVE είναι να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για τη δημιουργία βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων ενηλίκων με 
χαμηλή ειδίκευση ως κίνητρο για την αύξηση της συμμετοχής τους σε 
δραστηριότητες εθελοντισμού κοινωνικής πρόνοιας σε τοπικό επίπεδο, οδηγώντας 
επίσης σε πιστοποίηση αυτών των δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Παρέχοντας 
ευκαιρίες μάθησης (μέσω φυσικής, διαδικτυακής εκπαίδευσης και άτυπων 
προγραμμάτων πρακτικής άσκησης) σε ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση / χαμηλή 
εξειδίκευση για την ανάπτυξη του αλφαβητισμού, της αριθμητικής, των ψηφιακών 

και των εγκάρσιων δεξιοτήτων τους για συμμετοχή σε εθελοντικές δραστηριότητες 
κοινωνικής πρόνοιας, το έργο φιλοδοξεί να αυξήσει τις πιθανότητές τους να 
επιτευχθεί κοινωνική ένταξη και ιδανικά η ένταξη στην αγορά εργασίας. 

Επιπλέον, το πρόγραμμα EVOLVE στοχεύει στην προώθηση της συνεργασίας 
μεταξύ τοπικών αρχών και ΜΚΟ/ΟΚΠ, για την αντιμετώπιση του ζητήματος της μη 
οργανωμένης διαχείρισης ενήλικων εθελοντών σε δραστηριότητες κοινωνικής 

πρόνοιας, καθώς και το ζήτημα των ενήλικων εθελοντών που δεν έχουν κίνητρα να 
συμμετάσχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες λόγω της ελλιπούς  επάρκειας στον 
αλφαβητισμό, την αριθμητική και την επίλυση προβλημάτων σε πλούσια 
τεχνολογικά περιβάλλοντα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο παρών «Οδηγός Μεθοδολογίας Ανάπτυξης Ικανοτήτων 
Ενηλίκων Εθελοντών για Συμμετοχή σε Τοπικές Κοινωνικές Δράσεις» είναι η κοινή 
μεθοδολογία που θα ακολουθήσουν όλοι οι εταίροι για να επιλέξουν, να 
εκπαιδεύσουν και να βοηθήσουν τους ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση / χαμηλή 
εξειδίκευση να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να συμμετάσχουν σε πρακτική 
άσκηση. Τα παραπάνω βήματα, μέθοδοι και ενδεικτικά πρότυπα θα παρέχουν σε 
όλους τους εταίρους μια πρακτική εργαλειοθήκη για την προσαρμογή στο εθνικό 
τους πλαίσιο και την επίτευξη των στόχων του έργου. 

Αν και η μεθοδολογία είναι κοινή, συνιστάται η προσαρμογή της στο εθνικό πλαίσιο  
καθώς κάθε χώρα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά όσον αφορά με την κουλτούρα 

της του εθελοντισμού, τον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και τους δήμους / ΜΚΟ. 
Για παράδειγμα, η διαδικασία επιλογής εθελοντών ή των οργανώσεων που θα 
συμμετέχουν, μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με το τοπικό θεσμικό και 
πολιτιστικό πλαίσιο. Παρομοίως, η περιγραφή της θέσης του εθελοντισμού πρέπει 
επίσης να προσαρμοστεί στις ανάγκες και τα ειδικά χαρακτηριστικά του τοπικού 
τομέα κοινωνικής πρόνοιας ή του σχετικού οργανισμού. 
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Παραρτήματα 

Παράρτημα 1: Εργαλεία Βελτίωσης Ικανοτήτων: 

Προσωπική Ανάλυση-Δραστηριότητα Αξιών-Κοινότητας   

Αυτή η δραστηριότητα θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες στην εκπαίδευση να 

γνωρίσουν τον εαυτό τους καλύτερα μέσω του αυτοαναστοχασμού και της αυτο-

ανάλυσης. Επιπλέον, ένα ουσιαστικό μέρος της αυτο-ανάλυσης και της 

αυτογνωσίας, είναι το πού και το πώς κάποιος τοποθετεί τον εαυτό του στην 

κοινότητα. Τέλος, εξετάζεται επίσης ο ρόλος των αξιών και του ρόλου της ηγεσίας 

σε ένα κοινοτικό έργο, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να αυτοπροσδιοριστούν25.  

Αναλύοντας τον εαυτό μου (προσωπική ανάλυση SWOT) 

 Ποια είναι τα δυνατά μου σημεία; 

 Ποιες είναι οι αδυναμίες μου; 

 Τι ευκαιρίες βλέπω στην εξέλιξη της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας; 

 Ποια απειλή βλέπω στην εξέλιξη της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας; 

 Τι μου αρέσει λιγότερο και γιατί; 

 Τι θα ήθελα να κάνω στη ζωή μου; 

 Πότε ένιωσα πιο επιτυχημένος/η και γιατί; 

 Ποια ήταν η πιο αγαπημένη μου δουλειά και γιατί; 

 Τι με ενδιαφέρει πραγματικά / εκτιμώ; (Ποια είναι τα ουσιώδη της ζωής 

μου;) 

 Ποια είναι η φιλοσοφία μου για τη ζωή και ποιες αξίες έχω; 

Εγώ και η κοινότητα μου 

                                                           
 

25  Adapted from: Queensland University of Technology, Volunteering Queensland, Available at: 

https://www.volunteeringqld.org.au/docs/Leadership_Capacity_Building_Tool.pdf 
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 Σε τι είδους κοινότητα θα ήθελα να ζήσω; 

 Πώς μοιάζει η κοινότητά μου; 

 Πώς αντιλαμβάνομαι τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι θα 

συνεργαστούν; 

 Πώς παρακινούνται οι άνθρωποι; 

 Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις; 

 Ποιος είναι ο ρόλος της ηγεσίας; 

 Πώς γίνεται εφικτή η αλλαγή; 

 

Μια λίστα αξιών 

Δικαιοσύνη Ακεραιότητα  Δύναμη 

Ειλικρίνεια Ηγεσία Ιδιωτικότητα 

Κουράγιο Δημοκρατία Αναγνώριση 

Αξιοπρέπεια  Αγάπη Θρησκευτική Πίστη 

Ισότητα Υλικός Πλούτος Ευθύνη 

Οικογένεια Ηδονισμός Ασφάλεια 

Ελευθερία Αυτο-έκφραση 

Αλληλεγγύη Ανεξαρτησία 

Παράδοση  

  

 

Οι 5 πιο σημαντικές αξίες για μένα είναι: 

 

 

Τι ταλέντα έχω, είτε ανεπτυγμένα είτε μη ανεπτυγμένα; 
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 Ποιες είναι οι προσδοκίες και οι υποχρεώσεις της κοινότητάς μου ή / και της 
οικογένειάς μου που είναι σημαντικές για μένα να εκπληρωθούν? 

 

 

Περιγράψτε εν συντομία μια κατάσταση στην οποία ενεργήσατε σε ηγετικό ρόλο 
και αποδείχθηκε ότι λειτούργησε καλά / ήταν επιτυχής / πέτυχε το στόχο. 
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Ποια προσωπικά χαρακτηριστικά/ 
στάσεις σας βοήθησαν στην επίτευξη 
αυτού του στόχου; 

 

 


