
Εθελοντισμός



Τι είναι 

εθελοντισμός

Εθελοντισμός είναι η αυτόβουλη και ανιδιοτελής 
συμμετοχή του ενεργού πολίτη - χωρίς να αναμένει υλικό 
αντάλλαγμα - σε έργα και δράσεις που υπηρετούν το 
κοινό καλό και ωφελούν το κοινωνικό σύνολο.

Ο εθελοντισμός συνδέεται με την αλληλεγγύη και την 
ανιδιοτελή προσφορά.

Κίνητρο του εθελοντή είναι η βελτίωση των θεμελιωδών 
αναγκών μίας κοινωνίας.



Είδη Εθελοντισμού
 Επίσημος (οργανώσεις, 

διοργανώσεις)

 Ανεπίσημος (ομάδες πολιτών, 

μεμονωμένα άτομα)

 Εταιρικός εθελοντισμός

 IB / Μαθητικός εθελοντισμός

Πεδία Εθελοντισμού
 Κοινωνική πρόνοια

 Υγεία

 Αντιμετώπιση κρίσεων - Έκτακτη Ανάγκη

 Παιδεία - Εκπαίδευση

 Περιβάλλον - Οικολογία

 Ανθρωπισμός - Ανθρώπινα Δικαιώματα

 Πολιτισμός

 Αθλητισμός



Τι δεν είναι ο 
εθελοντισμός

 Άμισθη εργασία

 Πρακτική άσκηση ή μαθητεία

 Πεδίο εύρεσης εργασίας

 Χόμπι



Για ποιους είναι ο Εθελοντισμός

Ο εθελοντισμός είναι για όλους χωρίς 

διακρίσεις

 Ηλικίας

 Μόρφωσης

 Κοινωνικής τάξης

 Οικονομικής κατάστασης

 Θρησκείας 

 Καταγωγής

 Ιδεολογίας



Κίνητρα 

Εθελοντών

Γιατί θέλω να προσφέρω: 

 θέλω να δράσω

 θέλω να βοηθήσω

 θέλω να είμαι χρήσιμος

 θέλω να κάνω φίλους

 θέλω να ανήκω

 θέλω να μάθω κάτι που 

δεν ξέρω

 θέλω να αλλάξω τον 

κόσμο

 θέλω να…



Τι περιμένουμε από 

τους εθελοντές

 Σεβασμό στις αξίες και τους σκοπούς 

του Ασύλου Ανιάτων

 Αφοσίωση

 Συνέπεια

 Αξιοπιστία

 Ειλικρίνεια

 Ανιδιοτελή συμμετοχή 

 Εχεμύθεια 



Εθελοντισμός

στο Άσυλο Ανιάτων

Τι πρέπει να 
προσφέρουμε 

στους εθελοντές:

Ισότιμη συμμετοχή 
όλων και αποφυγή 

διακρίσεων 

Ξεκάθαρους και 
ουσιαστικούς 

ρόλους σε τομείς 
που τους ταιριάζουν

Την καλύτερη 
αξιοποίηση των 

εθελοντών με 
συγκεκριμένο 

αντικείμενο 

Πληροφόρηση 
σχετικά με τις 
ευθύνες που 
καλούνται να 
αναλάβουν

Εκπαίδευση (γενική 
και εξειδικευμένη), 

όπου κρίνεται 
απαραίτητο

Συνεχή επίβλεψη και 
υποστήριξη

Αξιολόγηση και 
διατήρηση

Επιβράβευση και 
αναγνώριση της 

προσφοράς τους 
στην επίτευξη του 

κοινού στόχου



Τομείς εθελοντισμού 

στο Άσυλο Ανιάτων

Δομή περίθαλψης χρονίως 
πασχόντων

Τμήμα καλλιτεχνικής και δημιουργικής 
απασχόλησης

Εκδρομές

Εορταστικές εκδηλώσεις

Τεχνικές δραστηριότητες -
ανακαινίσεις



Κάνε τους εθελοντές
μέλος της δικής σου
ομάδας!



Ο μόνος τρόπος να σώσεις 

τον εαυτό σου είναι να 

μάχεσαι να σώσεις τους 

άλλους 

Νίκος Καζαντζάκης


