
 

 

Πληροφόρηςη κοινήσ γνώμησ για τον εθελοντιςμό 

 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 

«Εθελοντιςμόσ είναι η πρόθυμη δζςμευςη ενόσ ατόμου να εργαςτεί χωρίσ αμοιβή για ζνα 

καθοριςμζνο ή αόριςτο χρονικό διάςτημα για το γενικό καλό τησ κοινωνίασ» (Ελλθνικι 

Ομοςπονδία Μθ Κυβερνθτικϊν Οργανιςμϊν). 

 Εκελοντιςμόσ είναι «θ κελθματικά προςφερόμενθ εργαςία». Ωςτόςο,  ο εκελοντιςμόσ 

ξεπερνά κατά πολφ αυτό τον οριςμό. 

 Εκελοντιςμόσ είναι θ αυκόρμθτθ, ενςυνείδθτθ και ανιδιοτελισ προςφορά τθσ ανκρϊπινθσ 

ενζργειασ για τθ κεραπεία τθσ ανάγκθσ του πλθςίον. Η ζννοια του εκελοντιςμοφ  βαςίηεται 

ςτθν ιδζα τθσ ανκρϊπινθσ  αλλθλοβοικειασ ποφ ο κακζνασ μασ προςφζρει τον εαυτό του, 

αλλά και όλεσ του τισ δυνάμεισ  ςτθν υπθρεςία του  πάςχοντα ςυνανκρϊπου του χωρίσ  να 

ηθτάει αμοιβι. Οι ρίηεσ του εκελοντιςμοφ είναι βακιζσ μζςα ςτθν ιςτορία και τθ διαχρονικι 

εξζλιξθ τθσ κοινωνίασ. Ο εκελοντιςμόσ ταυτίηεται με τθ φιλανκρωπία, όπωσ 

χρθςιμοποιικθκε κατά τθν κλαςικι εποχι κυρίωσ για να αποδϊςει μια καινοφργια αρετι, 

τθν αγάπθ για το ςυνάνκρωπο. Πςο όμωσ και αν επιδιϊχκθκε από όλουσ να ταυτιςτοφν οι 

δφο ζννοιεσ, ο εκελοντιςμόσ ςυνεχίηει να εμπνζει περιςςότερο, ειδικά ςτθ ςθμερινι εποχι 

που κυριαρχεί ο ατομικιςμόσ. Ο εκελοντιςμόσ ςυνδζεται με τθν ανιδιοτελι προςφορά για 

τθν κοινι ευθμερία. Συνδυάηει τα ςτοιχεία τθσ ελεφκερθσ βοφλθςθσ και επιλογισ με τθν 

ζνταξθ ςε ζνα πρόγραμμα δράςθσ. Ωσ ελεφκερθ απόφαςθ είναι προςωπικι υπόκεςθ, είναι 

τρόποσ ηωισ και ατομικι πεικαρχία. Είναι ο ζρωτασ για τθ βοικεια και τθ ςτιριξθ τθσ 

ανάγκθσ των άλλων. Ο Εκελοντιςμόσ είναι ο δείκτθσ του πολιτιςμοφ μιασ κοινωνίασ. 

 Ο Εκελοντιςμόσ αποτελεί μζςο ατομικισ ανάπτυξθσ, μακθςιακισ κινθτικότθτασ, 

ανταγωνιςτικότθτασ, κοινωνικισ ςυνοχισ και ανάπτυξθσ τθσ ιδιότθτασ του πολίτθ. μζςα 

από τον οποίο εκπλθρϊνονται ςθμαντικζσ αξίεσ 

 O Εκελοντιςμόσ είναι θ ανταπόκριςθ ςε ποικίλεσ ευαιςκθςίεσ, ςτα όνειρα και ςτισ 

προςδοκίεσ των ανκρϊπων για ζνα καλφτερο αφριο. 

  Ο Εκελοντιςμόσ προάγει τθν ιδζα τθσ ανιδιοτελοφσ προςφοράσ, τθσ ςυντροφικότθτασ, τθσ 

αλλθλεγγφθσ, τθσ αλλθλοκατανόθςθσ και του αλλθλοςεβαςμοφ 

  Ο Εκελοντιςμόσ βελτιϊνει τουσ όρουσ πρόςβαςθσ των πολιτϊν ςτθν κοινι ηωι και τθν 

ευθμερία 

  Ο Εκελοντιςμόσ καλλιεργεί και προάγει τθ ςυμμετοχι, τθν ανάλθψθ ευκφνθσ και 

πρωτοβουλίασ ςτθν επίλυςθ κοινωνικϊν και άλλων ηθτθμάτων. 

  Ο Εκελοντιςμόσ αναπτφςςει ενεργοφσ πολίτεσ που ξζρουν να διεκδικοφν για τον εαυτό 

τουσ αλλά και για το κοινωνικό ςφνολο. 

Κίνητρα και Οφέλη του Εθελοντιςμοφ 

Τα κίνθτρα και τα οφζλθ είναι ςχεδόν κοινά και διαφοροποιοφνται ελάχιςτα ςε κάκε περίπτωςθ. 

Αν ο εκελοντιςμόσ είναι πλιρθσ, και όχι αμειβόμενοσ, δθλαδι θ εργαςία, είτε πνευματικι, είτε ςωματικι, 

δεν αμείβεται αλλά προςφζρεται, τότε ςίγουρα υπάρχουν κίνθτρα που ωκοφν κάποιον να γίνει εκελοντισ. 



Τα κίνθτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν: τουσ πόκουσ και τισ ελπίδεσ του για ζναν καλφτερο και πιο 

αςφαλι κόςμο και τθν επικυμία του να αποφφγει μελλοντικζσ ςυνζπειεσ όςον αφορά τθν καταςτροφι του, 

όπωσ θ επιδείνωςθ του φαινομζνου του κερμοκθπίου, θ παντελισ εξαφάνιςθ απειλοφμενων ειδϊν κ.α. 

Κίνθτρα μποροφν να αποτελοφνακόμθ θ ανάγκθ για ςυντροφικότθτα, διαςκζδαςθ θ μάκθςθ και θ 

προςωπικι ανάπτυξθ ι αναηιτθςθ, επαγγελματικισ θ διαπροςωπικισ εμπειρίασ. Ζνασ άνκρωποσ μπορεί, 

επίςθσ, να γίνει (περιβαλλοντικόσ) εκελοντισ αν ζχει άπλετο χρόνο να διακζςει, αν ξζρει κάποιον που είναι 

είδθ εκελοντισ. Εκτόσ αυτϊν, ωσ κίνθτρο μποροφμε να λάβουμε ακόμα και τισ εκδρομζσ ι τα ταξίδια που 

τυχόν κα πραγματοποιιςει κάποιοσ ςτα πλαίςια μιασ εκελοντικισ δραςτθριότθτασ. Γενικά, κεωρείται πωσ ο 

εκελοντιςμόσ δεν ζχει υλικά ανταλλάγματα. Ωςτόςο, προςφζρει ςτον εκελοντι μια ςειρά από κετικά 

ςτοιχεία που τον βοθκοφν να ςυνεχίςει να προςφζρει ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, αλλά και να 

βελτιϊςει τον ίδιο του τον χαρακτιρα. Τα οφζλθ λοιπόν που αποκομίηει ζνασ εκελοντισ μετά τθν δράςθ του 

είναι πολλά: 

 Ομαδικό πνεφμα 

 Ξεχωριςτζσ εμπειρίεσ 

 Καινοφργιεσ φιλίεσ 

 Επαφι με τον πολιτιςμό 

 Ηκικι ικανοποίθςθ/ επιβράβευςθ 

 Ρλθκϊρα γνϊςεων 

 Ανάπτυξθ νζων δεξιοτιτων και ικανοτιτων 

 Ανιδιοτζλεια και αίςκθμα αλτρουιςμοφ 

 Συναίςκθμα τθσ ευτυχίασ και τθσ αυτοςυμπλιρωςθσ 

 Κοινωνικι καταξίωςθ και αναγνϊριςθ 

 Ίςωσ ακόμθ και βελτίωςθ τθσ φυςικισ του κατάςταςθσ 

 

Οι ςθμερινοί εκελοντζσ ζχουν πολλζσ επιλογζσ και ευκαιρίεσ για να μοιράςουντον χρόνο τουσ και τισ 

δεξιότθτζσ τουσ και κα αποφφγουν τα περιβάλλοντα εκείνα που είναι αρνθτικά ι εχκρικά ι απλϊσ 

αδιάφορα. Οι εκελοντζσ είναι πιο ελεφκεροι από ό,τι το αμειβόμενο προςωπικό ςτισ επιλογζσ που 

μπορεί νακάνει προκειμζνου να μθν ζρκουν αντιμζτωποι με δυςάρεςτεσ καταςτάςεισ καιοι 

περιςςότεροι κα διαλζξουν να «επενδφςουν τον χρόνο τουσ και τθνενζργειά τουσ ςε οργανιςμοφσ όπου 

θ μεγάλθ προςπάκεια κα είναιαφιερωμζνθ ςτθν καταπολζμθςθ των προβλθμάτων όλου του κόςμου και 

όχιςτο να τςακωνόμαςτε μεταξφ μασ». Ρρζπει να περάςουμε λίγο χρόνο αναλογιηόμενοι τουσ λόγουσ 

για τουσ οποίουσ γίνεται κάποιοσ εκελοντισ, προκειμζνου να προχωριςουμε ςτο 

ςωςτό ςυνταίριαςμα δεξιοτιτων/δουλειάσ. Ενδεικτικά αναφζρουμε ότι μπορείνα είναι ζνα αίςκθμα 

προςωπικισ ικανοποίθςθσ και ολοκλιρωςθσ, οαλτρουιςμόσ, θ ανάγκθ για ςυντροφικότθτα ι για 

μάκθςθ και προςωπικι 

ανάπτυξθ, θ αναηιτθςθ (επαγγελματικισ ι διαπροςωπικισ) εμπειρίασ, θανάπτυξθ επαγγελματικϊν 

επαφϊν που κα βοθκιςουν το άτομο ςταμελλοντικά του ςχζδια ι/και θ κοινωνικι καταξίωςθ.Τα 

βαςικά κίνθτρα των εκελοντϊν περιλαμβάνουν: 

 

• το να βοθκιςουν άλλουσ 

• το ενδιαφζρον για τθ δουλειά ι τθ δραςτθριότθτα 

• το να κζλει να μάκει και να κερδίςει εμπειρία 

• ζχει άπλετο χρόνο να διακζςει 

• είναι αφοςιωμζνοσ ςε ζνα ςκοπό 

• ξζρει κάποιον που είναι ιδθ εκελοντισ 



 

Γενικότερα τα οφέλη για τουσ εθελοντέσ θα μποροφςαν να καταγραφοφν ωσ εξήσ: 
 

• Εμπειρία : επαγγελματικι εμπειρία ςτον τομζα που τον ενδιαφζρει, εμπειρία ςυνεργαςίασ, 

εργαςιακι εμπειρία, επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ 

 

 

• Δθμιουργικι απαςχόλθςθ : για τον ελεφκερο χρόνο 

 

 

• Βεβαίωςθ / αναγνϊριςθ : χοριγθςθ βεβαίωςθσ (εκελοντικισ προχπθρεςίασ) για τθν 

προςφερόμενθ εργαςία ςτθ δομι ωσ ςυςτατικι επιςτολι που κα βεβαιϊνει τισ δυνατότθτεσ και τθν 

ςυγκεκριμζνθ προςφορά κάκε ενδιαφερόμενου, ςυςτατικϊν επιςτολϊν, υποτροφιϊν για παραπζρα 

εκπαίδευςθ και διοργάνωςθ εκδθλϊςεων προσ τιμι τουσ / ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν / ευκυνϊν / 

ονομαςτικι προςφορά /αναμνθςτικά. 

 

 

• Ρροςωπικό χρόνο : ςχζςεισ με άλλουσ ανκρϊπουσ, επαφι με διαφορετικζσ κουλτοφρεσ, 

ςυνεργαςιακό  περιβάλλον, διαχείριςθ ατομικοφ χρόνου, διαλείμματα, εκπαίδευςθ, εξάςκθςθ. 

 

 

• Εκπαίδευςθ : μθ επίςθμθ εκπαίδευςθ, ειδικζσ γνϊςεισ, βελτίωςθ δεξιοτιτων. 

 

 

• Συμμετοχι ςτισ δραςτθριότθτεσ των δομϊν με προςωπικό ζργο. Συμμετοχι ςε ςεμινάρια, 

εκπαιδευτικζσ ςυνεδρίεσ, εκδθλϊςεισ τισ οποίεσ διοργανϊνει θ δομι ι για τισ οποίεσ θ δομι δζχεται 

ενθμζρωςθ από 

άλλουσ φορείσ. 

 

 

• Δθμόςιεσ ςχζςεισ : γνωριμίεσ ςε προςωπικό επίπεδο, δικτφωςθ με άλλουσ ανκρϊπουσ με κοινζσ 

ανθςυχίεσ, προβλιματα, ιδζεσ, διάκεςθ. 

 

 

• Αποηθμίωςθ / Αποηθμίωςθ ςε είδοσ : όταν και όπου αυτό είναι δυνατόν, ςυμβολικά ι και κακ' 

ολοκλθρίαν. Χριςθ Η/Υ / διαδικτφου / τθλ. / φαξ / βιβλιοκικθσ (αν υπάρχει) για προςωπικι χριςθ, 

δυνατότθτα ταφτιςθσ 

ενόσ κομματιοφ δουλειάσ με τον εαυτό του. 
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