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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το θέμα που ακολουθεί στην παρακάτω εργασία, έχει σχέση με τoν Εθελοντισμό και
κυρίως με την Εθελοντική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Γίνονται αναφορές στην
έννοια του εθελοντισμού σήμερα, στις διάφορες μορφές εθελοντισμού και στο πως
αντιδρά η κάθε κοινωνία της Ελλάδας απέναντι στις εθελοντικές οργανώσεις. Ακόμα
γίνεται αναφορά στα οφέλη και στις αξίες που μπορεί να προσδίδει η εθελοντική
δράση. Τέλος, το πιο σημαντικό, είναι η αναφορά που γίνετε στον εθελοντισμό και
στις εθελοντικές οργανώσεις που δημιουργούνται σε μια εποχή που μαστίζεται από
την οικονομική ύφεση και την ανεργία και πως γίνεται μέσα από την εθελοντική
δραστηριότητα των νέων να επωφεληθεί η κοινωνία και να επουλώσει τις πληγές της.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Εθελοντισμός – εθελοντική δραστηριότητα – εθελοντικά σωματεία – εθελοντές –
οικονομική ύφεση – οφέλη – αξίες - κοινωνία – Ελλάδα.

2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 Εισαγωγή

σελ.1

 Κεφάλαιο 1ο : Εθελοντισμός
 1.1 : Η έννοια του εθελοντισμού

σελ.4
σελ.5

 Κεφάλαιο 2ο :Το περιεχόμενο του εθελοντισμού
σελ.8
 2.1 : Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν έναν εθελοντή σελ.9
 2.2 : Τα είδη του εθελοντισμού

σελ.11

 2.3 : Οι εθελοντικές οργανώσεις
(αναλυτική αναφορά για την δράση μερικών Ε.Ο.)

σελ.13

 Κεφάλαιο 3ο : Εθελοντισμός – κρίση – κοινωνία
σελ.25
 3.1 : Οικονομική κρίση και κοινωνικές συνέπειες

σελ.26

 3.2 :Οικονομική κρίση και εθελοντική δραστηριότητα σελ.28
 3.3 : Η αξία του εθελοντισμού στην ελληνική κρίση

σελ.31

 3.4 : Ο ρόλος της κοινωνίας απέναντι στον εθελοντισμό
σελ.33
 3.5 : Οι περιορισμοί του εθελοντισμού στην κοινωνία

σελ. 35

3

 Κεφάλαιο 4ο : Αρχές – αξίες – οφέλη – κίνητρα
σελ.36
 4.1 : Αρχές και αξίες του εθελοντισμού

σελ.37

 4.2 : Η αναγκαιότητα και τα οφέλη του εθελοντισμού σελ.38
 4.3 : Ενέργειες και κίνητρα του εθελοντισμού

σελ.40

 Κεφάλαιο 5ο : Έρευνα και αποτελέσματα

σελ.42

 Συμπεράσματα

σελ.53

 Παράρτημα

σελ.54

 Βιβλιογραφία – Ιστοσελίδες

σελ.56

4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εθελοντισμός είναι μία ενέργεια που κάποιος προσφέρεται να κάνει κάτι με τη
θέλησή του, χωρίς να επηρεάζεται ή να εξαναγκάζεται από κάποιον ή κάτι άλλο.
Αυτό το άτομο ονομάζεται εθελοντής. Υπό την ευρεία έννοια καθορίζεται ως η
συνεισφορά ατόμων στο πλαίσιο μίας μη κερδοσκοπικής και μη αμειβόμενης δράσης
που δεν προβλέπει επαγγελματική εξέλιξη. Σκοπό έχει την ευημερία του
συνανθρώπου ή της κοινότητας ή της κοινωνίας γενικότερα. Υπάρχουν πολλά είδη
εθελοντή. Π.χ. εθελόντρια αδερφή νοσοκόμα ή εθελοντής αιμοδότης, όπου είναι και
το πιο συνηθισμένα.
Ο πρώτος ανιδιοτελής εθελοντής, σχετικά με τον ελληνικό μύθο, ήταν ο Προμηθέας,
ο Τιτάνας που έκλεψε τη φωτιά από τους θεούς και την δώρισε στους ανθρώπους και
μαζί τους χάρισε τη γνώση και τις τέχνες.
Οι εθελοντικές οργανώσεις προσδιορίζονται από την ύπαρξη οργανωτικής δομής, την
προσφορά βοήθειας (ιατρικής, κοινωνικής ή άλλη) και αυτοβοήθειας χωρίς
κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Έχουν δημόσιο χαρακτήρα αλλά δεν ταυτίζονται με
κρατικούς φορείς ή ΝΠΔΔ και διαφοροποιούνται από την ιδιωτική φιλανθρωπία ή τα
ιδρύματα φιλανθρωπίας.
Σκοπός της εργασίας αυτής αποτελεί η ανάδειξη και κατανόησης του ζητήματος του
εθελοντισμού στη σύγχρονη κοινωνία και ειδικότερα σκοπός της είναι να αναδείξει
το σημαντικό ρόλο του εθελοντισμού σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Ακόμα
αποσκοπεί στην αποσαφήνιση στο κοινό των βασικών όψεων του εθελοντισμού,
διαχωρίζοντας το από άλλα φαινόμενα όπως π.χ. το φαινόμενο της φιλανθρωπίας ή
της αγαθοεργίας. Αναλυτικότερα, πληροφορεί το κοινό, πρώτον για το προφίλ και τα
χαρακτηριστικά του εθελοντή και ακόμα για τα είδη του εθελοντισμού. Δεύτερον και
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σημαντικότερον ενημέρωση του κοινού για τον εθελοντισμό σε μια εποχή η οποία
χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη ανεργία, έλλειψη επενδύσεων και ανεπαρκή ζήτηση
καταναλωτικών αγαθών και πως αντιδρά η κάθε κοινωνία απέναντι στον εθελοντισμό
(αρνητική αντίδραση – θετική αντίδραση ). Τρίτον πληροφόρηση για τα οφέλη της
εθελοντικής δραστηριότητας (κοινωνικά οφέλη – πολιτικά οφέλη) και ακόμη τις
βασικές αρχές και αξίες που μπορεί να προσδίδει η εθελοντική ενέργεια κάποιου.
Τέταρτον, η αναφορά που γίνετε στα κίνητρα και στους παράγοντες που μπορούν να
αυξήσουν την εθελοντική δραστηριότητα κυρίως των νέων αλλά και των
μεγαλύτερων ατόμων. Πέμπτον γίνεται πληροφόρηση για την εθελοντική
δραστηριότητα της Ελλάδας, ποιες εθελοντικές οργανώσεις έχουν αναπτυχθεί μέσα
σ’ αυτήν, ποια είναι η δράση τους και ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες για την
κάθε μία. Τελευταίο αλλά

όχι λιγότερο ενδιαφέρον είναι η έρευνα που

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διεξαγωγής της εργασίας, η οποία αναφέρεται βασικά
σε ενήλικα άτομα και στο κατά πόσο έχουν σχέση με την εθελοντική δραστηριότητα
(δηλ. αν τους ενδιαφέρει η εθελοντική προσφορά, αν συμμετέχουν σε κάποια
εθελοντική οργάνωση κ.α. )
Η δόμηση της εργασίας έχει ως εξής :
 Το 1ο κεφάλαιο αναφέρεται στην γενικότερη έννοια του εθελοντισμού και
σε άλλες σημαντικότερες λεπτομέρειες την εθελοντικής ενέργειας.
 Στο 2ο κεφάλαιο γίνετε αναφορά στα στοιχεία που χαρακτηρίζουν έναν
εθελοντή, για τα είδη του εθελοντισμού που υπάρχουν και ακόμα για τη
δράση μερικών από των πιο γνωστών μη κυβερνητικών και μη
κερδοσκοπικών εθελοντικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε όλο
τον κόσμο.
 Το 3ο κεφάλαιο πληροφορεί για την εθελοντική ενέργεια σε μία δύσκολη
εποχή, στην εποχή της ύφεσης και ποιος είναι ο ρόλος της κοινωνίας.
 Στο 4ο κεφάλαιο

γίνετε αναφορά στην κοινωνική χρησιμότητα του

εθελοντισμού, στα οφέλη της εθελοντικής δραστηριότητας και ακόμα στις
βασικές αρχές και αξίες που μπορεί να προσδίδει η εθελοντική προσφορά.
Τέλος αναφέρεται στα κίνητρα και στους παράγοντες που μπορούν να
αυξήσουν τις εθελοντικές ενέργειες κυρίως των νέων ατόμων.
 Στο 5ο και τελευταίο κεφάλαιο υπάρχουν τα αποτελέσματα της έρευνας
που πραγματοποιήθηκε με γραφήματα και σχόλια.
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Τέλος το συγκεκριμένο θέμα επιλέχτηκε για τους εξής λόγους, πρώτον για την
βαθύτερη πληροφόρηση του κοινού επειδή ο εθελοντισμός είναι σχετικά κάτι
καινούριο και πολύς κόσμος δεν έχει πολλές γνώσεις εις βάθος πάνω σ’ αυτό. Επίσης
ένας ακόμη λόγος που επιλέχθηκε είναι ότι σε πολλές μικρές κοινωνίες υπάρχουν
άτομα που συμμετέχουν στην εθελοντική ομάδα της περιοχής τους ή σε άλλες
εθελοντικές ομάδες αλλά είναι ελάχιστα, ενώ θα μπορούσε να είναι πολύ
περισσότερα και έτσι μέσα από την ενασχόληση και επεξεργασία αυτού του θέματος
ανακαλύφθηκαν αρκετοί τρόποι για την παρότρυνση περισσότερων
εθελοντική δράση.
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νέων στην

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 1Ο

Εθελοντισμός
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1.1
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Η έννοια του εθελοντισμού στη σύγχρονη κοινωνία δεν μπορεί να οριστεί
μονοσήμαντα και στατικά. Ιδιαίτερα σε αυτές τις εποχές που η κοινωνικοοικονομική
κρίση έχει προκαλέσει πολλαπλές και σοβαρές μεταβολές σε αντιλήψεις και στάσεις.
Επομένως η έννοια του εθελοντισμού θα μπορούσε να προσεγγιστεί ως η σύλληψη
ενός «κινηματικού οράματος» , με στόχο την εθελούσια και ανιδιοτελή προσφορά,
την ανάπτυξη και τη κοινωνική ευημερία και με σημαντικότερο σκοπό το συλλογικό
όφελος.
Η εθελοντική προσφορά αποτελεί μια πολυμορφική διαδικασία, ως μια συνειδητή
και ηθελημένη συμπεριφορά, η οποία δεν μπορεί να γίνει κατανοητή μόνο από μία
επιστήμη, έτσι η έννοια της εθελοντικής προσφοράς θα πρέπει να προσεγγίζεται από
μία πιο δια-επιστημονική και πιο δια-θεματική πλευρά καθώς επίσης και να
λαμβάνονται υπόψη πολλά και διαφορετικά πεδία.
Σύγχρονες μελέτες έχουν προσπαθήσει να αναδείξουν τα κίνητρα που ωθούν ένα
άτομο στην ηθελημένη αυτή συμπεριφορά. Σύμφωνα με αυτή την προσπάθεια
διάφοροι ερευνητές έχουν καταλήξει στην δημιουργία βασικών μοντέλων που ωθούν
κάποιον να σκεφτεί και να μπει στη διαδικασία της εθελοντικής δράσης. Αυτή η
απόφαση διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Επισημαίνονται λοιπόν ότι οι αξίες, οι
αντιλήψεις, η καριέρα, το αίσθημα της αυτοπροστασίας και αυτοβελτίωσης ακόμη
και τα κοινωνικά κριτήρια είναι τα συστατικά που περιλαμβάνονται στη σκέψη αυτή.
Πρόκειται για ένα πλήθος κινήτρων το οποίο έχει σχέση με :
o τις αλτρουιστικές ανάγκες του ατόμου
o την αποδοχή του και την αναγνώρισή του από το κοινωνικό περίγυρο
o την απόκτηση και την ενίσχυση της κοινωνικής του ταυτότητας
o τις νέες δεξιότητες και νέες εμπειρίες που θέλει να αποκτήσει μέσα από την
εθελοντική προσφορά
o την ανάπτυξη των νέων κοινωνικών σχέσεων που μπορεί να έχει το άτομο
o την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης του ανθρώπου
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o και τέλος την αίσθηση της απενοχοποίησης για την αδυναμία ορισμένων
συνανθρώπων να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες.
Επιπροσθέτως αξίζει να σημειωθεί ότι ανεξάρτητα από τα παραπάνω κίνητρα που
κινητοποιούν την εθελοντική δραστηριότητα, η προσωπικότητα του ατόμου
παίζει καθοριστικό ρόλο, αφού το ενδιαφέρον για προσφορά προς τον
συνάνθρωπο και η έλλειψη εγωισμού ενεργοποιούν την ανθρώπινη σκέψη για
εθελοντισμό.
Είναι κατανοητό βέβαια ότι τα κριτήρια που ενεργοποιούν την ανθρώπινη σκέψη
για εθελοντισμό είναι πολυποίκιλα και τις περισσότερες φορές το ένα καλύπτει το
άλλο. Τα κριτήρια αυτά είναι διαφορετικά ανάλογα με την ηλικία ή το φύλλο. Για
παράδειγμα έχει αποδειχθεί ότι το γυναίκειο φύλλο είναι πιο ευαίσθητο σε θέματα
που αφορούν την κοινωνική και προσωπική προσφορά. Ακόμα έχει αποδειχθεί ότι
τα πιο νεαρά άτομα εμπλέκονται με τις εθελοντικές δραστηριότητες που έχουν
σχέση με την επαγγελματική τους προοπτική, τις γνώσεις και τις εμπειρίες που
πρόκειται να αποκτήσουν. Επίσης τα άτομα προχωρημένης και μέσης ηλικίας
ασχολούνται με δραστηριότητες που έχουν σχέση με τις ιδεολογικές πεποιθήσεις,
τις αξίες, την παράδοση και την κοινωνική τους καταγωγή. Τέλος ορισμένα άτομα
ασχολούνται με την εθελοντική δράση λόγω των προσωπικών τους βιωμάτων,
είτε επειδή δέχονται πίεση από το οικογενειακό και το κοινωνικό τους περίγυρο,
είτε της θρησκευτική τους συνείδησης είτε λόγω της συμμετοχής τους σε μια
κοινότητα.
Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διαχωρίσουμε την εθελοντική δράση με άλλες
δράσεις όπως είναι οι αγαθοεργίες ( βοήθεια που αποβλέπει στην ανακούφιση των
φτωχών και των απόρων από τις δυσκολίες, όπως δωρεές και κληροδοτήματα), η
φιλανθρωπία και οι χορηγίες. Ο εθελοντισμός έχει βασικό κίνητρο την ηθελημένη
προσφορά μέσω της συμμετοχής σ αυτό. Το κίνητρο του δεν είναι η μεταθανάτια
αναγνώριση εκείνου που θα προσφέρει, ούτε η ανάγκη για ελεημοσύνη για να
βρουν συγχώρεση οι αμαρτίες των ανθρώπων.
Η εθελοντική δράση ενδέχεται να ξεκινάει από ένα πιο βαθύ προσωπικό κίνητρο
αλλά συνδέεται

με μία ανιδιοτελή κοινωνική δράση η οποία είναι προϊόν

συλλογικής δράσης όπου αποσκοπεί στην κοινή ωφέλεια μέσω της ηθελημένης
και ανώνυμης προσφοράς. Βασικός στόχος του εθελοντισμού είναι η κοινωνική
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αλλαγή των αντιλήψεων του ατόμου και εν τέλει την κοινωνική μεταβολή προς
μια οδό που να ωφελεί τους πολλούς .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο :

Το περιεχόμενο του εθελοντισμού
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2. 1
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΗ
Είναι πολύ σημαντική η κατανόηση πως ο εθελοντισμός δεν έχει ως κίνητρο το
ατομικό συμφέρον αλλά το κοινωνικό όφελος με σκοπό το συλλογικό συμφέρον.
Σκοπός του κάθε εθελοντή είναι μέσα από την προσφορά του να μπορεί να συμβάλει
στη παροχή αγαθών και υπηρεσιών και να καλύψει το κενό που πολλάκις
δημιουργείται είτε από την αδιαφορία του κράτους, είτε από την αδιαφορία του
ιδιωτικού τομέα να πάρει πρωτοβουλίες για να δημιουργήσει πόρους για κοινωνικές
υπηρεσίες και κοινωνικά αγαθά για τους άπορους. Σύμφωνα με τα παραπάνω ο
εθελοντής είναι το άτομο εκείνο που ενεργεί ηθελημένα και προσφέρει ενέργεια,
χρόνο και γνώσεις σε άτομα προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες τους.
Προσπαθώντας να σκιαγραφήσουμε το προφίλ και τα χαρακτηριστικά ενός εθελοντή,
πρέπει να αναφέρουμε ότι ο εθελοντής ως ένα συνειδητοποιημένο άτομο πρέπει να
συνδυάζει τις παρακάτω ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά όπως :
 Να προσφέρει ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες του.
 Να είναι συνεπής ως προς τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει.
 Να είναι οργανωμένος.
 Να είναι συγκροτημένο άτομο.
 Να είναι συνεργάσιμος, δοτικός, δεκτικός και αλληλέγγυος στη λειτουργία
της ομάδας που βρίσκετε.
 Να έχει υψηλό το αίσθημα της κοινωνικής ευθηνής.
 Να αυτενεργεί.
 Να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες όταν χρειάζεται.
 Να διαθέτει κοινωνική συνείδηση.
 Να είναι διαθέσιμος να εκπαιδεύεται συστηματικά.
Για να είναι αποδοτικός ένας εθελοντής θα πρέπει να έχει καθορισμένα
καθήκοντα, καθορισμένο χρονοδιάγραμμα καθώς πολύ σημαντικό είναι να μπορεί
να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να αποχωρίσει από την εθελοντική ομάδα όποτε
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εκείνος επιθυμεί και για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει. Επίσης εξαιρετικά σημαντικό
είναι ο εθελοντής να αισθάνεται ασφαλής και άνετα στην εθελοντική οργάνωση,
καθώς και να μην αισθάνεται ότι καταπιέζεται ή ότι τον εκμεταλλεύονται οι γύρω
του.
Η ερώτηση που πολλές φορές δημιουργείτε είναι το κατά πόσο εύκολο είναι να
βρούμε ένα άτομο με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στην πραγματικότητα.
Πάντως είναι σαφές ότι το κοινωνικό σύνολο και γενικότερα οι συνθήκες μέσα
στις οποίες ένα άτομο διαμορφώνεται, συμβάλλουν καθοριστικά στον τρόπο με
τον οποίο τα άτομα διαμορφώνουν αντιλήψεις και συμπεριφορές που σχετίζονται
με την συλλογικά δράση, την προσφορά και την αλληλεγγύη.
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2.2
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Κυμαίνονται από τις παραδοσιακές συνήθειες της αμοιβαίας εξυπηρέτησης σε
χειρισμούς της κοινότητας σε ώρα κρίσης ως την πρωτοποριακή εθελοντική
προσπάθεια ανακούφισης, επίλυσης συγκρούσεων και εξάλειψης της φτώχειας.
Πιο συγκεκριμένα :
1. Συμμετοχή εθελοντών σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις ( Ολυμπιακοί
Αγώνες, μεγάλα παγκόσμια πρωταθλήματα).
2. Ο διεθνής εθελοντισμός: ως προσφορά αλληλεγγύης και γνώσης στις χώρες
του Νότου ή ανθρωπιστικών υπηρεσιών στις ζώνες πολεμικών συγκρούσεων
3. Οι εθελοντές – διασώστες που παρεμβαίνουν σε περιοχές που επλήγησαν από
φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες). Ακόμα οργανώσεις
εθελοντών - ιατρών για παροχή φαρμάκων και εξετάσεων και οργανώσεις
για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών προβλημάτων στις αναπτυσσόμενες
χώρες που μαστίζονται από φτώχεια και εμφύλιες αναταραχές.
4. Συσσίτια και δωρεάν διανομή φαγητού σε οργανώσεις τοπικών ενοριών.
5. Δασοπυρόσβεση και δασοπροστασία.
6. Περιβαλλοντικός εθελοντισμός : οικολογική περιβαλλοντική δράση (πχ.
αναδασώσεις, εκστρατείες απορρύπανσης ακτών και δασών κ.α.)
7. Ο Πολιτιστικός εθελοντισμός έχει σχέση με την οργάνωση κυρίως από
νεανικές εθελοντικές οργανώσεις πολιτιστικών, θεατρικών, μουσικών και
κοινωνικών

δραστηριοτήτων

που

εκφράζουν

τη

φαντασία

και

τη

δημιουργικότητα των νέων πέρα από την λογική του κέρδους και της αγοράς.
8. Προσφορά εθελοντικής εργασίας στο πλαίσιο εναλλακτικών μορφών
τουρισμού ( αγροτουρισμός και οικοτουρισμός).
9.

Εξαιρετικά σημαντική είναι η εθελοντική αιμοδοσία.

10. Δωρεά οργάνων: η ιδέα αυτή μετά το τέλος της ζωής του ανθρώπου αποτελεί
την ύψιστη μορφή εθελοντικής προσφοράς και αλτρουισμού. Επίσης
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αποτελεί υπέρτατο δώρο ζωής, μήνυμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης καθώς
και τη βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση του ιατρικού θαύματος,
την μεταμόσχευση.
11. Μορφές εθελοντικής υπηρεσίας στη δράση και λειτουργία των μη
κυβερνητικών

και

μη

κερδοσκοπικών

οργανώσεων

τηλεφωνική ακρόαση, συνοδεία , μεταφορά ασθενών κοκ ).
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(πχ

εμψύχωση

2.3
ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΈΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
(ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ Ε.Ο. )

Όλες οι εθελοντικές οργανώσεις ανήκουν στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με την
διαφορά ότι η εργασία που παρέχουν τα άτομα είναι καθαρά εθελοντική και χωρίς
καμία υλική ανταμοιβή. Σε γενικές γραμμές αποτελούν μη κερδοσκοπικές
οργανώσεις που διαθέτουν την ίδια οργάνωση με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,
ενώ ο ρόλος τους προσανατολίζεται στη κάλυψη κενών της κρατικής αλλά και της
ιδιωτικής αδιαφορίας. Τα εθελοντικά σωματεία δραστηριοποιούνται με θέματα που
έχουν να κάνουν με την κοινωνική πρόνοια, με την υγεία, την εκπαίδευση, το
περιβάλλον, την προστασία των ζώων και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της
γυναίκας, του παιδιού , του εργαζόμενου κ.λπ. Οι εθελοντικές οργανώσεις είναι
προσανατολισμένες κυρίως στην παροχή υπηρεσιών που έχουν σχέση με την
πρόνοια, την υγεία, την εκπαίδευση και τις κοινωνικές υπηρεσίες, με στόχο να
αναπτύξουν και να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή.
Παρακάτω γίνετε μια μικρή αναφορά για τη δράση μερικών εθελοντικών σωματείων
- οργανισμών που υπάρχουν στην Ελλάδα και σ’ όλο τον κόσμο.
Το «Χαμόγελο του παιδιού» είναι ένας εθελοντικός οργανισμός μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα. Βασικά στηρίζεται στο συναίσθημα αλλά δεν μένει μόνο στα λόγια, έχει
κάνει πράξη την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των παιδιών. Κύριο
μέλημα του είναι να υπερασπίζεται τα δικαιώματα του παιδιού. Όχι μόνο στη θεωρία
αλλά και στη πράξη. Ακόμα βασικό του μέλημα είναι να εξασφαλίσει στα παιδιά τα
απαραίτητα για την πνευματική, σωματική και ψυχική τους υγεία.
Επιπροσθέτως βασίζεται σε υπηρεσίες του κράτους, όπως αστυνομία, νοσοκομεία,
Εισαγγελίες. Εκεί υπάρχουν άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι που συμβάλλουν στην
προσπάθεια στο να καλύψει ο οργανισμός όλα τα παραπάνω. Ως εθελοντικός
οργανισμός, στηρίζει τους θεσμούς ώστε να γίνουν αποδοτικότεροι σε θέματα
παιδιών.
Μερικές από τις δραστηριότητες του οργανισμού είναι :
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Η Γραμμή SOS 1056, η όποια λειτούργησε το 1997 για πρώτη φορά. Βασικός
στόχος της είναι η προάσπιση και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού.
Τον Μάιο του 2007 αναγνωρίστηκε από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ως Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά. Λειτούργει
Πανελλαδικά.



Το 116000 είναι Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα εξαφανισμένα παιδιά. Σήμερα η
γραμμή αυτή λειτουργεί σε πολλά κράτη μέλη πέρα απ’ την Ελλάδα. Επίσης
στελεχώνεται από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους που είναι
κατάλληλα εκπαιδευμένοι για να προσφέρουν υποστήριξη σε γονείς παιδιών
που είναι εξαφανισμένα.



Το «AMBER ALERT HELLAS» είναι το Εθνικό Συντονιστικό Πρόγραμμα
έγκυρης και έγκαιρης ειδοποίησης των πολιτών σε περιστατικά εξαφάνισης ή
απαγωγής ανήλικων ατόμων το οποίο ενεργοποιείται από τον οργανισμό
«Χαμόγελο του Παιδιού» με την έγκριση της ελληνικής αστυνομίας.

Ο εθελοντικός οργανισμός του «Χαμόγελου του παιδιού» ξεκίνησε τη δράση του
το 1995, έχοντας από την πρώτη στιγμή δίπλα του εθελοντές. Ένας εθελοντής στο
Χαμόγελο του Παιδιού μπορεί να συνεισφέρει με πολλούς τρόπους. Όπως :


Φροντίδα παιδιών σε νοσοκομεία. Οι εθελοντές βρίσκονται σε
νοσοκομεία, όπου υπάρχουν παιδιά ηλικίας από μηνών μέχρι έφηβοι, τα
οποία έχουν απομακρυνθεί από τις οικογένειες τους (λόγο κακοποίησης,
παραμέλησης ή εγκατάλειψης), παρέχοντάς τους φροντίδα και στήριξη
μέχρι να βρεθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, η πιο συμφέρουσα λύση για
εκείνα.



Δημιουργική απασχόληση σε Νοσοκομεία Παιδιών. Σκοπός αυτής της
ενέργειας είναι οι εθελοντές να εμψυχώνουν τα παιδιά που νοσηλεύονται
και δίνουν τη δική τους μάχη για την ζωή.



Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας. Το κέντρο αυτό, το οποίο
λειτουργεί πανελλαδικά, είναι οι χώροι που συγκεντρώνονται είδη και
τρόφιμα για παιδιά και οικογένειες που έχουν σοβαρά προβλήματα
διαβίωσης. Εκεί οι εθελοντές βοηθούν στην τακτοποίηση των τροφίμων
και άλλων ειδών.



Εθελοντικό / δημιουργικό εργαστήρι. Αξιοποιώντας την πολύτιμη
προφορά των εθελοντών ο οργανισμός δημιούργησε αυτό το εργαστήρι,
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στο οποίο φτιάχνονται μπομπονιέρες και προσκλητήρια ακόμα και δώρα
όπου τα πουλούν και μ’ αυτό τον τρόπο έχουν μια οικονομική ενίσχυση
από τον απλό κόσμο.


Παζάρια / Εκθέσεις. Κατά τη διάρκεια του έτους, ο οργανισμός
διοργανώνει παζάρια και εκθέσεις που στόχο έχουν την οικονομική
ενίσχυση του οργανισμού και την ενημέρωση του κόσμου. Και σε αυτή
την προσπάθεια η προσφορά του εθελοντή είναι σημαντική.



Διοικητική-γραμματειακή υποστήριξη. Στα γραφεία του οργανισμού οι
εθελοντές μπορούν να βοηθήσουν αν έχουν γνώση του ηλεκτρονικού
υπολογιστή ή απλά κέφι για εργασία.



Τα σπίτια. Είναι ο τελευταίος σταθμός για έναν νέο εθελοντή. Εκεί μπορεί
να συμβάλλει στη φροντίδα του σπιτιού και των παιδιών, στη συνοδεία
τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες και στη δημιουργική απασχόληση
του παιδιού μέσα στο σπίτι.



Εθελοντική προσφορά ανάλογα με την επαγγελματική δραστηριότητα.
Σημαντική είναι η συνεισφορά των ατόμων που θέλουν να προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους, ανάλογα με την επαγγελματική τους ιδιότητα,
αφιλόκερδος. Επομένως στον οργανισμό υπάρχουν εθελοντές γιατροί,
δικηγόροι, εκπαιδευτικοί και τεχνικοί οι οποίοι είναι στη διάθεση του
οργανισμού.



YouSmile. Είναι μια ιστοσελίδα για μαθητές που θέλουν να γίνουν
εθελοντές. Αυτή η ιστοσελίδα είναι μία προσπάθεια του οργανισμού και
έχει σαν στόχο να δώσει την ευκαιρία σε έφηβους να συμμετάσχουν σε
εθελοντικές δράσεις , εκδηλώσεις, κινητοποιήσεις και ευαισθητοποιήσεις
σε θέματα που αφορούν τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Η βοήθεια τους είναι καταλυτική στη στήριξη χιλιάδων παιδιών και γονιών που
αντιμετωπίζουν προβλήματα.
Η «ACTION AID»

είναι μία άλλη διεθνής μη κυβερνητική, αναπτυξιακή

οργάνωση όπου στην Ελλάδα ξεκίνησε το 1998. Δουλεύει με περισσότερους από
15 εκατομμύρια ανθρώπους σε 45 χώρες και αποστολή της είναι να αποφθεχθεί η
φτώχια και η αδικία και να ζει με αξιοπρέπεια το κάθε άτομο και να απολαμβάνει
τα δικαιώματα του.
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Επικεντρώνουν της δράσης τους σε πέντε διεθνείς προτεραιότητες όπως είναι η
γεωργία και οι φυσικοί πόροι, δηλ. η εξασφάλιση βιώσιμης γεωργίας και
πρόσβαση των κατοίκων στη γη ώστε να έχουν επαρκή τροφή και πόσιμο νερό.
Ακόμα μια από τις σημαντικές δράσεις τους είναι η εκπαίδευση όπου παιδιά και
νέοι εκπαιδεύονται ποιοτικά διότι αυτοί αποτελούν το μέλλον για την μάχη
ενάντια στη φτώχεια. Επιπροσθέτως, σημαντικό μέλημα τους είναι η προστασία
των ανθρώπων σε καταστροφές που συμβαίνουν σε πολλές χώρες. Σε εμπόλεμες
καταστάσεις να μπορούν να διαχειρίζονται τους κινδύνους. Τέλος αξιοσημείωτο
μέλημα τους είναι η προστασία γυναικών και κοριτσιών να ζουν με αξιοπρέπεια
και ακόμη η πολιτική επιρροή των φτωχών για να προστατεύονται από την
αδικία. Οι χώρες δράσης τους είναι πολλές μία εκ των οποίων είναι η Ελλάδα με
ένα αξιοσημείωτο ποσοστό συμμετοχής των Ελλήνων.
Η ACTION AID ΕΛΛΑΣ διοργανώνει δύο φορές το χρόνο ταξίδια αλληλεγγύης
διάρκειας μίας εβδομάδας όπου δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι ανάδοχοι
παιδιών. Σε κάθε ταξίδι, οι εθελοντές έχουν βασικό στόχο την ολοκλήρωση ενός
έργου στην κοινότητα όπου επισκέπτονται, όπως π.χ. η κατασκευή σχολικών
τάξεων ή κατασκευή ύδρευσης κ. ο. κ.
Μετά την επιστροφή τους από το ταξίδι οι εθελοντές αναλαμβάνουν δράση,
μεταδίδοντας την εμπειρία τους και μιλώντας για την ACTION AID σε μέσα
ενημέρωσης, οργανώνουν εκδηλώσεις και διαδίδουν μηνύματα της ACTION
AID.
Η « UNICEF» είναι μια οργάνωση του Ο.Η.Ε. για τα Παιδιά η οποία τιμήθηκε το
1965 με βραβείο Νόμπελ για την προσφορά της. Ιδρύθηκε στις 11 Δεκεμβρίου
του 1946 από τη γενική συνέλευση του νεοσύστατου τότε διεθνούς οργανισμού
για να βοηθήσει τα παιδιά της Ευρώπης της Μέσης Ανατολής και της Κίνας μετά
το τέλος του Β’ Παγκόσμιου πολέμου. Η ονομασία της προέρχεται από τα αρχικά
των αγγλικών λέξεων United Nations International Children’s Emergency Fund
που σημαίνουν Διεθνές Έκτακτο Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά. Το
1953 γίνεται μόνιμο τμήμα του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών με κεντρικά
γραφεία στη Νέα Υόρκη και με αποστολή της , την κάλυψη των αναγκών των
φτωχών παιδιών των αναπτυσσόμενων χωρών. Το Νοέμβριο το 1989 υιοθετήθηκε
από την Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. ως η «Σύμβαση για τα Δικαιώματα του
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Παιδιού», που αποτελεί πλέον το αποδεκτό κείμενο για τα ανθρώπινα δικαιώματα
παγκοσμίως. Την έχουν επικυρώσει σε 191 κράτη. Τα άρθρα της καλύπτουν όλα
τα δικαιώματα

των παιδιών σε τομείς της επιβίωσης, της προστασίας, της

ανάπτυξης και της συμμετοχής.
Οι δράσεις της «UNICEF» επεκτείνονται σε πάνω από 190 χώρες και περιοχές
βοηθώντας παιδιά να επιβιώσουν και να προκόψουν από την πολύ μικρή ηλικία
μέχρι την εφηβεία. Ως ο μεγαλύτερος πάροχος εμβολίων για τις αναπτυσσόμενες
χώρες η UNICEF υποστηρίζει την υγεία και την διατροφή των παιδιών, την
παροχή καθαρού νερού και υγιεινής αλλά και παροχή εκπαίδευσης για όλα τα
αγόρια και τα κορίτσια. Ακόμα υποστηρίζει την προστασία των παιδιών από την
εκμετάλλευση και τη βία και τέλος από το AIDS. Η UNICEF χρηματοδοτείται
πλήρως από εθελοντικές συνδρομές φυσικών προσώπων, κυβερνήσεων,
ιδρυμάτων και επιχειρήσεων.
Μερικά από τα επιτεύγματα της UNICEF από τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο
του 2012 είναι :
1. Υγεία : εμβολιάστηκαν 38.3 εκατομμύρια παιδιά.
2. Νερό και Υγιεινή : πάνω από 12,4 εκατομμύρια άνθρωποι απέκτησαν
3. Εκπαίδευση : 3 εκατομμύρια παιδιά απέκτησαν πρόσβαση σε ποιοτική
εκπαίδευση.
4. Διατροφή : 2 εκατομμύρια παιδιά υποβλήθηκαν σε θεραπεία για
υποσιτισμό οξείας μορφής.
5. Παιδική προστασία :

2,5 εκατομμύρια παιδιά επωφεληθήκαν από

υπηρεσίες παιδικής προστασίας.
6. HIV / AIDS: 1 εκατομμύριο άνθρωποι και παιδιά υποβλήθηκαν σε
διάγνωση και θεραπεία για τον ιό.
Η UNICEF βοήθησε την Ελλάδα ποικιλότροπος από το 1947 έως το 1969. Εφάρμοσε
προγράμματα παστερίωσης του γάλακτος, προγράμματα έλεγχου της φυματίωσης και
της σύφιλης με κόστος ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων. Το 1977 ιδρύθηκε η
Ελληνική Επιτροπή της UNICEF με σκοπό την πληροφόρηση των Ελλήνων για την
κατάσταση των παιδιών και των μητέρων τους σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

20

Η UNICEF πρωτοπορεί παγκοσμίως στον Εθελοντισμό, όπου μεγάλο μέρος των
επιτυχιών της στηρίζεται στη προσφορά των εθελοντών. Από την ίδρυση της μέχρι
σήμερα εκατομμύρια εθελοντές, όλων των ηλικιών και όλων των κοινωνικών τάξεων,
είτε αφιερώνοντας προσπάθειες, προσωπικό χρόνο, είτε απλά με την οικονομική τους
ενίσχυση έχουν συμβάλει και συμβάλουν σε ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά όλου
του κόσμου. Ο κάθε εθελοντής μπορεί να βοηθήσει στην οργάνωση αυτή με το να
διοργανώσει κάποια εκδήλωση για τη UNICEF, να βοηθήσει στην προώθηση των
προϊόντων, να κάνει μία δωρεά ή να γίνει νονός/ νονά της UNICEF κ.α.
«Παιδικά Χωριά SOS». Το πρώτο παιδικό χωριό ιδρύθηκε από τον ΗΕΡΜΑΝΝ
GMEINER το 1949 στο Τυρόλο της Αυστρίας. Ως άνθρωπος είχε δεσμευτεί να
βοηθήσει παιδιά που βρίσκονταν σε ανάγκη, παιδιά που είχαν χάσει τα σπίτια τους,
την οικογένειά τους και την ασφάλειά τους μετά το πέρας του Β’ Παγκόσμιού
πολέμου.
Σήμερα με την υποστήριξη πολλών χορηγών και συνεργατών τα SOS –KDI έχουν
αναπτυχθεί προκείμενου να βοηθήσουν τα παιδιά όλου του κόσμου. Αναλαμβάνουν
δράση ως μία ανεξάρτητη μη κυβερνητική οργάνωση. Εργάζονται σε χώρες και
κοινότητες όπου η αποστολή τους μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη. Εργάζονται
στο πνεύμα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού
όπου τα προωθούν σε όλο τον κόσμο.
Σύμφωνα με την ιδέα των Παιδικών Χωριών SOS, η οργάνωση αυτή υπήρξε
πρωτοπόρος σε μια προσέγγιση οικογενειακή που σχετίζεται με την μακροχρόνια
φροντίδα των ορφανών και εγκαταλελειμμένων παιδιών. Η ζωή και η οργάνωση στα
SOS-KDI βασίζεται σε τέσσερις παιδαγωγικές αρχές όπως διατυπώθηκαν από τον
ιδρυτή του. :
I.

Η μητέρα. Κάθε παιδί έχει ένα γονιό να το φροντίζει. Η μητέρα SOS φτιάχνει
μια στενή σχέση με το παιδί που της έχει ανατεθεί και του παρέχει φροντίδα,
αγάπη, ασφάλεια και σταθερότητα που κάθε παιδί χρειάζεται. Σαν
επαγγελματίας, ζει με τα παιδιά που της έχουν ανατεθεί και σέβεται το
οικογενειακό υπόβαθρο, τις πολιτικές ρίζες και τη θρησκεία του κάθε παιδιού.

II.

Τα αδέλφια. Κορίτσια και αγόρια όλων των ηλικιών ζουν όλοι μαζί σαν
αδέλφια με πρωταρχικό καθήκον τη διατήρηση των φυσικών αδελφών. Η
μητέρα SOS και αυτά τα παιδιά δημιουργούν δεσμούς που διαρκούν μια ζωή.
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Το σπίτι. Το σπίτι SOS είναι η στέγη κάθε οικογένειας με τη δική της

III.

ξεχωριστή αίσθηση. Το Σπίτι αυτό αποτελεί το φυσικό καταφύγιο για κάθε
παιδί και βιώνει μια πραγματική αίσθηση της ασφάλειας.
Το χωρίο. Είναι η φυσική προέκταση της οικογένειας SOS. Ακόμα αποτελεί

IV.

το κοινωνικό περιβάλλον που επιτρέπει στα παιδιά να αναπτυχθούν με
ασφάλεια αλλά παράλληλα είναι και ένας σύνδεσμος με την κοινωνία, εφόσον
τα παιδιά μαθαίνουν να συμμετέχουν ενεργά σ αυτή.
Η πρωτοβουλία για την ίδρυση του Σωματίου στην Ελλάδα, ανήκει στην Κλώντια
Κατσαρά από την Γαλλία. Ήρθε στην Ελλάδα με ένα όνειρο και ένα συγκεκριμένο
σκοπό, να δημιουργήσει ένα Παιδικό Χωριό SOS για κάθε παιδί που δεν μπορεί να
μεγαλώσει για οποιονδήποτε λόγο με την οικογένεια του. Το σωματείο συστήνεται
στα τέλη του 1975 ως Σωματείο μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αναγνωρίζεται
ως Ειδικά Φιλανθρωπικό.
Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος έχουν βραβευτεί από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό,
από το κοινωφελές ίδρυμα « Α.ΩΝΑΣΗΣ» από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλους πολλούς συλλόγους και οργανώσεις για το έργο του στη
φροντίδα του παιδιού.
Ακολουθώντας τις αρχές του εθελοντισμού, η εθελοντική συνεισφορά στα πλαίσια
λειτουργίας των προγραμμάτων των Παιδικών Χωριών SOS είναι σημαντικό στοιχείο
που συμπληρώνει την παιδαγωγική και όχι μόνο δουλειά των επαγγελματιών και
Μητέρων SOS.
Στα άμεσα καθαυτού επαγγελματικά και εκπαιδευτικά θέματα εμπλέκονται μόνο τα
σταθερά πρόσωπα και ο κάθε εθελοντής επιτελεί παράπλευρες δραστηριότητες για να
καλύψει αντίστοιχες ανάγκες. Η εμπλοκή των εθελοντών πάντα υπό την επίβλεψη
των επαγγελματιών στοχεύει στους εξής τομείς :


Παιδαγωγική υποστήριξη π.χ. ενισχυτική διδασκαλία



Διοικητική π. χ. γραμματειακή υποστήριξη



Στήριξη του συνολικού έργου κυρίως στο τομέα της υλικής ενίσχυσης, μέσα
από Τοπικές Ομάδες Στήριξης σε διάφορες πόλεις που δραστηριοποιούνται
πάνω σε προγράμματα του σωματείου.
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Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η συμβολή των εθελοντών στην επίτευξη των
στόχων των Παιδικών Χωριών SOS είναι εξαιρετικά σημαντική και ανεκτίμητη.
Μια ακόμη γνωστή εθελοντική οργάνωση που έχει σχέση με την προστασία του
ανήλικου παιδιού και τη μητέρα είναι η επονομαζόμενη «Η Κιβωτός του Κόσμου».
Η προαναφερθείσα είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, Ειδικής Μέριμνας
και Προστασίας του Παιδιού και της Μητέρας, η οποία δραστηριοποιείται πάνω στη
μέριμνα παιδιών που ζούσαν σε συνθήκες παραμέλησης και εγκατάλειψης, χωρίς
ιατρική φροντίδα, χωρίς μέλλον. Τέλος τα περισσότερα παιδιά προέρχονται από
μονογονεϊκές οικογένειες και ακόμα υπήρχαν πολλά παιδιά χωρίς κανέναν γονιό.
Η «Κιβωτός του Κόσμου» ιδρύθηκε το 1998 από έναν εικοσιεξάχρονο ιερέα τον
πατέρα Αντώνιο Παπανικολάου, ο οποίος με όπλα του την αγάπη του για τα παιδιά
και την επιθυμία του για τη δημιουργία μίας φωλιάς φροντίδας και στοργής για τα
παιδιά που έχουν βιώσει είτε την εγκατάλειψη και την παραμέληση είτε τον ρατσισμό
και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Με μία ομάδα εθελοντών που πλαισιώνουν ανιδιοτελώς τον ιδρυτή του οργανισμού
και τα παιδιά, με διάθεση προσφοράς και αγάπης, η «Κιβωτός του Κόσμου» σήμερα
μετράει περίπου 400 παιδία από βρέφη ως 18 ετών σχηματίζοντας έτσι μία κοινότητα
αγάπης, η οποία μεγαλουργεί το κέντρο της Αθήνας. Ο εθελοντισμός στον οργανισμό
αυτό είναι πολυεπίπεδος, καθώς το έργο της πλαισιώνεται από ανθρωπινό δυναμικό
εκατοντάδων εθελοντών. Καθημερινά στον χώρο του Κέντρου Εκπαίδευσης,
Στήριξης και Φροντίδας του παιδιού απασχολούνται αμέτρητοι εθελοντές. Πέραν
όμως των εθελοντών που εργάζονται στις εγκαταστάσεις της Κιβωτού έχει
δημιουργηθεί και ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών – εθελοντών που παρέχουν
αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους, στο πληθυσμό της Κιβωτού, όπως για παράδειγμα
γιατροί όλων των ειδικοτήτων καθώς και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα ή ιδιωτικές
κλινικές που παρέχουν δωρεάν περίθαλψη σε παιδιά και γονείς και φροντιστήρια που
παρέχουν δωρεάν μαθήματα για τα παιδιά. Επιπροσθέτως πολλοί δικηγόροι παρέχουν
δωρεάν υπηρεσίες νομικής υποστήριξης.
Στόχος του ιδρυτή είναι να μην ιδρυματοποιηθούν τα παιδιά αλλά να παραμένουν
μαζί με τη μητέρα τους. Για να επιτευχθεί αυτό οι άστεγες και άπορες μητέρες κάθε
μήνα λαμβάνουν μια οικονομική ενίσχυση ώστε να είναι σε θέση να μπορούν να
καλύψουν το ενοίκιο του διαμερίσματος (στα διαμερίσματα που ενοικιάζονται από
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τον οργανισμό ) και άλλους λογαριασμούς (Δ.Ε.Η , Ο.Τ.Ε κ.λπ.). Τέλος παρέχουν
βοήθεια στις μητέρες για να βρουν εργασία , με απώτερο σκοπό να ορθοποδήσουν
και να πάρουν την εύθηνη των παιδιών.
Η «Κιβωτός του Κόσμου» βραβεύτηκε το Νοέμβριο του 2003 από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, ως μία από τις καλύτερες οργανώσεις στην Ελλάδα, πάνω στη μέριμνα
του παιδιού. Ακόμα το Δεκέμβριο του 2004 η Κιβωτός βραβεύτηκε για το έργο της
από την UNESCO. Επίσης αρχές του Δεκέμβρη του 2005 βραβεύτηκε από τον τότε
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ξανά ως την καλύτερη οργάνωση για την μέριμνα του
παιδιού
Επίσης μία ακόμα ανεξάρτητη ανθρωπιστική οργάνωση είναι «οι Γιατροί χωρίς
Σύνορα», η οποία είναι ανεξάρτητη ανθρωπιστική ιατρική οργάνωση, που παρέχει
έκτακτη βοήθεια σε άτομα που έχουν πληγεί από επιδημίες, ένοπλες συγκρούσεις ,
από φυσικές καταστροφές και ακόμα από τον αποκλεισμό από την παροχή ιατρικής
φροντίδας.

Το Δεκέμβριο του

1971,

Γάλλοι γιατροί

και

δημοσιογράφοι

δημιούργησαν τους «Γιατρούς χωρίς Σύνορα» στον απόηχο του πολέμου και το λιμού
που επακολούθησε στην Μπιάφρα της Νιγηρίας και των πλημμυρών στο Πακιστάν.
Αυτή η σκέψη ήταν μία πρωτοβουλία του ιατρικού περιοδικού «TONUS» με στόχο
τη δημιουργία μίας ομάδας κρούσης, ικανή να ανταποκρίνεται σε έκτακτες κρίσεις
οπουδήποτε στον κόσμο. Πνεύμα ατίθασο και ανεξάρτητο, αποφάσεις που
λαμβάνονται ανεξάρτητα από οικονομικές πιέσεις ή την επιρροή των Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης. Η ανεξαρτησία τους αυτή αποτελείτε από τέσσερις αρχές :
Αμεροληψία, Μαρτυρία, Οικονομική Ανεξαρτησία και Ανεξάρτητη Ιατρική Δράση.
Από εκείνη τη μέρα μέχρι σήμερα η οργάνωση αυτή μετράει 40 χρόνια
ανθρωπιστικής ιατρικής και συνεχίζει.
Πιο συγκεκριμένα οι Γιατροί χωρίς Σύνορα είναι ένα ιδιωτικό σωματείο που
αποτελείτε από γιατρούς και εργαζομένους στον τομέα της υγείας. Όλα τα μέλη του
θα πρέπει να συμφωνούν στις αρχές που έχει θέσει το σωματείο. Όπως: παρέχουν
βοήθεια σε πληθυσμούς που βρίσκονται σε κίνδυνο, σε θύματα ανθρωπογενών ή
φυσικών καταστροφών και σε ένοπλες συγκρούσεις. Οι Γιατροί χωρίς Σύνορα
προσφέρουν τη βοήθεια τους με κριτήριο πάντα την ανάγκη που υπάρχει και
ανεξάρτητα φυλής, φύλλου, θρησκευτικού δόγματος και τέλος πολιτικούς δεσμούς.
Πρέπει να τηρούν ουδετερότητα και αμεροληψία στο όνομα της παγκόσμιάς ιατρικής
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ηθικής και του δικαιώματος στην ανθρώπινη περίθαλψη. Ακόμα απαιτείται πλήρη και
απρόσκοπτη ελευθερία στην άσκηση του έργου. Τα μέλη αναλαμβάνουν να τηρούν
τον επαγγελματικό κώδικα δεοντολογίας τους και να διατηρούν πλήρη ανεξαρτησία
από κάθε πολιτική, οικονομική και θρησκευτική επιρροή. Ως εθελοντές τα μέλη
αντιλαμβάνονται το μέγεθος του ρίσκου και τους κινδύνους των αποστολών τους
όπου αναλαμβάνουν και δεν αξιώνουν για τον εαυτό τους οποιαδήποτε μορφή
αποζημίωσης.
Το Ελληνικό Τμήμα των Γιατρών χωρίς Σύνορα ιδρύθηκε μερικά χρόνια αργότερα,
το 1990. Το Ελληνικό Τμήμα συνεργάζεται με το Ισπανικό Τμήμα μέσω από το
Κοινό Επιχειρησιακό Κέντρο Βαρκελώνης – Αθήνας. Το Κοινό Επιχειρησιακό
Κέντρο λειτουργεί σήμερα με προγράμματα σε 29 χώρες. Σήμερα η συμμετοχή των
εθελοντών είναι πολύ μεγάλη και μαζί με πάνω από 27000 άτομα σε γιατρούς,
νοσηλευτές, τεχνικούς εργαστηρίων, ειδικών ψυχικής υγείας, τεχνικούς κα
οικονομικούς διαχειριστές σε προγράμματα ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας,
δραστηριοποιούνται σε πάνω από 65 χώρες.
Πέρα από τις οργανώσεις και τα σωματεία που ασχολούνται με τη μέριμνα του
ανθρώπινου γένους, υπάρχουν και τα σωματεία ή οργανισμοί που ασχολούνται με το
ζωικό βασίλειο. Ο «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ» είναι μια μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική
περιβαλλοντική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1992, για την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος και της άγριας ζωής. Η οργάνωση αυτή ασκεί πολιτική πίεση για την
προστασία της φύσης, αναπτύσσοντας δράσεις ευαισθητοποιήσεις κοινού και
παρακίνησης εθελοντισμού.
Οι δράσεις του σχετίζονται με την έρευνα πεδίου, ευαισθητοποίησης κοινού,
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, επιστημονικής μελέτης, και εθελοντισμού για την
προστασία της άγριας ζωής, της ενίσχυσης της βιοποικιλότητας και της αειφορίας
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Οι δράσεις του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ υλοποιούνται με τη βοήθεια και προσφορά των
εθελοντών που δραστηριοποιούνται για την προστασία και την διαχείριση της άγριας
ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος και συνεισφέρουν στην κοινή προσπάθεια.
Κάθε χρόνο δεκάδες είναι οι εθελοντές που βοηθούν ουσιαστικά στην προσπάθεια
αυτή. Ένας εθελοντής στον ΑΡΚΤΟΥΡΟ συμμετέχει :
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o Σε δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
o Σε εργασίες πεδίου ( ραδιοπαρακολούθηση αρκούδας ή λύκου)
o Σε δράσεις ευαισθητοποίησης (εκδηλώσεις, εκθέσεις)
o Στη λειτουργία του Κέντρου Ενημέρωσης
Και τέλος σε εργασίες στο Καταφύγιο της Αρκούδας και του Λύκου (π.χ.
εξυπηρέτηση επισκεπτών, τάισμα και φροντίδα των ζώων, χειρονακτικές εργασίες
κ.λπ.)
Τέλος μια ακόμα γνωστή μη κερδοσκοπική οργάνωση που ασχολείται με την μέριμνα
τον περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι η επονομαζόμενη «GREENPEACE». Η
GREENPEACE είναι μία διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση η οποία με τη δράση
της αναδεικνύει τα σημαντικότερα περιβαλλοντολογικά προβλήματα και ακόμα
προωθεί αποτελεσματικές λύσεις για ένα πράσινο και ειρηνικό μέλλον.
Όλα τα παραπάνω η οργάνωση αυτή τα πετυχαίνει με τις παρακάτω δραστηριότητες:
Κάνοντας έρευνες εις βάθος για τις αιτίες που προκαλούν τα περιβαλλοντικά
προβλήματα.
Κάνοντας

έκθεση

της

κακομεταχείρισης

του

περιβάλλοντος

και

προσπαθώντας να το αντιμετωπίσουν.
Ασκώντας πίεση σε όσους μπορούν να επηρεάσουν τα περιβαλλοντολογικά
θέματα προς το καλύτερο.
Κάνοντας έκλυση να αναλάβουν δράση όσοι έχουν την πολιτική και
οικονομική δύναμη να φέρουν αλλαγές .
Προωθώντας οικολογικά υπεύθυνες και κοινωνικά δίκαιες λύσεις που θέτουν
τις βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον για την τωρινή και τις επόμενες γενιές.
Τέλος ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να δείξουν υπευθυνότητα για τον
πλανήτη τους.
Οι αρχές που ακολουθεί η GREENPEACE είναι οι εξής :
Δυναμική και ειρηνική αντιπαράθεση. Η ειρηνική δράση της GREENPEACE
είναι το βασικότερο γνώρισμα της. Για την προστασία του πλανήτη οι
άνθρωποι αυτοί δεν διστάζουν να έρθουν σε μη – βίαιη αντιπαράθεση με
όσους θέτουν σε κίνδυνο τον πλανήτη. Το πιστεύω τους είναι ότι η βία δεν
φέρνει ποτέ τα επιθυμητά αποτελέσματα , γι αυτό το λόγο στις δράσεις τους
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κανείς δεν συναντά επιθετική συμπεριφορά από τους ακτιβιστές που είναι
εκπαιδευμένοι μες τους κανόνες της Μη – Βίαιης Άμεσης Δράσης.
Ηθική και οικονομική ανεξαρτησία. Η GREENPEACE δέχεται οικονομική
υποστήριξη μόνο από ηθελημένους πολίτες. Με το να μην στηρίζεται
οικονομικά από κόμματα, κυβερνήσεις ή άλλες εταιρείες, διατηρεί έτσι την
ανεξαρτησία στη δράση της. Χάρης στην οικονομική και ηθική ανεξαρτησία
της, μπορεί να αντιμετωπίζει με θάρρος τα περιβαλλοντικά προβλήματα.. Η
ανεξαρτησία τους δίνει κύρος στην οργάνωση. Γίνεται πάντα επιβεβαίωση της
σωστής χρήσης της οικονομικής βοήθειας που λαμβάνουν από τους χιλιάδες
υποστηρικτές τους.
Η δύναμη της κοινής δράσης. Η έννοια του ‘εμείς’ για την οργάνωση εννοεί
τους εκατομμύρια ανθρώπους που υποστηρίζουν και συμμετέχουν ενεργά στη
δράση τους. Ξεκινώντας από μια μικρή παρέα που πήραν την πρωτοβουλία να
δράσουν, η GREENREACE έχει αναπτυχθεί σε μία οργάνωση που συναντά
τις οικολογικές προκλήσεις του 21ου αιώνα .
Οι εθελοντές και γι αυτή την οργάνωση αποτελεί ένα από τα βασικά κομμάτια της
GREENPEACE. Οι εθελοντές είναι μια ζωντανή και δραστήρια ομάδα που
ασχολείται με τις έρευνες και την προώθηση μηνυμάτων των εκστρατειών. Ακόμα
μπορούν να βοηθήσουν και σε εκθέσεις, συναυλίες και εκδηλώσεις όπου έχει
παρουσία η GREENPEACE.
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Κεφάλαιο 3ο :

Εθελοντισμός – κρίση – κοινωνία
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3.1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΈΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Η Ελλάδα από το 2008 μέχρι τώρα το 2015, έχει διανύσει αρκετά συνεχόμενα χρόνια
οικονομικής κρίσης και επιδείνωσης της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας. Την
ίδια στιγμή καταγράφονται πολυάριθμες πρωτοβουλίες εταιρειών, ιδρυμάτων,
συλλόγων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και ακόμη εθελοντικών ομάδων με
σκοπό είτε την παροχή άμεσης κοινωνικής και υλικής βοήθειας ή την άσκηση πίεσης
στο πολιτικό σύστημα.
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία οι πόροι των εθελοντικών οργανώσεων λόγο της
οικονομικής κρίσης έχουν μειωθεί, επιπλέον η κρίση έχει ενισχύσει τον ανταγωνισμό
μεταξύ των εθελοντικών οργανώσεων και τον ανταγωνισμό μεταξύ των
κερδοσκοπικών φορέων. Επιπροσθέτως το κράτος διερευνά νέους μεθόδους
ενσωμάτωσης του ιδιωτικού τομέα (κερδοσκοπικού και μη ) στη χρηματοδότηση των
οργανώσεων. Στην Ελλάδα, η οικονομική κρίση συνοδεύτηκε από την αύξηση των
συλλογικών δράσεων στη σφαίρα της κοινωνίας των πολιτών.
Η οικονομική κρίση επέφερε μία βίαιη μεταβολή στην κοινωνική στρωμάτωση της
Ελλάδας επιφέροντας πολλές επιπτώσεις, μεγεθύνοντας τις κοινωνικές ανισότητες,
αυξάνοντας τον κίνδυνο φτώχειας και παράγοντας μία καινούρια διακριτή ομάδα
απόκληρων στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η σωρευτική συρρίκνωση του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος μέχρι

και 25% από το 2008 έως το 2013 οδήγησε στη

δραματική εκτόξευση στης ανεργίας. Ακόμα τον Φεβρουάριο του 2014 η ανεργία
όπως ερευνήθηκε από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής, ανήλθε στο 26,5% όπου το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρήθηκε σε
νέους 15-25 χρονών.
Η οικονομική κρίση και τα μέτρα λιτότητας που πήρε το ελληνικό κράτος οδήγησαν
σε πολύ δύσκολες συνθήκες διαβίωσης πολλά νοικοκυριά. Με βάση τα στοιχεία της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το 23% του πληθυσμού το 2011 βρισκόταν κάτω από
το όριο της φτώχειας και ακόμα διπλάσιο αυτού ήταν το ποσοστό που βρισκόταν σε
κίνδυνο φτώχειας. Κατά τη διάρκεια του έτους η ανεργία αυξήθηκε κατά 11,5%
περισσότερο από το προηγούμενο ποσοστό. Οι κυριότερες ομάδες του υψηλότερου
κινδύνου φτώχειας ήταν οι πολυμελείς
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οικογένειες με τρία η περισσότερα

εξαρτώμενα παιδιά, οι μη οικονομικά ενεργοί (πχ οι νοικοκυρές), εκείνοι που έμεναν
σε σπίτι με ενοίκιο κ.α. Συμπερασματικά η φτώχεια μετατοπίστηκε από τους
ηλικιωμένους στα νεότερα άτομα.
Συμφώνα με μία ακόμη έρευνα που πραγματοποιήθηκε, τη χρονική περίοδο από το
2008 έως το 2013 το 51% των ελληνικών νοικοκυριών βρισκόταν σε απόλυτη
απόγνωση και ζούσε με οικονομική βοήθεια από άλλα άτομα. (πχ γείτονες,
συγγενείς), απ’ αυτό το 16% ζούσε λαμβάνοντας ένα βοήθημα όπως επίδομα ή μία
μικρή σύνταξη ,το 8% δεχόταν βοήθεια από άλλα άτομα της οικογένειας και τέλος το
25% επιβίωνε μέσω περισσότερων πηγών οικονομικής στήριξης. (πχ. επιδόματα,
μεροκάματα κ.λπ.).
Τέλος, τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια μετατόπιση της ευθηνής για την
κοινωνική προστασία από το κράτος προς τις οικογένειες και τον ιδιωτικό τομέα.
Αυτή η μετάθεση μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορούσε να επιφέρει όπως είναι η
απουσία της κοινωνικής προστασίας διότι πολλές οικογένειες ζουν υπό συνθήκες
φτώχειας, επιπλέον βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και δεν μπορούν να
καλύψουν τις απαραίτητες ανάγκες του σπιτιού και των μελών. Ενώ αναπόφευκτο
ήταν οι δράσεις που πραγματοποιούνται γύρω από την κοινωνία των πολιτών να
στοχεύουν στην στήριξη ακόμη φτωχότερων ανθρώπων όπως είναι οι άποροι και οι
άστεγοι.
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3.2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η ανεξέλεγκτη αύξηση της φτώχειας και της ανεργίας, αύξησε παράλληλα και τις
πρωτοβουλίες για την δημιουργία οργανώσεων που θα παρέχουν υπηρεσίες και θα
προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν ένα μέρος της φτώχειας. Οι δήμοι και οι
κοινότητες σε συνεργασία με μη κερδοσκοπικούς φορείς συγκρότησαν νέες δομές
κοινωνικής προστασίας (κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φροντιστήρια κ.α.) τα
ιδρύματα ενίσχυσαν τη χρηματοδότηση στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στον
τομέα της κοινωνικής φροντίδας. Επίσης οι Εκκλησίες διευρύνανε τις δομές
πρόνοιας, οι επαγγελματικοί σύλλογοι δραστηριοποιήθηκαν πιο έντονα (ιατρικοί
σύλλογοι κ. ο .κ ), και τέλος τα δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης νέας γενιάς
αναδύθηκαν ( τράπεζες χρόνου κ.α.).
Σχετικά με μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε θέμα τις
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη δράση των εθελοντικών οργανώσεων την
περίοδο του 2009 – 2013, το 62,5% των εθελοντικών σωματείων δήλωσε ότι
επηρεάστηκε κατά πολύ από την οικονομική καταστροφή της χώρας. Συγκεκριμένα
μερικές από αυτές μετατόπισαν το πεδίο δράσης τους προς την παροχή κοινωνικών
υπηρεσιών και αγαθών, ενώ μερικές απ’ αυτές συνέχισαν τη δράση τους σαν
απάντηση απέναντι στην οικονομική κρίση.
Η χρόνια οικονομική ύφεση που βιώνει η χώρα έχει σημαντικές επιπτώσεις στη
δράση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων της Ελλάδας και είναι αντίστοιχες με
αυτές που καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία (δραματική μείωση των δημόσιων
χρηματοδοτήσεων, περιορισμός δωρεών και χορηγήσεων από ιδιώτες και ενίσχυσης
της αβεβαιότητας όσον αναφορά την ζωή των οργανώσεων).
Πιο αναλυτικά τα αποτελέσματα της οικονομικής ύφεσης είναι τα κάτωθι τα οποία
αναγράφονται σε σχέση με τον βαθμό σημαντικότητας:
o Σημαντική μείωση συνδρομών.
o Αναστολή των επιδοτήσεων του δημοσίου.
o Περιορισμός των δωρεών από ιδιώτες.
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o Αύξηση των αιτημάτων για συμμετοχή ή συνδρομή σε δραστηριότητες
αλληλεγγύης.
o Αδυναμία κάλυψης λειτουργικών εξόδων.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι οργανώσεις και τα σωματεία να υιοθετήσουν τις εξής
στρατηγικές για να αντιμετωπίσουν τις προαναφερθέντες επιπτώσεις :
o Προσπάθεια μείωσης των λειτουργικών εξόδων.
o Περιστολή δαπανηρών μέσων διαφήμισης.
o Περισσότερη σημασία στην ενίσχυση του εθελοντισμού.
o Προσπάθεια να εξασφαλιστούν θέσεις σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
o Δραστηριοποίηση συμφώνα με τις νέες κοινωνικές ανάγκες.
o Δικτύωση με διεθνείς ΜΚΟ.
Ο όγκος των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εθελοντικές οργανώσεις σχετίζεται με
το πεδίο που δρουν. Αυτή η οικονομική κατάσταση της χώρας έχει στρέψει το
ενδιαφέρον των ανθρώπων αλλά και των χορηγών ή των δωρητών σε σωματεία που
σχετίζονται με την κοινωνική φροντίδα στην Ελλάδα σε φτωχούς και άπορους.
Αντίθετα εξαιρετικά χαμηλό είναι το ενδιαφέρον των πολιτών σε οργανώσεις που
σχετίζονται με διαφορετικά θεματικά αντικείμενα. Όπως ελάχιστο είναι το
ενδιαφέρον για τις οργανώσεις που ασχολούνται με τα δικαιώματα και την κάλυψη
αναγκών των μεταναστών και αυτών που ζητούν άσυλο, λόγω της ραγδαίας αύξησης
των μεταναστών στη χώρα όπου είχε σαν συνέπεια να αυξήσει την ξενοφοβία των
Ελλήνων. Ενδεικτικά οι συγκεκριμένες οργανώσεις εξασφαλίζουν πολύ δυσκολότερα
χορηγίες και δωρεές από τις υπόλοιπες.
Επιπρόσθετα οι εθελοντικές οργανώσεις έχουν να αντιμετωπίσουν δυο επιπλέον
παράγοντες οι οποίοι δυσκολεύουν τη δράση τους. Ο πρώτος και ο σημαντικότερος
είναι η φορολόγηση που δέχονται από το κράτος. Ο δεύτερος παράγοντας εξίσου
σημαντικός και αυτός είναι καχυποψία που καταβάλλει τους ανθρώπους σε σχέση με
τις εθελοντικές οργανώσεις καθώς έχουν καταγραφεί πολλές περιπτώσεις σκανδάλων.
Η επιφυλακτικότητα αυτή έχει σαν αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η συγκέντρωση
δωρεών και χορηγήσεων για τις οργανώσεις, αλλά πιο εύκολη συγκέντρωση υλικών
αγαθών.
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Η οικονομική κρίση και η έλλειψη της δημόσιας χρηματοδότησης των Μ.Κ.Ο. έχουν
ενισχύσει τη δράση των Ιδρυμάτων (Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Λάτση κ.α. ).
Ο αναβαθμισμένος ρόλος των Ιδρυμάτων σχετίζεται με την διεθνή εμπειρία της
αύξησης του αριθμού των Ιδρυμάτων που στηρίζουν τις δράσεις των εθελοντικών
σωματείων – οργανώσεων. Στην Ελλάδα μετά την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης,
τα Ιδρύματα που ασχολούνταν κυρίως με θέματα πολιτιστικά, επιστημονικά και
εκπαιδευτικά, άρχισαν να υποστηρίζουν οικονομικά τις Μ.Κ.Ο. που είχαν να κάνουν
με τη φροντίδα ανθρώπων που έχουν ανάγκη.
Και ενώ με την οικονομική κρίση το πιο αναμενόμενο ήταν να μειωθεί η οικονομική
στήριξη στους κοινωφελείς φορείς από τα Ιδρύματα και ιδίως από τις επιχειρήσεις,
όπου η χρηματοδότηση που προσφέρουν σχετίζετε με την κερδοφορία της
επιχείρησης, συνέβη το εξής : σύμφωνα με μία έρευνα σε επιχειρήσεις των Η.Π.Α.
κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης διαπιστώθηκε δραματική μείωση των
χορηγήσεων

όταν

οι

επιχειρήσεις

χρηματοδοτούσαν

αποσπασματικά

τους

κοινωφελείς φορείς Ενώ όταν η χρηματοδότηση αποτελούσε σταθερό όπλο της
επιχείρησης για την ανταγωνιστικότητα, τότε η κρίση δεν επέφερε μείωση στην
οικονομική βοήθεια.
Συνεπώς, παρά την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, οι χρηματοδοτήσεις από
τους ιδιωτικούς φορείς ( επιχειρήσεις, εταιρείες, ιδρύματα ) προς τα εθελοντικά
σωματεία έχουν ενισχυθεί ενώ οι κρατικές χορηγήσεις έχουν ελαττωθεί.
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ΚΕΦ. :3.3
Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Ο Εθελοντισμός είναι μια στάση ζωής που ενστερνίζεται τις ιδιαίτερες αξίες, όπως
είναι η αλληλεγγύη, η κοινωνική συμμετοχή και η κοινωνική δικαιοσύνη και οι
εθελοντές με τη δράση τους προωθούν τις θετικές στάσεις σε διάφορα κοινωνικά
θέματα.
Ο εθελοντισμός είναι ένα κίνημα, όπου στην Ελληνική κοινωνία, στην κοινωνία της
μεγάλης κρίσης, των πολλαπλών αδιέξοδων και της άμβλυνσης των ηθικών φραγμών,
όπου οι ανάγκες επιβίωσης των ανθρώπων τους οδηγούν σε απρόβλεπτες
καταστάσεις και ενέργειες, το κίνημα αυτό αποτελεί μία δύναμη ελπίδας για την
επίλυση προβλημάτων.
Η οργανωμένη δράση των εθελοντικών σωματείων, οριοθετεί τον τρίτο πυλώνα της
οικονομίας, παρέχοντας υλικά αγαθά και υπηρεσίες αποκλειστικά για σκοπούς
αλληλεγγύης και στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπου το κράτος
αδυνατεί να προσφέρει.
Η εθελοντική δράση δίνει νόημα στις πανανθρώπινες αξίες του ατόμου, οι οποίες
είναι ξεχασμένες οι οποίες είναι η κοινωνική αλληλεγγύη, η κοινωνική προσφορά και
η αγάπη στον πλησίον.
Οι εθελοντές και οι οργανώσεις προσπαθούν με κάθε τρόπο να απαλύνουν τον
ανθρώπινο πόνο, να περιθάλψουν και να στείλουν ένα μήνυμα ανθρωπιάς στον
υπόλοιπο κόσμο.
Σε μια Ελλάδα που ο απόηχος φρικτών πράξεων ανθρώπινης βίας, δυστυχίας και
πείνας είναι σύνηθες φαινόμενο, που επικρατεί το ατομικό συμφέρον και το
προσωπικό όφελος , η ανάπτυξη του εθελοντικού κινήματος συνιστά μια σύγχρονη
αναγκαιότητα που θα στηρίξει τον κοινωνικό βίο.
Ακόμα η εθελοντική δραστηριότητα δεν περιορίζεται μόνο στην άμεση προσφορά
προς το συνάνθρωπο, αλλά επεκτείνεται σε πολλούς τομείς όπως είναι η οικολογία, οι
καθαρισμοί των δασών και των ακτών, η δενδροφύτευση, η πυροπροστασία, η
συγκέντρωση και η αποστολή βοήθειας σε τρίτες χώρες, η δωρεά οργάνων και η
παλιότερη ίσως μορφή, η αιμοδοσία.
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Στη σύγχρονη κοινωνία με τους αγχωτικούς ρυθμούς ζωής, του ατομικισμού, όπου οι
ανθρώπινες σχέσεις χαρακτηρίζονται από αδιαφορία και η έννοια του ανθρωπισμού
έχει παραμεριστεί από την κάρδια και το νου των ανθρώπων ο εθελοντισμός δείχνει
να είναι ο μοναδικός δρόμος για την ελπίδα και να σηματοδοτήσει μια νέα στάση
ζωής.
Συμπερασματικά ο εθελοντισμός σήμερα δύναται να διαμορφώσει μια ελπιδοφόρα
προοπτική για την σύγχρονη κοινωνία με τρόπο που η μορφή και το περιεχόμενό του
μπορούν να αποκτήσουν καινοτόμα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά τα οποία
θα συμβάλουν στην ενδυνάμωση και στην αναμόρφωση της ελληνικής κοινωνίας.

35

3.4
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ
Στις μέρες μας είναι σαφές ότι ο εθελοντισμός στην κάθε τοπική κοινωνία είναι
περισσότερο από ποτέ αναγκαίος. Οι τοπικές κοινωνίες τόσο μέσα από τα θεσμικά
όργανα εκπροσώπησης, όσο και μέσα από τις διάφορες εθελοντικές οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών μπορούν να παίξουν βασικό ρολό στην ανάπτυξη του
εθελοντισμού.
Σε μία τοπική κοινωνία υπάρχει ένα ευρύ πεδίο εντός του οποίου μπορούν να
πραγματοποιηθούν σημαντικές παρεμβάσεις με βάση τον εθελοντισμό.
Οι παρεμβάσεις αυτές μπορούν να αναπτυχθούν σε πεδία όπως καθαριότητα
(δρόμων, πάρκων, παραλιών), πολιτισμός (διοργάνωση εκδηλώσεων), ενισχυτική
διδασκαλία , προστασία περιβάλλοντος (δενδροφυτεύσεις), τουρισμός και τέλος ο
αθλητισμός.
Επίσης σαφές είναι ότι η ανάπτυξη τέτοιων προγραμμάτων σε τοπικό επίπεδο,
προϋποθέτει την απαραίτητη οργάνωση των εθελοντών, την προβολή των
αποτελεσμάτων του εθελοντικού κινήματος στην κοινωνία και τέλος τη δημιουργία
μητρώου εθελοντών.
Ακόμα βασικό είναι ότι, τέτοια προγράμματα σαν τον εθελοντισμό που λαμβάνουν
χώρα σε μία κοινωνία, είναι αναγκαίο να λειτουργούν με τους όρους ενός καλού
management το οποίο, όπως είναι γνωστό περιέχει σχεδιασμό, οργάνωση, διεύθυνση
και αξιολόγηση του τελικού αποτελέσματος. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα
μπορέσει ο εθελοντισμός να καρποφορήσει και να έχει θετικά αποτελέσματα στην
τοπική κοινωνία.
Αξιοσημείωτο είναι ότι, η τεράστια δημοσιονομική και ανθρωπιστική κρίση που
μαστίζει τη χώρα, δημιουργεί σημαντικό έρεισμα για την ανάπτυξη του
εθελοντισμού, και καθιστά με αυτόν τον τρόπο την τοπική αυτοδιοίκηση κλειδί για
την οικονομική ανάπτυξη και την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.
Σήμερα, ο εθελοντισμός οφείλει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο σε τομείς
επείγουσας προτεραιότητας που περιστρέφονται σε θέματα όπως :
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 Η φιλοξενία αστέγων.
 Τα κοινωνικά παντοπωλεία.
 Η κοινωφελείς εργασία.
 Η αιμοδοσία.
 Η προληπτική ιατρική.
 Η βοήθεια σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
 Η πυρόσβεση.
 Η προστασία του περιβάλλοντος.
 Ο αθλητισμός κ.α.
Επιπλέον δύο βασικοί παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της
εθελοντικής δραστηριότητας σε τοπικό επίπεδο είναι οι εξής : πρώτον, η ανάπτυξη
σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των ατόμων μίας ομάδας και δεύτερον η αίσθηση ότι
ανήκουν σε μία κοινότητα.
Σε όλους σχεδόν τους ελληνικούς δήμους υπάρχουν εθελοντικές οργανώσεις που
σχετίζονται με την περιβαλλοντική προστασία και τα κοινωνικά προβλήματα, όπου η
αποτελεσματικότητα εξαρτάται πρώτων από τις αντιλήψεις και την θέληση των
πολιτών και δεύτερον και σημαντικότερον από τους οικονομικούς πόρους του δήμου.
Επιπλέον για να είναι αποτελεσματικός η εθελοντική ενέργεια πρέπει να υπάρχει :
 Έγκαιρη αναγνώριση και διαπίστωση των αναγκών της κοινωνίας.
 Ανάληψη πρωτοβουλίας για την προώθηση του εθελοντισμού.
 Η ενεργοποίηση των πολιτών.
 Η διάδοση των επιτευγμάτων του εθελοντικού κινήματος.
Τέλος μερικοί ακόμη τρόποι για να προωθηθεί ο εθελοντισμός είναι :
 Οι τοπικές εφημερίδες
 Οι δημόσιες σχέσεις
 Οι χορηγίες
 Οι διαφημίσεις σε ανοιχτούς χώρους
 Η διεξαγωγή εκδηλώσεων
Χωρίς καμιά αμφιβολία η εθελοντική ενέργεια σε μία κοινωνία, τονώνει την
κοινωνικοποίηση των πολιτών της και την κοινωνική συνοχή.
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3.5
ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΎ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Φαινόμενα της κοινωνίας, όπως η φτώχεια, η έλλειψη στέγης και η ανεργία,
δημιουργούν ένα δυσμενές πλαίσιο για την επιβίωση χιλιάδων ανθρώπων με συνέπεια
να καθιστά τον εθελοντισμό αναγκαίο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Δυστυχώς όμως ακόμα και στις αναπτυγμένες οικονομικά χώρες όπου επικρατεί ο
ατομικισμός, το φαινόμενο της αλλοτρίωσης και οι οικονομικοί περιορισμοί, καθιστά
την πορεία του εθελοντισμού φθίνουσα και πολλές φορές αναποτελεσματική.
Ταυτόχρονα η αποδυνάμωση του κράτους προνοίας δημιουργεί επιπρόσθετα
προβλήματα στην διεκπεραίωση των δράσεων του εθελοντισμού. Ακόμα η
απροθυμία του ιδιωτικού τομέα να συμβάλλει στην ενδυνάμωση του εθελοντικού
κινήματος, κάνει το έργο των εθελοντών ακόμα πιο δύσκολο.
Ωστόσο πέρα από τους παραπάνω περιορισμούς, σημαντικό είναι να αναφερθούν όλα
εκείνα τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη του εθελοντισμού. Συγκεκριμένα:
 Έλλειψη ελευθέρου χρόνου λόγο εργασίας και οικογενειακών υποχρεώσεων
 Έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης
 Αίσθηση αδιαφορίας και αλλοτρίωσης μεταξύ των ανθρώπων
 Αίσθημα απογοήτευσης των προσπαθειών για μια καλύτερη κοινωνία
 Έλλειψη αυτοπεποίθησης
 Οι προσωπικές θυσίες του κάθε ατόμου που πρέπει να κάνει, αν ασχοληθεί
με την εθελοντική ενέργεια.
Συνοπτικά η επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης
έχει προκαλέσει σημαντικές μεταβολές σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο με
αποτέλεσμα τη δραματική αλλαγή των όρων της καθημερινότητας για την
συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών.
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Κεφάλαιο 4ο :

Αρχές – αξίες – οφέλη – κίνητρα
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ΚΕΦ. : 4.1
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Η εθελοντική ενέργεια βασίζεται στην ηθελημένη και ανιδιοτελή προσφορά, στην
αμοιβαιότητα και στην συνεργασία με στόχο το γενικό συμφέρον και το κοινό καλό.
Οι κατευθύνσεις που διέπουν τον εθελοντισμό ως κοινωνική πρακτική είναι σωστό να
κινούνται μέσα σε ένα πλαίσιο αρχών και αξιών όπως :
o Ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των αξιών του πολιτισμού
μας, δίνοντας έμφαση στα δικαιώματα του ατόμου και στις πολιτικές και
κοινωνικές ελευθερίες.
o Η προσφορά εθελοντικής εργασίας να μην συνδέετε ποτέ με την
εκμετάλλευση και την αγοροπωλησία.
o Η εθελοντική ενέργεια να στοχεύει στην αντιμετώπιση προβλημάτων
ζωτικών, της φύσης και της κοινωνίας.
o Τέλος πρέπει να δίνετε έμφαση στην ισοτιμία, στην αξιοκρατία, στις αξίες
της διαφάνειας και της αλληλεγγύης.
Το εθελοντικό κίνημα έχει πολλές αξίες και αρχές να προσδώσει αλλά και ακόμα
περισσότερα οφέλη που αναφέρονται στο επόμενο κεφάλαιο.
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4.2
Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Οι λόγοι που κάνουν την ύπαρξη του εθελοντισμού αναγκαία στην σημερινή εποχή
είναι πολλοί και σημαντικοί και είναι οι εξής :
o Η Ελλάδα έχει μόνιμα ανάγκη από εθελοντική εργασία. Πχ τα περιβαλλοντικά
προβλήματα που υπάρχουν σε μια κοινωνία μπορούν να αντιμετωπιστούν
μόνο με τη συμβολή των πολιτών
o Οι Γιατροί του Κόσμου προσμένουν την εθελοντική δράση των επιστημόνων
για να προσφέρουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην Ελλάδα και το
εξωτερικό.
o Οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας αναζητούν συνέχεια την εθελοντική
προσφορά για να πετύχουν τους στόχους τους.
o Οι εθελοντές αιμοδότες και οι δωρητές οργάνων καλύπτουν συνέχεια ανάγκες
της ελληνικής κοινωνίας.
Ο εθελοντισμός δίνει νόημα και περιερχόμενο στις πανανθρώπινες αξίες όπως η
κοινωνική αλληλεγγύη και η αγάπη προς το συνάνθρωπο.
Μέσα από τον εθελοντισμό και την ανάπτυξη των ΜΚΟ καλύπτεται το κοινωνικό
έλλειμμα της Ελλάδας, αναπτύσσεται ο διάλογος μεταξύ των ανθρώπων και η
συμμετοχή του πολίτη στα κοινά και αναβιώνει η κοινωνική ευθηνή.
Παράλληλα χάρη στα εθελοντικά κινήματα, η κοινωνία γίνεται πιο ισχυρή και η
δημοκρατία αποτελεσματική. Η εκτεταμένη δράση των εθελοντικών οργανώσεων
μπορεί να αναδείξει αποθέματα για την ανάπτυξη της «κοινωνικής οικονομίας».
Επιπλέον αξιοποιούνται οι ιδέες και οι φαντασία των νέων ανθρώπων και έτσι
δημιουργείται μία κοινωνία συνεργασίας που μπορεί να καταπολεμήσει την
νοσηρότητα των παλαιοκομματικών αντιλήψεων.
Επιπλέον μέσα από την εθελοντική δραστηριότητα αναδεικνύονται πρωτοφανείς
δυνάμεις προόδου που παραγκωνίζουν την γραφειοκρατία και δυνάμεις που
εξασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή κα ακόμα διατηρούν την ανθρώπινη ελπίδα
ζωντανή.
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Επιπροσθέτως η εθελοντική δράση αποτελεί μια μαθησιακή λειτουργία που
προσφέρει επαγγελματικές, κοινωνικές δεξιότητες και αναπτύσσει νέες ικανότητες
που θα βοηθήσουν στην επαγγελματική αποκατάσταση και τέλος αποτελεί μία
δραστηριότητα που μπορεί κάποιος να περάσει δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο του.
Σήμερα η ανάγκη του εθελοντισμού είναι τεράστια για να αντιμετωπιστούν τα
φαινόμενα της αδράνειας και της αναλγησίας. Τέλος ο εθελοντισμός χαρακτηρίζεται
ως ο τρίτος πόλος του κοινωνικού βίου, περά από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,
περιέχει όλες τις ενέργειες που διοχετεύονται για την ανάληψη του κοινωνικού έργου
που θα επιτελέσει. Μ’ αυτήν την έννοια χαρακτηρίζεται ως μια νέα μορφή πολίτικής
που δίνει τη δυνατότητα άμεσης συμμετοχής των πολιτών.

42

4.3
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΚΑΙ

ΚΙΝΗΤΡΑ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΤΟΥ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Η ύπαρξη διαφόρων εμποδίων και οι δυσκολίες που περνούν οι άνθρωποι για να
επιβιώσουν, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στο να αναπτυχθεί ο εθελοντισμός.
Από την άλλη πλευρά η ανάπτυξη της επικοινωνίας όλων των μεσών κοινωνικής
δικτύωσης καθώς και η συνειδητοποίηση ανάγκης και η ανάπτυξη κοινωνικής
προσφοράς, κάνουν τον εθελοντισμό να επεκταθεί.
Είναι εξαιρετικά σημαντικό να γίνει αναγνώριση των θετικών επιτευγμάτων, μέσα
από αυτή την κοινωνικοοικονομική κρίση που περνά η χώρα σήμερα. Είναι βέβαιο
ότι μόνο μέσα από συγκεκριμένα κίνητρα θα μπορέσει να ενεργοποιηθεί η εθελοντική
δράση και οι πολίτες να παρακινηθούν. Μερικά από αυτά τα κίνητρα είναι τα
παρακάτω :


Να αναγνωρίζεται το έργο και η προσφορά των εθελοντών.



Να αναδεικνύονται τα αποτελέσματα των δράσεων τους .



Έμφαση στις αρχές και αξίες που οφείλει να έχει η εθελοντική οργάνωση.



Η ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων του ατόμου που θα ασχοληθεί με
την εθελοντική δράση.



Επίσης η ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης του εθελοντή.



Η αξιοποίηση του εθελοντισμού ως μέσο για την ενίσχυση της
επαγγελματικής προοπτικής.

Επομένως είναι πολύ σημαντικό να δοθούν κίνητρα και ευκαιρίες για να μπορέσει η
εθελοντική προσφορά να αναπτυχθεί και να γίνει αποτελεσματικότερη και
επωφελέστερη προς το κοινό. Και αυτό απαιτεί να γίνει με οργάνωση και τα κίνητρα
να προσφέρονται ανάλογα φύλλου, ηλικίας, μόρφωσης και πολιτικές ιδεολογίες
καθώς και τα βιώματα και τις εμπειρίες του καθενός.
Παράλληλα πολύ σημαντικό είναι να γίνει η σωστή διαμόρφωση των κινήτρων που
θα προσελκύσουν τους νέους να αναλάβουν εθελοντική δράση. Ειδικότερα τα βήματα
που πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα ακόλουθα :
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Μπορεί να γίνετε προσέλκυση εθελοντών μέσα από τον τύπο ή με άλλους
τρόπους όπως η διοργάνωση εκδήλωσης, η διανομή ενημερωτικών
φυλλαδίων κα.



Κατά την συνέντευξη είναι σωστό να γίνετε ενημέρωση για τα καθήκοντά
που θα αναλάβει , να εξετάζονται οι γνώσεις του και οι δεξιότητες του και η
θέληση του για κοινωνική προσφορά.



Επίσης αναγκαία είναι η εκπαίδευση των εθελοντών για να κατανοήσουν
τους στόχους του εθελοντικού κινήματος στο όποιο θα ανήκουν και να γίνετε
αναφορά για τις γνώσει και τις δεξιότητες που απαιτούνται από αυτόν.



Να πραγματοποιείται επίβλεψη και αξιολόγηση των εθελοντών.



Η διαμόρφωση ενός μητρώου εθελοντών καθώς και η διατήρηση αυτού, ώστε
να υπάρχουν πάντα διαθέσιμες πηγές υποστήριξης του εθελοντικού έργου.



Ακόμα να πραγματοποιείται η επιβράβευση και η προβολή της προσπάθειας
των εθελοντών ώστε να έχουν κοινωνική και ηθική αναγνώριση.

Όλες οι παραπάνω φάσεις πρέπει να πραγματοποιούνται με τρόπο οργανωμένο και
συντονισμένο ώστε να υπάρχει θετικό αποτέλεσμα και ομαλή συνεργασία μεταξύ του
εθελοντή και του κινήματος. Τέλος είναι σημαντικό οι συμμετέχοντες να έχουν
κατανοήσει πλήρως τους όρους και τους κανόνες του κινήματος, ώστε να μην
γίνονται παρεξηγήσεις μεταξύ τους και πετύχουν το αντίθετο από υο επιδιωκόμενο
αποτέλεσμα.
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Κεφάλαιο 5ο:

Έρευνα – αποτελέσματα
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5.1
ΕΡΕΥΝΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΧΟΛΙΑ
Στην πέμπτη και τελευταία ενότητα γίνεται αναφορά στην έρευνα που
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια διεξαγωγής της εργασίας με γραφήματα και σχόλια.
Το βασικό θέμα φυσικά ήταν ο εθελοντισμός και αναφερόταν κυρίως σε άτομα των
18 ετών και άνω.

1η ερώτηση : ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝΤΩΝ

Ηλικία
10%

20%

15%
κάτω των 18
18 - 25
26 - 40
41 - 60

55%

Όπως αναφέρεται και παραπάνω τα περισσότερα ερωτηθέντα άτομα ήταν
άνω των 18 ετών. Πιο αναλυτικά το 55% των ερωτηθέντων ήταν ηλικίας
26 – 40, το 20% ήταν ηλικίας 41 – 60, το 15% ήταν 18 – 25 ετών και το
υπόλοιπο 10% κάτω των 18.
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2η ερώτηση : ΦΥΛΛΟ

Φύλλο

40%
Άντρας
Γυναίκα
60%

Στο δεύτερο τμήμα του ερωτηματολόγιου, όπως φαίνεται και στο
παραπάνω γράφημα το ποσοστό των ερωτηθέντων ανάλογα με το φύλλο,
άντρας ή γυναίκα, το ποσοστό των γυναικών ήταν μεγαλύτερο
αντρών, 60% και 40% αντίστοιχα.
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των

3η ερώτηση : ΣΠΟΥΔΕΣ

Σπουδές
10%

16%

21%

Δημοτικού
Γυμνασίου
Λυκείου

53%

Πανεπιστημίου

Στην ερώτηση των σπουδών, το 53% έχει γνώσεις Λυκείου, το 21% έχει
γνώσεις Γυμνασίου, το περίπου 15% έχει αποφοιτήσει μόνο από το
Δημοτικό και τέλος μόλις το 10% έχει αποφοιτήσει από κάποια σχολή
είτε ιδιωτική είτε δημόσια.
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4η ερώτηση : Πόσο ενημερωμένοι είστε σχετικά με τον εθελοντισμό ;

Ενημέρωση
10%
30%
Ελάχιστα
Αρκετά
Πολύ

60%

Στο 4ο τμήμα των ερωτήσεων διαπιστώθηκε ότι μόλις το 10% του
δείγματος είναι ενημερωμένο πολύ σε σχέση με την εθελοντική
δραστηριότητα, αλλά υπάρχει και το γενναιόδωρο 60% το οποίο είναι
αρκετά ενημερωμένο για τα βασικά στοιχεία του εθελοντισμού. Το
υπόλοιπο 30% είναι ελάχιστα ενημερωμένο.
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5η ερώτηση : Από ποιες πηγές είστε ενημερωμένοι ;

Πηγές ενημέρωσης

15%

5%

15%
Σχολείο
20%

Φιλικό περιβάλλον
Έντυπο τύπο

35%

10%

Ηλεκτρ. Τύπο
Εθελον. Οργαν.
Δημόσιους οργαν

Στις πηγές ενημέρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό κατέχει ο ηλεκτρονικός
τύπος με 35% και μόνο το 10% είναι ενημερωμένο από τις εθελοντικές
οργανώσεις, ενώ το ακόμα χαμηλότερο ποσοστό είναι το 5% που είναι
ενημερωμένο από τους δημόσιους οργανισμούς και τα υπουργία. Το
υπόλοιπο 50% ανήκει σε άλλες πηγές ενημέρωσης όπως το σχολείο,
φιλικό περιβάλλον και εφημερίδες.
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6η ερώτηση : Συμμετείχατε σε κάποια εθελοντική οργάνωση τα δύο
τελευταία χρόνια;

Συμμετοχή
20%

ΝΑΙ
ΌΧΙ
80%

Δυστυχώς, σε αυτό το τμήμα της έρευνας τα αποτελέσματα είναι αρκετά
απογοητευτικά εξαιτίας του ότι από το ποσοστό που ρωτήθηκε μόνον το
20% του δείγματος των ατόμων συμμετείχε σε κάποια εθελοντική
οργάνωση (πχ εθελοντές αιμοδότες, ανάδοχοι γονείς ή συνεισφέροντας
οικονομικά σε κάποια οργάνωση). Το υπόλοιπο 80% δεν συμμετείχε
ποτέ.
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7η ερώτηση : ομάδες – οργανώσεις – εκδηλώσεις για τις οποίες
γνωρίζεται οτιδήποτε.

Οργανώσεις
Χαμογ.του Παιδιού
8%

6%

UNICEF
25%

GREENPEACE

8%

Γιατροί χωρίς Συν
Κιβωτός του Κόσμ.

11%

Χωριά SOS
4%

21%
11%

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
ACTIONAID

6%

Σύλλογος εθελον.αιμοδ.

Όπως φαίνεται και παραπάνω στο γράφημα οι περισσότεροι από τους
μισούς ερωτηθέντες γνωρίζουν την οργάνωση του Χαμόγελου του
Παιδιού (25%)Το 21% γνωρίζει κάτι για την UNICEF. Τέλος ελάχιστοι
γνωρίζουν κάτι για τις υπόλοιπες οργανώσει ( GREENPEACE, Γιατροί
χωρίς σύνορα, Κιβωτός του κόσμου, Χωριά SOS, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ,
ACTIONAID, Σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών).
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8η ερώτηση : πιστεύετε ότι η συμμετοχή των Ελλήνων στον εθελοντισμό
έχει μειωθεί με την οικονομική κρίση ;

Οικονομική κρίση

40%
ΝΑΙ
ΌΧΙ
60%

Σε σχέση με το αν έχει μειωθεί η εθελοντική δράση των ανθρώπων στην
Ελλάδα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, το 60% το δείγματος πιστεύει
ότι έχει μειωθεί αισθητά ενώ το επόμενο 40% δεν πιστεύει σε κάτι
τέτοιο.
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9η ερώτηση : ποια από τις παρακάτω φράσεις σας εκφράζει καλύτερα
απέναντι στον εθελοντισμό ;

ΦΡΑΣΕΙΣ
θελω να παρέχω βοήθεια
4%
θέλω να βελτιώσω τον κόσμο
22%
39%

θέλω να αποκτήσω εμπειρίες
θελω να γνωρίσω τον κόσμο

6%

θα μου άρεσε να προσφέρω
δουλεύοντας

9%
20%

δεν με ενδιαφέρει ο
εθελοντισμός

Στο προτελευταίο ερώτημα το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος που
ρωτήθηκε για τη στάση του απέναντι στον εθελοντισμό, η πλειοψηφία
απάντησε ότι θέλει να παρέχει βοήθεια σ’ αυτούς που έχουν ανάγκη και
θα μου άρεσε να προσφέρω δουλεύοντας, 39% και 22% αντίστοιχα. Στη
συνέχεια ακολουθούν τα υπόλοιπα κατά αύξουσα σειρά.
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10η ερώτηση : πιστεύετε ότι οι νέοι σήμερα μπορούν να βελτιώσουν τον
κόσμο με την εθελοντική του δράση ;

ΝΕΟΙ
ΝΑΙ

ΌΧΙ

15%

85%

Στο τελευταίο ερώτημα όπως φαίνεται και παραπάνω στο διάγραμμα
δείχνει ξεκάθαρα ότι ο κόσμος πιστεύει στους νέους και ότι αυτοί είναι
το μέλλον και μπορούν να κάνουν πολλά με την εθελοντική τους δράση
(85%). Βέβαια υπάρχουν πάντα και οι πιο απαισιόδοξοι που δεν
πιστεύουν σε κάτι τέτοιο.
Το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε με σκοπό να καταγραφεί η θέση των Ελλήνων
απέναντι στην εθελοντική δράση.
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Συμπεράσματα

Πρωταρχικός σκοπός της εργασίας ήταν η διευκρίνιση της βασικής έννοιας του
εθελοντισμού και άλλων σχετικών εννοιών. Στη συνέχεια σκοπός ήταν να
διευκρινιστεί η βασική διαφορά ανάμεσα στην έννοια του εθελοντισμού και σε άλλες
παρεμφερείς έννοιες, όπως φιλανθρωπίες και αγαθοεργίες και η κατανόηση του
φαινομένου ως ένα ανιδιοτελές συλλογικό κίνημα.
Μέσα από την έρευνα και την εργασία, γίνεται κατανοητό πόσο σημαντική είναι η
ύπαρξη εθελοντικής δράσης και πόσος κόσμος υπάρχει που χρειάζεται βοήθεια.
Ευτυχώς είναι αρκετοί αυτοί που ευαισθητοποιούνται και εργάζονται εθελοντικά σε
διάφορους οργανισμούς και σωματεία ( κοινωνικά παντοπωλεία, συσσίτια, κα.) και
βοηθούν αυτούς που έχουν την ανάγκη τους (άποροι, άστεγοι, ορφανά και
εγκαταλελειμμένα παιδιά κα.) . Ακόμα και τώρα σε αυτές τις δύσκολες εποχές που
μαστίζονται από την φτώχεια και την ανεργία, ο κόσμος δεν χάνει την ελπίδα του και
προσπαθεί μέσα από την εθελοντική του δράση να επουλώσει, έστω και λίγο, τις
πληγές που άνοιξε η οικονομική κρίση της χώρας. Ο εθελοντισμός και οι εθελοντικές
οργανώσεις δεν έχουν μειωθεί, αντίθετα έχουν αυξηθεί.
Τέλος, καλό θα ήταν η Ελληνική Παιδεία να προσανατολισθεί προς την κατεύθυνση
του εθελοντισμού και τα σχολεία να δημιουργούν συνέχεια προγράμματα που θα
στρέφουν τις νέες και τους νέους προς κάθε μορφή εθελοντισμού. Διότι οι νέοι είναι
το μέλλον της χώρας και σ’ αυτούς στηρίζεται ολόκληρη η ελληνική κοινωνία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ
Ηλικία: κάτω των 18 { } , 18-25 { } , 26-40 {

} 41-60 { }, άνω

των 60 { }
Φύλλο: άντρας { } γυναίκα { }
Σπουδές: Δημοτικού {

} Γυμνασίου { } , Λυκείου { },

Πανεπιστημίου { }
I.

Πόσο ενημερωμένοι είστε σχετικά με τον εθελοντισμό ;
ελάχιστα { } αρκετά { } πολύ { }

II.

Από ποια πηγή προέρχεται η ενημέρωση σας ;
Σχολείο { } , φιλικό περιβάλλον { }, από τον έντυπο τύπο { }
από τον ηλεκτρονικό τύπο { }, από εθελοντικές οργανώσεις { }
από υπουργία , Δημόσιους οργανισμούς { }

III.

Συμμετείχατε σε κάποια εθελοντική οργάνωση ή εργαστήκατε
εθελοντικά τα δύο προηγούμενα χρόνια ;
ΝΑΙ {

IV.

}

ΟΧΙ {

}

Επιλέξτε τις ομάδες – οργανώσεις – εκδηλώσεις για τις οποίες
γνωρίζετε οτιδήποτε.
Χαμόγελο του παιδιού {
GREENPEACE {

} , UNICEF {

}

}, Γιατροί χωρίς Σύνορα {
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}

η Κιβωτός του κόσμου {

} Παιδικά χωριά SOS {

Σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών {
ACTIONAID {
V.

}

} ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ { }

}.

Πιστεύετε ότι η συμμετοχή των Ελλήνων στον εθελοντισμό έχει
μειωθεί με την οικονομική κρίση ;
ΝΑΙ {

VI.

}

ΟΧΙ {

}

Ποια από τις παρακάτω φράσεις περιγράφει καλυτέρα τη στάση
σας σχετικά με τον εθελοντισμό ; επιλέξτε έως 3
Θέλω να παρέχω βοήθεια σ’ αυτούς που έχουν ανάγκη. { }
Θέλω να βελτιώσω τον κόσμο. {

}

Θέλω να αποκτήσω εμπειρίες και καινούρια ενδιαφέροντα. {
Θέλω να γνωρίσω και άλλους ανθρώπους. {

}

Θα μου άρεσε να προσφέρω δουλεύοντας με άλλους. {
Δεν με ενδιαφέρει η εθελοντική προσφορά. {
VII.

}

}.

Πιστεύετε ότι οι νέοι σήμερα μπορούν να αλλάξουν κάτι με την
εθελοντική τους δράση ;
ΝΑΙ {

}

58

ΟΧΙ { }

}
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