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ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

• Εθελοντισμός είναι η αυθόρμητη 
ευσυνείδητη και ανιδιοτελής 
προσφορά της ανθρώπινης 
ενέργειας για την θεραπεία της 
ανάγκης του πλησίον. Η έννοια 
του εθελοντισμού βασίζεται στην 
ιδέα της ανθρώπινης 
αλληλοβοήθειας που ο καθένας 
μας προσφέρει τον εαυτό του 
αλλά και όλες του τις δυνάμεις 
στην υπηρεσία του 
συνανθρώπου χωρίς να ζητάει 
ανταμοιβή. Ο εθελοντισμός 
ταυτίζεται με την φιλανθρωπία 
για να αποδώσει μια καινούρια 
αρετή για την αγάπη για τον 
συνάνθρωπο.



Ο εθελοντισμός είναι ο έρωτας για την 
βοήθεια και την στήριξη της ανάγκης 

των άλλων.
• Φαιρνει τους ανθρωπους πιο κοντα και 

βοηθαει να διευθετηθουν τα κοινωνικα
προβληματα στη βαση

• Ενισχυει την αποκτηση
κοινωνικων,επικοινωνιακων και 
επαγγελματικων δεξιοτητων και 
αναπτυσσει νεεσ ικανοτητεσ

• Ενδυναμωνει και δινει νέο περιεχομενο
στη ζωη των ενηλικων

• Αυξανει τη δυνατοτητα ενεργουσ
συμμετοχης των νεων στη ζωη και την 
εργασια

• Αποτελει εν δυναμει χωρο αναπτυξης
των νεων κοινωνικων υπηρεσιων
αυξανοντασ την απασχοληση

• Οδηγει στην εσωτερικη ολοκληρωση



Αιτίες / κίνητρα εθελοντικής δράσης

 Ο ανθρωπισμός, η πίστη κι ο σεβασμός στον
άνθρωπο

 H άοκνη προσπάθεια για την ανακούφιση των
συνανθρώπων.

 Η παιδεία και η μόρφωση
 Το προσωπικό βίωμα(μια ανάλογη εμπειρία

αποτελεί
 αφορμή για να δραστηριοποιηθούν εθελοντικά οι

άνθρωποι.)
 Τα σύγχρονα προβλήματα(φτώχια, περιβαλλοντική

υποβάθμιση, απειλή της ειρήνης, κλπ)



Αιτίες / κίνητρα εθελοντικής δράσης

 Υποχώρηση του κράτους 
πρόνοιας/κοινωνικής πολιτικής 

 Οι παγκοσμιοποιημένοι μηχανισμοί 
ενημέρωση

 Ο ρόλος του σχολείου και της οικογένειας .

 Οι αρχές και το ζωντανό παράδειγμα

Συμμετοχή στα κοινωνικά προβλήματα. 



Ο Εθελοντισμός σήμερα μπορεί να 
είναι:

• -Μια διαδικασία απελευθέρωσης 
της ανθρώπινης 
δημιουργικότητας και 
επικοινωνίας

• -Μια διαδικασία διεύρυνσης της 
κοινωνικής συμμετοχής

• -Ένας ενεργός τρόπος κοινωνικής 
και κοινοτικής ανάπτυξης

• -Έκφραση αλληλεγγύης και 
εκπαίδευσης σε μια κουλτούρα 
αλληλεγγύης

• -Τρόπος παρέμβασης του 
ενεργού πολίτη

• -Διαδικασία ανάδειξης των 
κοινωνικών προβλημάτων και 
ευαισθητοποίησης του κοινού



Ο Εθελοντισμός σήμερα μπορεί να 
είναι:

• -Τρόπος άσκησης πίεσης για επίλυση 
των προβλημάτων και επομένως 
ένας εναλλακτικός τρόπος άσκησης 
πολιτικής

• -Ασκηση ενός βασικού δημοκρατικού 
δικαιώματος του πολίτη( συμμετέχω 
και προσπαθώ να αλλάξω εγώ ο 
ίδιος τα πράγματα)

• -Ο Εθελοντισμός είναι μια τεράστια 
δεξαμενή δεξιοτήτων ενέργειας και 
γνώσης. Στηρίζεται στην 
αμοιβαιότητα, στην πεποίθηση πως 
οι εθελοντικές προσπάθειες κάποτε 
θα αναγνωριστούν από την 
κοινότητα. Η Εθελοντική 
δραστηριότητα αποτελεί έκφραση 
του κοινωνικού κεφαλαίου.



Υποστηρίζουμε & ενισχύουμε 
τον εθελοντισμό ως στάση 
ζωής...


