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 Η εμφάνιση του εθελοντικού κινήματος συμπίπτει κυρίως με τις
ανθρωπογεωγραφικές ανακατατάξεις και τις αλλαγές που επέφερε
στην κοινωνία ο βιομηχανικός καπιταλισμός.

 Πριν τη βιομηχανικη επανασταση η εργασία κοινωνικής

αναπαραγωγής ανατίθεται κυρίως στις συντεχνίες και τις αδελφότητες
των τεχνιτών και των μαστόρων αλλά και στα φιλανθρωπικά ιδρύματα
της εκκλησίας.

 Βιομηχανική επανάσταση: Στις πρώτες εθελοντικές οργανώσεις
συμμετέχουν ιδιώτες και πρωτίστως μέλη μεσοαστικών και αστικών
στρωμάτων που συνιστούν και το υποκείμενο του εθελοντικού κινήματος.

 Γαλλική επανάσταση : Κράτος πρόνοιας

 Πρώτος Παγκόσμιος: ο πληθωρισμός οδήγησε στην εξαθλίωση των
μεσαίων στρωμάτων, τα οποία στελέχωναν τις εθελοντικές οργανώσεις.



Είναι γεγονός πως κάποιες μορφές εθελοντισμού υπήρχαν ήδη από την
αρχαιότητα.

 Η κοινωνική αλληλεγγύη ιστορικά διαρθρώνεται γύρω από τρεις κύριες

οργανώσεις :

 Συνεταιρισμοί 

 Ενώσεις και σύλλογοι

 Ιδρύματα



Είδη των καθεστώτων κοινωνικής πρόνοιας 
της Ε.Ε

 Μη κερδοσκοπικές ογανώσεις «ενσωματωμένες» στις 
επικρατούσες κοινωνικές και οικονομικές δομές της κρατικής 
ελίτ 

 Το «φιλελεύθερο» καθεστώς σύνηθες σε αγγλοσαξονικές 
χώρες χαρακτηρίζεται από περιορισμένη κοινωνική βοήθεια 
με αυστηρούς κανόνες δικαιωμάτων 



 Το « συντεχνιακό» (κορπορατικό) κράτος πρόνοιας που
συναντάται κυρίως , στην ηπειρωτική Ευρώπη. Η παρεχόμενη
βοήθεια εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κρατική παροχή
κοινωνικής πρόνοιας , αλλά στηρίζεται επίσης και σε άλλα
θεσμικά όργανα , ιδίως στην οργανωμένη θρησκεία .

 Το « σοσιαλδημοκρατικό » μοντέλο, το οποίο εμφανίστηκε στις
σκανδιναβικές χώρες , ως αποτέλεσμα των ισχυρών κινημάτων
της εργατικής τάξης , που σχημάτισαν μια αποτελεσματική
συμμαχία με τη μεσαία τάξη, περιλαμβάνει καθολικότητα και το
διαχωρισμό των παροχών πρόνοιας από το σύστημα της αγοράς



Το 2011 που αποτέλεσε το παγκόσμιο έτος εθελοντισμού στο οποίο 
επιβραβεύθηκε το έργο των εθελοντών, εξετάστηκαν τα συναφή προβλήματα και 
παροτρύνθηκαν περισσότερα άτομα να γίνουν εθελοντές. 

 Σήμερα, περίπου το 20% των Ευρωπαίων αφιερώνει μέρος του χρόνου του 
στον εθελοντισμό.

Στη διάρκεια του έτους, ομάδα εθελοντών ειχε
περιοδεύσει στην ΕΕ για να προβάλλει το έργο 
τους. Κατά τη δεκαήμερη παραμονή τους σε 
κάθε χώρα, συνάντησαν επίσης πολιτικούς 
ιθύνοντες και θα συζητησαν θέματα που τους 
αφορούν.
Διοργανώθηκαν  τέσσερις θεματικές 
διασκέψεις υψηλού επιπέδου για να 
αξιολογηθούν θέματα σχετικά με τον 
εθελοντισμό οι οποίες δημοσιεύονταν από το 
ραδιόφωνο και την τηλεόραση.



•διευκολύνοντας τον εθελοντισμό

•ανταμείβοντας τους εθελοντές, π.χ. με την επίσημη 
αναγνώριση των δεξιοτήτων που αποκτούν κατά τη διάρκεια 
της εθελοντικής τους εργασίας

•βελτιώνοντας την ποιότητα του εθελοντισμού, με την 
κατάρτιση των εθελοντών και την εξεύρεση των κατάλληλων 
δράσεων για ενδιαφερόμενους εθελοντές

•αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση ως προς την αξία του 
εθελοντισμού.



 η κοινωνική ενσωμάτωση

 η απασχόληση

 η εκπαίδευση και δια βίου μάθηση 

 η πολιτειότητα

Εθελοντικές δράσεις, μέσω του προγραμματικού σχεδιασμού, 
προωθούνται σε παρεμβάσεις και προγράμματα της Ε.Ε. Τέτοια 
προγράμματα είναι: 

 το «Νεολαία εν δράσει» (Youth in Action Programme)

 το «Ευρώπη για τους Πολίτες» (Europe for Citizens)

 το «Πρόγραμμα διά βίου μάθησης» (Lifelong Learning Programme)

 το «Πρόγραμμα Πολιτισμός» (Culture Programme)



 έλλειψη θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του εθελοντισμού

 ανομοιογένεια ως προς το εύρος και τη δυναμικότητα των
δράσεων εκδήλωσής τους

 έλλειψη παραγωγής επιστημονικών δεδομένων και μελετών σε
επίσημο κρατικό επίπεδο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το
ρόλο του εθελοντισμού στην κοινωνική πολιτική και την ενεργή
συμμετοχή του πολίτη προχωρούν σε ορισμένες συστάσεις που
αφορούν :

 Τον αθλητισμό

 Την υγεία

 Την εκπαίδευση

 Τον πολιτισμό

 τα κοινωνικα προβληματα



ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΗ

ΦΙΛΑΝΔΙΑ                                                                               39%
ΑΥΣΤΡΙΑ                                                                                 37%
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ                                                                     35%
ΓΕΡΜΑΝΙΑ                                                                               34%
ΣΛΟΒΕΝΙΑ                                                                               34%
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ                                                               34%
ΙΤΑΛΙΑ                                                                                    30%
ΓΑΛΛΙΑ                                                                                   30%

ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ:
ΜΑΛΤΑ                 16%
ΙΣΠΑΝΙΑ               15%
ΕΛΛΑΔΑ               14%
ΡΟΥΜΑΝΙΑ           13%                                                                        14%
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ          12%
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ       12%
ΠΟΛΩΝΙΑ            09%



ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 Στη Γερμανία, 23 εκατομμύρια άτομα πάνω από 14 χρονών

γίνονται εθελοντές σε συλλόγους, ενώσεις, εκκλησίες ή, γενικότερα,
διάφορες κοινωνικές πρωτοβουλίες.

 Πολλές πλευρές της δημόσιας και κοινωνικής ζωής δε θα 
μπορούσαν να επιβιώσουν χωρίς τους εθελοντές.

 Οι εθελοντές πυροσβέστες της Γερμανίας έχουν πολύ ενεργό ρόλο 
στην προστασία κατά της φωτιάς.

 Οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας της Γερμανίας αποτελούνται 
κυρίως από εθελοντές.



ΙΤΑΛΙΑ

 Στην Ιταλία ο εθελοντισμός εμφανίζεται κατά τον 19ο αι. κατα κύριο λόγο 
στα θρησκευτικά ιδρύματα αφιερωμένος σε φιλανθρωπικές 
δραστηριότητες στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας και της υγείας.

 Στην Ιταλία, ένας νόμος του 1991 ρυθμίζει την εθελοντική εργασία και
δημιουργεί τα «Κέντρα Εξυπηρέτησης Εθελοντών» (Service Centres for
Volunteers – CSV) προκειμένου να βοηθήσει στην ανάπτυξη του
εθελοντισμού.

 Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Εθελοντών τα οποία είναι μοναδικά στην
Ευρώπη δημιουργούνται σε όλες της περιοχές της χώρας και παρέχουν
δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες προβολής,
εκπαίδευσης,επικοινωνιας με εθελοντικές οργανώσεις.

Συμφωνα με την τελευταια ερευνα (2008 ) στην Ιταλία:


 υπαρχουν12.686 εθελοντικές οργανώσεις.

 Δραστηριοποιούνται πάνω από 1.120.000εθελοντές.



ΓΑΛΛΙΑ 
Στη Γαλλία, τέσσερις οργανώσεις έχουν δημιουργηθεί οι οποιες

βοηθούν να βρεθούν εθελοντές και το αντίστροφο. Οι οργανώσεις 
αυτές είναι:

 η“France Bénévolat”  

 η“Espace Bénévolat”

 οι“Passerelles” “Compétences”

Ιδιαίτερη είναι όμως και η συμβολή στον εθελοντισμό στη
Γαλλία του Πατέρα Πιερ γνωστό ως ( l’Abbee Pierre) ο οποίος το
1985 ασχολήθηκε ενεργά με την προστασία των αστέγων με την
ίδρυση της οργάνωσης “Emmaus France”. Στη συνέχεια αγωνίστηκε
για την υπεράσπιση όλων των μειονοτήτων και πάλεψε για την
επανένταξη τους στην κοινωνία



 Σύμφωνα με μετρήσεις που έγιναν το 2010 στη Γαλλία το 13%
του πληθυσμού μεταξύ 18-25 ετών ζει κάτω από το όριο της
φτώχεια ς , ενώ τα ποσοστά αυξάνονται ραγδαία στην ηλικιακή
βαθμίδα των ηλικιωμένων. Το γεγονός ότι οι άστεγοι έφταναν τα 3.5
εκατομμύρια κινητοποίησε μεγάλο μέρος του πληθυσμού .

 Έτσι, στη Γαλλία ζουν και δραστηριοποιούνται πάνω 10.000.000
εθελοντές ,ενώ υπάρχουν πάνω από 800.000 που προσφέρουν
κοινωνικό έργο. 25% των νέων ασχολούνται με τον εθελοντισμό .



◦ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ! 



Πρόκειται για μία οργάνωση ιδρυθείσα 
το 1994 στη Γαλλία με στόχο την 
ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση 
του κοινού για το ΑΙDS (HIV).

Από το 2005 η οργάνωση είναι 
υπεύθυνη για την περίθαλψη των 
οροθετικών και  προσπαθεί να 
αποτρέψει την εξάπλωση της ασθένειας  
σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σημαντική δράση της οργάνωσης ήταν η καμπάνια που 
οργανώθηκε το 2007 όπου  100.000 πάσχοντες από ΑΙDS έλαβαν 
δωρεάν περίθαλψη,οικονομική και ψυχολογική υποστήριξη.



 Η μη κυβερνητική οργάνωση EAPN είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή
οργάνωση για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού. Ιδρύθηκε το 1990 και εχει ως μέλη της άλλες 28
Ευρωπαϊκές οργανώσεις. Ανάμεσα στα σημαντικότερα θέματα στα οποία
εστιάζει είναι:

 Η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού

 Η καταπολέμηση της ανεργίας

 Η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών

 Η αφύπνιση των κυβερνήσεων για τα παραπάνω ζητήματα

 Η δραστηριοποίηση του κοινού



 Πρόκειται για μια εθελοντική  οργάνωση η όποια ιδρύθηκε το 
2000 με τη φιλοδοξία να κάνει τις ζωές των παιδιών στην 
Ευρωπαϊκή  Ένωση ασφαλέστερη

 Σήμερα περισσότερες από 30 χώρες στην Ευρώπη 
συνεργάζονται για να περιορίσουν :

 Τις ανισότητες 

 Τα χάσματα

 Τις αρρώστιες 

 Τους θανάτους , όλων των παιδιών που ζουν σε ευρωπαϊκές 
χώρες



 Προκειται για προγραμματα εθελοντικης
εργασιας .

 ΙΤΑΛΙΑ

Νοβάρα στην Ιταλία. Ήταν ένα workcamp περιβαλλοντικό και το
καθήκον των εθελοντών ήταν να καθαρίσουν κάποια πάρκα της
περιοχής και μια παιδική χαρά. Η "δουλειά" ήταν αρκετά εύκολή και
διασκεδαστική. Επιπλέον υπήρξε και η συνεργασία από του
τοπικούς φορείς και έτσι όλοι προσέφεραν ώστε να γίνει η περιοχή
λίγο καλύτερη και τα παιδάκια να παίζουν με ασφάλεια στη παιδική
χαρά



Ο εθελοντισμός για όλους τους ανθρώπους 
ανεξαρτήτως  δεν είναι ζήτημα επιβολής. 
Είναι προσφοράς ψυχής!!



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


