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TI EINAI O EΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ;
Εθελοντισμό ονομάζουμε την καλή πράξη από θέληση χωρίς την απαίτηση

ανταμοιβής. H ενασχόληση ενός εθελοντή είναι να πηγαίνει σε μέρη τα οποία δεν

είναι προχωρημένα οικονομικά ή μέρη που υπάρχουν φτωχές οικογένειες και να

βοηθάει διδάσκοντας στα παιδιά τη γλώσσα της χώρας και ουσιαστικά να

δημιουργούν ένα σχολείο στο οποία μπορεί όποιος θέλει να φοιτήσει. Ένας άλλος

τρόπος που κάποιος μπορεί να ενεργήσει ως εθελοντής είναι να μαγειρεύει σε

χώρες που δεν έχουν οι πολίτες πρόσβαση σε τροφή και νερό ή να μαγειρεύει για

στρατιώτες που είναι σε πόλεμο. Όμως υπάρχουν κι άλλοι τρόποι να κάνει

εθελοντική δουλειά κάποιος.



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

 Περιβαλλοντικός Εθελοντισμός

 Ιατρικός Εθελοντισμός 

 Εκπαιδευτικός Εθελοντισμός

 Ψυχαγωγικός Εθελοντισμός

 Δωρεά Οργάνων/Αίματος

 Φυσικές καταστροφές

 Διάσωση ανθρώπων

 Προστασία προσφύγων, 

μεταναστών 

 Προστασία πανίδας

Αποστολή ιατροφαρμακευτικού υλικού

Καθαρισμός Ακτών

Αναδασώσεις

Ανακύκλωση Απορριμμάτων

Προστασία Δικαιωμάτων του πολίτη



ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΙ 

ΕΣΥ

• Να δώσεις χρήματα σε κέντρα εθελοντισμού και νοσοκομεία.

• Να βοηθήσεις εθελοντικές ομάδες δίνοντάς τους εξοπλισμό, τρόφιμα.

• Να ενισχύσεις οργανώσεις μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή να 

φτιάξεις δικά σου φυλλάδια και να τα κολλήσεις σε μέρη που μαζεύεται 

καθημερινά πολύς κόσμος.

• Να πάρεις κι εσύ μέρος σε μία κίνηση.

• Να δώσεις αίμα/όργανα

• Να συνοδεύσεις έναν ανήλικο μέχρι την ενηλικίωσή του.



ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΩΡΗΣΩ ΧΡΗΜΑΤΑ;
Εάν θέλεις να κάνεις μία προσφορά σε κάποιο κέντρο μπορείς να επιλέξεις ένα 
από τα παρακάτω:

Βοήθεια πολιτών:

 Χαμόγελο του παιδιού 

 Γιατροί χωρίς σύνορα

 Unicef

 Γιατροί του κόσμου

 Unesco

 Actionaid

 Ερυθρός Σταυρός

 WWF

 Greenpeace

 ελιξ

 Προστασία της Φύσης

 Αρκτούρος

 iSea

 TeamSeas

 Ecocity

 MedINA

 ANIMA

 CISD

 MEDASSET

Επίσης μπορείς να πας σε 

ένα κέντρο εθελοντισμού 

της γειτονιάς σου και να 

δωρίσεις χρήματα από εκεί.

Οργανώσεις υπέρ του περιβάλλοντος και των ζώων:



ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Ένας εθελοντής εκτός από το να κάνει τους άλλους χαρούμενους, ικανοποιεί και

τον εαυτό του, καθώς οι πράξεις του και το γεγονός πως φτιάχνει τη μέρα πολλών

ανθρώπων καθημερινά ξυπνάει ένα συναίσθημα μέσα του τη χαρά και την κάνει

πολύ πιο δυνατή, επίσης η σχέσεις που δημιουργεί με τους ανθρώπους που

βοηθάει δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Το να είσαι στο πλάι κάποιου καθημερινά και να

τον βλέπεις να βελτιώνεται και να χαίρεται σου φέρνει αυτό το ανεξήγητο

ευχάριστο συναίσθημα που θα σου μείνει στην καρδιά για πάντα και όταν

σκέφτεσαι τις στιγμές που πέρασες θα σου έρχονται όλα αυτά τα υπέροχα

συναισθήματα πίσω.



ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ

Δυστυχώς στην Ελλάδα το

ποσοστό των πολιτών που κάνει

εθελοντική δουλειά είναι πολύ

μικρό, τον Φεβρουάριο του

2020 ούτε το 10% των ενηλίκων

είχε στραφεί προς τον

εθελοντισμό. Tα τελευταία

χρόνια όμως υπήρξαν

περισσότεροι εθελοντές στην

Ελλάδα που είναι υπέροχο και

ελπίζω σε λίγα χρόνια να ανέβει

το ποσοστό στο 20% ή και

παραπάνω.
Φωτογραφία από κείμενο Ο.Καμινιώτη Διευθύντρια ΕΙΕΑΔ




