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Η παρούσα έκδοση αποτελεί μέρος του έργου «Εθελοντισμός: Στάση Ζωής», το οποίο υλοποιεί η
ΜΚΟ Ένωση Καταναλωτών “Ποιότητα της Ζωής” – ΕΚΠΟΙΖΩ, με επιχορήγηση από το Πρόγραμμα
Επιχορήγησης ΜΚΟ στην Ελλάδα «Είμαστε όλοι Πολίτες», που εντάσσεται στον Χρηματοδοτικό
Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Περιόδου 2009 – 2014 και χρηματοδοτείται από την
Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το
Ίδρυμα Μποδοσάκη
Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα έκδοση είναι των συγγραφέων και δεν απηχούν
απαραίτητα τις απόψεις του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ ή του Ιδρύματος Μποδοσάκη.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
Σε

παγκόσμιο

επίπεδο

σχεδόν

1

δισεκατομμύριο

άνθρωποι

δραστηριοποιούνται εθελοντικά κατά τη διάρκεια ενός έτους, ενώ ο εθελοντισμός
είναι μια πολύ μεγάλη οικονομική δύναμη (Salamon κ.ά., 2011). Στη σημερινή εποχή,
η συνεχώς αυξανόμενη τάση δραστηριοποίησης των ανθρώπων σε εθελοντικές
οργανώσεις, αντικατοπτρίζει την ανάγκη για προσφορά, αλληλεγγύη και ενεργό
συμμετοχή, σε συνδυασμό με την αδυναμία των μηχανισμών του κράτους να
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα πολύπλοκα ζητήματα που ανακύπτουν.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος
του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(ΕΟΧ) για την Ελλάδα, ένας από τους στόχους είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των
πολιτών στη χώρα μας. Η «Διαχείριση των Εθελοντών» είναι ένα σημαντικό έργο που
μπορεί να συνεισφέρει στη συμμετοχή, την έκφραση απόψεων, την υπευθυνότητα των
ατόμων,

και την ανταπόκριση των θεσμών, ώστε να υποστηρίζονται πιο

αποτελεσματικά οι πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών. Η παρούσα μελέτη
υλοποιήθηκε στα πλαίσια αυτού του προγράμματος και πιο συγκεκριμένα στο έργο
«Ενδυνάμωση Δομών και Ανάπτυξη Ικανοτήτων των ΜΚΟ 2 και Προώθηση ενός
Ευνοϊκού Περιβάλλοντος για την Κοινωνία των Πολιτών».
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Η παρούσα έκδοση αποτελεί μέρος του έργου "Εθελοντισμός: Στάση Ζωής", το οποίο υλοποιεί η
ΜΚΟ Ένωση Καταναλωτών "Ποιότητα της Ζωής"- ΕΚΠΟΙΖΩ, με επιχορήγηση από το Πρόγραμμα
Επιχορήγησης ΜΚΟ στην Ελλάδα "Είμαστε όλοι Πολίτες", που εντάσσεται στον Χρηματοδοτικό
Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Περιόδου 2009 – 2014 και χρηματοδοτείται από την
Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το
Ίδρυμα Μποδοσάκη.
Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα έκδοση είναι των συγγραφέων και δεν απηχούν
απαραίτητα τις απόψεις του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ ή του Ιδρύματος Μποδοσάκη.
2

Οι όροι ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) και εθελοντικές οργανώσεις θα χρησιμοποιούνται
εναλλακτικά.
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Σύμφωνα με τον ΟΗΕ (2015) ο εθελοντισμός μπορεί να συνεισφέρει
σημαντικά σε ένα ανθρωποκεντρικό μοντέλο ανάπτυξης. Ο εθελοντισμός έχει
σημαντική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη. Σε οικονομικούς όρους, ο
εθελοντισμός είναι η 7η μεγαλύτερη «οικονομία» στον κόσμο, πίσω από τις ΗΠΑ,
Ιαπωνία, Γερμανία, Κίνα, Αγγλία και Γαλλία (Salamon κ.ά., 2011).
Οι Salamon κ.ά. (2011) υποστηρίζουν ότι στις χώρες του ΟΟΣΑ 31% περίπου
του ενήλικου πληθυσμού συμμετέχει σε εθελοντικές δραστηριότητες είτε άμεσα είτε
μέσα από οργανισμούς, σε σύγκριση με λιγότερο από 20% του πληθυσμού σε μεσαίου
κα χαμηλού εισοδηματικού επιπέδου χώρες. Επιπρόσθετα, ο άμεσος εθελοντισμός
είναι πιο σημαντικός σε χαμηλού εισοδηματικού επιπέδου χώρες, όπου 68% των
εθελοντών δραστηριοποιείται σε άμεσο εθελοντισμό.

Στόχος και Περιεχόμενο της Μελέτης
Η έρευνα στον τομέα του εθελοντισμού γενικά και στη διαχείριση των
εθελοντών σε διεθνές επίπεδο είναι αρκετά περιορισμένη και δεν αντικατοπτρίζει την
σπουδαιότητα αυτού του τόσο σημαντικού τομέα. Η ανάγκη για να κατανοήσουμε
καλύτερα το ρόλο και τις διαδικασίες στη διοίκηση των εθελοντών είναι αυξανόμενη.
Σύμφωνα με τη μελέτη «Volunteering in the European Union» (GHK, 2010), η
καλύτερη διαχείριση των εθελοντών με στόχο την καλύτερη αλληλεπίδραση και
συνεργασία μεταξύ εθελοντών και μόνιμου προσωπικού είναι μια από τις προκλήσεις
που έχουν να αντιμετωπίσουν οι ΜΚΟ.
Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά την καταγραφή των πρακτικών Διοίκησης
Εθελοντών (Δ.Ε.) στην Ελλάδα μέσα από τη συλλογή πρωτογενών στοιχείων
(ποσοτική έρευνα πεδίου με ερωτηματολόγιο και ποιοτική έρευνα με συνεντεύξεις),
όσο και τη διερεύνηση της διαχείρισης εθελοντών διεθνώς μέσα από την επισκόπηση
της διεθνούς βιβλιογραφίας στο θέμα. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να
εξετασθούν οι πρακτικές και να εντοπισθούν οι πρακτικές εκείνες που φαίνεται να
αποτελούν «Καλές Πρακτικές» στο χώρο της Διοίκησης Εθελοντών.
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Συνοπτική Παρουσίαση της Μεθοδολογίας
Η Μελέτη βασίσθηκε σε πρωτογενή και δευτερογενή στοιχεία. Τα πρωτογενή
στοιχεία συλλέχθηκαν τόσο με ποσοτική έρευνα πεδίου (ερωτηματολόγιο) όσο και με
ποιοτική έρευνα (συνεντεύξεις). Για την επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στο
θέμα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος έρευνας γραφείου (desktopresearch).
Η ποσοτική έρευνα έγινε με κύριο γνώμονα την καταγραφή των πρακτικών
διοίκησης των εθελοντών στην Ελλάδα και διεθνώς, ενώ η ποιοτική έρευνα βοήθησε
στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου υλοποίησης των συστημάτων διοίκησης
εθελοντών στην Ελλάδα, σε επιλεγμένες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ).
Στο πρώτο μέρος της μελέτης γίνεται μια επισκόπηση για τον εθελοντισμό
γενικά, στην Ελλάδα και σε Διεθνές επίπεδο. Στο επόμενο κεφάλαιο αναπτύσσεται η
μεθοδολογία της έρευνας - ποιοτικής και ποσοτικής - και στη συνέχεια,
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Ο εντοπισμός των καλών πρακτικών
και των συμπερασμάτων της έρευνας παρουσιάζονται στο τελευταίο μέρος της
μελέτης αυτής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

1.1. Ορισμός εθελοντισμού
Οι ρίζες του εθελοντισμού χάνονται στα βάθη της ιστορίας και είναι
συνυφασμένες με τη διαχρονική εξέλιξη της κοινωνίας. Η έννοια του εθελοντισμού
βασίζεται στην ενσυνείδητη και ανιδιοτελή προσφορά του ανθρώπου προς τον
συνάνθρωπό του και την κοινωνία εν γένει. Στην Ελλάδα υπάρχει έλλειψη επίσημων
συστηματικών ποιοτικών και ποσοτικών μετρήσεων για τον Εθελοντισμό και η εικόνα
για τις εθελοντικές οργανώσεις είναι συγκεχυμένη, ενώ το ίδιο ισχύει και για το
θεσμικό πλαίσιο που δεν είναι ενιαίο. Τα στοιχεία αυτά απορρέουν από τη μελέτη για
την αποτύπωση της κατάστασης του Εθελοντισμού - στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου
Δράσης για την αναγνώριση, ανάδειξη και προώθηση του Εθελοντισμού 3-, που έγινε
το 2011 με αφορμή το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού στην Ελλάδα.
Η Ευρωπαϊκή Χάρτα για τα Δικαιώματα και τις Υποχρεώσεις των Εθελοντών
ορίζει ως εθελοντή το άτομο που εκτελεί δραστηριότητες για μη κερδοσκοπικό σκοπό,
που ωφελούν την κοινωνία με ελεύθερη βούληση, χωρίς οικονομική ανταμοιβή. Στην
ίδια κατεύθυνση η Ελληνική Ομοσπονδία των Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων,
ορίζει τον εθελοντισμό ως η «εθελοντική δέσμευση ενός ατόμου να εργασθεί για μια
συγκεκριμένη ή αορίστου χρόνου περίοδο, για το καλό της κοινωνίας χωρίς αμοιβή»4.
Ο εθελοντής προσφέρει χρόνο και ενέργεια και ωφελείται μέσα από αυτή την
εθελοντική δράση με προσωπική ανάπτυξη.
Τέσσερα είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον επίσημο εθελοντισμό που
πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή προγραμμάτων σύμφωνα
με τον Οργανισμό Volunteering Australia: α) δράσεις που γίνονται προς όφελος της
κοινότητας και του εθελοντή, β) με την ελεύθερη βούληση του ίδιου του εθελοντή και
3

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων - Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς,
Ευρωπαϊκή Ένωση, 2012. “Μελέτη για τη Διερεύνηση και Αποτύπωση της Τρέχουσας Κατάστασης
του Εθελοντισμού στην Ελλάδα”.
http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=1973&cnode=1
4
http//: www.ngofederation.gr
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χωρίς καταναγκασμό, γ) χωρίς οικονομική αμοιβή, και 4) μόνο σε θέσεις που
προορίζονται για εθελοντές.
Στην Ελλάδα παρόλο που δεν υπάρχει επίσημος ορισμός για τον εθελοντισμό,
το Άρθρο 2 του Χάρτη της Κοινωνικής Εταιρικής Υπευθυνότητας της Κοινωνίας των
Πολιτών, όπως αναπτύχθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό για τον Εθελοντισμό «Έργο
Πολιτών» υποδηλώνει έναν ορισμό για τον εθελοντισμό όταν αναφέρει ότι «Κάθε
εθελοντική δράση υπηρετεί τους στόχους του κοινού καλού, είναι ενσυνείδητη και
ανιοδιοτελής, γίνεται με το πνεύμα της προσφοράς και υποστήριξης, πάντα με την
ελεύθερη επιλογή και απόφαση του εθελοντή και του ατόμου που λαμβάνει την
προσφορά της εθελοντικής δράσης. Ο εθελοντής οφείλει να έχει ακριβή αντίληψη των
αναγκών που καλείται να καλύψει καθώς και των δικών του δυνατοτήτων»5.
Όλοι αυτοί οι ορισμοί δίνουν έμφαση στον άνθρωπο εθελοντή που προσφέρει
ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες του προς όφελος του συνανθρώπου του, του περιβάλλοντος
ή και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου. Ο εθελοντισμός σχετίζεται άμεσα με την
ευσυνειδησία, την ανεξαρτησία, την ελευθερία σκέψης, έκφρασης και πράξης και
πρέπει να συνδυάζεται με τον επαγγελματισμό. Η αποτελεσματική διαχείριση των
εθελοντών βοηθάει τα άτομα που θέλουν να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο να
αναπτύξουν επαγγελματική νοοτροπία, να ενδυναμώσουν και να διατηρήσουν σε
υψηλά επίπεδα τη θέληση των ανθρώπων να συνεισφέρουν σε συλλογικές
προσπάθειες. Επιπρόσθετα, βοηθάει τους ίδιους τους εθελοντικούς οργανισμούς να
είναι πιο αποτελεσματικοί στις δράσεις τους, ευέλικτοι και να αναπτύσσονται.

5

EuropeanCommission – DGEAC, 2010. Study on Volunteering in the European Union, Country Report
Greece, London: GHK, σ.1-2.
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1.2. Ο εθελοντισμός στην Ελλάδα και Διεθνώς
Στην Ελλάδα, ο εθελοντισμός έχει τις ρίζες του στην Αθηναϊκή δημοκρατία
του 5ου αι. π.Χ., όπου οι πολίτες κατείχαν εθελοντικά σημαντικές δημόσεις θέσεις.
Ωστόσο, οι πρώτες ΜΚΟ ιδρύθηκαν τον 18ο αιώνα στις ΗΠΑ, στην Αγγλία και τη
Γαλλία με στόχο την κατάργηση του δουλεμπορίου και της δουλείας. Στο νέο
Ελληνικό κράτος τον 19ο αιώνα, οι μεγάλοι εθνικοί ευεργέτες βοήθησαν στην
ανασυγκρότηση του κράτους, κυρίως μέσα από δωρεές μεγάλων χρηματικών ποσών
για εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς σκοπούς. Σήμερα, στην τρέχουσα δυσμενή
κοινωνικο-οικονομική κατάσταση της χώρας, ο εθελοντισμός αποκτά αυξανόμενη
σημασία.
Στην έρευνα «Volunteering in the European Union», που πραγματοποιήθηκε
στις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) το 2010, υπολογίζεται ότι περίπου
το 23% των Ευρωπαίων, ηλικίας πάνω από 15 ετών, συμμετέχουν σε εθελοντική
εργασία (GHK, 2010). Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 92 με 94 εκατομμύρια άτομα
να συμμετέχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες. Η εικόνα του εθελοντισμού στις
χώρες μέλη της ΕΕ δεν είναι ομοιόμορφη ούτε ακριβής και γι’ αυτό οι συγκρίσεις
είναι δύσκολες και περιορισμένες. Ωστόσο, η εξέταση των διαφορετικών
προσεγγίσεων είναι σημαντική για να κατανοήσουμε και να αξιολογήσουμε καλύτερα
τον εθελοντισμό και τις συμπεριφορές των ατόμων ως προς το θέμα.
Σύμφωνα με τη μελέτη των Angermann & Sittermann (2010), που βασίσθηκε
σε έρευνα στην ΕΕ, υποστηρίζεται ότι στα κράτη μέλη της ΕΕ φαίνεται ότι υπάρχει
διαφορά ως προς το τί είναι εθελοντισμός, τη στάση ως προς τον εθελοντισμό και το
ρόλο του κράτους στην προώθηση του εθελοντισμού μέσα από ένα καλό νομοθετικό
πλαίσιο και συνεργασίες μεταξύ κράτους και ΜΚΟ. Η Γερμανία, Εσθονία, Γαλλία και
Βέλγιο έχουν στρατηγικές για τον εθελοντισμό και προγράμματα για την προώθηση
του εθελοντισμού, αν και οι χώρες αυτές διαφέρουν ως προς το βαθμό και τον
σχεδιασμό των εθνικών τους στρατηγικών. Στην Πολωνία, Αγγλία, Δανία, Φινλανδία
11
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και Λετονία ο εθελοντισμός υπάρχει και συζητείται στην πολιτική ατζέντα. Ενώ στην
Σλοβενία, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο, Σουηδία και Βουλγαρία το θέμα του
εθελοντισμού κερδίζει έδαφος. Η Κύπρος, Τσεχία, Ισπανία, Ρουμανία, Σλοβακία και
Πορτογαλία δεν έχουν εθνικές στρατηγικές εθελοντισμού, ενώ στην Ελλάδα η
έλλειψη συλλογικών διαδικασιών έχει επικριθεί και έχει τονισθεί η ανάγκη για ύπαρξη
ενός νομοθετικού πλαισίου (σ.5).
Βάσει της μελέτης «Volunteering in the European Union» (GHK, 2010), οι
εθελοντικές οργανώσεις έχουν να αντιμετωπίσουν μια σειρά προκλήσεων, όπως


Το ταίριασμα των αναγκών των εθελοντών και των ΜΚΟ.



Η δυσκολία των οργανώσεων να βρουν άτομα να συμμετέχουν σε
εθελοντικές δραστηριότητες σε βάθος χρόνου και να έχουν διάθεση να
αναλάβουν ευθύνες.



Επαγγελματισμός και ενσωμάτωση των εθελοντών. Θα πρέπει να
αναπτυχθούν διοικητικές ικανότητες για την καλύτερη αλληλεπίδραση και
συνεργασία μεταξύ εθελοντών και μόνιμου προσωπικού στις ΜΚΟ.



Η μελέτη δείχνει ότι σε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
υπάρχουν προκαταλήψεις και καχυποψία σε σχέση με την εθελοντική
εργασία.



Η έλλειψη αναγνώρισης των υπηρεσιών των εθελοντών. Η εθελοντική
εργασία μπορεί να συνδέεται με άτυπη μάθηση μέσα από τη γνώση και την
εμπειρία που αποκτά κάποιος μέσα από την εθελοντική εργασία. Συνεπώς, η
αναγνώριση μπορεί να συνδυάζεται με κάποιο πιστοποιητικό εθελοντικής
εργασίας. Ορισμένες χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία και η
Μάλτα όχι μόνο αναγνωρίζουν την εθελοντική εργασία, αλλά οι φοιτητές
μοριοδοτούνται ή παίρνουν κάποιο μάθημα που συνδέεται με εθελοντική
εργασία.



Στην Φινλανδία και Ιρλανδία υπάρχουν ειδικά προγράμματα που γίνονται σε
συνεργασία κράτους και ΜΚΟ για την στήριξη των ΜΚΟ στη διαχείριση των
εθελοντών.
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Γενικά, την τελευταία δεκαετία φαίνεται ότι υπάρχει μια αυξητική τάση για
τον ενεργό εθελοντισμό στην Ευρώπη. Κάποιοι από τους παράγοντες που εξηγούν
αυτήν την τάση είναι η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση για κοινωνικά και
περιβαλλοντικά ζητήματα, η προώθηση του εθελοντισμού μέσα από δημόσιες
πρωτοβουλίες, ο αυξανόμενος αριθμός των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων
(ΜΚΟ), αυξανόμενος αριθμός ατόμων που εμπλέκονται σε βραχυπρόθεσμα έργα
εθελοντισμού, η αυξανόμενη συμμετοχή ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και η αλλαγή
του ρόλου και της αντίληψης για το δημόσιο κυρίως στα νέα κράτη μέλη (GHK, 2010,
σ.2).
Πίνακας 1: Τάσεις στον αριθμό των εθελοντών στην ΕΕ τη δεκαετία 2000-2010
Τάση

Τάση που σημειώθηκε από το 2000-2010 (πριν την
οικονομική κρίση)

Αύξηση

Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Δανία, Ελλάδα, Ισπανία,
Ιταλία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Τσεχία

Μέτρια αύξηση

Γερμανία, Εσθονία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβενία,
Φινλανδία

Σταθερή/Διακυμάνσεις

Βουλγαρία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Ολλανδία, Σουηδία

Μείωση

Σλοβακία

Ασαφής/Μη συγκρίσιμες Αγγλία, Κύπρος, Πορτογαλία
πληροφορίες
Πηγή: Volunteering in the European Union
Οι χώρες με τη μεγαλύτερη συμμετοχή εθελοντών είναι η Αυστρία, η
Ολλανδία, η Σουηδία και η Αγγλία με συμμετοχή μεγαλύτερη του 40% των ενηλίκων
στον εθελοντισμό, ενώ η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Λιθουανία είναι οι
χώρες με συμμετοχή μικρότερη του 10% του ενήλικου πληθυσμού τους σε
εθελοντικές δράσεις. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, το ποσοστό αυτό είναι ενδεικτικό
καθώς βασίζεται σε εκτίμηση του αριθμού των εθελοντών στην χώρα, αφού δεν
13
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υπάρχει κάποια επίσημη πανελλαδική έρευνα για τον εθελοντισμό.6Τα χαμηλά
ποσοστά εθελοντισμού μπορεί να εξηγηθούν σε σημαντικό βαθμό από το γεγονός ότι,
η στάση απέναντι στον εθελοντισμό επηρεάζεται από το ότι στην Ελλάδα η βοήθεια
προέρχεται και βασίζεται κυρίως στην οικογένεια, τους φίλους και τους γνωστούς,
ενώ οι σχέσεις στο πλαίσιο της κοινότητας είναι πολύ πιο χαλαρές. «Οι Έλληνες δεν
έχουν κοινωνική εμπιστοσύνη, η οποία αποτελεί προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη
εθελοντικών οργανώσεων» (EE, 2013). Σύμφωνα με τον Marchand (2011), τα χαμηλά
ποσοστά συμμετοχής σε εθελοντικές εργασίες συνήθως οφείλονται 7:


Στην έλλειψη χρόνου.



Στην αποφυγή μακροχρόνιας δέσμευσης με έναν οργανισμό.



Οι εν δυνάμει εθελοντές δεν γνωρίζουν που να απευθυνθούν.

Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στον Καναδά, ο εθελοντισμός φαίνεται να
είναι πολύ πιο διαδεδομένος αφού σχεδόν ο μισός πληθυσμός του Καναδά, δηλαδή
13,3 εκατομμύρια Καναδοί όλων των ηλικιών ασχολούνται με τον εθελοντισμό. 8Οι
εθελοντές ψάχνουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν το ταλέντο τους, τις
επαγγελματικές τους δεξιότητες ώστε να δημιουργήσουν αντίκτυπο στην κοινωνία,
κερδίζοντας παράλληλα και οι ίδιοι παραπάνω δεξιότητες και εμπειρία. Στον
παρακάτω πίνακα φαίνονται πιο αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους οι Καναδοί άνω
των 15 ετών γίνονται εθελοντές:

6

Study on Volunteering in the European Union (2010)
Gael Marchand, (2011). Volunteer Management and new realities. Presentation during the YHMA
Syposium 2011 available on http://www.volunteeryukon.ca/non-profits/support-you-mightneed/tools-best-practices/
8
Statistics Canada 2012, The 2010 Canada Survey of Giving and Participating, Ottawa
7
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Διάγραμμα 1: Λόγοι εθελοντισμού στον Καναδά
Περισσότερες ευκαιρίες καριέρας

Κοινωνικοποίηση
Διερεύνηση των προσωπικών δυνατοτήτων
Πίστη στο σκοπό του οργανισμού
Να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητες και τις
εμπειρίες τους
Συνεισφορά στην κοινότητα

23%
48%
50%
59%
77%
93%

Πηγή: Statistics Canada, Canada Survey of Giving, Volunteering and Participating,
2012
Το 2013 το Human Grid, μια πρωτοβουλία του TEDx Athens παρουσίασε τα
ευρήματα μιας πανελλαδικής έρευνας κοινής γνώμης για τη συστηματική καταγραφή
και δικτύωση των εθελοντικών οργανώσεων και συλλογικών δράσεων αλληλεγγύης
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία
κοινωνικής έρευνας qed, σε δείγμα 1001 ατόμων σχετικά με τις στάσεις και τις
πεποιθήσεις της ελληνικής κοινωνίας σε σχέση με τον εθελοντισμό και τις συλλογικές
δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης.9
Τα ευρήματα αυτής την πρωτοβουλίας είναι πολύ σημαντικά, αφού καλύπτουν
την δύσκολη μετά κρίσης εποχή. Την περίοδο 2010 - 2012, όταν ξεκίνησε και η κρίση
στην Ελλάδα, η συμμετοχή των πολιτών σε εθελοντικές δράσεις αυξήθηκε κατά 44%.
Η κρίση φαίνεται να έχει ενεργοποιήσει την κοινωνική αλληλεγγύη, αφού η αύξηση
του εθελοντισμού και των συλλογικών κοινωνικών δράσεων παρατηρείται κυρίως σε
δράσεις που αφορούν την βοήθεια των απόρων. Παρ’ όλα αυτά στην Ελλάδα δεν είναι
διαδεδομένος ο εθελοντισμός αφού το 85% των πολιτών δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με
εθελοντικές δράσεις. Η χαμηλή συμμετοχή οφείλεται κυρίως στην έλλειψη
εμπιστοσύνης προς τους Μ.Κ.Ο και τις δράσεις τους. Σύμφωνα με τις δικές μας
συνεντεύξεις οι υπεύθυνοι εθελοντών σε ΜΚΟ στην Ελλάδα αναφέρουν ότι στη χώρα
9

Έρευνα Human Grid (2013)
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μας δεν υπάρχει κουλτούρα του εθελοντισμού. Χαρακτηριστική αναφορά «Είναι
προτιμότερο να γεμίζουμε τα απογεύματά μας πηγαίνοντας για καφέ στην Γλυφάδα,
παρά να πάμε να βοηθήσουμε στο κέντρο φροντίδας θαλάσσιων χελωνών το οποίο
βρίσκεται στην Γλυφάδα επίσης. Σε πολλές Μ.Κ.Ο οι εθελοντές είναι άλλης
εθνικότητας.. Στο συγκεκριμένο κέντρο βοήθειας θαλάσσιων χελωνών, δεν υπάρχει
ούτε ένας εθελοντής, κάτοικος Γλυφάδας. Υπάρχουν πολλοί ξένοι, και κάποιοι
Έλληνες κάτοικοι άλλων περιοχών».
Διάγραμμα 2: Αίτια χαμηλής συμμετοχής των Ελλήνων στον Εθελοντισμό

Στην Ελλάδα έχουμε άλλους τρόπους να
καλύπτουμε μόνοι μας αυτές τις ανάγκες

9%

Χαμηλή ενημέρωση γύρω από αυτές τις
δράσεις

32%

Υπάρχει η άποψη ότι οι ανάγκες αυτές θα
έπρεπε να καλύπτονται από το κράτος

35%

Οι Έλληνες ασχολούνται περισσότερο με το
ατομικό τους συμφέρον.

36%

Στην Ελλάδα κάποιες οργανώσεις εξυπηρετούν
άλλους σκοπούς
Χαμηλότερη εμπιστοσύνη σε τέτοιες δράσεις

40%

52%

Πηγή: Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας από τον Human Grid
Κίνητρο, τέλος, για να ασχοληθεί κανείς με τον εθελοντισμό φαίνεται να είναι
κυρίως η κοινωνική αλληλεγγύη και η ενίσχυση των ευπαθών ομάδων, και όχι
προσωπικά οφέλη όπως ή απόκτηση δεξιοτήτων και εμπειρίας.
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Διάγραμμα 3: Οφέλη ενασχόλησης με τον Εθελοντισμό

Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για εύρεση
εργασίας

5%

Προσωπική ανάπτυξη και αυτοεκπλήρωση για
εκείνους που συμμετέχουν

15%

Συμμετοχή στη βιώσιμη ανάπτυξη και την
προστασία του περιβάλλοντος

16%

Συμμετοχή πολιτών στα κοινά
Ενίσχυση της οικονομίας και της απασχόλησης
Κοινωνική συνοχή και ενίσχυση διάφορων
ευπαθών ομάδων
Ενίσχυση της έννοιας της αλληλεγγύης μέσα
στην κοινωνία

21%
30%
54%
60%

Πηγή: Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας από τον Human Grid
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
2.1. Σκοπός της έρευνας και Μεθοδολογία
Παράλληλα με την ανάπτυξη του εθελοντισμού στην Ελλάδα, δημιουργείται η
ανάγκη για τη συστηματική διαχείριση των εθελοντών στις ΜΚΟ. Η καλύτερη
προσέλκυση, ενσωμάτωση και διατήρηση των εθελοντών στις ΜΚΟ, η βελτίωση των
ικανοτήτων τους σε σχέση με το πεδίο του εθελοντισμού, η αποτελεσματικότερη
επικοινωνία μεταξύ εθελοντών και ΜΚΟ είναι θέματα που απασχολούν όλους όσοι
εμπλέκονται στη διαχείριση των εθελοντών. Ο σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση
και καταγραφή πρακτικών διαχείρισης εθελοντών στην Ελλάδα αλλά και Διεθνώς.
Στόχος της μελέτης είναι να εξεταστεί η οργάνωση των ΜΚΟ στον τομέα των
εθελοντών και να εξετάσουμε σε ποιό βαθμό έχουμε οδηγηθεί σε πρακτικές
διαχείρισης που μπορεί να θεωρηθούν «καλές πρακτικές» στον εθελοντισμό. Για τους
σκοπούς της παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκε τόσο η ποσοτική έρευνα με το
σχεδιασμό έρευνας πεδίου με ερωτηματολόγιο, όσο και η ποιοτική μεθοδολογία με
διεξαγωγή συνεντεύξεων σε επιλεγμένους ΜΚΟ.

2.2. Ποσοτική Έρευνα
Για τους σκοπούς της μελέτης δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με
ερωτήσεις κλειστού τύπου το οποίο στάλθηκε μέσω e-mail σε όλους τους
καταγεγραμμένους Μ.Κ.Ο.10 στην Ελλάδα, καθώς και σε διάφορους οργανισμούς του
εξωτερικού. Δυστυχώς δεν υπήρχε ανταπόκριση από το εξωτερικό, συνεπώς τα
αποτελέσματα που παρουσιάζονται στη συνέχεια αφορούν τις πρακτικές στην
Ελλάδα. Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από άτομο που είναι υπεύθυνο για τη

10

Η λίστα με τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκε προέρχεται από τον κ. Χουλιάρα Αστέρη καθηγητή
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο οποίος ηγείται μιας ομάδας ερευνητών από πανεπιστήμια σε
όλη τη χώρα που στόχο έχει την αξιολόγηση όλων των Μ.Κ.Ο. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος
δημιουργήθηκε η εν λόγω λίστα με όλους τους Μ.Κ.Ο και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
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διαχείριση των εθελοντών, του συντονισμού των ή έχει συνολική γνώση της δράσης
της οργάνωσης όπως ο Πρόεδρος ή μέλος του ΔΣ, Διευθύνων Σύμβουλος. Για την
καταγραφή των απαντήσεων του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε η συνεργατική
επεξεργασία φόρμας από την Google Drive, και για την επεξεργασία των απαντήσεων
χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα της Microsoft Office, Excel. Επιπρόσθετα, η
ποσοτική έρευνα εμπλουτίσθηκε με ποιοτικά στοιχεία μέσα από τη διενέργεια
ημιδομημένων συνεντεύξεων σε επιλεγμένους ΜΚΟ.

2.2.1. Δομή ερωτηματολογίου
Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε πέντε μέρη. Στο πρώτο μέρος οι ερωτήσεις
είναι εισαγωγικές για να γίνει κατανοητή η φύση του οργανισμού, δηλαδή, αν ανήκει
σε έναν Διεθνή οργανισμό, και αν οι πρακτικές που ακολουθεί ορίζονται από τα
Διεθνή πρότυπα του οργανισμού, και τέλος αν απασχολεί εθελοντές. Σε αυτό το
σημείο οι οργανισμοί, οι οποίοι δεν απασχολούν εθελοντές, δεν μπορούν να
συνεχίσουν στο ερωτηματολόγιο για να απαντήσουν τις επόμενες ερωτήσεις, αφού
αφορούν μόνο οργανισμούς που απασχολούν εθελοντές. Στα επόμενα μέρη, το
ερωτηματολόγιο εστιάζει σε επιμέρους κομμάτια της διαχείρισης των εθελοντών:


Λειτουργία της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στον οργανισμό



Στελέχωση Εθελοντών



Ανάπτυξη Εθελοντών (Αξιολόγηση, Εκπαίδευση και Ανάπτυξη,
Διατήρηση) και Επικοινωνία

Στο τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου οι ερωτήσεις αφορούν περαιτέρω
στοιχεία του οργανισμού. Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται στο Παράρτημα Ι του
παρόντος παραδοτέου.
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2.2.2. Ορισμός δείγματος
Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε συνολικά σε 417 καταγεγραμμένους Μ.Κ.Ο.
Από αυτούς δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με 33 Μ.Κ.Ο. Από το σύνολο λοιπόν
των 384 Μ.Κ.Ο που έλαβαν το ερωτηματολόγιο απαντήσανε οι 83, δηλαδή το 22%
του συνολικού πληθυσμού (βλέπε Παράρτημα ΙΙΙ). Από τις 83 Μ.Κ.Ο που
απαντήσανε στο ερωτηματολόγιο, οι 16 (δηλαδή το 19%) ανήκουν σε έναν
μεγαλύτερο Διεθνή οργανισμό, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα
(Διάγραμμα 4).
Διάγραμμα 4: Ποσοστό οργανισμών που ανήκουν σε έναν μεγαλύτερο Διεθνή
οργανισμό

19%

81%

Ναι

Όχι

Στο παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 5) φαίνεται ότι το 69% των Μ.Κ.Ο που
ανήκουν σε έναν μεγαλύτερο Διεθνή οργανισμό ακολουθούν πρακτικές που
εφαρμόζει ο οργανισμός στο σύνολό του, Διεθνώς, ενώ το υπόλοιπο 31% ακολουθεί
πρακτικές που αφορούν μόνο την Ελλάδα.
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Διάγραμμα 5: Ποσοστό οργανισμών που ακολουθούν Διεθνείς πρακτικές

31%
Ελλάδα
Διεθνής
69%

Η τελευταία εισαγωγική ερώτηση η οποία καθορίζει και το υπό μελέτη δείγμα,
αφορά το αν ο οργανισμός απασχολεί εθελοντές ή όχι. Από τους 83 Μ.Κ.Ο που
απαντήσανε στο ερωτηματολόγιο, οι 77 (δηλαδή το 93%) απασχολεί εθελοντές. Ο
υπόλοιπος πληθυσμός, δηλαδή το 7%, το οποίο δεν απασχολεί εθελοντές, δεν
μπορούσε να συνεχίσει στις παρακάτω ερωτήσεις. Εν κατακλείδι, τα υπόλοιπα
αποτελέσματα της έρευνας που αφορούν τις πρακτικές που χρησιμοποιούν οι
οργανισμοί για την διαχείριση των εθελοντών τους, στηρίζονται στους 77
οργανισμούς που απασχολούν εθελοντές.
Διάγραμμα 6: Ποσοστό οργανισμών που απασχολούν εθελοντές

7%

Ναι

93%

Όχι
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Στο πιο κάτω διάγραμμα παρουσιάζονται οι βασικοί τομείς στους οποίους
δραστηριοποιούνται οι εθελοντικές οργανώσεις του δείγματός μας. Οι κυριότεροι
τομείς είναι αυτοί της Υγείας, και της Κοινωνικής Πρόνοιας, αλλά και η
δραστηριοποίηση που έχει σχέση με της Ευπαθείς Ομάδες, τα Παιδιά και την
Νεολαία καθώς και την Προστασία του περιβάλλοντος.
Διάγραμμα 7: Βασικοί τομείς δραστηριοποίησης Εθελοντικών Οργανώσεων

9%

4%
Ανθρώπινα Δικαιώματα

12%

Ευπαθείς Ομάδες
3%
21%

Θεραπεία Εξαρτήσεων
Κοινωνική Πρόνοια
Παιδιά και Νεολαία

19%

Πολίτες
Πολιτισμός
Προστασια Περιβάλλοντος

12%

Υγεία
Άλλο
4%

4%

13%

Ως προς τη δραστηριοποίηση των εθελοντικών οργανώσεων το 44% των
οργανισμών αυτών είναι Εθνικοί, το 16% Περιφερειακοί, το 14% Τοπικοί, το 12%
Ευρωπαϊκοί, και το 14% Παγκόσμιοι. Στο πιο κάτω Διάγραμμα φαίνεται η κατανομή
των εθελοντικών οργανώσεων ως προς τη δραστηριοποίησή τους.
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Διάγραμμα 8: Μέγεθος δραστηριότητας Εθελοντικών Οργανώσεων

14%
12%

14%

Τοπικό
16%

Περιφερειακό
Εθνικό
Ευρωπαϊκό
Παγκόσμιο

44%

Η πλειοψηφία των εθελοντικών οργανώσεων έχει τα κεντρικά της γραφεία
στην Αθήνα (61%), το 27% στην Υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ ένα ποσοστό 12% έχει έδρα
στο εξωτερικό. Ο πιο κάτω χάρτης αποτυπώνει την έδρα των ΜΚΟ.
Χάρτης 1: Έδρα Εθελοντικών Οργανώσεων
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2.3. Ποιοτική Έρευνα
Η ποιοτική έρευνα διεξήχθη με κύριο στόχο την εμβάθυνση και την
πληρέστερη κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης εθελοντών, καθώς και των
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ΜΚΟ στην Ελλάδα στο συγκεκριμένο τομέα.
Για το σκοπό αυτό διεξήχθησαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις με τη χρήση Οδηγού
Συνέντευξης σε συγκεκριμένες ΜΚΟ (βλέπε Παράρτημα ΙΙ). Συνολικά, διεξήχθησαν 5
συνεντεύξεις σε επιλεγμένες ΜΚΟ κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2015, οι οποίες
παρουσιάζονται μαζί με τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας. Οι ΜΚΟ που
δέχθηκαν να συμμετέχουν στην ποιοτική έρευνα είναι οι ακόλουθοι: Greenpeace,
Praksis, WWF, Άλμα Ζωής και Χαμογέλο του Παιδιού11.

11

Ευχαριστούμε πολύ τους υπεύθυνους Εθελοντών στους αναφερόμενους ΜΚΟ που δέχθηκαν
πρόθυμα να μας παραχωρήσουν συνέντευξη και να μοιραστούν εμπειρίες και γνώση μέσα από τη
διαχείριση των εθελοντών τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
3.1. Η Λειτουργία της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού σε
Εθελοντικές Οργανώσεις
Η μεγάλη πλειοψηφία των εθελοντικών οργανώσεων (64%) απασχολεί από 1
έως 49 εργαζομένους. Από την άλλη πλευρά, το 21% των ΜΚΟ δεν απασχολεί
κανέναν εργαζόμενο, αλλά λειτουργεί αποκλειστικά με την βοήθεια της εθελοντικής
εργασίας (Διάγραμμα 9), απασχολώντας από 7 μέχρι και 70 εθελοντές. Το 12% των
ΜΚΟ απασχολεί από 50 έως 249 άτομα και μόνο ένα μικρό ποσοστό (4%) απασχολεί
πάνω από 250 εργαζόμενους.
Διάγραμμα 9: Ποσοστό εργαζομένων στους ΜΚΟ

4%

12%

21%

0
(1-49)
(50-249)
>250

64%

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται ο μέσος όρος των εργαζομένων ανά εθελοντική
οργάνωση και η κατά μέσο όρο αντιπροσώπευση των εργαζομένων σύμφωνα με το
φύλο. Κατά μέσο όρο, οι εθελοντικές οργανώσεις απασχολούν 37 εργαζόμενους, ενώ
η πλειοψηφία των εργαζομένων φαίνεται ότι είναι γυναίκες εργαζόμενες.
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Πίνακας 2: Μέσος όρος και σύνθεση εργαζομένων που απασχολούνται στις ΜΚΟ
Μέσος

όρος

Άντρες

Γυναίκες

15

22

εργαζομένων
37

Συνολικά το 64% των οργανώσεων απασχολεί μέχρι 49 εθελοντές όπως
φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα, ενώ το 9% των οργανώσεων απασχολεί πάνω
από 250 εθελοντές (Διάγραμμα 10). Οι γυναίκες που ασχολούνται με εθελοντική
εργασία είναι κατά μέσο όρο περισσότερες από τους άντρες (109/31, αντίστοιχα).
Διάγραμμα 10: Ποσοστό εθελοντών που απασχολούνται στις ΜΚΟ

9%
(1-49)
27%

(50-249)
64%

>250

Στην πλειοψηφία των ΜΚΟ (86%) υπάρχει τμήμα ή άτομο υπεύθυνο για τη
διαχείριση και το συντονισμό των εθελοντών. Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο γιατί
φαίνεται ότι γίνεται κατανοητή η ανάγκη για αποτελεσματικότερη διαχείριση των
εθελοντών που βοηθούν στο έργο της εθελοντικής οργάνωσης (Διάγραμμα 11).

Διάγραμμα 11
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Διάγραμμα 11: Ποσοστό οργανισμών που έχουν κάποιο τμήμα/άτομο υπεύθυνο
για τη διαχείριση και το συντονισμό των εθελοντών

14%

Ναι
86%

Όχι

Η πλειοψηφία των ΜΚΟ φαίνεται ότι απασχολούν 1-2 άτομα για το
συντονισμό των εθελοντών (77%), ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (20%) φαίνεται να
έχει ένα οργανωμένο τμήμα Διαχείρισης Εθελοντών που απασχολεί από 3-10 άτομα
(Διάγραμμα 12).
Διάγραμμα 12: Απασχόληση στο Τμήμα Διαχείρισης Εθελοντών

2%
20%
(1-2 άτομα)
(3-10 άτομα)
>11 άτομα
77%

Θετικό στοιχείο επίσης αποτελεί το γεγονός ότι το 91% των οργανισμών
χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά εργαλεία για να προσφέρουν υπηρεσίες στους εθελοντές
τους, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 13)
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Διάγραμμα 13: Ποσοστό οργανισμών που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά εργαλεία
για τους εθελοντές τους

9%
Ναι
Όχι

91%

Οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν ειδικό software διαχείρισης εθελοντών
δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν κάποιο από τα κάτωθι προγράμματα:


CVCRM



Access (Microsoft Office)



Google Drive



Excel (Microsoft Office)



Βάση Δεδομένων Outlook



DiakoniaNet



ΑΚΤΙS



Softone



Genesis

Ωστόσο, η μεγάλη πλειοψηφία (79%) των εθελοντικών οργανώσεων δεν
χρησιμοποιεί κάποιο software διαχείρισης εθελοντών.
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Προφίλ Εθελοντών. Όπως αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία η πλειοψηφία
των εθελοντών είναι άτομα κάτω των 25 ετών και άνω των 50 ετών. Στο δείγμα μας
στην πλειοψηφία τους οι νέοι κάτω των 25 ετών και οι εθελοντές άνω των 50 ετών
(58% και 57% αντίστοιχα) αποτελούν λιγότερο από το 25% του συνολικού αριθμού
των εθελοντών. Συνεπώς, στη μεγάλη του πλειοψηφία ο Έλληνας εθελοντής σύμφωνα
με τις ΜΚΟ της έρευνάς μας ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία των 25-50 ετών.
Επίσης, στην πλειοψηφία τους (66%) των εθελοντών είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ. Το
προφίλ των εθελοντών της Greenpeace είναι ηλικίας 24-30 ετών που έχουν τελειώσει
το Πανεπιστήμιο, ενώ υπάρχει και μια μερίδα εθελοντών που ασχολούνται από
φοιτητές και εξακολουθούν να παραμένουν στον οργανισμό εθελοντικά για
τουλάχιστον 10 χρόνια. Στη WWF το προφίλ των εθελοντών είναι φοιτητές ή άνεργοι
που πηγαίνουν γιατί έχουν κίνητρο τη μάθηση, για το βιογραφικό, για να γνωρίσουν
κόσμο και βέβαια γιατί θέλουν να προσφέρουν, που είναι προαπαιτούμενο για να γίνει
κάποιος εθελοντής. Στο Χαμόγελο του Παιδιού το προφίλ των εθελοντών είναι
γυναίκες 26-35 ετών. Σε μικρότερο βαθμό συμμετέχουν μικρότερης ηλικίας εθελοντές
που είναι κυρίως φοιτητές παιδαγωγικών. Τέλος, μια άλλη κατηγορία εθελοντών
είναι οι γυναίκες άνω των 60 ετών, συνταξιούχες, που νιώθουν την ανάγκη να
προσφέρουν και έχουν μεγαλύτερη σταθερότητα.
Στο Διάγραμμα 14 αποτυπώνεται το ηλικιακό και εκπαιδευτικό προφίλ των
εθελοντών.
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Διάγραμμα 14: Προφίλ Εθελοντών
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35%
39%
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Στην ερώτηση «Για ποιούς λόγους πιστεύετε ότι θέλει κάποιος να γίνει
εθελοντές στο δικό σας ΜΚΟ;» οι εθελοντικές οργανώσεις αξιολόγησαν με σειρά
προτεραιότητας την απόκτηση εμπειριών, τη συμμετοχή σε ομαδικές δράσεις, την
προσφορά υπηρεσίας στο κοινωνικό σύνολο και την πίστη του υποψήφιου εθελοντή
στις αξίες και το σκοπό του οργανισμού, ενώ άλλοι λόγοι, πέρα από τις επιλογές του
ερωτηματολογίου, θεωρήθηκαν σαν εξαιρετικά σημαντικοί (Διάγραμμα 15).
Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους πιστεύουν οι ίδιοι οι οργανισμοί ότι οι εθελοντές
επιλέγουν να ασχοληθούν με την εθελοντική εργασία είναι κυρίως:


Κοινωνικοποίηση/δικτύωση



Απασχόληση/Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου



Απόκτηση διαπολιτισμικών εμπειριών



Δυνατότητα εύρεσης μελλοντικής εργασίας



Συστατική επιστολή, πιστοποίηση για εθελοντική εργασία



Αυτογνωσία
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Εμπειρία που μπορεί να αξιοποιηθεί για προπτυχιακές ή/και μεταπτυχιακές
σπουδές

Η υπεύθυνη στο Χαμόγελο του Παιδιού αναφέρει χαρακτηριστικά «Το θέλω να
προσφέρω μετατρέπεται σε μπορώ να προσφέρω. Μαθαίνεις καλύτερα τον εαυτό σου
μέσα από την προσφορά και ανακαλύπτεις όλα όσα ΜΠΟΡΕΙΣ να κάνεις. Πολλοί
εθελοντές έχουν αλλάξει και επαγγελματικό προσανατολισμό μέσα από τον
εθελοντισμό».
Διάγραμμα 15: Λόγοι για τους οποίους κάποιος γίνεται εθελοντής
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Σύμφωνα με τους υπεύθυνους των Εθελοντικών Οργανώσεων τα κυριότερα
στοιχεία που πρέπει να έχει ένας εθελοντής είναι η συνέπεια (94%) και η
υπευθυνότητα (91%) και ακολουθούν οι ικανότητες ομαδικής συνεργασίας (86%), το
ήθος (82%), η δημιουργικότητα (66%), η ανάληψη πρωτοβουλιών (55%), οι
οργανωτικές ικανότητες (52%), ενώ οι διοικητικές ικανότητες φαίνεται να είναι οι
λιγότερο σημαντικές (21%) (Διάγραμμα 16).
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Διάγραμμα 16: Απαραίτητα στοιχεία ενός εθελοντή
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Οργανωτικές Ικανότητες

74%
52%
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Υπευθυνότητα

66%
55%
94%
91%
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3.2. Στελέχωση Εθελοντών

Προκειμένου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις των καιρών και στις αυξημένες
ανάγκες της κοινωνίας, οι διαδικασίες προσέλκυσης και στελέχωσης των εθελοντικών
οργανώσεων είναι ολοένα και πιο σημαντικές και πρέπει να καλύπτουν τις
μεταβαλλόμενες ανάγκες του οργανισμού. Το γεγονός ότι ένας σημαντικός αριθμός
εθελοντικών οργανώσεων στηρίζεται αποκλειστικά στην εθελοντική εργασία καθιστά
εξαιρετικά σημαντική την προσπάθεια για στελέχωση και διατήρηση των εθελοντών.
Η στελέχωση εθελοντών απαιτεί γνώση των στόχων της ΜΚΟ και του περιβάλλοντος
που δραστηριοποιείται. Στην ενότητα αυτή θα αναλύσουμε κυρίως τις πρακτικές
προσέλκυσης και στελέχωσης που χρησιμοποιούν οι εθελοντικές οργανώσεις.
Τα τελευταία 3 χρόνια ο εθελοντισμός έχει αυξηθεί, όπως φάνηκε και από την
έρευνα του Human Grid. Σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι ερωτηθέντες οργανισμοί
απάντησαν πως είτε έχει αυξηθεί (39%), είτε παρέμεινε ίδιο (26%), ενώ το 18% των
οργανισμών απάντησε ότι ο αριθμός των εθελοντών τους αυξήθηκε πολύ τα τελευταία
3 χρόνια, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 17). Σύμφωνα με
τον υπεύθυνο εθελοντών της Greenpeace η μεγάλη ανεργία έχει παίξει μεγάλο ρόλο
στην αύξηση των εθελοντών. Στη WWF αναφέρουν ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση
ενδιαφέροντος από τους εθελοντές, και λόγω του ονόματος και της φήμης του
οργανισμού όταν χρειάζονται εθελοντές για κάποια δράση αυτοί ανταποκρίνονται.
Από την άλλη πλευρά, στην Praksis και στο Χαμόγελο του Παιδιού ο εθελοντισμός
έχει αυξηθεί γιατί ο κόσμος ευαισθητοποιείται λόγω της φύσης του εθελοντισμού.
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Διάγραμμα 17: Ποσοστό μεταβολής του συνολικού αριθμού των εθελοντών
39%

26%

18%
9%

8%

Μειώθηκε
πολύ

Αυξήθηκε
πολύ

Στο παρακάτω διάγραμμα 18 φαίνεται πως το 79% των ΜΚΟ έχει καθορισμένους
ρόλους για τους εθελοντές τους.
Διάγραμμα 18: Ποσοστό οργανώσεων που έχουν καθορισμένους ρόλους για τους
εθελοντές τους

21%
Ναι
Όχι

79%
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Προσέλκυση Εθελοντών. Η πιο δημοφιλής μέθοδος προσέλκυσης εθελοντών
είναι η προσέλκυση μέσα από τις δράσεις του οργανισμού, αφού η μεγάλη πλειοψηφία
(88%) των εθελοντικών οργανώσεων τη χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό. Άλλες
μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί είναι η προσέλκυση μέσα από την εταιρική
τους ιστοσελίδα, καθώς και τα κοινωνικά δίκτυα (70% και 69%, αντίστοιχα). Σε λίγο
μικρότερο βαθμό χρησιμοποιούν την προσέλκυση μέσα από τις εκδηλώσεις και τις
ημερίδες, καθώς και την προσέλκυση μέσα από τις συστάσεις των εργαζομένων τους
και τις απρόσκλητες αιτήσεις. Ενώ η καταχώρηση στον τύπο, οι ιστοσελίδες
εθελοντών και τα προγράμματα εκπαιδευομένων (trainee programs) είναι οι μέθοδοι
που χρησιμοποιούνται λιγότερο (Διάγραμμα 19). Στο Χαμόγελο του Παιδιού
αναφέρουν ότι οι εθελοντές κυρίως στην Αθήνα προσέρχονται χωρίς να κάνουν κάτι
για να τους προσελκύσουν, ενώ στην περιφέρεια δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην
προσέλκυση εθελοντών. Η εμπιστοσύνη στον οργανισμό και η γνώση ότι είναι ένας
«καθαρός» οργανισμός που ελέγχεται από την Ernest Young, καθώς και η ταυτότητα,
ο λόγος ίδρυσης και ο σκοπός του οργανισμού που είναι να «κάνουν όλα τα παιδιά να
χαμογελάνε» είναι σημαντικοί λόγοι που προσελκύουν τους εθελοντές.
Άλλες μέθοδοι προσέλκυσης που επιλέγουν οι οργανισμοί είναι μέσα από τους
φίλους των εθελοντών, καθώς και τα newsletter.
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Διάγραμμα 19: Μέθοδοι προσέλκυσης εθελοντών
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Επιλογή. Όσον αφορά τις μεθόδους επιλογής των εθελοντών, οι οργανώσεις
φαίνεται να χρησιμοποιούν περισσότερο τις κλασσικές μεθόδους όπως, προσωπική
συνέντευξη, έντυπη αίτηση αλλά και σύσταση του εθελοντή από κάποιον άλλον,
παρά τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια για την επιλογή των
εργαζομένων στις επιχειρήσεις, όπως online test επιλογής και ψυχομετρικά test και
test ικανοτήτων. Στο Διάγραμμα 20 παρουσιάζονται το βαθμό που οι ΜΚΟ
χρησιμοποιούν κάθε μια από τις μεθόδους επιλογής εθελοντών.
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Διάγραμμα 20: Μέθοδοι επιλογής εθελοντών
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Άλλες μέθοδοι επιλογής εθελοντών που επιλέγουν οι οργανώσεις είναι οι πρώτες
εκπαιδευτικές συναντήσεις που οργανώνουν με τους εθελοντές τους, καθώς και η
ανταπόκρισή τους σε κάποιες πρώτες, μεγάλης σημασίας, εθελοντικές δράσεις
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3.3. Ανάπτυξη Εθελοντών
Οι πρακτικές μέσα από τις οποίες γίνεται η παρακολούθηση και ανάπτυξη των
εθελοντών είναι εξαιρετικά σημαντικές για τη σωστή διαχείρισή τους. Η αξιολόγηση
της απόδοσης είναι σημαντική γιατί βοηθάει τόσο την οργάνωση να κατανοήσει τις
ανάγκες του εθελοντή και να τον βοηθήσει να αξιοποιήσει τις ικανότητές του σε
τομείς που τον ενδιαφέρουν και μπορεί να προσφέρει καλύτερα. Ο προγραμματισμός,
η εκπαίδευση και η ανάπτυξη των εθελοντών καλό είναι να συνδέονται με την
αξιολόγηση της απόδοσης. Σ’ αυτήν την ενότητα θα αναλύσουμε τις πρακτικές
αξιολόγησης και εκπαίδευσης και ανάπτυξης των εθελοντών, καθώς και τους τρόπους
που χρησιμοποιούν οι ΜΚΟ για να διατηρήσουν τους εθελοντές τους.
Αξιολόγηση. Οι οργανισμοί φαίνεται να μην χρησιμοποιούν ιδιαίτερα κάποιο
επίσημο σύστημα αξιολόγησης, αφού μόνο το 23%, δηλαδή λιγότερο από το ένα
τέταρτο των ερωτηθέντων φαίνεται να χρησιμοποιεί κάποιο επίσημο σύστημα
αξιολόγησης. Στον ΜΚΟ Praksis διενεργούνται μηνιαίες συναντήσεις αξιολόγησης
μεταξύ του υπεύθυνου συντονιστή του έργου και του εθελοντή. Στην περίπτωση που
υπάρχουν προβλήματα συνεργασίας με τον εθελοντή (πολύ σπάνια) προβλέπεται
συνάντηση με τον εθελοντή, συζήτηση και πλάνο ενεργειών προκειμένου να
εντοπισθούν τα αίτια και να τοποθετηθεί σε άλλο έργο ή ακόμα και να αποχωρήσει.
Προκειμένου δε κάποιος εθελοντής να απασχοληθεί στα κέντρα φιλοξενίας
ασυνόδευτων παιδιών θα πρέπει να έχει προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον 2-3
μηνών σε άλλη δομή του οργανισμού και στη συνέχεια μέσα από σχετική αξιολόγηση
να τοποθετηθεί στην εν λόγω δομή.
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Διάγραμμα 21: Ποσοστό οργανώσεων που χρησιμοποιεί επίσημο σύστημα
αξιολόγησης εθελοντών

23%
Ναι
Όχι
77%

Στους

οργανισμούς

που

χρησιμοποιούν

κάποιο

επίσημο

σύστημα

αξιολόγησης, οι εθελοντές αξιολογούνται από τον υπεύθυνο εθελοντών στο 100% των
περιπτώσεων, ενώ στο 50%-60% των περιπτώσεων συμβάλει ο υπεύθυνος της
οργάνωσης, ή ο ίδιος ο εθελοντής, ή ακόμα και άλλοι εθελοντές (Διάγραμμα 22). Στην
διαδικασία επεξεργασίας των αποτελεσμάτων της έρευνας φάνηκε πως στο 22% των
οργανώσεων που χρησιμοποιούν κάποιο επίσημο σύστημα αξιολόγησης, συμβάλλουν
όλα τα μέρη στην αξιολόγηση του εθελοντή (αξιολόγηση 360 ο).
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Διάγραμμα 22: Ποιοι συμβάλλουν στην τυπική διαδικασία αξιολόγησης των
εθελοντών

Άλλοι εθελοντές

56%

Ο ίδιος ο εθελοντής

67%

Υπεύθυνος Μ.Κ.Ο

61%

Υπεύθυνος Εθελοντών

100%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Το σύστημα αξιολόγησης χρησιμοποιείται για να καθορίσει τόσο τον
σχεδιασμό της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης των εθελοντών, όσο και τον
προγραμματισμό των εθελοντών όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα
(Διάγραμμα 23).
Διάγραμμα 23: Τι καθορίζει το σύστημα αξιολόγησης

Προγραμματισμός εθελοντών

Εκπαίδευση και ανάπτυξη
εθελοντών

94%

100%
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Εκπαίδευση. Μια από τις μεθόδους διαπίστωσης της σημασίας που αποδίδει ο
οργανισμός στους εθελοντές του είναι ο βαθμός που χρησιμοποιεί την εκπαίδευση σαν
μοχλό για την ενσωμάτωση, ανάπτυξη, αλλά και διατήρηση των εθελοντών. Η
εκπαίδευση είναι επίσης πολύ σημαντική γιατί α) θέτει κριτήρια για την αξιολόγηση
της απόδοσης, β) αποτελεί εργαλείο διαχείρισης χρόνου, και β) βοηθάει στον
προγραμματισμό των μετακινήσεων (Marchand, 2011).

12

Σύμφωνα με την υπεύθυνη

Εθελοντών στoν MKO Greenpeace η επένδυση στην εκπαίδευση μέσα από οργάνωση
ημερίδων για τους εθελοντές είναι σημαντικό εργαλείο για τη δέσμευση τους. Μέσα
από την εκπαίδευση αυτή τους δίνονται ουσιαστικά τα εργαλεία ώστε να αποκτήσουν
την εμπιστοσύνη που χρειάζονται για να δημιουργηθεί ομάδα. Η εμπιστοσύνη
θεωρείται πολύ σημαντική. Ο υπεύθυνος εθελοντών της Greenpeace αναφέρει
χαρακτηριστικά: «Οι Μ.Κ.Ο πολλές φορές δεν αφήνουν τους εθελοντές τους να
εμπλακούν σε πολλά γιατί φοβούνται τα λάθη. Η Greenpeace έχει Διεθνώς 25.000
εθελοντές στο περίπου. Τα λάθη από τους εθελοντές το πολύ να είναι 1%, και αυτό
γιατί ο ενθουσιασμός γι’ αυτό που κάνουν, δεν τους αφήνει να κάνουν λάθη».
Οι υπό μελέτη ερωτηθέντες οργανισμοί, εκπαιδεύουν έως και 180 μέρες τον
χρόνο τους εθελοντές τους, αλλά κατά μέσο όρο αφιερώνουν 24 ημέρες εκπαίδευσης
ανά έτος ανά εθελοντή. Η συνέντευξη με τον ΜΚΟ «Άλμα Ζωής» κατέδειξε της
σημασία της εκπαίδευσης ιδιαίτερα για τις νέες εθελόντριες, οι οποίες πρέπει να
περάσουν 4μηνη βιωματική εκπαίδευση σύμφωνα με το σύστημα του Rich to Recover
International για να ενταχθούν στο peer support σύστημα. Οι εθελόντριες αυτές (70
ενεργές εθελόντριες) συμμετέχουν και σε ομάδες εποπτείας τακτικά. Παρόμοιο,
σύστημα έχουν και στον ΜΚΟ Praksis με το «Buddy system» που αφορά την
απασχόληση του εθελοντή με κάποιον ανήλικο, όπου υπάρχουν μηνιαίες συναντήσεις
και ομάδα στήριξης με υπεύθυνο ψυχολόγο και στο «Χαμόγελο του Παιδιού» όπου
δίνεται ψυχολογική υποστήριξη, γιατί έχουν να επικοινωνήσουν πολλές φορές με
κακοποιημένα παιδιά και αυτό είναι «δύσκολο και ψυχοφθόρο».

12

Gael Marchand, (2011). Volunteer Management and new realities. Presentation during the YHMA
Syposium 2011 available on http://www.volunteeryukon.ca/non-profits/support-you-mightneed/tools-best-practices/
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Οι κυριότεροι μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί για την εκπαίδευση
και την ανάπτυξη των εθελοντών τους είναι μέσω της καθοδήγησης (coaching), της
ανάθεσης ειδικών καθηκόντων, και της συμμετοχής των εθελοντών σε ομαδικά
project, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 24).
Διάγραμμα 24: Μέθοδοι εκπαίδευσης και ανάπτυξης
Μέσω Η/Υ ή elearning

70%

Καθοδήγηση (coaching) 10%10%
Ανάθεση εργασίας για διεθνή εμπειρία

40%

Σχεδιασμένη εναλλαγή θέσεων
εργασίας

42%

Επίσημα προγράμματα δικτύωσης
25%

Συμμετοχή σε ομαδικά projects

13% 9%

Ανάθεση ειδικών καθηκόντων

36%

43%
21%

25%

27%

25%

47%

Δικτύωση (formal networking)

Project για ενίσχυση της μάθησης

19% 10%

27%
36%

39%
40%
30%

13% 13%

12%
6%

10% 6%

23%

13%

Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πάρα πολύ

38%
35%

52%

10%
22%

Άλλες μέθοδοι εκπαίδευσης και ανάπτυξης είναι:


Εκπαίδευση πάνω στην εργασία (οn the job training) υπό την εποπτεία και
καθοδήγηση του συντονιστή προγράμματος.



Μηνιαίες συναντήσεις ομάδας και ατομικές συναντήσεις

Για την αξιολόγηση της εκπαίδευσης των εθελοντών οι οργανισμοί βασίζονται κατά
84% στις αντιδράσεις των συμμετεχόντων αμέσως μετά την εκπαίδευση όπως
φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 25).
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Διάγραμμα 25: Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης των Εθελοντών

Αποτελεσματικότητα εθελοντικών
προγραμμάτων
Ανεπίσημη πληροφόρηση/feedback από
συνεργαζόμενους φορείς
Ανεπίσημη πληροφόρηση/feedback από τους
εργαζόμενους στο Μ.Κ.Ο.
Αντιδράσεις συμμετεχόντων αμέσως μετά την
εκπαίδευση

68%

31%

69%

84%

Διατήρηση Εθελοντών. Οι οργανισμοί φαίνεται να γνωρίζουν πως η
διατήρηση των εθελοντών είναι σημαντική, γι’ αυτό και αναγνωρίζουν και δημόσια τη
συμβολή τους, λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη τους κατά τον προγραμματισμό και την
αξιολόγηση των projects, και τους δίνουν την ευκαιρία να αναλάβουν νέες και
προκλητικές ευθύνες, (Διάγραμμα 26).
Στην Greenpeace η διατήρηση των εθελοντών όταν δεν υπάρχουν πολλά
projects είναι πρόκληση. Χαρακτηριστικά αναφέρει «Το να μπορείς να εμπλέξεις όλη
την ομάδα, να την διατηρήσεις, να κρατήσεις αμείωτο το ενδιαφέρον τους, ώστε να
μην αισθάνονται πως κάποιος τους εκμεταλλεύεται, και να κερδίζουν και εκείνοι απ’
όλη αυτή την εμπειρία του εθελοντισμού είναι εξαιρετικά σημαντικό και ενδιαφέρον».
Σύμφωνα με τον ίδιο άνθρωπο, η αρχή για τη διατήρηση της ομάδας και να την
εμπλέξεις γίνεται όταν υπάρχουν έργα και η λύση είναι μία, η «δημιουργικότητα».
Στην Greenpeace η εμπλοκή των εθελοντών γίνεται εξ αρχής, ακόμα και από το
κομμάτι του σχεδιασμού κάποιας δράσης. Όσο νωρίτερα γίνει η εμπλοκή, τόσο
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μεγαλύτερη και η παρακίνηση των εθελοντών. Για μια δράση 3 ωρών ο σχεδιασμός
πριν, μπορεί να κρατήσει και 3 εβδομάδες.
Από την άλλη πλευρά, η διατήρηση σταθερά μεγάλου αριθμού εθελοντών στη
WWF δε φαίνεται να είναι το ζητούμενο, καθώς αναγνωρίζουν ότι η ενσωμάτωση
των εθελοντών είναι δύσκολη και συνήθως οι εθελοντές εμπλέκονται σε
συγκεκριμένες δράσεις και μετά δε μπορούν να τους απορροφήσουν αλλού. Ωστόσο,
όταν χρειάζονται εθελοντές αυτοί έρχονται λόγω της φήμης του οργανισμού και της
αναγνώρισης του έργου που γίνεται μέσα από συναντήσεις μαζί τους. Η ομάδα των
εθελοντών που ασχολείται με την ετήσια περιβαλλοντική έκθεση (πολεοδόμοι,
πολιτικοί μηχανικοί, δικηγόροι) εμπλέκεται περισσότερο και αυτοί οι εθελοντές
παραμένουν και περισσότερο στον οργανισμό.
Διάγραμμα 26: Μέθοδοι διατήρησης εθελοντών

Βραβεία αναγνώρισης

Υλοποίηση εκδηλώσεων αναγνώρισης
της συμβολής

34%

19%

22%

22%

21%

23%

29%

30%
Καθόλου

Δημόσια αναγνώρισης της συμβολής
3%5%
των εθελοντών
Συμπερίληψη γνώμης εθελοντών κατά
τον προγραμματισμό/αξιολόγηση των 3% 9%
projects
Ανάληψη νέων και προκλητικών
5% 12%
ευθυνών

39%

Λίγο

53%

Αρκετά
Πάρα πολύ

52%

57%

36%

26%
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Άλλες μέθοδοι διατήρησης εθελοντών που αναφέρουν είναι:


Επιμορφωτικά σεμινάρια ενεργών εθελοντών



Βεβαίωση ολοκλήρωσης εκπαιδευτικού προγράμματος και πρακτικής άσκησης
εθελοντών



Προσφορά εργασίας σε εθελοντές. Όπως αναφέρει και ο υπεύθυνος της
Greenpeace «Αν σε κάποιο project είναι αναγκαίο να προσληφθεί επί
πληρωμή, για ένα διάστημα κάποιος εξωτερικός συνεργάτης, π.χ. φωτογράφος,
γραφίστας κ.τ.λ., θα προτιμηθεί πάντοτε κάποιος εθελοντής γι’ αυτήν την
πρόσληψη».
Παρ’ όλα αυτά όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 27), η

παραμονή των εθελοντών στον οργανισμό για το 43% των οργανισμών που έλαβε
μέρος στην έρευνα δεν ξεπερνά τον ένα χρόνο, και μόνο το 23% των οργανισμών
καταφέρνει να διατηρήσει τους εθελοντές του για πάνω από τρία χρόνια. «Για να
διατηρήσεις ουσιαστικά την ομάδα και να την εμπλέξεις η λύση είναι μία.
Δημιουργικότητα. Η εμπλοκή των εθελοντών γίνεται εξ αρχής, ακόμα και από το
κομμάτι του σχεδιασμού κάποιας δράσης. Όσο νωρίτερα γίνει η εμπλοκή, τόσο
μεγαλύτερη και η παρακίνηση των εθελοντών. Για μια δράση 3 ωρών ο σχεδιασμός
πριν μπορεί να κρατήσει και 3 εβδομάδες» αναφέρει ο υπεύθυνος εθελοντών της
Greenpeace.
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Διάγραμμα 27: Χρόνος παραμονής εθελοντών στον οργανισμό

23%

13%
1-5 μήνες
6-12 μήνες
30%

1-3 χρόνια
Πάνω από 3 χρόνια

34%

Στον ΜΚΟ Praksis η δέσμευση των εθελοντών για συγκεκριμένα διαστήματα
(τουλάχιστον 3 μήνες ή 6 μήνες, ανάλογα με τη θέση) είναι σημαντική και γι’ αυτό
προβλέπεται ειδική γραπτή δέσμευση, η οποία είναι απόρροια συγκεκριμένης
διαδικασίας. Οι εθελοντές περνάνε μέσα από 3 φάσεις: αρχικά μια πρώτη συνάντηση
γνωριμίας, στη συνέχεια, μια ομαδική εκπαιδευτική συνάντηση (πρόγραμμα
νεοεισερχομένων) με διάρκεια 6-7 ώρες, ενώ στην τελική συνάντηση γίνεται το
«ταίριασμα» και μέσα από συναπόφαση του ΜΚΟ και του εθελοντή γίνεται γραπτή
δέσμευση και ανάθεση του εθελοντή στον υπεύθυνο κάποιου έργου και ενημέρωση
πάνω στην περιγραφή των καθηκόντων του εθελοντή.
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3.4. Επικοινωνία
Η αμφίδρομη επικοινωνία σε οποιονδήποτε οργανισμό είναι πολύ σημαντική,
έτσι ώστε οι εργαζόμενοι ή οι εθελοντές να γνωρίζουν τις προθέσεις του οργανισμού,
αλλά και ο οργανισμός να γνωρίζει τυχόν προβληματισμούς των εργαζομένων ή των
εθελοντών. Στην Greenpeace η μεγαλύτερη έμφαση στη διαχείριση των εθελοντών
δίνεται στην προσωπική επικοινωνία με τον κάθε εθελοντή, «Να γνωρίζουμε ποιος
είναι σαν άνθρωπος και όχι πως μπορεί να βοηθήσει. Η επικοινωνία δένει τους
εθελοντές, γιατί γνωρίζουν πως έχουν φίλους. Βγαίνουμε όλοι μαζί, «γιορτάζουμε τις
νίκες μας» όλοι μαζί».

Από την άλλη πλευρά για την υπεύθυνη μελών και

εθελοντισμού στο Χαμόγελο του Παιδιού το μεγαλύτερο εμπόδιο που συναντούν στη
διαχείριση των εθελοντών τους είναι η απρόσωπη επικοινωνία με τους εθελοντές,
γιατί είναι πάρα πολλοί, – 1900 εθελοντές, οι περισσότεροι από τους οποίους
βρίσκονται στην Αθήνα – και είναι πολύ δύσκολο να έχεις προσωπική επαφή με
όλους.
Στον ΜΚΟ «Άλμα Ζωής» η ενημέρωση των εθελοντών για τα Οικονομικά του
Αγώνα που διοργανώνουν κάθε χρόνο μέσα στο Σεπτέμβριο και το πώς
αξιοποιήθηκαν τα χρήματα είναι σημαντικό εργαλείο για την δημιουργία δεσμών
εμπιστοσύνης μεταξύ των εθελοντών και του ΜΚΟ, και πιστεύουν ότι συμβάλλει στη
δέσμευση των εθελοντών, κυρίως αυτών που στηρίζουν τη συγκεκριμένη δράση του
Μαραθωνίου (πάνω από 500 εθελοντές ανά έτος).
Στην παρούσα έρευνα, οι εθελοντικοί οργανισμοί επιλέγουν να επικοινωνούν
με τους εθελοντές τους (καθοδική επικοινωνία) για σημαντικά ζητήματα, μέσω
διαφόρων καναλιών, όπως μέσω του άμεσα υπεύθυνού τους, με ηλεκτρονική
επικοινωνία, με ενημερωτικές συναντήσεις, μέσω των τακτικών συναντήσεων που
γίνονται με τους εθελοντές, αλλά ακόμα και με άμεση επικοινωνία των ανώτερων
στελεχών του οργανισμού με τους εθελοντές (Διάγραμμα 28). Ο ηγέτης της κάθε
ομάδας και το πώς τη διαχειρίζεται είναι σημαντικό μέρος της διαχείρισης των
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εθελοντών. Στην Greenpeace πιστεύουν ότι οι αξίες που έχει ο ηγέτης και πώς
επικοινωνεί με την ομάδα του είναι κρίσιμος παράγοντας που συμβάλλει στην
ανάπτυξη της ομάδας.
Διάγραμμα 28: Καθοδική Επικοινωνία-Μέθοδοι επικοινωνίας με τους εθελοντές

Με newsletter

44%

Με ηλεκτρονική επικοινωνία 5% 12%

22%

27%

57%

Μέσω τακτικών συναντήσεων
εθελοντών

39%

Μέσω άμεσα υπεύθυνου

8% 6%

Άμεσα με τα ανώτερα στελέχη

18%

22%

21%

31%

39%

25%

14%

56%

Με ενημερωτικές συναντήσεις 5% 17%

8%

19%

Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πάρα πολύ

47%

36%

21%

Η ίδια εικόνα επικρατεί και στον τρόπο που οι ίδιοι οι εθελοντές παρουσιάζουν
τις απόψεις τους στην Διοίκηση του οργανισμού (ανοδική επικοινωνία). Δηλαδή, για
την επικοινωνία οι εθελοντές στην πλειοψηφία τους χρησιμοποιούν τα ίδια κανάλια
(μέσω

του άμεσα υπεύθυνού τους, με ηλεκτρονική επικοινωνία, με ομαδικές

ενημερωτικές συναντήσεις, μέσω των τακτικών συναντήσεων των εθελοντών, άμεσα
προς τα ανώτερα στελέχη). Οι οργανισμοί δεν χρησιμοποιούν καθόλου σχεδόν την
έρευνα στάσεων εθελοντών ως μέθοδο παρουσίασης των απόψεων των εθελοντών
(Διάγραμμα 29).
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Διάγραμμα 29: Ανοδική Επικοινωνία- Μέθοδοι Παρουσίασης Απόψεων
Εθελοντών

Με ηλεκτρονική εποικοινωνία

14%

22%

Με έρευνες στάσεων εθελοντών

64%

Με σύστημα υποδείξεων

Με τακτικές συναντήσεις εθελοντών 10%

25%

18% 5%

26%

38%

29%

23%

35%

31%

Μέσω άμεσα υπεύθυνου 10% 6%
13%

32%
22% 12% 3%

52%

Με ομαδικές ενημερωτικές
8%
συναντήσεις

Άμεσα προς τα ανώτερα στελέχη

31%

36%
36%

Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πάρα πολύ

47%
35%

16%
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Για τον εντοπισμό των «καλών πρακτικών» που χρησιμοποιούν οι εθελοντικές
οργανώσεις λάβαμε υπόψη μας το μέγεθος της εθελοντικής οργάνωσης (ως προς τον
αριθμό των εθελοντών) και το χρόνο διατήρησης των εθελοντών. Θεωρούμε ως
«Καλές Πρακτικές», τις πρακτικές που χρησιμοποιούν οι οργανισμό που έχουν πάνω
αριθμό εθελοντών πάνω από το μέσο όρο (πάνω από 140 εθελοντές) και τους
διατηρούν για πάνω από ένα έτος. Την ομάδα των εθελοντικών οργανώσεων που
χρησιμοποιούν «Καλές Πρακτικές» θα τη συγκρίνουμε με το σύνολο των
εθελοντικών οργανώσεων του δείγματός μας για να δούμε τις διαφορές που
υπάρχουν. Όπου υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές γίνεται αναφορά 13.
Οι εθελοντικές οργανώσεις που ανήκουν στην ομάδα των Καλών Πρακτικών
(Ομάδα ΚΠ) διατηρούν ή αυξάνουν τον αριθμό των εθελοντών τους.
Διάγραμμα 30: Σύγκριση Μεταβολών στον αριθμό Εθελοντών

18%

Αυξήθηκε πολύ

10%
39%
40%

Αυξήθηκε
26%

Το ίδιο

50%

Σύνολο
Ομάδα Καλών Πρακτικών

Μειώθηκε

Μειώθηκε πολύ

8%
0%
9%
0%
0%

13

20%

40%

60%

Στατιστική επεξεργασία με spss, με επίπεδο σημαντικότητας α=0.05
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Οι εθελοντικές οργανώσεις της Ομάδας ΚΠ χρησιμοποιούν κατά 60% κάποιο
συγκεκριμένο software για την διαχείριση των εθελοντών τους, ενώ στο σύνολο του
πληθυσμού το ποσοστό αυτό είναι μόνο το 21%.
Διάγραμμα 31: Software διαχείρισης εθελοντών

Σύνολο πληθυσμού

21%

Ομάδα Καλύτερων πρακτικών

60%

Σημαντική επίσης, παρατήρηση αποτελεί το γεγονός ότι σχεδόν το σύνολο
των οργανισμών της Ομάδας ΚΠ, έχουν καθορισμένους ρόλους για τους εθελοντές
τους, όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 32.
Διάγραμμα 32: Καθορισμένοι Ρόλοι Εθελοντών

Σύνολο πληθυσμού

79%

Ομάδα Καλύτερων
πρακτικών

90%

Όπως εξηγεί και ο Marchand (2011), ο καθορισμός των ρόλων των εθελοντών
είναι σημαντικός για τους εξής λόγους:


Αποσαφηνίζονται οι ρόλοι και οι ευθύνες.



Παρακινεί τους εθελοντές και τους εργαζομένους.



Διασφαλίζει ότι ικανοποιούνται οι ανάγκες και των δύο μερών.



Προσδιορίζει τον απαιτούμενο χρόνο για κάθε θέση.



Βοηθάει στην διαδικασία στελέχωσης.



Αποσαφηνίζει τις ανάγκες εκπαίδευσης και εποπτείας.
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Αποτελεί την βάση για την αξιολόγηση των εθελοντικών προγραμμάτων αλλά
και του εθελοντή.

Είναι

σημαντικό στοιχείο να ερευνηθεί κατά πόσο οι μέθοδοι που

χρησιμοποιούν οι οργανισμοί της Ομάδας ΚΠ για να προσελκύσουν, να επιλέξουν,
να εκπαιδεύσουν, να επικοινωνήσουν και να διατηρήσουν τους εθελοντές τους
διαφέρουν από το σύνολο των οργανισμών της παρούσας έρευνας.
Προσέλκυση και Επιλογή. Οι οργανισμοί της Ομάδας ΚΠ προσελκύουν σε
μεγαλύτερο βαθμό τους εθελοντές τους μέσα από τις δράσεις τους και μέσα από
εκδηλώσεις/ ημερίδες για τον εθελοντισμό απ’ ότι το σύνολο των οργανισμών όπως
παρουσιάστηκε πιο πάνω. Επίσης οι εθελοντές αναζητούν από μόνοι τους εθελοντική
εργασία στους οργανισμούς της Ομάδας ΚΠ σε μεγαλύτερο ποσοστό. Τα συγκριτικά
ποσοστά δίνονται στο Διάγραμμα 33 που ακολουθεί.
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Διάγραμμα 33: Μέθοδοι προσέλκυσης εθελοντών – Συγκριτικά

Μέσα από εκδηλώσεις/ημερίδες
για τον εθελοντισμό

19%

40%

Μέσα από τις δράσεις του
οργανισμού
Ιστοσελίδες εθελοντών
Trainee programs

49%
14%

0%

Σύνολο
πληθυσμού

9%
10%

Απρόσκλητες αιτήσεις/walkin
εθελοντές

19%

40%

36%

Εταιρική ιστοσελίδα

Συστάσεις εργαζομένων

Ομάδα
Καλύτερων
πρακτικών

42%
40%

Κοινωνικά δίκτυα

Καταχώρηση στον τύπο

80%

50%

4%
0%
14%
20%

Οι μέθοδοι επιλογής των εθελοντών των οργανώσεων της Ομάδας ΚΠ είναι
κυρίως μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις και έντυπες αιτήσεις (Διάγραμμα 34),
όπως ισχύει και στα αποτελέσματα της έρευνας για το σύνολο των οργανώσεων. Οι
διαφορές με τα συνολικά αποτελέσματα είναι ότι οι οργανώσεις της Ομάδας ΚΠ
χρησιμοποιούν σε πολύ λιγότερο βαθμό έως και καθόλου τις υπόλοιπες μεθόδους
επιλογής.
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Διάγραμμα 34: Μέθοδοι επιλογής εθελοντών – Συγκριτικά

Online τεστ επιλογής

0%
0%

Αριθμητικά τεστ

0%
0%

Τεστ ικανοτήτων/Δείγμα εργασίας

9%
0%
13%
20%

Συστάσεις
Προφίλ σε κοινωνικά δίκτυα
Ψυχομετρικά τεστ

Σύνολο πληθυσμού

0%
0%
1%
10%
35%

Έντυπες αιτήσεις

Συνεντεύξεις από επιτροπή

60%
49%

Προσωπικές συνεντεύξεις

Ομάδα Καλύτερων
πρακτικών

80%

9%
0%

Αξιολόγηση. Στα αποτελέσματα της έρευνάς μας όπως παρουσιάστηκαν στο
προηγούμενο κεφάλαιο παρατηρήσαμε πως μόνο το 23% του συνόλου των
οργανισμών έχει κάποιο επίσημο σύστημα αξιολόγησης για τους εθελοντές του. Στο
Διάγραμμα 35 φαίνεται πως το 70% του παραπάνω ποσοστού βρίσκεται στην Ομάδα
ΚΠ.
Διάγραμμα 35: Σύστημα Αξιολόγησης Εθελοντών - Συγκριτικά

Σύνολο πληθυσμού

Ομάδα Καλύτερων πρακτικών

23%

70%
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Όσο αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική
διαφορά

ως προς το ποιός συμμετέχει και συμβάλλει σε αυτή τη διαδικασία

(Διάγραμμα 36).
Διάγραμμα 36: Συμμετοχή στη διαδικασία Αξιολόγησης Εθελοντών - Συγκριτικά

Άλλοι εθελοντές

56%
43%
67%
71%

Ο ίδιος ο εθελοντής

Υπεύθυνος Μ.Κ.Ο

Υπεύθυνος Εθελοντών

Σύνολο πληθυσμού

Ομάδα Καλύτερων
πρακτικών

61%
43%
100%
100%

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη. Οι μέθοδοι εκπαίδευσης και ανάπτυξης που
χρησιμοποιούν οι οργανώσεις της Ομάδας ΚΠ είναι κυρίως η καθοδήγηση και η
ανάθεση ειδικών καθηκόντων, αλλά και η συμμετοχή σε ομαδικά projects, όπως και
στα συνολικά αποτελέσματα της έρευνας, αλλά σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Σε
πολύ μεγαλύτερο ποσοστό χρησιμοποιούν και την δικτύωση καθώς και την ανάθεση
εργασίας για διεθνή εμπειρία ως μέθοδο εκπαίδευσης (Διάγραμμα 37).
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Διάγραμμα 37: Μέθοδοι εκπαίδευσης και ανάπτυξης εθελοντών
Μέσω Η/Υ ή elearning

0%
0%
43%

Καθοδήγηση (coaching)
Ανάθεση εργασίας για διεθνή
εμπειρία
Σχεδιασμένη εναλλαγή θέσεων
εργασίας
Επίσημα προγράμματα
δικτύωσης
Δικτύωση (formal networking)

12%
10%
6%
0%
6%

Σύνολο πληθυσμού
20%

Ανάθεση ειδικών καθηκόντων

Ομάδα Καλύτερων
πρακτικών

13%
20%
38%
40%

Συμμετοχή σε ομαδικά projects
Project για ενίσχυση της
μάθησης

70%

10%
20%
22%

50%

Διατήρηση Εθελοντών. Ως προς την αναγνώριση της προσφοράς των
εθελοντών προκειμένου να τους ενδυναμώσουν και να παραμείνουν στον οργανισμό,
οι εθελοντικές οργανώσεις που ανήκουν στην Ομάδα ΚΠ χρησιμοποιούν σε πολύ
μεγαλύτερο βαθμό όλες τις μεθόδους. Πιο συγκεκριμένα, η Διοίκηση αναγνωρίζει
δημόσια την συμβολή των εθελοντών, αλλά και λαμβάνει υπόψη της τη γνώμη των
εθελοντών κατά το προγραμματισμό και την αξιολόγηση των projects από «Αρκετά»
έως «Πάρα Πολύ» στο 100% των οργανισμών της Ομάδας ΚΠ. Επίσης υλοποιεί
εκδηλώσεις αναγνώρισης της συμβολής των εθελοντών το 90% των οργανισμών από
«Αρκετά» έως «Πάρα Πολύ». Στο πιο κάτω Διάγραμμα 38 φαίνονται οι διαφορές της
Ομάδας ΚΠ σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού της έρευνας.
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Διάγραμμα 38: Μέθοδοι Διατήρησης Εθελοντών - Συγκριτικά

Βραβεία αναγνώρισης

23%
30%

Υλοποίηση εκδηλώσεων
αναγνώρισης της συμβολής

30%
30%
Σύνολο πληθυσμού
53%

Δημόσια αναγνώρισης της
συμβολής των εθελοντών
Συμπερίληψη γνώμης
εθελοντών κατά τον
προγραμματισμό/αξιολόγη…

Ανάληψη νέων και
προκλητικών ευθυνών

70%

Ομάδα Καλύτερων
πρακτικών

36%
70%
26%
50%

Επικοινωνία. Οι οργανισμοί της Ομάδας ΚΠ επικοινωνούν καθοδικά για
σημαντικά ζητήματα μέσω του άμεσα υπεύθυνου, με ηλεκτρονική επικοινωνία, μέσω
τακτικών συναντήσεων, αλλά και με ενημερωτικές συναντήσεις, ενώ χρησιμοποιούν
το newsletter σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό απ’ ότι το σύνολο των οργανισμών.
Συγκεκριμένα η επικοινωνία μέσω του άμεσα υπεύθυνου χρησιμοποιείται «Αρκετά»
έως «Πάρα πολύ» για το 100% των οργανώσεων της Ομάδας ΚΠ. Η επικοινωνία με
τα ανώτερα στελέχη είναι το ίδιο σημαντικά για την Ομάδα ΚΠ όσο και για το
σύνολο των οργανισμών (Διάγραμμα 39).
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Διάγραμμα 39: Καθοδική Επικοινωνία – Συγκριτικά

Με newsletter

14%

30%
56%

Με ηλεκτρονική επικοινωνία
Με ενημερωτικές συναντήσεις

21%
30%

Μέσω τακτικών συναντήσεων
εθελοντών

31%

Άμεσα με τα ανώτερα στελέχη

Σύνολο πληθυσμού
Ομάδα Καλύτερων
πρακτικών

50%
47%

Μέσω άμεσα υπεύθυνου

70%

70%

21%
20%

Ανοδική Επικοινωνία. Η ανοδική επικοινωνία είναι πολύ πιο σημαντική για
την Ομάδα ΚΠ, αφού χρησιμοποιούν όλες τις μεθόδους σε μεγαλύτερο βαθμό
(Διάγραμμα 40). Η συνολική εικόνα όσον αφορά τις μεθόδους με τις οποίες οι
εθελοντές παρουσιάζουν τις απόψεις τους και δίνουν επαναπληροφόρηση στην ΜΚΟ
είναι πολύ πιο θετική για την Ομάδα ΚΠ απ’ ότι για το σύνολο των οργανώσεων. Και
εδώ η επικοινωνία μέσω του άμεσα υπεύθυνου χρησιμοποιείται «Αρκετά» έως «Πάρα
πολύ» για το 100% των οργανώσεων της Ομάδας ΚΠ. Τέλος οι οργανισμοί της
Ομάδας ΚΠ χρησιμοποιούν σε αρκετά μεγαλύτερο βαθμό τις έρευνες στάσεις των
εθελοντών και το σύστημα υποδείξεων σαν μέθοδο παρουσίασης απόψεων των
εθελοντών τους.
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Διάγραμμα 40: Ανοδική Επικοινωνία – Συγκριτικά
Με ηλεκτρονική
εποικοινωνία
Με έρευνες στάσεων
εθελοντών
Με σύστημα υποδείξεων
Με ομαδικές ενημερωτικές
συναντήσεις
Με τακτικές συναντήσεις
εθελοντών

32%
40%
3%
10%
5%

20%
29%
40%
31%

Ομάδα Καλύτερων
πρακτικών

50%
47%

Μέσω άμεσα υπεύθυνου
Άμεσα προς τα ανώτερα
στελέχη

Σύνολο πληθυσμού

90%

16%
10%
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η μεγαλύτερη πρόκληση ως προς τον εθελοντισμό που αντιμετωπίζουν οι
Μ.Κ.Ο είναι η δέσμευση των εθελοντών στον οργανισμό και η διατήρησή τους. Η
δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι οι ανάγκες και οι φιλοδοξίες των εθελοντών είναι
πλέον διαφορετικές από τις ανάγκες που μπορούν οι οργανισμοί να καλύψουν, και
πρέπει να δίνεται μια ιδιαίτερη προσοχή σε διαφορετικές ομάδες εθελοντών, αφού
άλλες ανάγκες έχουν οι εθελοντές κάτω των 25 ετών και άλλες ανάγκες οι εθελοντές
άνω των 50 ετών. Γι’ αυτό το λόγο είναι αναγκαία η εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης
ανθρώπινου δυναμικού ώστε να βελτιωθούν οι λειτουργίες την προσέλκυσης και της
επιλογής, της εκπαίδευσης και τέλος της διατήρησης των εθελοντών 14. Οι Bussell and
Forbes (2002) υποστηρίζουν ότι το προφίλ των εθελοντών είναι πολύ διαφορετικό
ανάλογα με το πλαίσιο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται και όσοι ασχολούνται με
την προσέλκυση και τη διατήρηση των εθελοντών θα πρέπει να γνωρίζουν και να
κατανοούν πολύ καλή την ομάδα εθελοντών στόχο τους.
Στο δείγμα μας η πλειοψηφία των εθελοντικών οργανώσεων (52%) φαίνεται
ότι διατηρεί τους εθελοντές της για πάνω από 1 χρόνο, ενώ πάνω από 20% διατηρεί
τους εθελοντές της για πάνω από 3 χρόνια. Τα ποσοστά αυτά είναι μια ένδειξη ότι οι
εθελοντικές οργανώσεις έχουν καταφέρει να διαχειρίζονται τους εθελοντές τους
αποτελεσματικά σε σημαντικό βαθμό. Αυτό φαίνεται επίσης και από το γεγονός ότι η
μεγάλη πλειοψηφία των ΜΚΟ έχει άτομο υπεύθυνο για τους εθελοντές και ένας
σημαντικός

αριθμός

έχει

οργανωμένο

τμήμα

διαχείρισης

εθελοντών.

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε πως οι ΜΚΟ που έλαβαν μέρος στην έρευνα
ακολουθούν πρακτικές Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, για την διαχείριση των
εθελοντών τους. Έχουν καταλάβει πως οι πρακτικές αυτές βοηθούν στο να

14

Study on Volunteering in the European Union (2010)
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διατηρήσουν περισσότερο τους εθελοντές τους γι’ αυτό και τους εκπαιδεύουν, τους
αναπτύσσουν και τους επιβραβεύουν.
Στην έρευνά μας, οι εθελοντικές οργανώσεις φαίνεται να πιστεύουν ότι οι
λόγοι που ωθούν τους εθελοντές να προσφέρουν μέσα από εθελοντικές δράσεις είναι
περισσότερο ωφελιμιστικοί παρά ανιδιοτελείς. Αυτό το εύρημα έρχεται σε αντίθεση
με τα αποτελέσματα της έρευνας που παρουσίασε το Human Grid, αλλά και στην
έρευνα της Statistics Canada για τους λόγους που οι Καναδοί επιλέγουν να γίνουν
εθελοντές, όπου οι λόγοι για εθελοντισμό είναι κυρίως η κοινωνική προσφορά και η
βοήθεια στις ευπαθείς ομάδες και λιγότερο η απόκτηση εμπειριών, κοινωνικοποίησης
κ.λπ. Ωστόσο και μέσα από τις συνεντεύξεις μας τονίσθηκε η ανάγκη των εθελοντών
να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο και σε ευπαθείς ομάδες και λιγότερο στην
ιδιοτέλεια των εθελοντών. Αυτή η διαφορετική προσέγγιση στον εθελοντισμό χρήζει
περαιτέρω διερεύνηση.
Ο αρχικός λόγος που δημιουργήθηκαν τα πρώτα εγχειρίδια πρακτικών
στελέχωσης, 19 χρόνια πριν, ήταν η αποφυγή της στελέχωσης ακατάλληλων
εθελοντών που δε θα μπορούσαν να διαχειριστούν σωστά τις ευπαθείς ομάδες. Πλέον
οι πρακτικές έχουν επεκταθεί στην προώθηση του εθελοντισμού, την παρακίνηση και
την διατήρηση των εθελοντών σε έναν οργανισμό, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους
και τις φιλοδοξίες των εθελοντών. Η εφαρμογή των πρακτικών στελέχωσης των
εθελοντών είναι σημαντική για τους εξής λόγους (Volunteer Canada, 2012)15:


Για την καλύτερη ταύτιση των δεξιοτήτων και εμπειριών των εθελοντών με τις
ανάγκες του οργανισμού για τις διάφορες δράσεις, και τον καθορισμό των
ρόλων των εθελοντών.



Για την αναγνώριση των ενδιαφερόντων, προσωπικών σκοπών και κινήτρων
των εθελοντών ώστε να υπάρχει αμοιβαίο κέρδος και για τις δύο πλευρές.

15

Volunteer Canada, (2012).The screening Handbook.Public Safety Canada. Available on
http://www.volunteeryukon.ca/non-profits/support-you-might-need/tools-best-practices/
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Για την μείωση του ρίσκου και των κινδύνων, αφού οι εθελοντές πολλές φορές
συναναστρέφονται με ευπαθείς ομάδες ανθρώπων όπως παιδιά, άτομα με
κινητικά προβλήματα και ανθρώπους τρίτης ηλικίας.

Η αξιολόγηση πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια ευκαιρία για τον οργανισμό
να ακούσει τις σκέψεις και τις ιδέες του εθελοντή δημιουργώντας μια αμφίδρομη
σχέση επικοινωνίας (Marchand, 2011)16. Είναι σημαντική γιατί α) βοηθάει τον
εθελοντή να βελτιώσει την απόδοσή και β) βοηθάει τον οργανισμό να κατανοήσει τις
ανάγκες και τις ανησυχίες του εθελοντή.
Η διατήρηση των εθελοντών είναι σημαντική για έναν οργανισμό γιατί δείχνει
την ικανότητά του να δεσμεύσει τους εθελοντές σε έναν σκοπό και μια κοινότητα.
Σύμφωνα με τον Marchand (2011), αλλά και τα ευρήματα της δικής μας έρευνας για
να παραμείνουν οι εθελοντές είναι σημαντικά τα εξής:


Παρακολούθηση της εμπλοκής τους σε δράσεις του οργανισμού, καθώς και
για ενδείξεις δυσαρέσκειας και έλλειψης κινήτρων. Έτσι όταν ένας εθελοντής
είναι δυσαρεστημένος από κάποια ανάθεση εργασίας, μπορεί να μετακινηθεί
σε κάποιο άλλο πρόγραμμα όπου να προσφέρει πολύ περισσότερα. Για να γίνει
αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα αξιολόγησης και παρακολούθησης
της απόδοσης των εθελοντών.



Μέσα από ενέργειες εκπαίδευσης και ανάπτυξης να αναπτύσσονται οι
κατάλληλες γνώσεις και ικανότητες.



Να αναγνωρίζεται η συμβολή των εθελοντών μέσα από πολλαπλές μεθόδους.



Να επικοινωνεί συστηματικά με τους εθελοντές ώστε να γνωρίζουν το
πρόγραμμα εθελοντικών δράσεων. Οι εθελοντές θέλουν να γνωρίζουν τον
αντίκτυπο που έχει η συμβολή τους για την δράση.

16

Gael Marchand, (2011). Volunteer Management and new realities. Presentation during the YHMA
Syposium 2011 available on http://www.volunteeryukon.ca/non-profits/support-you-mightneed/tools-best-practices/
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Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι για:
Την προσέλκυση των εθελοντών οι καλύτερες μέθοδοι είναι:


Μέσα από τις δράσεις του οργανισμού.



Εταιρική ιστοσελίδα



Μέσα από εκδηλώσεις/ημερίδες για τον εθελοντισμό



Απρόσκλητες αιτήσεις



Κοινωνικά Δίκτυα

Την επιλογή των εθελοντών οι καλύτερες μέθοδοι είναι:


Προσωπικές συνεντεύξεις



Έντυπες αιτήσεις

Την εκπαίδευση και ανάπτυξη εθελοντών οι καλύτερες μέθοδοι είναι:


Καθοδήγηση (Coaching)



Ανάθεση ειδικών καθηκόντων



Συμμετοχή σε ομαδικά project

Τη διατήρηση των εθελοντών οι καλύτερες μέθοδοι είναι :


Δημόσια αναγνώριση της συμβολής των εθελοντών



Συμπερίληψη γνώμης εθελοντών κατά τον προγραμματισμό/αξιολόγηση
των projects



Ανάληψη νέων και προκλητικών ευθυνών

Την επικοινωνία με τους εθελοντές οι καλύτερες μέθοδοι είναι:


Ηλεκτρονική επικοινωνία



Μέσω του άμεσα υπεύθυνου



Μέσω τακτικών συναντήσεων εθελοντών

Την επικοινωνία των εθελοντών με τις ΜΚΟ οι καλύτερες μέθοδοι:
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Μέσω του άμεσα υπεύθυνου



Με τακτικές συναντήσεις εθελοντών



Με ομαδικές ενημερωτικές συναντήσεις



Με ηλεκτρονική επικοινωνία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Αγαπητέ συμμετέχοντα,
Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει σχεδιασθεί στο πλαίσιο της Δράσης «Εθελοντισμός –
Στάση Ζωής» και στόχος του είναι η διερεύνηση και καταγραφή των πρακτικών
διαχείρισης των εθελοντών στην Ελλάδα και Διεθνώς. Η έρευνα διεξάγεται από το
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε συνεργασία με την Ένωση Καταναλωτών η
Ποιότητα της Ζωής (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ).
Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας η δική σας συμβολή είναι ιδιαίτερα πολύτιμη. Το
ερωτηματολόγιο είναι εμπιστευτικό και τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα σας
αποσταλούν ηλεκτρονικά και θα ανακοινωθούν σε ημερίδα.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση.
Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την προθυμία σας να βοηθήσετε στην
παρούσα έρευνα.
Υπεύθυνη Έρευνας:
Ειρήνη Νικάνδρου
Επ. Καθηγήτρια Ο.Π.Α
nikandr@aueb.gr
Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο
πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του
συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως
EEAGrants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το

Ίδρυμα
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Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των
πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας
και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Επωνυμία ΜΚΟ _________
Είναι ο οργανισμός σας μέρος ενός μεγαλύτερου ΜΚΟ;

Αν ναι, οι πρακτικές αφορούν όλο τον ΜΚΟ ή μόνο την Ελλάδα

Έχετε εθελοντές;

Ναι
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H ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΜΚΟ
Πόσα άτομα, κατά προσέγγιση, απασχολούνται συνολικά στον οργανισμό;
Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Πόσοι εθελοντές, κατά προσέγγιση, συνεργάζονται συνολικά με τον οργανισμό;
Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Υπάρχει Τμήμα/Άτομο Υπεύθυνο για τη Διαχείριση και το Συντονισμό των Εθελοντών;
Ναι

Όχι

1

0

Αν ναι, πόσα άτομα, κατά προσέγγιση, απασχολούνται στο τμήμα; Σύνολο ___________
Ποσοστό εθελοντών κάτω των 25 ετών
Λιγότερο
από 10%

11%-25%

1

2

26%-50%
3

51%-75%
4

76%-100%

Δεν γνωρίζω

5

-9

76%-100%

Δεν γνωρίζω

Ποσοστό εθελοντών άνω των 50 ετών
Λιγότερο
από 10%

11%-25%

1

2

26%-50%
3

51%-75%
4

5

-9

Ποσοστό εθελοντών με πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
Λιγότερο
από 10%

11%-25%

1

2

26%-50%
3

51%-75%
4

76%-100%
5

Δεν γνωρίζω
-9

Χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικά εργαλεία για να προσφέρετε υπηρεσίες στους εθελοντές
σας, όπως π.χ. ενημέρωση, προσέλκυση κ.α;
Ναι

Όχι

1

0
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Χρησιμοποιείτε κάποιο software διαχείρισης εθελοντών;
Ναι

Όχι

1

0

Αν ναι, ποιο; ___________

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
Πώς έχει μεταβληθεί ο συνολικός αριθμός των εθελοντών στον οργανισμό σας τα
τελευταία τρία χρόνια; Παρακαλώ σημειώστε μόνο μία επιλογή.
Μειώθηκε πολύ

1

Δεν υπήρξε
αλλαγή
2

Αυξήθηκε πολύ

3

4

5

Έχετε καθορισμένους ρόλους για τους εθελοντές σας;
Ναι

Όχι

1

0

Παρακαλούμε σημειώστε σε ποιό βαθμό χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες μεθόδους
προσέλκυσης για τους εθελοντές σας;
Καθόλο
υ
Α. Συστάσεις εργαζομένων (word of
mouth)

Λίγο

Αρκετά

Πάρα Πολύ

1

2

3

4

Β. Καταχώρηση στον τύπο

1

2

3

4

Γ. Εταιρική ιστοσελίδα

1

2

3

4

Δ. Κοινωνικά δίκτυα (π.χ. facebook)

1

2

3

4

Ε. Απρόσκλητες αιτήσεις / walk-in
εθελοντές

1

2

3

4

ΣΤ. Προγράμματα μαθητείας
(trainee programs)

1

2

3

4

Ζ. Ιστοσελίδες εθελοντών (π.χ
Volunteer4Greece)

1

2

3

4
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Η. Μέσα από τις δράσεις του
οργανισμού

1

2

3

4

Θ. Μέσα από εκδηλώσεις και
ημερίδες για τον εθελοντισμό

1

2

3

4

Άλλο, παρακαλώ καθορίστε_______________
Για ποιούς λόγους πιστεύετε ότι θέλει κάποιος να γίνει εθελοντής στη δική σας ΜΚΟ;
(Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν με σειρά προτεραιότητας)
Προσφορά υπηρεσίας στο κοινωνικό σύνολο
Συμμετοχή σε ομαδικές δράσεις
Πίστη στις αξίες και το σκοπό της ΜΚΟ
Απόκτηση εμπειριών
Άλλο, παρακαλώ καθορίστε ____________________
Ποιά πιστεύετε ότι είναι τα απαραίτητα στοιχεία για έναν καλό εθελοντή για τη ΜΚΟ
σας; (Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν)

Παρακαλούμε σημειώστε σε ποιό βαθμό χρησιμοποιείτε τις παρακάτω μεθόδους
επιλογής για τους εθελοντές σας.
Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πάρα Πολύ

Α. Συνεντεύξεις από επιτροπή

1

2

3

4

Β. Προσωπικές Συνεντεύξεις

1

2

3

4

Γ. Έντυπες αιτήσεις

1

2

3

4

Δ. Ψυχομετρικά τεστ

1

2

3

4

Ε. Προφίλ σε κοινωνικά δίκτυα

1

2

3

4

ΣΤ. Συστάσεις

1

2

3

4
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ζ. Τεστ ικανοτήτων/Δείγμα
εργασίας

1

2

3

4

Η. Αριθμητικά τεστ

1

2

3

4

Θ. Onlineτεστ επιλογής

1

2

3

4

Άλλο, παρακαλώ καθορίστε_______________

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
Έχετε επίσημο σύστημα αξιολόγησης για τους εθελοντές σας;
Ναι

Όχι

1

0

Αν έχετε σύστημα αξιολόγησης, ποιοί από τους παρακάτω συμβάλλουν στην τυπική
διαδικασία αξιολόγησης;

Ναι

Όχι

1

0

1

0

Γ. Ο ίδιος ο εθελοντής

1

0

Δ. Άλλοι Εθελοντές

1

0

Α. Υπεύθυνος Εθελοντών
Β. Υπεύθυνος ΜΚΟ

Το σύστημα αξιολόγησης χρησιμοποιείται στον καθορισμό των παρακάτω;

Α. Εκπαίδευση και Ανάπτυξη
Β. Προγραμματισμός Εθελοντών

Ναι

Όχι

1

0

1

0

Κατά μέσο όρο, πόσες ημέρες εκπαίδευσης ανά έτος λαμβάνει ο κάθε εθελοντής;
________ημέρες ανά έτος ανά εθελοντή
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποιες από τις παρακάτω τεχνικές χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση της εκπαίδευσης
των εθελοντών σας;
Ναι

Όχι

Α.

Αντιδράσεις συμμετεχόντων αμέσως μετά την εκπαίδευση

1

0

Β.

Ανεπίσημη πληροφόρηση/feedback από εργαζόμενους στο ΜΚΟ

1

0

Γ.

Ανεπίσημη πληροφόρηση/feedback από συνεργαζόμενους φορείς

1

0

Δ.

Αποτελεσματικότητα εθελοντικών προγραμμάτων

1

0

Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε τις πιο κάτω μεθόδους εκπαίδευσης και ανάπτυξης:

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πάρα
Πολύ

Α.

Ανάθεση ειδικών καθηκόντων (Special tasks)

1

2

3

4

Β.

Projects για ενίσχυση μάθησης

1

2

3

4

Γ.

Συμμετοχή σε ομαδικά projects

1

2

3

4

Δ.

Δικτύωση (Formal networking)

1

2

3

4

Ε.

Επίσημα προγράμματα δικτύωσης

1

2

3

4

Στ.

Σχεδιασμένη εναλλαγή θέσεων εργασίας

1

2

3

4

Ζ

Ανάθεση εργασίας για απόκτηση διεθνούς
εμπειρίας

1

2

3

4

Η.

Καθοδήγηση (Coaching)

1

2

3

4

Θ.

Mentoring

1

2

3

4

Ι.

Εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω ΗΥ/elearning

1

2

3

4

Άλλο, παρακαλώ καθορίστε_______________
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε τις παρακάτω μεθόδους για να επικοινωνείτε με τους
εθελοντές σας σχετικά με σημαντικά ζητήματα;
Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πάρα Πολύ

Α.

Άμεσα με τα ανώτερα στελέχη

1

2

3

4

Β.

Μέσω άμεσου υπεύθυνου

1

2

3

4

Γ.

Μέσω τακτικών συναντήσεων εθελοντών

1

2

3

4

Δ.

Με ενημερωτικές συναντήσεις

1

2

3

4

Ε.

Με ηλεκτρονική επικοινωνία

1

2

3

4

ΣΤ.

Με newsletter

1

2

3

4

Σε ποιό βαθμό χρησιμοποιούνται οι παρακάτω μέθοδοι ώστε οι εθελοντές να
παρουσιάζουν τις απόψεις τους στη διοίκηση του ΜΚΟ
Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πάρα
Πολύ

Α.

Άμεσα προς τα ανώτατα στελέχη

1

2

3

4

Β.

Μέσω αμέσου υπεύθυνου

1

2

3

4

Γ.

Με τακτικές συναντήσεις εθελοντών

1

2

3

4

Δ.

Με ομαδικές ενημερωτικές συναντήσεις

1

2

3

4

Ε.

Με σύστημα υποδείξεων

1

2

3

4

Στ.

Με έρευνες στάσεων εθελοντών

1

2

3

4

Ζ.

Με ηλεκτρονική επικοινωνία

1

2

3

4

Σε ποιό βαθμό χρησιμοποιούνται οι παρακάτω μέθοδοι για τη διατήρηση των εθελοντών
σας;
Καθόλου
Α.

Δίνονται ευκαιρίες στους εθελοντές να αναλάβουν
νέες και προκλητικές ευθύνες.

Β.

Λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των εθελοντών κατά
τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση των
projects.

Λίγο Αρκετά

Πάρα
Πολύ

1

2

3

4

1

2

3

4
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Γ.

Η Διοίκηση αναγνωρίζει δημόσια την συμβολή των
εθελοντών.

1

2

3

4

Δ.

Υλοποιούνται εκδηλώσεις αναγνώρισης της
συμβολής των εθελοντών.

1

2

3

4

Ε.

Δίνονται βραβεία αναγνώρισης της συμβολής των
εθελοντών.

1

2

3

4

Άλλο, παρακαλώ καθορίστε_______________
Κατά μέσο όρο πόσο χρονικό διάστημα παραμένει ένας εθελοντής στον οργανισμό;
Α. 1-5 μήνες

1

Β. 6-12 μήνες

2

Γ. 1-3 χρόνια

3

Δ. Πάνω από 3 χρόνια

4

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΚΟ
Αναφέρετε τον βασικό τομέα στον οποίο δραστηριοποιείστε: ________
Πως θα χαρακτηρίζατε τη ΜΚΟ στην οποία απασχολείσθε; (παρακαλώ σημειώστε μόνο
ένα)
Α. Τοπική

1

Β. Περιφερειακή

2

Γ. Εθνική

3

Δ. Ευρωπαϊκή

4

Ε. Παγκόσμια

5

Σε ποια χώρα εδρεύουν τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού σας; ___________
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Για να σας ενημερώσουμε και να σας καλέσουμε σε ημερίδα σχετικά με την έρευνα και
τα αποτελέσματα, παρακαλώ συμπληρώστε τις παρακάτω λεπτομέρειες.
Όνοματεπώνυμο:
Τίτλος θέσης:
ΜΚΟ:
Διεύθυνση:
Ταχ. Κώδικας:
Αρ. Τηλεφώνου/FAX:
e-mail:

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο που διαθέσατε για τη συμπλήρωση
του παρόντος ερωτηματολογίου.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ
Οδηγός Εκπόνησης Συνέντευξης
1.

Πόσους εθελοντές έχετε σε σταθερή βάση;

2.

Ποιά είναι τα στοιχεία που συνθέτουν το προφίλ του «καλού» εθελοντή;

3.

Ποιά η διαδικασία προσέλκυσης των εθελοντών σας;

4.

Έχετε συγκεκριμένη διαδικασία τοποθέτησης και ενσωμάτωσης των
εθελοντών σας και αν ναι, ποιά είναι αυτή;

5.

Έχετε διαδικασία εκπαίδευσης των εθελοντών και αν ναι, ποιά είναι αυτή;
Σε ποιά αντικείμενα τους εκπαιδεύετε;

6.

Τί ενέργειες κάνετε για να διατηρήσετε τους εθελοντές σας;

7.

Πολύ δίνετε περισσότερη έμφαση στη διαχείριση των εθελοντών σας;

8.

Τί προβλήματα αντιμετωπίζετε στη διαδικασία διαχείρισης των εθελοντών
σας;

9.

Γενικά, ο εθελοντισμός σε σχέση με άλλες χώρες δεν είναι διαδεδομένος στην
Ελλάδα. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό;
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που έλαβαν μέρος στην Έρευνα

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ ΖΩΗΣ
AENAO MKO
ΑΘΗΝΑ ΜΚΟ Κοινωνικής Παρέμβασης και Σχεδιασμού
AMKE ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ
ΑΜΥΜΩΝΗ
ΑΜΥΜΩΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ
"ΒηματίΖΩ", ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΜΕΑ Ν.
ΚΙΛΚΙΣ
ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ ΑΜΕΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΟΝ.ΙΣ
ΔΙΕΘΝΗΣΗ ΑΜΝΗΣΤΙΑ - Ελληνικό Τμήμα
ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Κ.Α.Π.Α.)
ΔΙΟΓΕΝΗΣ Μ.Κ.Ο.
ΕΒΕΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ-VERY SPECIAL ARTS HELLAS
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
- Ε.Μ.Κ.Α.Ε
ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "ΔΔΗΚΕΟΜΑ" ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ
ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΛΛΙΣΤΩ, Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και την Φύση
ΚΑΛΛΟΝ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ Της ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΡΙΖΕΣ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

ΚΗΦΑΑΜΕΑ
ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΕΛΛΑΣ
KINAΨΥ
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΙΝΗΣΗ "ΠΡΟΤΑΣΗ" ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ
ΚΣΔΕΟ ΕΔΡΑ
"ΚΥΨΕΛΗ” ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΜΕΑ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΝΕΟ ΙΝΚΑ
“ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ”, ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΜΑΔΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΩΝ (Π.Ε.Α.)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ - ΠΕΣΠΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ
“ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ”, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΕΛΕΤΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΩ
ΠΝΟΗ ΕΛΠΙΔΑΣ
Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους
ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ Ν.
ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΕΡΠΑΤΩ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ "ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ" Ν.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ - ΦΙΛΩΝ -ΙΑΤΡΩΝ
"Κ.Ε.Φ.Ι.''
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ACTIONAID HELLAS
ALZHEIMER HELLAS
CIVIS PLUS MKO
79

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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CULTUREPOLIS
ECOCITY
EMFASIS FOUNDATION
GREENPEACE GREECE
ΗELMEPA
HOME START ΑΘΗΝΑΣ
KID & FAMILY - ΠΑΙΔΙ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
LIFELINE HELLAS
MAKE-A- WISH (KANE – MIA- EYXH ΕΛΛΑΔΟΣ )
MEDASSET Ελλάς
MONUMENTA- Αστική μη κερδ. εταιρεία για την προστασία της φυσικής
και αρχιτεκτονικής κληρονοομιάς Ελλάδας και Κύπρου
PR.A.K.S.I.S.
SciFY - "Επιστήμη Για Σένα" ΑΜΚΕ
WWF ΕΛΛΑΣ
YOUTHNET HELLAS
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