ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
 εθελοντισμός είναι η μη αμειβόμενη και

δίχως επαγγελματική εξέλιξη
δραστηριοποίηση των πολιτών που
αποβλέπει στην ευημερία του
συνανθρώπου, της κοινότητας και της
κοινωνίας γενικότερα.
 Ο εθελοντισμός δεν περιορίζεται μόνο στην
παροχή ανιδιοτελούς κοινωνικού έργου,
αλλά περισσότερο αφορά μια στάση ζωής με
ιδιαίτερες αξίες, όπως η φιλανθρωπία, η
αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη και η
κοινωνική συμμετοχή.
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Ο εθελοντισμός ωφελεί την κοινωνία και τον εθελοντή.
Η εργασία των εθελοντών είναι άμισθη.
Ο εθελοντισμός είναι πάντα θέμα επιλογής.
Ο εθελοντισμός προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα.
Ο εθελοντισμός σέβεται τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και τον πολιτισμό όλων των
ανθρώπων
Ο εθελοντισμός είναι ένα θεμιτός τρόπος με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να
συμμετέχουν στις δραστηριότητες της κοινωνίας τους.
Ο εθελοντισμός είναι ο μόνος τρόπος με το οποίο άτομα ή ομάδες μπορούν να
εκφράσουν ανθρώπινες, περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανάγκες.
Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που επιτυγχάνεται μόνο σε μη κερδοσκοπικό
πλαίσιο.
Ο εθελοντισμός δεν είναι υποκατάστατο της αμειβόμενης εργασίας.
Οι εθελοντές δεν αντικαθιστούν τους αμειβόμενους εργαζόμενους και δεν αποτελούν
απειλή για την εργασιακή ασφάλεια αυτών.
Πηγή: Εγχειρίδιο Εθελοντισμού "Μάθε, Δες, Δράσε" της Γενικής Γραμματείας Νέας
Γενιάς
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Ο επίσημος εθελοντισμός αφορά την προσφορά, για
παράδειγμα, προς μία μη κυβερνητική οργάνωση ή ένα
ίδρυμα, δράση ή πρόγραμμα
πραγματοποιείται
προς όφελος της κοινότητας και του εθελοντή
με την ελεύθερη βούληση του ίδιου του εθελοντή και
χωρίς καταναγκασμό
χωρίς οικονομική αμοιβή
μόνο σε θέσεις που προορίζονται για εθελοντές.

 Ο ανεπίσημος εθελοντισμός αφορά την προσφορά σε

περισσότερο προσωπικό επίπεδο, βοηθώντας για
παράδειγμα κάποιον ηλικιωμένο στο δρόμο.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ
 είναι ο πολίτης εκείνος που προσφέρει ανιδιοτελώς τον

ελεύθερο χρόνο του ή τη γνώση του και άλλα μέσα που
διαθέτει, για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων,
χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα
Βασικά του κίνητρα:
η αγάπη προς το συνάνθρωπο
και η αγωνία και το έμπρακτο ενδιαφέρον του για την
υγεία και ευημερία του περιβάλλοντος του(φυσικό
ανθρώπινο και κοινωνικό)

