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Διαχείριςη του ανθρώπινου δυναμικού και των εθελοντών ςτισ ΜΚΟ 
Στο πλαίςιο  του Σεμιναρίου  «ΜΚΟ: Οργάνωςη, ςυμμετοχικότητα, παρέμβαςη» 

Σπύρος Ψύχας 

 

 

Σι είναι εθελονηιζμός 

– Σι είναι εθελονηική εργαζία 

 

Εθελονηική εργαζία είναι: 

 
Η νξγαλσκέλε πξνζθνξά ππεξεζηώλ πξνο ην θνηλσληθό ζύλνιν 

ρσξίο ρξεκαηηθή ακνηβή θαη ζην πιαίζην κε θεξδνζθνπηθώλ θνξέσλ. 

 
Μπορεί να αθορά: 

 
 Σηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο – ζηελ πξνζηαζία 

απεηινύκελσλ εηδώλ 
 

 Σηελ θνηλσληθή πξόλνηα θαη ζηελ ππνζηήξημε εππαζώλ 
νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνύ 

 
 Σηελ εθπαίδεπζε 

 
 Σηνλ πνιηηηζκό – ζηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο 
 

 Σηελ πνιηηηθή πξνζηαζία 

 
 Σηελ εκπέδσζε ηεο εηξήλεο 

 
 Σηελ πξνζηαζία ησλ αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ 

 
  Σηηο αλζξσπηζηηθέο παξεκβάζεηο ζε πεξίνδν θξίζεο 

 
 Σηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα – θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο 

 
θαζώο θαη άιιεο δξάζεηο θνηλσθεινύο θαη κε θεξδνζθνπηθνύ 

ραξαθηήξα 
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Σι δεν είναι εθελονηιζμός 
 
 

 Η απιήξσηε εξγαζία (ζην πιαίζην επαγγεικαηηθώλ ξόισλ θαη 

όηαλ ππάξρεη ππνθαηάζηαζε εξγαδνκέλσλ) 
 

 Η θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία (όηαλ δειαδή, κηα ππεξεζία 
πξνζθέξεηαη αλαγθαζηηθά κε επηβνιή θαη όρη σο ειεύζεξε 

επηινγή) 
 

 Η εθκεηάιιεπζε ηεο δηάζεζεο γηα θνηλσληθή πξνζθνξά κε 
ζθνπό ην θέξδνο 

 
 Η ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηόηεηεο εκπνξηθνύ, δηαθεκηζηηθνύ θαη 

ελ γέλεη θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα ζην πιαίζην θνξέσλ πνπ 
δελ είλαη κε θεξδνζθνπηθνί 

 
 Οη δηάθνξεο κνξθέο πξαθηηθήο εμάζθεζεο γηα ιήςε 

πηπρίνπ/βεβαίωσης 

 Η ζπκκεηνρή ζε πνιηηηθά θόκκαηα θαη επαγγεικαηηθά αζιεηηθά 

ζσκαηεία 
 

 Η εζεινύζηα ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ απνηεινύλ  
ρόκπη θαη αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ην πξνζσπηθό καο όθεινο – 

ελδηαθέξνληα 
 

Ο εζεινληηζκόο επίζεο δηαθνξνπνηείηαη από: 
 

- Τελ νηθνλνκηθή ζπλδξνκή γηα ηελ πινπνίεζε ελόο ζθνπνύ 
 

- Τε θηιαλζξσπία κε ηελ έλλνηα ηεο παξνρήο επθαηξηαθήο πιηθήο 

βνήζεηαο ζην πιαίζην κηαο αληζόηηκεο ζρέζεο ηνπ βνεζνύ- 
βνεζνύκελνπ 
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Διαθορές εθελονηικής – αμειβόμενης 

εργαζίας 
 
 

 Δηαθνξεηηθνί ξόινη θαη αληηθείκελα εζεινληώλ θαη 
εξγαδνκέλσλ ζην πιαίζην ελόο πξνγξάκκαηνο 

 
 Δηαθνξνπνίεζε ζηηο πξνζδνθίεο θαη ηα αλακελόκελα 

απνηειέζκαηα από ηελ εκπινθή ζην θάζε είδνο εξγαζίαο 

 
 Δηαθνξνπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο επζύλεο από ηελ επζύλε 

ησλ εζεινληώλ 
 

Σεκεηώλεηαη όηη ζην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνύ ελόο πξνγξάκκαηνο 
ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνθαζνξηζηεί εμ αξρήο νη δηαθνξεηηθνί ξόινη 

εζεινληώλ – εξγαδνκέλσλ θαζώο θαη ηα όξηα ηεο εζεινληηθήο 
εξγαζίαο, ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλεξγαζία θαη λα απνθεπρζνύλ 

νη ζπγθξνύζεηο (από επηθάιπςε ξόισλ, αζαθή όξηα θαη κε επαξθή 
πεξηγξαθή ησλ θαζεθόλησλ εζεινληώλ θαη εξγαδνκέλσλ) 
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Υαρακηηριζηικά ηοσ εθελονηιζμού 
 

 Σηνλ εζεινληηζκό ζήκεξα νη εζεινληηθέο ππεξεζίεο ζα πξέπεη 
λα πξνζθέξνληαη: 

 
- Μέζα από έλα νξγαλσκέλν πιαίζην 

 
- Με ζηαζεξόηεηα θαη ζπλέπεηα 

 
- Με εθπαίδεπζε ησλ εζεινληώλ 

 
- Σε ζπλεξγαζία κε επαγγεικαηίεο / ακεηβόκελν πξνζσπηθό 

 

- Σε ηξίηνπο (θαη όρη ζε άηνκα ηνπ άκεζνπ ζπγγεληθνύ ή θηιηθνύ 
πεξηβάιινληνο)  

 
- Γηα γεληθόηεξν θνηλσληθό όθεινο   

 
 Σηνλ εζεινληηζκό ν εζεινληήο θαηαζέηεη πξνζσπηθό ρξόλν θαη 

πξνζθέξεη ππεξεζίεο ν ίδηνο, ειεύζεξα θαη ζπλεηδεηά, κε 
δέζκεπζε θαη ζπλέπεηα. 

 
 Η ζπκκεηνρή ησλ εζεινληώλ έρεη δπλακηθό θαη όρη 

δηεθπεξαησηηθό ραξαθηήξα: νη εζεινληέο θαινύληαη λα 
αμηνπνηήζνπλ ηηο πξνζσπηθέο – επαγγεικαηηθέο δεμηόηεηεο, 

γλώζεηο, εκπεηξίεο θαη ηε θαληαζία ηνπο, λα θαηαζέζνπλ 
πξνηάζεηο θαη γεληθά λα ζπκβάινπλ ζε όια ηα ζηάδηα 

πινπνίεζεο κηαο δξάζεο (ζρεδηαζκόο, πξνεηνηκαζία, 

πινπνίεζε, αμηνιόγεζε, ζπλέρεηα). 
 

 Ο εζεινληήο δελ αληηκεησπίδεηαη σο απιήξσηνο  εξγαδόκελνο 
αιιά σο έλα κέξνο ηεο θνηλσλίαο πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη κε 

πνιινύο δηαθνξεηηθνύο θαη ηδηαίηεξνπο ηξόπνπο ζηε  δξάζε. 
 

 Σηνλ εζεινληηζκό έρνπκε παξαγσγή θνηλσληθνύ έξγνπ πνπ ζα 
πξέπεη λα είλαη νξαηό θαη λα κπνξεί λα αμηνινγεζεί. Ωζηόζν 

θξνληίδνπκε πάληα λα ηθαλνπνηνύληαη νη αλάγθεο πξνζσπηθήο 
αλάπηπμεο ηνπ εζεινληή θαζώο θαη ηα θίλεηξα πνπ ηνλ 

νδήγεζαλ λα πξνζθέξεη ην ρξόλν ηνπ. 
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Κοινωνικές, πολιηιζηικές, πολιηικές και 

οικονομικές προεκηάζεις ηοσ εθελονηιζμού 
  
 

Ο εζεινληηζκόο ζήκεξα είλαη: 
 

 Δηαδηθαζία απειεπζέξσζεο ηεο αλζξώπηλεο δεκηνπξγηθόηεηαο 
θαη επηθνηλσλίαο 

 
 Δηαδηθαζία δηεύξπλζεο ηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο 

 
 Έλαο ελεξγόο ηξόπνο θνηλσληθήο θαη θνηλνηηθήο αλάπηπμεο 

 
 Έθθξαζε αιιειεγγύεο θαη εθπαίδεπζεο ζε κηα θνπιηνύξα 

αιιειεγγύεο 

 
 Τξόπνο παξέκβαζεο ηνπ Ελεξγνύ Πνιίηε (θαη όρη κόλν 

πξνζθνξά ππεξεζηώλ) 
 

 Δηαδηθαζία αλάδεημεο ησλ θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ θαη 
επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνύ 

 
 Τξόπνο άζθεζεο πίεζεο γηα επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη 

επνκέλσο έλαο ελαιιαθηηθόο ηξόπνο άζθεζεο πνιηηηθήο 
 

 Άζθεζε ελόο βαζηθνύ δεκνθξαηηθνύ δηθαηώκαηνο ηνπ πνιίηε 
(συμμετέχω και πποσπαθώ να αλλάξω τα ππάγματα) 

 
 Μέζα από ηελ αλάδεημε αλαγθώλ δεκηνπξγεί λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο θαη  ζπκβάιεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

 
 Γηα ηνπο λένπο απνηειεί έλαλ ηξόπν θνηλσληθνπνίεζεο θαη 

θνηλσληθήο έληαμεο. 
 

 
ΠΤΡΟ ΦΤΥΑ 

 
Έγγραθο εργαζίας  
 


