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

πύροσ Ψύχασ 
 
ΔΕΚΑ ΒΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 
 

 
1. υνειδητοποίηςη αναγκαιότητασ ςυμμετοχήσ των εθελοντών.  
 
 Προςφϋρουν  υπηρεςύεσ που ςυνδϋονται μόνο με τον ρόλο των εθελοντών.  
 Υϋρνουν ειδικότητεσ και γνώςεισ που λεύπουν. 
 υνδϋουν το πρόγραμμα με την κοινωνύα. 
  

 
 
ε αυτό το ςτάδιο θα πρέπει να γίνει η διερεύνηςη τησ ςτάςησ των 
εργαζομένων ςτο θέμα και ςτην ένταξη εθελοντών:  

 
 Ποιοι εύναι οι φόβοι του αμειβόμενου προςωπικού για τουσ εθελοντϋσ;  
 Εύναι ξεκϊθαροι οι εργαςιακού ρόλοι;  
 Ποιεσ εργαςύεσ δεν θα πρϋπει να ανατύθενται ςε εθελοντϋσ; 
 Φρειϊζεται κϊποια ειδικό εκπαύδευςη; 
 Ο χρόνοσ που θα διατεθεύ ςτη ςυνεργαςύα αυτό με το προςωπικό, αξύζει και θα   
        ορύςει την επιτυχύα ό όχι του εγχειρόματοσ 
 ΔΕΝ εύναι εφικτό το ςτόςιμο προγρϊμματοσ εθελοντών ΦΩΡΙ το προςωπικό 
       που εμπλϋκεται ςτον τομϋα ό προςφϋρει ςχετικϋσ υπηρεςύεσ. 
 Φρειϊζεται μύα πολιτικό απόφαςη για την μη απαςχόληςη εθελοντών ςε θϋςεισ  
       εργαςύασ. Οι εθελοντϋσ δεν εύναι μη αμειβόμενο προςωπικό. 

 
 
2. Προςδιοριςμόσ αναγκών και ςχεδιαςμόσ προγράμματοσ 
 
 Πώσ οι εθελοντϋσ μπορούν να βοηθόςουν ςτην υλοπούηςη των ςτόχων μασ. 
 χϋςη κόςτουσ – ωφϋλειασ από τη ςυμμετοχό εθελοντών.  
 Ανϊγκεσ τησ ομϊδασ-ςτόχοσ  ό του προγρϊμματοσ ό του φορϋα 
 Αναςχεδιαςμόσ του προγρϊμματοσ ώςτε να ςυμμετϋχουν και εθελοντϋσ. 
 Επύλυςη θεμϊτων του προςωπικού (εργαςιακού και εθελοντικού ρόλοι, μη      

αντικατϊςταςη εργαζόμενων από εθελοντϋσ κλπ.) 
 Διαμόρφωςη πολιτικόσ για τα διαφορετικϊ εύδη εθελοντών.  
 
3. Περιγραφή θέςεων εργαςίασ 
 
Με βϊςη την περιγραφό θϋςεων εργαςύασ (των εργαζομϋνων) ορύζουμε τισ ανϊγκεσ 
που μπορούν να καλύψουν οι εθελοντϋσ και διαμορφώνουμε την περιγραφό των 
θϋςεων εργαςύασ των εθελοντών.  
 
 κοπόσ, ρόλοσ και μη ρόλοσ  
 Προτεινόμενα καθόκοντα 
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 Φώροσ απαςχόληςησ- Ευθύνη που αναλαμβϊνει 
 Απαιτούμενα προςόντα και ειδικϊ χαρακτηριςτικϊ 
 Επιθυμητόσ αριθμόσ  
 Ελϊχιςτοσ - και μϋγιςτοσ - χρόνοσ ςυμμετοχόσ 
 Παροχϋσ προσ τον εθελοντό 
  
  
 
Η περιγραφό θϋςεων εργαςύασ θα πρϋπει να μπορεύ να αναπροςαρμόζεται με βϊςη 
την πραγματικότητα. Σο Πρόγραμμα χρειϊζεται ευελιξύα για να ςυνδϋει ανϊγκεσ και 
δυνατότητεσ/ικανότητεσ.  
 
4. Γραμματειακή υποςτήριξη  
 
 Αύτηςη εθελοντό 
 Μητρώο εθελοντών 
 Αρχεύο για κϊθε εθελοντό 
 Αξιοπούηςη Διαδικτύου για την ενημϋρωςη των εθελοντών 
 Οριςμόσ προςώπων επικοινωνύασ/υπευθύνων 
 Ώρεσ τηλεφωνικόσ επικοινωνύασ ό ςυναντόςεων 
 Εγχειρύδιο εθελοντό, δικαιώματα και υποχρεώςεισ 
  
  

 
5. Προςέλκυςη εθελοντών 
 
 Μϋςω του Σύπου/ΜΜΕ 
 Με φυλλϊδια, αφύςεσ  
 Επικοινωνύα με ειδικό κοινό (με βϊςη τα ειδικϊ επιθυμητϊ προςόντα των  
       εθελοντών και τουσ χώρουσ που μπορούμε να τουσ  αναζητόςουμε). 
 Μϋςα από προςωπικϋσ επαφϋσ: «Μου το ζότηςαν!» 
 Μϋςω ιςτοςελύδασ 
 Μϋςα από τα Μϋςα Κοινωνικόσ Δικτύωςησ  
 ε κϊποια εκδόλωςό μασ 
 Μϋςω ενόσ μϋλουσ μασ ό ενόσ ϊλλου εθελοντό 
  
  

 
6. Επιλογή εθελοντών 
 

 Πϊντοτε με ατομικό ςυνϋντευξη και προςωπικό επαφό 
 Όχι με ομαδικό ραντεβού ό μϋςω Διαδικτύου 
 Ανοιχτϋσ ερωτόςεισ και χρόνοσ για να μιλόςει ο ενδιαφερόμενοσ 
 Όχι περιςςότεροι από δύο ςύμβουλοι ςτη ςυνϋντευξη. υνύςταται να εύναι ο  

υπεύθυνοσ των εθελοντών, αν υπϊρχει τϋτοια ανϊθεςη.  
 κοπόσ η διερεύνηςη ικανοτότων, κινότρων, ενδιαφερόντων και  
        χαρακτηριςτικών τησ προςωπικότητασ (ωριμότητα, όρια, ςυνϋπεια...) που   
        ταιριϊζουν με το πρόγραμμϊ μασ ό τισ ανϊγκεσ τησ ομϊδασ-ςτόχοσ 
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 Διϊρκεια 20 με 30 λεπτϊ 
 Δεν δεχόμαςτε κϊποιον που εύναι ακατϊλληλοσ 
 Τπϊρχουν αποδεκτού τρόποι απόρριψησ – εναλλακτικϋσ προτϊςεισ. 
  
  

7. Εκπαίδευςη 
 

 Εκπαύδευςη μϋςα από ςεμινϊριο και όχι μόνο ενημϋρωςη 
 Πριν την ανϊληψη ϋργου 
 +On the job training αλλϊ όχι μόνο αυτό 
 εμινϊρια επιμόρφωςησ  
 Ειδικό εκπαύδευςη – Βελτύωςη ικανοτότων (επικοινωνιακών και ϊλλων) 
 Εκπαύδευςη και μϋςα από την υποςτόριξη 
 Ο υπεύθυνοσ εθελοντών εύναι και υπεύθυνοσ για την εκπαύδευςη 
  
 

8. Εποπτεία- Τποςτήριξη 
 

 Η εποπτεύα εύναι υποςτόριξη και όχι ϋλεγχοσ 
 ε τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα και εκτϊκτωσ όπου χρειαςτεύ 
 Με προςωπικό επικοινωνύα εθελοντό – υπευθύνου ό 
 ε ομϊδεσ όπου ςυμμετϋχουν όλοι οι εθελοντϋσ και μοιρϊζονται παρόμοιεσ 
       εμπειρύεσ, ςυζητούν τισ δυςκολύεσ τουσ και θϋτουν θϋματα 
 Μπορεύ να εύναι διοικητικό, τεχνικό/επιςτημονικό, ψυχολογικό ό μεικτό 
 Δεν ϋχει ενημερωτικό ό οργανωτικό χαρακτόρα, δεν εύναι ραντεβού για τα 
        τρϋχοντα 

 
 
9. Επιβράβευςη εθελοντών 
 

 υνδϋεται με την ικανοπούηςη των αναγκών και των κινότρων του εθελοντό 
        αλλϊ και την αποτελεςματικότητα – εκπλόρωςη ςτόχων 
 Ηθικό επιβρϊβευςη 
 Γνώςη και εμπειρύα 
 Ετόςια εκδόλωςη και ϊλλεσ αφορμϋσ επιβρϊβευςησ 
 υμπεριφορϊ του υπευθύνου και του αμειβόμενου προςωπικού 
 Προςωπικό επαφό- καλϋσ ςχϋςεισ 

 
 
10. Αξιολόγηςη – ςυνέχεια 
 

 ε τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα ό ανϊ δρϊςη 
 υνεχόσ επαναςχεδιαςμόσ και βελτύωςη του προγρϊμματοσ 
 Σι κϋρδιςε ο Υορϋασ και το πρόγραμμα; Σι κϋρδιςαν οι εθελοντϋσ; 
 Σι κϋρδιςαν οι εξυπηρετούμενοι; Τπόρξε αποτϋλεςμα; 
 Ποια εύναι τα μετρόςιμα αποτελϋςματα και ποια τα ποιοτικϊ; Ποια εύναι πιο  
       ςημαντικϊ; 
 Θα ςυνεχιςτεύ το πρόγραμμϊ μασ; 


