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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλά ηε ζηειέρσζε κε εζεινληέο, ησλ κε θπβεξλεηηθψλ 

νξγαλψζεσλ δηα βίνπ εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε. Καηαγξάθνληαο ηηο 

παξνχζεο ζπλζήθεο, αιιά θαη ηηο αλάγθεο ησλ θνξέσλ απηψλ ζε εζεινληηθφ δπλακηθφ, 

δχλαηαη λα δεκηνπξγεζνχλ νη βάζεηο γηα αλεχξεζε, νξγαλσκέλε εθπαίδεπζε, ρξεζηκνπν-

ίεζε, επηβξάβεπζε θαη επνηθνδνκεηηθφηεξε αμηνιφγεζε ησλ εζεινληψλ. Απψηεξνο ζθν-

πφο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη ε βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο νξγαληζ-

κνχο πξνο ηα άηνκα, ε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ επθαηξηψλ ζπκκεηνρήο ησλ αηφκσλ κε 

λνεηηθή πζηέξεζε θαη ε δηεπθφιπλζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο έληαμεο.  

  Οη θνξείο πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο νη νπνίεο απεπζχ-

λνληαη ζε άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε ζε φιε ηελ Διιάδα. Σα ζηνηρεία ηνπο αλαδεηήζε-

θαλ απφ δηάθνξα κεηξψα φπσο γηα παξάδεηγκα απηφ ηνπ «Έξγνπ  Πνιηηψλ» θαη ηνπ Τ-

πνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Ο ηειηθφο αξηζκφο ησλ νξγαλψζεσλ 

ζηνπο νπνίνπο απεζηάιεζαλ εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ εβδνκήληα ηέζζεξηο (74) θαη απηνί 

πνπ απήληεζαλ έγθαηξα ζαξάληα δχν (42).  

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηη-

θψλ ησλ κε θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ, δεκηνπξγήζεθε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Αμην-

ινγνχζε δέθα ηνκείο ηνπ εζεινληηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ ζρεηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη θα-

ηέγξαθε ηηο  αλάγθεο, ηελ νξγάλσζε θαη ηα κειινληηθά ηνπο ζρέδηα.  

 Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο δείρλνπλ έλα ζπλνιηθφ ελδηαθέξνλ ησλ 

ππφ έξεπλα νξγαλψζεσλ γηα ζηειέρσζε κε εζεινληέο θαη πίζηε πσο ην εζεινληηθφ θίλε-

κα κπνξεί λα πξνζθέξεη ηφζν ζηελ αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ φζν 

θαη ζην ήζνο ηνπ. Πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 90% ησλ νξγαληζκψλ δηαζέηεη εζεινληέο, ν 
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αξηζκφο απηφο φκσο είλαη ηδηαίηεξα κηθξφο. Οη γπλαίθεο εζειφληξηεο ππεξηεξνχλ ζπλ-

ηξηπηηθά έλαληη ησλ αλδξψλ, ν κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ εζεινληψλ είλαη θνληά ζηα 50 έηε 

θαη ν ρξφλνο πξνζθνξάο ηνπο πεξίπνπ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα. Παξαηεξείηαη απνθπγή 

απφ κέξνπο ησλ νξγαληζκψλ ζην λα εκπιέμνπλ ηνπο εζεινληέο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ, ηείλνπλ λα απνθαζίδνπλ θπξίσο εθείλνη γηα ην είδνο ηεο εζεινληηθήο εξγα-

ζίαο θαη δελ έρνπλ ζχζηεκα ζηξαηνιφγεζεο, θαηαγξαθήο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ εζεινληη-

θνχ έξγνπ. 

 Οξγαλσηηθά, νη θνξείο ζην πιείζηνλ ηνπο δελ έρνπλ ππεχζπλν εζεινληψλ (έκκηζ-

ζν πξνζσπηθφ), δελ έρνπλ αλαπηχμεη ζε κεγάιν πνζνζηφ πνιηηηθή εζεινληηζκνχ, δε πε-

ξηιακβάλνπλ ην ηκήκα ησλ εζεινληψλ ζην νξγαλφγξακκα ή ηνλ πξνυπνινγηζκφ, δελ δη-

αζέηνπλ εγρεηξίδην εζεινληή, δελ ππνγξάθνπλ θάπνην είδνο ζπκβνιαίνπ εζεινληηθήο εξ-

γαζίαο θαη δελ έρνπλ ζαθή πεξηγξαθή ησλ θαζεθφλησλ ηνπ εζεινληή. Δθπαηδεπηηθά, έλα 

κεγάιν κέξνο ησλ θνξέσλ πνπ εξσηήζεθαλ δελ έρνπλ θάπνην ηδηαίηεξν πξφγξακκα εθ-

παίδεπζεο ή  θάπνην κέληνξα. 

 εκαληηθά επξήκαηα ππάξρνπλ θαη σο πξνο ην είδνο ησλ εξγαζηψλ πνπ θαινχλ-

ηαη λα ζπκκεηέρνπλ νη εζεινληέο. Οη απαηηήζεηο βξίζθνληαη ηφζν γηα ην παξφλ φζν θαη 

γηα ην κέιινλ ζε βνεζεηηθέο εξγαζίεο. πλήζσο δελ ππάξρεη ζρέδην αλεχξεζεο θαη ζηξα-

ηνιφγεζεο ησλ εζεινληψλ, νχηε νξγαλσκέλν πξφγξακκα δηαηήξεζεο θαη επηβξάβεπζεο. 

Παξφιν πνπ ε δηεζλήο εκπεηξία δείρλεη φηη ηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε κπνξνχλ λα 

είλαη ηα ίδηα εζεινληέο, ειάρηζηνη είλαη νη θνξείο νη νπνίνη έρνπλ αλαπηχμεη παξφκνηεο 

δξάζεηο. Σέινο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ην κέιινλ ηνπ εζεινληηζκνχ ζηηο ελ ιφγσ 

νξγαλψζεηο ην φηη δελ πηζηεχνπλ πσο κεγάιεο εθδειψζεηο – δηνξγαλψζεηο κπνξνχλ κέζσ 
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ηεο επαηζζεηνπνίεζεο λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ γηα άηνκα κε 

λνεηηθή πζηέξεζε. 
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ABSTRACT 

This study, explores volunteerism in non-governmental organizations of lifelong 

learning, who work with people with learning disability. Through recording the present 

conditions, but also the needs of these organizations in volunteers, it will be possible to 

create the bases for the finding, organized education, use, reward and constructive as-

sessment of the volunteers. The ultimate aim of this research is to improve the services 

given from the organizations to the people, to create more chances of participation for 

people with learning disability and facilitate their social inclusion.  

The legal entities that participated in this research were non-governmental organi-

zations from numerous areas of Greece, which target at people with learning disability. 

Their contact details were searched within different records, such as the one of the “Citi-

zens‟ Work” and of the Greek Ministry of Health. The final number of the organizations 

to whom the questionnaires were sent, were seventy four and those who replied within 

the given time schedule were forty two. 

The questionnaire that was used for recording the characteristics of the non-

governmental organizations was created for the specific research. It assessed ten areas of 

the volunteering programmes of the investigated bodies and reported their needs, the or-

ganizing and their future plans.  

The results of this study revealed an overall interest of the organizations, concern-

ing volunteerism and a belief that volunteers can advance the development of the organi-

zations‟ ethos. More than 90% of the organizations occupy volunteers, but the total num-

ber of volunteers is quite small. Women volunteers predominate, their average age is 

around 50 and the time they can offer voluntarily is once a week. It appears that the or-
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ganizations are reluctant in implicating the volunteers in the decision making processes. 

Furthermore, they do not give the volunteers the opportunity to choose their area of in-

volvement; the organizations do not have a system of recruitment, record keeping and 

assessment of the voluntary work. 

On organizational level, most of the bodies do not employ a person (paid stuff) re-

sponsible for the volunteers, they do not have developed a volunteering policy, they do 

not include the volunteering department into their budget or daily schedule, they do not 

have a volunteer‟s manual, they do not sign any type of voluntary work contract and they 

do not have established and clear descriptions of a volunteer‟s duties. On educational lev-

el, a large part of the organizations did not have a specific educational programme or 

some mentor assigned to the volunteers.  

 Important finding also refer to the type of occupation, the volunteers are asked to 

engage in; the present as well as the future demands are for auxiliary works. Usually 

there is no organized plan of finding and recruiting volunteers, neither maintaining nor 

rewarding them. Even though, national experience has showed that people with learning 

disabilities can themselves be volunteers, very few organizations have developed such 

activities. Finally, it is of major importance for the future of volunteerism that the people 

responsible for filling the questionnaire do not believe that big and important events such 

as the Olympic Games etc. can contribute to the development of voluntarism for people 

with learning disabilities.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ παξνχζα κειέηε θηινδνμεί λα δηεξεπλήζεη πηπρέο ηνπ εζεινληηζκνχ ζε κε θπ-

βεξλεηηθέο νξγαλψζεηο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε αλαπεξία (ΑκεΑ) θαη ζπγθεθ-

ξηκέλα αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε. 

Οη νξγαλψζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ηνπ κε ηππηθνχ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, 

δηέπνληαη ζπλήζσο απφ ζπγθεθξηκέλν λνκνζεηηθφ πιαίζην (1111/72) ή παξφκνηα λνκνζε-

ηήκαηα θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο, εζηηαζκέλεο ζηελ εθπαίδεπζε ε-

λειίθσλ ξφισλ, βαζηθψλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, απηνλνκίαο, ππνζηήξημεο ζηελ απαζ-

ρφιεζε  θιπ. 

Οη παξνχζεο ζπλζήθεο αμηνπνίεζεο ηνπ εζεινληηθνχ θηλήκαηνο αιιά θαη αλάγθεο 

γηα εζεινληηθφ δπλακηθφ δηεξεπλήζεθαλ ζε 74  πεξίπνπ θνξείο εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε 

λνεηηθή πζηέξεζε, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο.  

Παξφιν πνπ δελ ππάξρεη ζαθήο θαηαγξαθή ησλ κε-θπβεξλεηηθψλ απηψλ νξγα-

λψζεσλ, επηρεηξήζεθε λα πξνζεγγηζηεί ην ζχλνιν ηνπο. Οη νξγαλψζεηο θιήζεθαλ  κέζσ 

δηεπζπληηθνχ, δηνηθεηηθνχ ή επηζηεκνληθνχ ζηειέρνπο, λα ζπκπιεξψζνπλ ην ζρεηηθφ ε-

ξεπλεηηθφ εξγαιείν (εξσηεκαηνιφγην), κε ζθνπφ λα πεξηγξάςνπλ ην ππάξρνλ θαζεζηψο 

θαη ηηο ζπλζήθεο αμηνπνίεζεο εζεινληψλ, θαζψο θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο κειινληηθέο 

αλάγθεο ηνπο ζε εζεινληηθφ δπλακηθφ (πξνζφληα, αληηθείκελν θιπ). 

Ζ κειέηε μεθίλεζε ην Ννέκβξην ηνπ 2009 κε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαη δηε-

ξεχλεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν θαη νινθιεξψζεθε  

ηνλ Μάην ηνπ 2010 κε ηελ εμαγσγή θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 
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Παξαθάησ, πξνζεγγίδνληαη βηβιηνγξαθηθά νη βαζηθφηεξεο έλλνηεο θαη ηνκείο ηνπ 

ζέκαηνο ηεο εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα νξηνζεηεζεί ην ηνπίν κέζα ζην νπνίν ζα θηλεζεί ε 

κειέηε. Αξρηθά πξνζεγγίδνληαη ζέκαηα φπσο ν εζεινληηζκφο (νξηζκφο, ζεκαζία, πνιηηη-

θέο), νη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο (ΜΚΟ) θαη ε εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέ-

ξεζε. Δλ ζπλερεία, γίλεηαη αλαθνξά ζε έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηε παξνχζα κειέηε, πνπ έ-

ρνπλ δηεμαρζεί ηφζν ζηελ  Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ.  

ηφρνη ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηαπηζησζεί ε ησξηλή θαηάζηαζε ζηηο ΜΚΟ θαη λα 

εληνπηζηνχλ ε επηζπκία θαη νη αλάγθεο ησλ θνξέσλ γηα εζεινληέο. Γειαδή θαηά ηε δηάξ-

θεηα ηεο έξεπλαο κειεηήζεθε ε χπαξμε ή φρη εζεινληηθνχ ηκήκαηνο, ν ηξφπνο νξγάλσ-

ζεο, νη κέζνδνη αλεχξεζεο, ζηξαηνιφγεζεο θαη δηαρείξηζεο εζεινληψλ, ε εθπαίδεπζε θαη 

ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ν αξηζκφο εζεινληψλ πνπ ήδε δξαζηεξηνπνηνχληαη, ν βαζκφο εκ-

πινθήο ηνπο, ε πξνβιεκαηηθή θαη ε πνιηηηθή ησλ νξγαλψζεσλ. Δπίζεο δηεξεπλήζεθαλ 

ηνκείο φπσο, απαηηνχκελνο αξηζκφο εζεινληψλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ν ρξφλνο θαη ε 

ζπρλφηεηα εκπινθήο ηνπο θιπ. 

 

1.1  Εθελονηιζμόρ, ιζηοπία και σαπακηηπιζηικά 

Ο εζεινληηζκφο απνηειεί ηα ηειεπηαία ρξφληα έλα απφ ηα πιένλ ζπδεηεκέλα ζέ-

καηα ηεο θνηλσληθήο καο δσήο. Δίλαη αλαξίζκεηεο νη αλαθνξέο, νη απνθάζεηο, ηα πξνγ-

ξάκκαηα, νη θηινζνθηθέο θαη θνηλσληνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ ζέκαηνο απηνχ. Υαξαθ-

ηεξηζηηθφ είλαη φηη ηε ηειεπηαία δεθαεηία, δχν απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο δηεζλείο νξγαληζ-

κνχο, ν Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε, φξηζαλ ην 2001 θαη ην 

2011 αληίζηνηρα, σο παγθφζκην θαη Δπξσπατθφ έηνο εζεινληηζκνχ (απφ ηηο επίζεκεο ηζ-

ηνζειίδεο ηνπο). Δπηπιένλ νη ίδηνη, αιιά θαη νκνεηδείο θνξείο (πρ  πκβνχιην ηεο Δπξψ-
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πεο), ζέηνπλ θαη‟ επαλάιεςε ηνλ εζεινληηζκφ ζηηο εηήζηεο ή πάγηεο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο 

ηνλίδνληαο ηελ ζεκαζία ηνπ εζεινληηθνχ θηλήκαηνο ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή α-

λάπηπμε.  

Πξνθχπηεη εδψ, κηα ζεηξά εξσηεκάησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα, ν ιφγνο πνπ ζηελ 

επνρή καο παξαηεξείηαη ηφζν έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ εζεινληηζκφ, πνηνο ν ξφινο ηε-

ιηθά θαη ε αμία ηνπ εζεινληηζκνχ ζηε θνηλσληθή αλάπηπμε, πνηά ηα φξηα ηνπ εζεινληηζ-

κνχ θιπ.  

Σα εξσηήκαηα απηά είλαη αδχλαην λα απαληεζνχλ αβίαζηα. Κπξίσο επεηδή φπσο 

αλαθέξεη θαη ε Εαβηηζάλνπ (2000, ζ.13), ε έλλνηα ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο εζεινληηθήο 

πξνζθνξάο, δελ έρεη δηαρξνληθά ην ίδην πεξηερφκελν, ζεκαζία θαη απήρεζε. Σα ηειεπηα-

ία ρξφληα ν εζεινληηζκφο δελ ζπλδέεηαη, φπσο ζπλέβαηλε ζην παξειζφλ, απνθιεηζηηθά κε 

ηελ αλζξσπηζηηθή δξάζε, αιιά αληηζέησο πξνβάιεη κέζα (θαη) απφ νξγαλσκέλεο δξάζεηο 

νκάδσλ θαη νξγαληζκψλ, σο κέζν έθθξαζεο ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο θαη ηεο ελεξγήο 

δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ.  

Σν εζεινληηθφ θίλεκα, φπσο αλαθέξεη θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην (2007), 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αλεμάξηεηα σο «ηξίηνο πφινο» ή ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θξαηηθφ 

θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. Ο εζεινληηζ-

κφο απνηειεί έθθξαζε ηεο ζπκκεηνρηθήο θαη αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο, εληζρχνλ-

ηαο ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζηα θνηλά. Ήδε απφ ηελ επνρή ηνπ Πεξηθιή ζηελ 

Αξραία Αζήλα ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα ηελ εθνχζηα θαη ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ 

θαη κε θάζε επθαηξία εμαίξεηαη ε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο απηήο γηα ην ζπλνιηθφ θαιφ 

(Θνπθπδίδεο Β‟ 60, 2-3). 
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Παξφιν πνπ φπσο πξναλαθέξεηαη, ε έλλνηα ηνπ εζεινληηζκνχ είλαη κεηαβαιιφ-

κελε δηαρξνληθά θαη είλαη δχζθνιν λα νξηζηεί, νη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο (Γηαλλήο, 

2002; Απνζηνιίδεο & Παπαζππξφπνπινο, 2002; Εάλλεο, 2003 θ.ά.) ζπκθσλνχλ ζην φηη 

ν εζεινληηζκφο είλαη κηα ηδέα ζπλπθαζκέλε κε ηελ έκπξαθηε αιιειεγγχε, ηα νξάκαηα 

γηα πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή βειηίσζε. Ο ζχγρξνλνο εζεινληήο κπνξεί λα  δξαζηεξην-

πνηείηαη  πξνζσπηθά ή κέζα απφ νκάδα (θνξέα, ζχιινγν, ίδξπκα, άηππε νκάδα  θιπ), ε 

δξάζε ηνπ ζπλδέεηαη κε ηε θηιαλζξσπία θαη θπξίσο κε κηα κνξθή ελεξγεηηθήο θηιαλ-

ζξσπίαο πνπ ζηνρεχεη ζηε γεληθφηεξε θνηλσληθή βειηίσζε παξά ζηελ αηνκηθή θηιαλ-

ζξσπία – ειεεκνζχλε. 

Έλαο ξεαιηζηηθφο νξηζκφο ηεο εζεινληηθήο εξγαζίαο, βαζηζκέλνο ζηηο απφςεηο 

ησλ παξαπάλσ κειεηεηψλ, ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 Ζ εζεινληηθή εξγαζία δελ αλαιακβάλεηαη κε ζηφρν ην νηθνλνκηθφ φθεινο. Απν-

πζηάδεη δειαδή ε νηαδήπνηε ακνηβή πνπ απηφκαηα ζα ηελ θαηέηαζζε ζηελ ακεηβφκελε 

απαζρφιεζε. Ζ εζεινληηθή δξάζε ραξαθηεξίδεηαη απφ πξνζσπηθή αληδηνηέιεηα. 

 Λεηηνπξγεί πξνο φθεινο ηεο θνηλφηεηαο ή ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα. 

 Δζεινληηθή εξγαζία ζεκαίλεη ηαπηφρξνλα θαη ειεχζεξε βνχιεζε ηνπ εζεινληή. 

Παξφιν πνπ ε απφθαζε ηνπ λα είλαη θάπνηνο εζεινληήο κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ δηά-

θνξνπο παξάγνληεο, ε ηειηθή βνχιεζε ηνπ εζεινληή πξέπεη λα είλαη ειεχζεξε. 

 Ζ εζεινληηθή εξγαζία είλαη επεξγεηηθή γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Δδψ πξέπεη λα 

ηνληζηεί φηη ε κε ακεηβφκελε εξγαζία πνπ απεπζχλεηαη ζε κέιε ηεο νηθνγέλεηάο καο ή ζε 

κέιε θνηλσληθψλ δηθηχσλ πνπ ζπκκεηέρνπκε (πρ. θίινη) δελ απνηειεί εζεινληηθή εξγα-

ζία. Σν ζεκείν απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηε παξνχζα κειέηε, θαζψο φπσο ζα 
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δνχκε παξαθάησ νη θνξείο ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη, έρνπλ ηδξπζεί θαη νξγαλσζεί θα-

ηά ην πιείζηνλ απφ κέιε νηθνγελεηψλ ή θίισλ αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε. 

 Ζ εζεινληηθή εξγαζία κπνξεί λα παξέρεηαη κέζα απφ ηνλ ηδησηηθφ, θξαηηθφ ή θαη 

κε θξαηηθφ ηνκέα. Παξφιν φκσο πνπ φπσο  ε εζεινληηθή εξγαζία κπνξεί λα παξέρεηαη 

θαη κέζα απφ θξαηηθνχο θνξείο, ζπλήζσο ε εζεινληηθή δξάζε δε ηαπηίδεηαη κε ηε θξαηη-

θή νξγάλσζε θαη παξέκβαζε. Μνξθέο εζεινληηζκνχ απηνχ ηνπ ηχπνπ αλαπηχρζεθαλ 

ζηε ηέσο νβηεηηθή Έλσζε αιιά θαη ζε άιια θξάηε ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο ηελ ίδηα 

επνρή. πσο αλαθέξεηαη απφ ζρεηηθνχο κειεηεηέο (Kaufman, Mirsky θαη Avgar, 2003), 

ε αλάπηπμε ησλ εζεινληηθψλ δξάζεσλ ήηαλ ζπλδεδεκέλεο κε ηηο θξαηηθέο επηηαγέο, πνιη-

ηηθέο θαη πξνηεξαηφηεηεο. 

 

Ηζηνξηθά νη αξρέο ηνπ εζεινληηζκνχ απνδίδνληαη ζηε ζεσξία ηνπ ηδεαιηζκνχ πνπ 

δηαηχπσζαλ ν Πιάησλαο θαη ν Αξηζηνηέιεο, αιιά θαη ζηηο αξραίεο ακθηθηηνλίεο (Σδίξαο, 

2003; Απνζηνιίδεο, 2002, ζ.21). Οη αξρέο απηέο επεξέαζαλ ηελ θνηλσλία ηεο επνρήο θαη 

ηελ πξνέηξεςαλ ζε ελίζρπζε ησλ κεηνλεθηνπζψλ νκάδσλ, πεξίζαιςε αδπλάησλ, εξγνδφ-

ηεζε αλέξγσλ θαη ζπληαμηνδφηεζε αλαπήξσλ. Ο εζεινληηζκφο ζπλαληάηαη ζε θάζε επν-

ρή, άιινηε ππφ ηε ζθέπε ηεο εθθιεζίαο θαη ηνπ ρξηζηηαληζκνχ, άιινηε σο θηιαλζξσπηθή 

δξάζε, άιινηε σο ζπκκεηνρή ζε πνιέκνπο θιπ.  

Ζ ζχγρξνλε κνξθή ηνπ εζεινληηζκνχ δείρλεη λα γελλάηαη ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αη-

ψλα κε ηε γέλλεζε ή αλάπηπμε δηεζλψλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ, φπσο ν Δξπζξφο ηα-

πξφο θαη νη Πξφζθνπνη. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη φπσο αλαθέξεη θαη ν Σδίξαο (2003) 

έσο ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ 1912 δελ αλαθέξεηαη ε δξάζε ησλ εζεινληψλ ζηνπο 

αγψλεο, παξφιν πνπ απηή είλαη θαζνξηζηηθή, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηνπο πξψηνπο νιπκ-
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πηαθνχο αγψλεο ηεο Αζήλαο ην 1896, νη νπνίνη βαζίζηεθαλ ζηελ αληδηνηειή ζπκκεηνρή 

θαη  πξνζθνξά ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ θαη επεξγεηψλ. 

ηελ Διιάδα ιφγσ ησλ ηζηνξηθψλ, πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ πνπ ε-

πηθξάηεζαλ, ν εζεινληηζκφο άξγεζε λα βξεη ηε ζέζε πνπ ηνπ αμίδεη. Γηα πάξα πνιιά 

ρξφληα ζπλδέζεθε απνθιεηζηηθά κε ηε δξάζε ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ, ησλ Πξνζθφπσλ, 

ηνπ Λπθείνπ ησλ Διιελίδσλ θαη άιισλ κεγάισλ νξγαλψζεσλ. Μφιηο ηηο δχν ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο άξρηζε λα ζπδεηείηαη έληνλα ζε επξχηεξν πιαίζην. Ζ γεληθή αίζζεζε είλαη πσο 

ε δηνξγάλσζε ησλ Οιπκπηαθψλ θαη Παξανιπκπηαθψλ Αγψλσλ ην 2004, πξνθάιεζε έθ-

ξεμε ζηελ αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ ζηελ Διιάδα. Παξφιν πνπ  εζεινληηθφ θίλεκα  

δελ είρε αλάπηπμε θαη ζπλέρεηα  αλάινγε κε ηνπο αγψλεο ηνπ 2004, βξίζθεηαη ζπλερψο 

ζηελ επηθαηξφηεηα θπξίσο κε ηελ αλάδεημε δηαθφξσλ ζεκάησλ θαη ηνκέσλ εζεινληηθήο 

δξάζεο,  φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Σν αθξηβέο κέγεζνο ηνπ εζεινληηθνχ θηλήκαηνο ζηελ Διιάδα δελ είλαη γλσζηφ. 

Κάπνηνη κειεηεηέο κηινχλ γηα 3 έσο 6 ρηιηάδεο εζεινληηθέο νξγαλψζεηο (Εάλλεο, 2003, 

ζ.23) θαη άιινη ηηο αλεβάδνπλ ζηηο 30 ρηιηάδεο νξγψζεηο (κε βάζε αδεκνζίεπηε θαηα-

κέηξεζε ηνπ ππνπξγείνπ εμσηεξηθψλ). Οη δηαθνξέο απηέο νθείινληαη ζην φηη δελ είλαη 

μεθάζαξν ην ζεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ κε απνηέιεζκα, 

ζε άιιεο λα θαηακεηξνχληαη νη ελνξηαθέο θνηλφηεηεο, ζε άιιεο ηα αζιεηηθά  ζσκαηεία, 

ζε άιιεο νη ζχιινγνη γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θιπ. 

Ζ ζπζηεκαηηθή θαηακέηξεζε πνπ θαηά θαηξνχο επηρεηξείηαη απφ θξαηηθνχο θαη 

κε νξγαληζκνχο, ζπλήζσο δελ νινθιεξψλεηαη θαη αλ θάπνηα νινθιεξσζεί απηφκαηα 

ακθηζβεηείηαη απφ κεξίδα νξγαλψζεσλ πνπ δε πεξηιακβάλνληαη ζε απηή. πλππνινγί-

δνληαο ηε θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, γηα ηηο αλάγθεο απηήο ηεο κειέηεο 
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αλαδεηήζεθαλ ζηνηρεία απφ δηάθνξα κεηξψα φπσο γηα παξάδεηγκα απηφ ηνπ «Έξγνπ 

Πνιηηψλ» (θξαηηθή νξγάλσζε γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ εζεινληηζκνχ), ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ηεο Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο Αηφκσλ κε Αλαπε-

ξία (ΔΑκεΑ), ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ Αηφκσλ κε Αλα-

πεξία (ΠΟΓΚΑΜΔΑ) θιπ. 

Ζ ζεκαζία ηεο πξνζθνξάο ηνπ εζεινληηθνχ θηλήκαηνο είλαη εχθνιν λα δηαπηζησ-

ζεί αλ αλαθεξζνχλ θάπνηα κεγέζε νηθνλνκηθά θαη πιεζπζκηαθά. χκθσλα κε ηελ Δπξσ-

πατθή Έλσζε (2009) αιιά θαη άιιεο ζρεηηθέο πεγέο, πεξίπνπ 100 εθαηνκκχξηα πνιίηεο 

ηεο πξνζθέξνληαη σο εζεινληέο ζε δηάθνξεο δξάζεηο. Ο Δξπζξφο ηαπξφο ππνινγίδεη 

ηνπο εζεινληέο πνπ έρεη ζηηο ηάμεηο ηνπ παγθνζκίσο (ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Δξπζξά Ζκη-

ζέιελν) ζε 250 εθαηνκκχξηα. Ζ εξγαζία ησλ εζεινληψλ απνηειεί απφ ην 8-15% ηνπ Α-

θαζάξηζηνπ Δζληθνχ πξντφληνο θάπνησλ θξαηψλ. ε έξεπλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ John 

Hopkins ησλ ΖΠΑ ην 1995 (Salamon θαη Sokolowski, 2001), πνπ απεπζχλζεθε ζε 22 

θξάηε, αλαθέξεηαη φηη ν κε θεξδνζθνπηθφο ηνκέαο ζε απηά ηα 22 θξάηε αληηζηνηρεί ζε 

κέγεζνο ζηελ νηθνλνκία ελφο θξάηνπο πνπ ζα ήηαλ ην 8
ν
 πινπζηφηεξν ηεο γεο, απαζρν-

ιψληαο 19 εθαηνκκχξηα εξγαδφκελνπο θαη αληηπξνζσπεχνληαο κηα βηνκεραλία 1,1 ηξη-

ζεθαηνκκπξίνπ δνιαξίσλ.  

Δπίζεο, φπσο αλαθέξεη ε Δπξσπατθή Έλσζε ζηε γλσκνδφηεζή ηεο γηα ηνλ νξηζ-

κφ ηνπ 2011 σο Δπξσπατθφ Έηνο Δζεινληηζκνχ (2009), ν εζεινληηζκφο ζπληειεί ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη δεκηνπξγεί λέεο ζέζεηο εξγαζίαο παξ‟ φιεο ηηο δηαθνξεηηθέο 

αληηιήςεηο πνπ δηαηππψλνπλ πσο κεηψλεη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο. 
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1.2  Μη Κςβεπνηηικέρ Οπγανώζειρ Αηόμων με αναπηπία 

Παξαπάλσ αλαθέξεηαη πσο ε άζθεζε εζεινληηθνχ έξγνπ, κπνξεί λα πξνέξρεηαη 

απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ην θξαηηθφ ηνκέα ή απφ έλα ηξίην ηνκέα δξάζεο, πνπ άιινηε 

αλαθέξεηαη σο «Κνηλσλία Πνιηηψλ», άιινηε σο Σξίηνο Σνκέαο, άιινηε σο κε θπβεξλε-

ηηθέο νξγαλψζεηο (ΜΚΟ) θαη άιινηε σο κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί. ιεο απηέο νη 

νλνκαζίεο πξνέξρνληαη απφ ηελ εθάζηνηε επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε (θηινζνθηθή, θνη-

λσληνινγηθή, νηθνλνκηθή). ε φιεο φκσο ηηο πεξηπηψζεηο πεξηγξάθεηαη ην ίδην πεξίπνπ 

αληηθείκελν. Πξφθεηηαη γηα νξγαλψζεηο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ δελ αλήθνπλ 

ζην θξάηνο θαη ζθνπφ ηνπο έρνπλ ηε γεληθφηεξε θνηλσληθή βειηίσζε, θπξίσο κε ηελ ε-

λεξγή ζπκκεηνρή ηνπο θαη ηελ εζεινληηθή εξγαζία ηνπο (Εάλλεο, 2003, ζ.11 ). 

χκθσλα ινηπφλ κε ην Εάλλε, ν φξνο Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε, εληνπίδεηαη 

γηα πξψηε θνξά ην 1950 ζε θείκελν ηεο Κνηλσληθήο θαη Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο ηνπ Οξ-

γαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΖΔ), φπνπ σο κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε νξίδεηαη θάζε 

δηεζλήο νξγάλσζε πνπ δελ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ θξαηηθή ή δηαθξαηηθή ζπκθσλία. Πα-

ξφιν πνπ ζε απηφλ ηνλ νξηζκφ, σο ΜΚΟ πεξηγξάθνληαη κφλν δηεζλείο νξγαλψζεηο, ν ρα-

ξαθηεξηζκφο σο ΜΚΟ, επηθξάηεζε θαη γηα νξγαλψζεηο πνπ δε δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

δηεζλέο επίπεδν αιιά κπνξεί λα έρνπλ δξάζε ζε εζληθφ ή δηεζλέο ή θαη ηα δχν επίπεδα 

θαη  ζπγθεληξψλνπλ ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά. 

Χο πξνο ην αληηθείκελν ηνπο, νη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο  αζρνινχληαη κε 

ηελ αγσγή ηνπ πνιίηε, ην πεξηβάιινλ, ηελ αλζξσπηζηηθή βνήζεηα, ηελ εμσηεξηθή βνήζε-

ηα, ηελ εηξήλε, ηε δεκνθξαηία, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηε πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισ-

ηή, ηα άηνκα κε αλαπεξία, ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ εθπαίδεπζε θιπ. 
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Μεζνδνινγηθά, νη ΜΚΟ θαηά ην Γηαλλή (2003, ζ.16), κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε 

δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηελ θαζνιηθή ή κε απνδνρή ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ 

ππεξεηνχλ. Τπάξρνπλ εηδηθά ζέκαηα ελαζρφιεζεο ησλ ΜΚΟ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

ελαζρφιεζε κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ ή ηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ή 

ησλ ειηθησκέλσλ, πνπ ζε θακηά πεξίπησζε δελ επηδέρνληαη ακθηζβήηεζε. Τπάξρνπλ 

φκσο θαη ζέκαηα πνιηηηθνχ ή ηδενινγηθνχ πεξηερνκέλνπ, πνπ δελ ηπγράλνπλ κηαο a priori 

αλαγλψξηζεο.  

ηηο νξγαλψζεηο πνπ ραίξνπλ ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ αλαγλψξηζεο ηνπ έξγνπ ηνπο, 

πεξηιακβάλνληαη φιεο εθείλεο νη νπνίεο αζρνινχληαη κε ηε πξνζηαζία, ππνζηήξημε θαη 

δηα βίνπ εθπαίδεπζε αηφκσλ κε αλαπεξία. 

Ζ αλάπηπμε ησλ ΜΚΟ πνπ αζρνινχληαη κε άηνκα κε αλαπεξία (ΑκεΑ) μεθίλεζε 

ζηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη ηνπ 1980 απφ πξσηνβνπιίεο νηθνγελεηψλ – γνλέσλ ΑκεΑ. 

Αλήθνπλ ζηε ζθαίξα ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη αζθνχλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο 

εθπαίδεπζεο εθηφο ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο. Πξφθεηηαη γηα Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ 

Γηθαίνπ πνπ δηέπνληαη απφ ην λφκν 1111/72 πεξί Φηιαλζξσπηθψλ σκαηείσλ ή απφ άι-

ινπο παξφκνηνπο λφκνπο (πρ. πεξί Ηδξπκάησλ). Ζ επφπηεπζή αλήθεη  ζην Τπνπξγείν Τ-

γείαο θαη  Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη δηνηθνχληαη απφ αηξεηά δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα 

ζηα νπνία σο επί ην πιείζηνλ ζπκκεηέρνπλ γνλείο ή ζπγγελείο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Αλ-

ηινχλ νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο είηε κέζσ εζληθψλ πφξσλ, είηε κέζσ 

Δπξσπατθψλ θαη πγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ. Έλα κεγάιν κέξνο ησλ εζφ-

δσλ ηνπο πξνέξρεηαη απφ ρνξεγίεο, δσξεέο θαη εθδειψζεηο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη θαη 

εζεινληέο. 
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Παξφιν πνπ φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ, νη ΜΚΟ πνπ αζρνινχληαη κε ΑκεΑ 

αλήθνπλ ζην ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη φρη ηνπ θιαζηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο έρνπλ εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα, εθκεηαιιεπφ-

κελνη θαη αλάινγεο δηαηάμεηο ηνπ λνκηθνχ θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ηηο δηέπεη.  

Ο εθπαηδεπηηθφο ραξαθηήξαο ησλ νξγαλψζεσλ έρεη επηζεκαλζεί θαη‟ επαλάιεςε. 

Σν Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, πξνβαίλνληαο πξηλ κεξηθά ρξφληα ζε έξεπλα ραξηνγξάθε-

ζεο ηεο εηδηθήο αγσγήο, αλαθέξεη σο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κε 

θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο ζηηο νπνίεο απεπζχλεηαη θαη ε παξνχζα εξγαζία (απφ ηελ επί-

ζεκε ηζηνζειίδα ηνπ). Σν Open Society Institute (OSI, 2006, ζ.60) αλαθέξεη ηνπο θνξείο 

απηνχο σο επφκελν ζηάδην ζηε κεηά ηε βαζηθή εθπαίδεπζε, ραξαθηεξίδνληαο κάιηζηα 

θάπνηνπο απφ ηνπο θνξείο σο ¨ζεηηθά παξαδείγκαηα¨ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ΑΜΝΤ. Σν 

Open Society Institute δηαπηζηψλεη επίζεο φηη ε εμεηδίθεπζε ησλ θνξέσλ ζηελ ππνζηεξη-

δφκελε εξγαζία, ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ζε άιιεο παξφκνηεο εθπαηδεπηηθέο 

ελέξγεηεο, εμαζθαιίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε πξνεηνηκαζία ησλ αηφκσλ γηα εξγαζία θαη 

θνηλσληθή έληαμε. Δπίζεο, φπσο αλαθέξεη ζε επαξρηαθέο πφιεηο θαη ρσξηά, νη ΜΚΟ α-

λαπιεξψλνπλ ηελ έιιεηςε εηδηθψλ ζρνιείσλ ή άιισλ θνξέσλ ηνπ εζληθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Ζ πξνζσπηθή καο εκπεηξία δείρλεη φηη ε αλαπιήξσζε απηή είλαη δεδνκέλε 

θαη γηα ηελ Αζήλα θαζψο νη θνξείο πνπ αλήθνπλ ζην θιαζηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

(ΔΔΔΔΚ, ΣΔΔ, θιπ)  δελ επαξθνχλ. 

Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο απηψλ ησλ θνξέσλ (πεξίπνπ 30) είλαη εγγεγξακκέλνο 

θαη πηζηνπνηεκέλνο απφ ην Δζληθφ Κέληξν Πηζηνπνίεζεο (ΔΚΔΠΗ) σο Δμεηδηθεπκέλα 

Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΔΚΔΚ) θαη γηα ην ιφγν απηφ αλαπηχζζνπλ, εθηφο 
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ησλ άιισλ, θαη δξάζεηο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο θαη πλνδεπηηθψλ 

Τπνζηεξηθηηθψλ Τπεξεζηψλ (απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΚΔΠΗ).  

Οη πεξηζζφηεξνη θνξείο ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη ε παξνχζα κειέηε είλαη εγ-

γεγξακκέλνη ζε Δηδηθφ Μεηξψν εζεινληηθψλ ΜΚΟ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο & Κνηλσλη-

θήο Αιιειεγγχεο, κέζσ ηεο νπνίαο εμαζθαιίδνπλ θαη κηα ηαθηηθή επηρνξήγεζε. Δδψ 

ζπλαληάκε αθφκα έλα δείγκα ηεο αζάθεηαο ηνπ λνκηθνχ θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέ-

πεη ηηο ΜΚΟ ζηελ Διιάδα. Αλ θαη φιε ε δηαδηθαζία εγγξαθήο θαη νη ζρεηηθέο αλαθνξέο 

νκηινχλ γηα εζεινληηθέο νξγαλψζεηο, ζηηο ζρεηηθέο πξνζθιήζεηο, αηηήζεηο θιπ δελ αλα-

θέξεηαη πνπζελά ην είδνο, ε κνξθή ηνπ εζεινληηθνχ έξγνπ, ηα θξηηήξηα έληαμεο, ν αξηζ-

κφο ησλ εζεινληψλ  θιπ. (απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνη-

λσληθήο Αιιειεγγχεο). Μάιηζηα, αλ πηνζεηεζεί ζηελά ε έλλνηα ηεο εζεινληηθήο εξγαζί-

αο (φπσο αλαιχεηαη παξαπάλσ), νη νξγαλψζεηο απηέο δελ είλαη θαη‟ αλάγθε εζεινληηθέο, 

γηαηί έλαο κεγάινο αξηζκφο  απφ απηέο δελ έρνπλ αλάινγε δξάζε πέξα απφ ηελ άλεπ α-

πνδνρψλ ζπκκεηνρή ζπγγελψλ θαη θίισλ ζηε δηνίθεζε ηνπο. εκεησηένλ, φπσο αλαθέ-

ξεηαη θαη παξαπάλσ (θεθάιαην 1.1) ε άλεπ απνδνρψλ ζπκκεηνρή νηθνγελεηψλ θαη θίισλ 

ζε ΜΚΟ, φπνπ νη άκεζνη απνδέθηεο είλαη ηα ζπγγεληθά ηνπο πξφζσπα, ακθηζβεηείηαη 

απφ πνιινχο αλ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο εζεινληηθή δξάζε. 

Οη πεξηζζφηεξεο ΜΚΟ πνπ αζρνινχληαη κε ΑκεΑ έρνπλ εμεηδηθεπηεί ζε ζπγθεθ-

ξηκέλεο αλαπεξίεο. ε απηή ηε κειέηε πξνζεγγίδνληαη εθείλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη (ή) 

εθπαηδεχνπλ άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε. Πξφθεηηαη γηα ηε θαηεγνξία κε ηηο πεξηζζφηε-

ξεο νξγαλψζεηο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θαη ζην φηη ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα  είλαη πιε-

ζπζκηαθά κεγαιχηεξε απφ ηηο ππφινηπεο (OSI, 2006). Σηο ΜΚΟ αηφκσλ κε λνεηηθή πζ-

ηέξεζε ραξαθηεξίδεη κηα δηάζηαζε θηιαλζξσπίαο - θηιεπζπιαρλίαο, θαηάινηπν πξνζεγ-



Βασίλειος  Π. Κασιμάτης,    

 
22 

γίζεσλ παιαηφηεξσλ εηψλ, πνπ ζέιεη απηνχο πνπ εθπαηδεχνπλ άηνκα κε αλαπεξία λα δη-

αθξίλνληαη γηα ηνλ ηδηαίηεξν δήιν θαη ηε θηιεπζπιαρλία ηνπο (Φηηάθα 2007, ζ.89). 

Χο πξνο ην αληηθείκελφ ηνπο, νη νξγαλψζεηο παξέρνπλ ππεξεζίεο δηα βίνπ εθπαί-

δεπζεο κε κνξθή πνπ φπσο αλαθέξεη ν Μαπξνγηψξγνο (1999), κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

σο θχξην κέζν θαηαπνιέκεζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ππνζηήξημε γηα θνηλσ-

ληθή έληαμε. Αληηθείκελν ησλ νξγαλψζεσλ είλαη ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε ζε βαζηθέο θνη-

λσληθέο δεμηφηεηεο, ε πξν-επαγγεικαηηθή θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ε εθπαίδεπζε 

ζε ελήιηθνπο ξφινπο (απηφλνκε δηαβίσζε, νηθνγέλεηα θιπ), ε ππνζηήξημε ζηελ εξγαζία, 

ε νξγάλσζε ηνπ ειεπζέξνπ ρξφλνπ θαζψο θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηεο επξχηεξεο θνηλσ-

λίαο. Μάιηζηα σο πξνο ην ηειεπηαίν ζεκείν (επαηζζεηνπνίεζε ηεο επξχηεξεο θνηλσλί-

αο), ε εκπεηξία καο δείρλεη πσο απνηεινχλ ηνπο κνλαδηθνχο πφινπο ελεκέξσζεο θαη επ-

αηζζεηνπνίεζεο κέζσ ελεκεξσηηθψλ θακπαληψλ, εθδειψζεσλ θιπ. 

 

1.3  Γηα βίνπ εθπαίδεπζε αηφκσλ κε αλαπεξία 

Ζ έλλνηα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο, επηζεκαίλεηαη απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1960 θαη κεηά απφ πνιινχο δηεζλείο νξγαληζκνχο. χκθσλα κε ηελ Unesco (1976) κε 

ηνλ φξν δηα βίνπ εθπαίδεπζε λννχκε έλα θάζκα νξγαλσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζη-

ψλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ νπνηαδήπνηε κνξθήο θαη δνκήο εθπαίδεπζε (αξρηθή εθπαίδεπ-

ζε, θνιιέγηα, ζρνιεία, παλεπηζηήκηα, θέληξα ειεπζέξσλ ζπνπδψλ θιπ), έρνπλ νπνηνδή-

πνηε πεξηερφκελν, αλήθνπλ ζε νηνδήπνηε επίπεδν θαη απεπζχλνληαη ζε άηνκα πνπ ζεσ-

ξνχληαη ελήιηθα γηα ηε θνηλσλία ηελ νπνία δνπλ. Μέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δηα 

βίνπ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, νη ζπκκεηέρνληεο αλαπηχζζνπλ θνηλσληθέο θαη επαγγει-
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καηηθέο δεμηφηεηεο, ζηξέθνληαη πξνο λέεο θαηεπζχλζεηο, κεηαβάιινπλ ζηάζεηο θαη ζπκ-

πεξηθνξέο. 

Ο Jarvis (2004), αλαθέξνληαο ηνπο ζηφρνπο ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο, θάλεη κηα 

ρξήζηκε γηα ηε κειέηε καο πξνζέγγηζε, νξίδνληαο ηέζζεξηο ζηφρνπο ηεο δηα βίνπ εθπαη-

δεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρόιεζεο, ηελ δηακόξθσζε ελεξγώλ πνιηηώλ, 

ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε.  

Οη ζηφρνη πνπ ζέηεη παξαπάλσ ν Jarvis είλαη ηαπηφρξνλα θχξηνη ζηφρνη ζηελ εθ-

παίδεπζε  αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε. ηφρνη φπσο ε ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ε 

αλάιεςε ελειίθσλ ξφισλ, απνηεινχλ δεηνχκελα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε α-

λαπεξία θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ηαπηίδνληαη θαηά πνιχ κε εθείλνπο ηεο δηα βίνπ εθπαίδε-

πζεο. 

Ζ ζεκαζία ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο γηα ηα ΑκεΑ, έρεη επηζεκαλζεί θαη‟ επαλά-

ιεςε ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Γηα παξάδεηγκα ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Δθπαίδεπζεο & δηα Βίνπ Μάζεζεο» (2007) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ν ηνκέαο ηεο δηα 

βίνπ εθπαίδεπζεο ησλ ΑκεΑ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θαη ε δηεπθφιπλζε ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ΑκεΑ ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί ηνλ πξψην άμνλα πξνηεξαηφηε-

ηαο. Δπίζεο, ηφζν ε Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξία (ΔΑκεΑ) ζην ζρέδηφ 

ηεο «Δθπαηδεπηηθή ελδπλάκσζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ ζηειερψλ ησλ αλαπε-

ξηθψλ νξγαλψζεσλ» (2008), φζν θαη ην Open Society Institute (2006, ζ.51), αλαθέξνπλ 

ηελ αλάγθε δηα βίνπ εθπαίδεπζεο ησλ ΑκεΑ θάλνληαο ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηα άηνκα κε 

λνεηηθή πζηέξεζε. 

Σέινο, ε Δπξσπατθή Έλσζε βαζηζκέλε ζηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ Έ-

ηνπο Αηφκσλ κε Αλαπεξία, αλέπηπμε έλα ζρέδην δξάζεο κε ζέκα «Ίζεο επθαηξίεο γηα ηα 
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άηνκα κε αλαπεξία: έλα επξσπατθφ ζρέδην δξάζεο, 2004-2010» (2004), φπνπ εθηφο ησλ 

άιισλ επηζεκαίλεη ηελ αμία ηεο ζπλερνχο ζηήξημεο θαη ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο σο βα-

ζηθφ κέζν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θν-

ηλσληθήο έληαμεο ησλ ΑκεΑ. 

 

1.4  Εκπαίδεςζη Αηόμων με νοηηική ςζηέπηζη 

 Χο λνεηηθή πζηέξεζε, αλαθέξνπκε κηα παξνχζα θαηάζηαζε πηζηνπνηεκέλε απφ 

εμεηδηθεπκέλα πξφζσπα θαη θνξείο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ αξλεηηθή απφθιηζε ζην 

λνεηηθφ πειίθν (IQ), εθδειψλεηαη πξηλ ην 18
ν
 ειηθηαθφ έηνο θη εκθαλίδεηαη ηαπηφρξνλα 

κε ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζε δπν ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο παξαθάησ βαζηθνχο ηνκείο: 

Δπηθνηλσλία, Απηνεμππεξέηεζε, Απηφλνκε δηαβίσζε, Βαζηθέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, 

Τγεία & Αζθάιεηα, Διεχζεξν ρξφλν, Βαζηθέο Αθαδεκατθέο Γλψζεηο θαη Δξγαζία 

(DSM–IV-TR, 2000). πλήζσο ε λνεηηθή θαηάζηαζε ρσξίδεηαη ζε ειαθξά, κέζε θαη βα-

ξηά (Κσζηάξαο, 2001). 

Αλαθεξφκελνη ζηελ νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, πξέ-

πεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ν φξνο λνεηηθή πζηέξεζε πξνηηκήζεθε απφ ηνπο ζπλψλπκνπο, 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε, λνεηηθή αλαπεξία, δηαλνεηηθή αλαπεξία, γηαηί θξίλεηαη σο ν πιέ-

νλ δηαδεδνκέλνο θαη δφθηκνο γηα ηε παξνχζα κειέηε. Ζ ρξήζε φκσο θαη ησλ άιισλ φξσλ 

δελ είλαη ιαζεκέλε. 

ε έθζεζε ηνπ Open Society Institute (OSI, 2006, ζ.51) γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ 

αηφκσλ κε λνεηηθή  πζηέξεζε (ΑΜΝΤ) ζηελ Διιάδα, αλαθέξνληαη κηα ζεηξά απφ ελδη-

αθέξνληα ζηνηρεία γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπο. Δπηζεκαίλεηαη αξρηθά ε αλάγθε δηα βίνπ 

εθπαίδεπζεο θαη ζηήξημεο ησλ αηφκσλ. Έλα άηνκν κε λνεηηθή πζηέξεζε ρξεηάδεηαη δη-
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αξθή εθπαίδεπζε θαη ζηήξημε θαζ‟ φιε ηε δσή ηνπ. ηελ έθζεζε γίλεηαη κηα αλαιπηηθή 

παξνπζίαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηα ΑΜΝΤ, μεθηλψληαο απφ ηνπο παηδη-

θνχο ζηαζκνχο, ηα Δηδηθά ρνιεία, ηα Δηδηθά Δξγαζηήξηα Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 

θαη Καηάξηηζεο  θαη θαηαιήγνληαο ζηε ζεκαζία ηνπ έξγνπ πνπ επηηεινχλ νη κε θπβεξ-

λεηηθέο νξγαλψζεηο εθπαίδεπζεο ΑΜΝΤ.  

πσο αλαθέξεηαη, νη νξγαλψζεηο εθπαίδεπζεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ γνληθή πξσ-

ηνβνπιία θζάλνπλ πεξίπνπ ηηο 100 (αξηζκφο πνπ ζπκθσλεί κε ηε δηθή καο αξρηθή εθηί-

κεζε πνπ έγηλε γηα ηηο αλάγθεο απηήο ηεο κειέηεο, αλ θαη ζηε πνξεία απνδείρηεθε φηη 

πνιιέο απφ απηέο είηε δελ πθίζηαληαη πιένλ, είηε ρξεζηκνπνηνχλ δηπιέο θαη ηξηπιέο λν-

κηθέο κνξθέο γηα ιφγνπο πνπ αλαιχνληαη παξαθάησ) θαη πξαθηηθά ππνδέρνληαη ηνπο εθ-

παηδεπνκέλνπο ηνπο κεηά ην 15
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, ελψ ζε κεγάιν βαζκφ παξακέλν-

πλ ζηνπο θνξείο απηνχο επ‟ αφξηζην.  

Αλ θαη ε χπαξμε δνκψλ πνπ αλήθνπλ ζην θιαζηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (ΔΔ-

ΔΔΚ θαη ΣΔΔ) έρνληαο ην ξφιν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζέηεη ππφ ακθηζβήηε-

ζε ηελ ειηθία (15 εηψλ) πνπ αλαθέξεη παξαπάλσ ην OSI σο ρξφλν ππνδνρήο ησλ αηφκσλ 

απφ ηηο ΜΚΟ, ε πξνζσπηθή καο εκπεηξία δείρλεη φηη ιφγσ αλππαξμίαο αξθεηψλ δνκψλ 

αιιά θαη ησλ ηδηαίηεξσλ αηνκηθψλ αλαγθψλ θάπνησλ αηφκσλ, πξάγκαηη έλαο κεγάινο 

αξηζκφο λέσλ εληάζζεηαη ζε ΜΚΟ πνιχ ελσξίηεξα ησλ 20 εηψλ, φπσο ζα ήηαλ ινγηθφ. 

ηελ έξεπλα ηνπ Open Society Institute αλαθέξεηαη επίζεο ε αλάγθε αλάπηπμεο 

ησλ MKO ψζηε λα δερηνχλ πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπφκελνπο αιιά θαη ε αλάγθε εκπινπ-

ηηζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο κε πξνγξάκκαηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ.  

ε έξεπλα ηνπ Emmerson (1995), πνπ δηεμήρζε ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, δηαπηζηψ-

ζεθε φηη ην κεγάιν βάξνο ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο ησλ ΑΜΝΤ ην επσκίδνληαη θνξείο 
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νκνεηδείο κε ηηο ΜΚΟ ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ε έξεπλά καο. Πεξίπνπ ην 65% ησλ ΑΜ-

ΝΤ βξίζθνληαη ζε θέληξα εθπαίδεπζεο θαη δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο ΑκεΑ. Αλ θαη 

δελ έρνπλ γίλεη παξφκνηεο έξεπλεο ζηελ Διιάδα, ε εκπεηξία δείρλεη φηη θαη ζηελ Διιάδα 

ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ΑΜΝΤ βξίζθνληαη ζε θνξείο (ΜΚΟ) πνπ πινπνηνχλ αληίζηνηρα 

πξνγξάκκαηα.   

Έρνληαο εμαζθαιηζκέλε ηελ απηνλνκία ηνπο θαη ην έκπξαθην ελδηαθέξνλ ησλ δη-

νηθήζεψλ ηνπο, ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ησλ ΜΚΟ δηα βίνπ εθπαίδεπζεο ΑΜΝΤ, είλαη 

ε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα. Ζ θξαηηθή ελίζρπζε θαιχπηεη πεξίπνπ ην 50% ηνπ ζπλνιη-

θνχ ηνπο πξνυπνινγηζκνχ θαη ηα ππφινηπα πξέπεη λα θαιπθζνχλ απφ δηάθνξεο πεγέο 

φπσο Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα, ρνξεγίεο, δσξεέο θιπ. Με δεδνκέλε ινηπφλ ηελ νηθνλν-

κηθή δπζπξαγία ησλ νξγαλψζεσλ, ν εζεινληηζκφο ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη εθηφο 

ησλ άιισλ, ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο θαη ζηε βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο πξνο ηα ΑκεΑ. Απηφ φπσο δείρλνπλ θαη  ζρεηηθά επ-

ξήκαηα έξεπλαο πνπ έγηλε ζηηο ΖΠΑ (Delloite, 2009) δε ζεκαίλεη φηη νη εζεινληέο κπν-

ξνχλ κέζσ ηεο δξάζεο ηνπο λα αληηθαηαζηήζνπλ έκκηζζν πξνζσπηθφ θαη λα θαηαιάβνπλ 

ηηο ζέζεηο ηνπο, γηαηί πέξα ησλ εζσηεξηθψλ πξνβιεκάησλ, πξνζηξηβψλ θαη εληάζεσλ πνπ 

ζα δεκηνπξγνχζε έλα ηέηνην γεγνλφο, έρεη άκεζν θαη θαθφ αληίθηππν ζηε πνηφηεηα ησλ 

παξερνκέλσλ πξνο ηα άηνκα ππεξεζηψλ. 

 

1.5  Εθελονηιζμόρ και άηομα με αναπηπία 

Παξ‟ φιε ηε ξαγδαία εμέιημε ηνπ εζεινληηθνχ θηλήκαηνο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, 

ζηελ Διιάδα δελ ππάξρεη αλάινγνο αξηζκφο κειεηψλ πνπ λα πξνζεγγίδεη εξεπλεηηθά ην 

ζέκα ηνπ εζεινληηζκνχ, ηηο δηαζηάζεηο ηνπ, ηηο επηκέξνπο ζπληζηψζεο ηνπ. Αληηζέησο 
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ππάξρεη έλα αζαθέο ηνπίν, φπνπ ειιείπεη θάζε κνξθήο θαηαγξαθή θαη νξγάλσζε. Υα-

ξαθηεξηζηηθφ ηεο θαηάζηαζεο είλαη ε αλππαξμία θαηαγξαθήο ή έζησ θαηακέηξεζεο ησλ 

εζεινληψλ πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ζηελ 

Αζήλα ην 2004. Κάπνηνη ππνινγίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ εζεινληψλ ζε 30 ρηιηάδεο θαη άι-

ινη ηνπο αλεβάδνπλ ζε 45 ρηιηάδεο ρσξίο θάπνηνο λα έρεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα λα 

ππνζηεξίμεη ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ. ηηο θαηά θαηξνχο απφπεηξεο θαηαγξαθήο πξνθχπην-

πλ πξνβιήκαηα φπσο γηα παξάδεηγκα αλ ζα πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ ή φρη σο εζεινληέο 

νη ρηιηάδεο απνζπαζκέλνη ππάιιεινη ηνπ δεκνζίνπ πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηνπο αγψλεο, νη 

έλζηνινη πνπ πξνζέθεξαλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο θιπ. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε αδηάςεπζηα δεκνζηεχκαηα ηνπ ηχπνπ, ην αξρείν κε ηα 

ζηνηρεία ησλ εζεινληψλ θαηαζηξάθεθε κεηά ηνπο αγψλεο γηαηί δελ είραλ δηαζθαιηζηεί εθ 

ησλ πξνηέξσλ νη απαξαίηεηεο άδεηεο γηα κεηα-νιπκπηαθή ρξήζε θαη αμηνπνίεζε.  

Ζ ίδηα θαηάζηαζε επηθξαηεί θαη φζνλ αθνξά ηνπο Παξανιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ 

2004. Οη πεξίπνπ 15 ρηιηάδεο εζεινληέο πνπ πξνζέθεξαλ εζεινληηθή εξγαζία θαηά ηνπο 

Παξανιπκπηαθνχο Αγψλεο ηεο Αζήλαο, ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ζηε κεηα-

νιπκπηαθή επνρή ηζρπξφ εζεινληηθφ δπλακηθφ εθπαηδεπκέλν θαη άκεζα εθκεηαιιεχζηκν 

απφ ΜΚΟ πνπ εθπαηδεχνπλ – ππνζηεξίδνπλ άηνκα κε αλαπεξία. Γπζηπρψο φκσο νχηε 

εδψ είρε πξνβιεθζεί ε αμηνπνίεζε ησλ εζεινληψλ. Μεηά ην 2004 νη πεξηζζφηεξνη απφ 

ηνπο εζεινληέο αδξαλνπνηήζεθαλ, παξ‟ φιν πνπ ζα ήηαλ αλακελφκελν ε ζεηηθή ζηάζε 

πξνο ηνλ εζεινληηζκφ λα έρεη θαη ηελ αλάινγε ζπλέρεηα (Γθφζηνο θαη Κνπηζνχκπα φπ. 

αλαθ. ζην Ληνλαξάθεο (επηκ.) 2001). 

Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα γηα ηε κειέηε απηή, είλαη κηα έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ε ε-

ηαηξία ALCO γηα ινγαξηαζκφ ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ησλ Παγθφζκησλ Αγψλσλ 
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Special Olympics, πνπ ζα δηεμαρζνχλ ζηελ Αζήλα ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011. Ο ζπγθεθξηκέλνο 

θνξέαο (Special Olympics) δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 180 θξάηε παγθνζκίσο θαη πξνζθέξεη 

άζιεζε, εθπαίδεπζε (κε ηππηθή κέζσ ηνπ αζιεηηζκνχ θαη άιισλ θνηλσληθνπνηεηηθψλ 

δξάζεσλ) θαη αγψλεο ζε πεξίπνπ 3 εθαηνκκχξηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε ζε φιν ην 

θφζκν. Tα Special Olympics απνηεινχλ κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο εζεινληηθέο νξγαλψζεηο 

παγθνζκίσο, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπο, αξηζκνχλ πεξηζζφηεξνπο 

απφ 700 ρηιηάδεο εζεινληέο ζε φιν ηνλ θφζκν. ηνπο Παγθφζκηνπο Αγψλεο πνπ ζα δηε-

μαρζνχλ ζηελ Αζήλα ην 2011, αλακέλεηαη λα ζπκκεηέρνπλ 25 ρηιηάδεο εζεινληέο θαη γηα 

ην ιφγν απηφ ε Οξγαλσηηθή επηηξνπή ησλ Αγψλσλ, ζέιεζε κε ηελ έξεπλα απηή λα αληρ-

λεχζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ Διιήλσλ γηα εζεινληηθή ζπκκεηνρή ζηνπο αγψλεο. Ζ έξεπλα 

απηή δηεμήρζε ηειεθσληθά (ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο ζηα ζπίηηα ησλ εξσηψκελσλ) ην 

Ννέκβξην ηνπ 2008, κε ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία θαη ζπλνιηθφ δείγκα 1000 

αηφκσλ. Σα ππνθείκελα ήηαλ 18 εηψλ θαη άλσ θαη πξνέξρνληαλ απφ φιε ηελ Διιάδα.  

πσο δηαπηζηψζεθε, έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ (90% ησλ εξσην-

χκελσλ) έρεη ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ηδηαίηεξα ζηα άηνκα κε 

λνεηηθή πζηέξεζε. Ζ αλακλεζηκφηεηα ηνπ νλφκαηνο ηνπ νξγαληζκνχ (Special Olympics) 

θζάλεη ην 77% ζηηο ειηθίεο έσο 44 εηψλ θαη 69% ζην ζχλνιν, γεγνλφο πνπ δεηθλχεη θη 

απηφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ.  

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηε παξνχζα κειέηε είλαη ηα επξήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ 

πξφζεζε γηα εζεινληηθή εξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ. Έλα πνζνζηφ 15% δή-

ισζε πσο ζα ζπκκεηέρεη ζηνπο αγψλεο εζεινληηθά νπσζδήπνηε, ελψ ην ζπλνιηθφ πν-

ζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ πξφζεζε εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο (απαληήζεηο πνιχ ή αξ-

θεηά) αλέξρεηαη ζην 44%. ε απηά ηα επξήκαηα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη ην 14% ησλ 
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αηφκσλ πνπ δηαηίζεληαη λα βνεζήζνπλ νηθνλνκηθά ηε δηνξγάλσζε αιιά θαη ην 65% απ-

ηψλ πνπ είπαλ φηη ζα παξαθνινπζήζνπλ ηνπο αγψλεο. 

Σα παξαπάλσ επξήκαηα δείρλνπλ φηη ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα εζεινληηθή εξγαζία 

ζε θνξείο αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε, γελλάηαη φκσο ην εξψηεκα, αλ απφ ηελ άιιε 

πιεπξά ππάξρεη ην αλάινγν ελδηαθέξνλ θαη νξγάλσζε απφ ηηο ΜΚΟ ψζηε λα ππνδερζν-

χλ θαη αμηνπνηήζνπλ ην εζεινληηθφ θίλεκα. Σν εξψηεκα απηφ, πνπ απνηειεί θαη απφ ηα 

θπξηφηεξα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, δελ έρεη δηεξεπλεζεί ζην πα-

ξειζφλ ζηελ Διιάδα. Πηζηεχνπκε πσο ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε αξρη-

θά αλ νη ΜΚΟ ρξεηάδνληαη ή επηζπκνχλ εζεινληέο θαη ζε πνην βαζκφ. 

Αληίζεηα κε φηη ζπκβαίλεη ζηελ Διιάδα, δηεζλψο ππάξρνπλ εξεπλεηέο (κηθξφο α-

ξηζκφο), πνπ έρνπλ κειεηήζεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ εζεινληψλ ζε νξγαλψζεηο αηφκσλ κε 

λνεηηθή πζηέξεζε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ε National 

Federation of Voluntary Bodies (2008) ζηελ Ηξιαλδία. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα απνηειεί 

πνιχηηκν νδεγφ ζηε παξνχζα κειέηε, θαζψο έρεη παξαπιήζην αληηθείκελν θαη ζηφρνπο 

θαη δηεμήρζε πνιχ θνληά ζε κηα κεγάιε δηνξγάλσζε γηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε. 

Δίλαη επίζεο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ην φηη πξφθεηηαη γηα γεληθεπκέλε έξεπλα κε πςειφ δε-

ίθηε αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο.  

Ζ Ηξιαλδία είρε ηελ επθαηξία λα νξγαλψζεη ηνπο Παγθφζκηνπο Αγψλεο Special 

Olympics ην 2003, πνπ ηαπηνρξφλσο ήηαλ θαη ην Δπξσπατθφ Έηνο Αηφκσλ κε Αλαπεξία. 

Δθκεηαιιεπφκελε επίζεο πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

παγθνζκίνπ έηνπο εζεινληηζκνχ (2001), πινπνίεζε έλα κεγαιεπήβνιν ζρέδην εζεινλ-

ηηζκνχ ζέινληαο λα επαηζζεηνπνηήζεη ηε θνηλσλία γηα ζέκαηα ΑκεΑ θαη λα δηεπθνιχλεη 

ηε θνηλσληθή ηνπο έληαμε (National Federation of Voluntary Bodies, 2008). 
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Ζ έξεπλα ζηελ Ηξιαλδία μεθίλεζε ην 2006 θαη νινθιεξψζεθε κε ηε παξνπζίαζή 

ηεο  ην 2008. Δπξφθεηην γηα ηε πξψηε έξεπλα ζρεηηθά κε ηνλ εζεινληηζκφ ζε θνξείο αηφ-

κσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ζηελ Ηξιαλδία θαη απεπζχλζεθε ζε 61 θνξείο (ΜΚΟ αλάινγεο 

κε απηέο ηεο δηθήο καο κειέηεο). Απφ ηνπο 61 θνξείο νη 38 ζπκπιήξσζαλ ην ζρεηηθφ ε-

ξσηεκαηνιφγην, 12 απήληεζαλ πσο ε έξεπλα δελ αθνξά ην αληηθείκελφ ηνπο θαη 11 δελ 

απήληεζαλ. 

Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο έδεημαλ πσο νη θνξείο πνπ είραλ ελεξγνχο 

εζεινληέο ζην δπλακηθφ ηνπο ήηαλ 33 (87%) θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο εζεινληψλ ζηνπο 

θνξείο απηνχο μεπεξλνχζε ηνπο ηξεηο ρηιηάδεο. Ο κέζνο ρξφλνο πξνζθνξάο εζεινληηθήο 

εξγαζίαο ήηαλ 7 ψξεο κεληαίσο θαη νη ξφινη πνπ θαηά θχξην ιφγν είραλ νη εζεινληέο ή-

ηαλ σο κέιε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ νξγαληζκψλ, ε αλεχξεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ – ρνξε-

γψλ, ζπλνδνί, νδεγνί, ζηειέρε ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο. Οη ηνκείο ζηνπο ν-

πνίνπο εκπιέθνληαλ ζχκθσλα κε ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηε-

καηνιφγην ήηαλ θπξίσο δχν, δξαζηεξηφηεηεο ςπραγσγίαο θαη θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηε-

ηεο. Ζ ζηξαηνιφγεζε ησλ εζεινληψλ είρε γίλεη κέζσ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ελεκεξσηηθά 

έληππα, αλαθνηλψζεηο ζην ηνπηθφ ηχπν. 

Φάλεθε επίζεο πσο νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νξγαληζκνχο δελ έρνπλ γξαπηή πν-

ιηηηθή ζηε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ εζεινληψλ. Μφλν ην 20% είρε εγρεηξίδην εζε-

ινληή, 20% ππέγξαθε θάπνηα ζπκθσλία κε ηνλ εζεινληή γηα ηα θαζήθνληά ηνπ,  πεξίπνπ 

ην 50% είρε δηαηππσκέλεο θαη νξηνζεηεκέλεο ζέζεηο εζεινληψλ θαη πξφγξακκα γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπο. ε απηά πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπκε φηη ην 84% ησλ νξγαλψζεσλ δελ 

απαζρνινχζαλ θάπνην άηνκν επ‟ ακνηβή πνπ λα αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηνπο εζε-
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ινληέο θαη ην πνζνζηφ απηψλ πνπ απαζρνινχζαλ θάπνηνλ πεξηζηαζηαθά ήηαλ κφιηο 

54%.  

Σα ζηνηρεία δείρλνπλ πσο νη νξγαληζκνί απνθεχγνπλ λα εκπιέμνπλ ηνπο εζεινλ-

ηέο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ (ζε πνζνζηφ 75%) θαη επηπιένλ φπσο αλαθέξεη 

θαη ε Joanna Fritz (2009) γηα ζρεηηθή έξεπλα ζηηο ΖΠΑ (Deloitte Volunteer IMPACT 

survey), απνθεχγνπλ γεληθφηεξα ηνπο ζε πςειφ βαζκφ θαηεξηηζκέλνπο εζεινληέο θαη 

ηελ εκπινθή ηνπο ζε απνθαζηζηηθνχο ηνκείο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.  Απφ ηελ άιιε πιεπ-

ξά πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζην ζχλνιφ ηνπο φινη νη νξγαληζκνί πνπ απήληεζαλ βιέπνπλ 

θαζνξηζηηθή ηε ζπκβνιή ησλ εζεινληψλ ζην έξγν ηνπο θαη πηζηεχνπλ ζην ζεζκφ ηνπ ε-

ζεινληή. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη έλα ζεκαληηθφο αξηζκφο εζεινληψλ (232) πξνζειήθ-

ζεζαλ σο ακεηβφκελν πξνζσπηθφ θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ηνπο θνξείο πνπ πξνζέ-

θεξαλ εζεινληηθά. Μάιηζηα ν αξηζκφο ησλ θνξέσλ πνπ πξνέβε ζε θάπνηα πξφζιεςε 

εζεινληή μεπεξλά ην 90%. 

Σν παξαπάλσ ζεκείν (πξφζιεςε) είλαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξείο έλα απφ ηα θί-

λεηξα πνπ σζνχλ θάπνηνλ λα γίλεη εζεινληήο. Άιινη ιφγνη πηζηεχεηαη πσο είλαη ε αλάγ-

θε θνηλσληθήο πξνζθνξάο, ε χπαξμε αηφκνπ κε αλαπεξία ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, 

ην θχιν θαη ν ειεχζεξνο ρξφλνο πνπ έρνπλ θάπνηνη απφ ηνπο εζεινληέο. ρεηηθά κε ηα 

ηειεπηαία δχν ζεκεία ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη, ην 70% ησλ εζεινληψλ ήηαλ γπλαίθεο 

θαη ην 30% ειηθίαο άλσ ησλ 60 εηψλ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ηεο Ηξιαλδίαο πεξηγξάθνπλ σο ζεηηθά ζηνηρεία 

πνπ θέξλνπλ νη εζεινληέο ζηηο νξγαλψζεηο, ην θαιφ θιίκα, θηιίεο, κνηξάδνληαη ηδέεο θαη 

ηαιέληα, θνκίδνπλ λέεο εκπεηξίεο ζηα ΑΜΝΤ, ζπλεηζθέξνπλ ζε πνηνηηθφηεξν έξγν θαη 

δεκηνπξγνχλ δεζκνχο κε ηε θνηλφηεηα – θνηλσλία. 
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε παξνπζία εζεινληψλ δεκηνπξγεί θάπνηεο θνξέο πξνβιή-

καηα ζηηο νξγαλψζεηο ιφγσ ηεο δπζθνιίαο ζηε δηαρείξηζή ηνπο, ηε κε ζπλέπεηα ηνπο, ηε 

κε ζπλέρεηα ζηελ παξνπζία ηνπο, ηελ ειιηπή εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζή ηνπο θαη ηέινο 

ηε δπζθνιία ζηξαηνιφγεζήο ηνπο. 

Ζ έξεπλα ηεο National Federation of Voluntary Bodies θαηαιήγεη φηη ν εζεινλ-

ηηζκφο ζε ΑΜΝΤ ζηελ Ηξιαλδία παίδεη δσηηθφ ξφιν επαηζζεηνπνηψληαο ηελ θνηλσλία, 

εληζρχνληαο ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ ελεξγή δξάζε ησλ ΑκεΑ, δεκηνπξγψληαο λέεο θαη 

πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο, δηαζθαιίδνληαο αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, βειηηψλνληαο ηηο παξε-

ρφκελεο ππεξεζίεο θαη δηεπθνιχλνληαο ηε θνηλσληθή έληαμε. 

Ζ έξεπλα θαηαιήγεη κε κηα ζεηξά πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. 

Πξνηείλεη ηελ χπαξμε ζπληνληζηή εζεινληψλ πιήξνπο απαζρφιεζεο ζε φιεο ηηο νξγα-

λψζεηο, ηελ εκπινθή ησλ εζεινληψλ ζηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ, ηελ αλάπηπμε ζπζ-

ηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ εζεινληψλ, ηε ιεηηνπξγία επηηξνπψλ εζεινληψλ, ηε παξνρή νη-

θνλνκηθψλ πφξσλ απφ ην πξνυπνινγηζκφ ησλ θνξέσλ ζην εζεινληηθφ ηκήκα, ηε ζπλερή 

εθπαίδεπζε, ηε ζπκκεηνρή ησλ εζεινληψλ ζε ζπλαληήζεηο πξνζσπηθνχ, ηελ αλάπηπμε 

πνιηηηθψλ ζηξαηνιφγεζεο, ππνδνρήο, αμηνπνίεζεο θαη επηβξάβεπζεο εζεινληψλ. 

πσο θαη ε παξνχζα κειέηε, ε έξεπλα ζηελ Ηξιαλδία είρε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε 

ηεο ηζνηηκίαο θαη ησλ ίζσλ επθαηξηψλ ησλ ΑΜΝΤ, δηα ηεο βειηίσζεο ησλ ππεξεζηψλ, 

ηεο παξνρήο πεξηζζφηεξσλ επθαηξηψλ θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ 

αηφκσλ. Σα απνηειέζκαηα θνηλνπνηήζεθαλ πξνο ηε θεληξηθή δηνίθεζε, πνιηηηθά θφκκα-

ηα, θνξείο ΑκεΑ θιπ. 

Αληίζηνηρε είλαη θαη ε έξεπλα πνπ πινπνηήζεθε απφ ην The Forbes Funds (2002) 

θαη είρε ζέκα «Δζεινληηζκφο, Κνηλσληθφ θεθάιαην θαη Φηιαλζξσπία ζε κε θεξδνζθνπη-
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θνχο νξγαληζκνχο». ε απηή ηε κειέηε αλαθέξεηαη νξζψο φηη νη πεξηζζφηεξνη κε θεξ-

δνζθνπηθνί νξγαληζκνί μεθηλνχλ  σο εζεινληηθέο νξγαλψζεηο αθφκε θαη φηαλ ζηε πνξεία 

δελ έρνπλ εζεινληηθφ ηκήκα. 

Ζ έξεπλα απηή απεπζχλζεθε ζε κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο ηεο πεξηνρήο 

ηνπ Pittsburgh (ΖΠΑ) κε πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο θαη εξσηεκαηνιφγηα. θνπφο ηεο ή-

ηαλ ε ελδπλάκσζε ηνπ εζεινληηθνχ θηλήκαηνο ζε ΜΚΟ δηα ηεο δηεξεχλεζεο κηαο ζεηξάο 

πηπρψλ ηνπ εζεινληηζκνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε αλεχξεζε, ε ζηξαηνιφγεζε, ε δηαρεί-

ξηζε θιπ ησλ εζεινληψλ. Απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ηνκείο ήηαλ ε δηεξεχλεζε χπαξμεο εζε-

ινληηθνχ ηκήκαηνο, ε δνκή ηνπ θαη ε νξγάλσζή ηνπ. Ζ έξεπλα απεπζχλζεθε ζε 500 πε-

ξίπνπ νξγαλψζεηο  απφ ηηο νπνίεο αληαπνθξίζεθαλ ηειηθά νη 103. Οη θνξείο πνπ ζπκκε-

ηείραλ ήηαλ νξγαλψζεηο πγείαο, θνηλσληθνί θνξείο, νξγαλψζεηο αηφκσλ κε αλαπεξία, 

θαιιηηερληθνί θαη πνιηηηζηηθνί νξγαληζκνί, ζξεζθεπηηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο νξγαλψ-

ζεηο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ε κειέηε αλαθέξεη πσο ε έθξεμε πξνζθνξάο 

εζεινληηθνχ έξγνπ (πνπ παξαηεξήζεθε εθείλε ηελ επνρή ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή) 

ζπλδέεηαη άκεζα, φπσο θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, κε ηε ζπγθπξία ελφο κεγάινπ γεγνλφ-

ηνο (ηξαγηθνχ ή ενξηαζηηθνχ). ε αληηζηνηρία κε ηελ Ηξιαλδηθή έξεπλα, πνπ αλέθεξε πσο 

νη παγθφζκηνη αγψλεο Special Olympics βνήζεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ, ζε 

εθείλελ ηνπ The Forbes Funds, ην γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε ζηελ αχμεζε ηεο πξνζθνξάο 

εζεινληηθνχ έξγνπ ήηαλ ε επίζεζε ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ 2001. Δπηζεκαίλεηαη εδψ φηη 

θαη ζηελ Διιάδα, φπσο είλαη γεληθά απνδεθηφ κεηά ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ 2004 

ζηελ Αζήλα, ππάξρεη παξφκνηα αχμεζε πξνζθνξάο. 
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Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζην Pittsburgh νκνηάδνπλ αξθεηά κε εθείλα ηεο Ηξιαλ-

δίαο. Ζ αλαινγία αλά θχιν ησλ εζεινληψλ είλαη θαη εδψ 70 πξνο ηξηάληα γηα άλδξεο θαη 

γπλαίθεο αληίζηνηρα, ην 17% ησλ εζεινληψλ έρεη πεξάζεη ηα 60 έηε θαη ε ζηξαηνιφγεζε 

ησλ εζεινληψλ έρεη γίλεη θαη εδψ κε πεξίπνπ ηνπο ίδηνπο ηξφπνπο πνπ αλαθέξνληαη πα-

ξαπάλσ. εκαληηθφ είλαη πσο ε έξεπλα θαηαιήγεη φηη ε θαιχηεξε κέζνδνο αλεχξεζεο 

θαη ζηξαηνιφγεζεο εζεινληψλ είλαη ε ρξήζε θνηλσληθψλ δηθηχσλ- γλσξηκηψλ, απηφ πνπ 

απνθαινχκε ¨απφ ζηφκα ζε ζηφκα¨. Μάιηζηα ην 64% ησλ εζεινληψλ είραλ ζηξαηνινγε-

ζεί κε απηφ ηνλ ηξφπν. 

Γπν παξάκεηξνη πνπ αλαθέξνληαη είλαη ε ζεκαζία ηνπ ¨νηθνγελεηαθνχ εζεινλ-

ηηζκνχ¨ θαη ν εζεινληηζκφο απφ άηνκα πνπ έρνπλ ζπληαμηνδνηεζεί πξφσξα. Χο πξνο ην 

πξψην, αλαθέξεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νιφθιεξεο νηθνγέλεηεο ζπκκεηέρνπλ 

πξνζθέξνληαο εζεινληηθφ έξγν, αλαβαίλεη θαη ν κέζνο ρξφλνο πξνζθνξάο, ε παξακνλή 

ζηηο ηάμεηο ηνπ θνξέα γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα, ε ζπλέπεηα θαη ε ηαθηηθφηεηα είλαη κε-

γαιχηεξε. 

Σν κέγεζνο ελφο νξγαληζκνχ δε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ χπαξμε εζεινληηθνχ 

ηκήκαηνο ή κε ηελ αλάπηπμε ηνπ, παξαηεξνχληαη κηθξνί θαη κεγάινη ζε κέγεζνο νξγα-

ληζκνί κε ηζρπξφ ή αλχπαξθην εζεινληηθφ ηκήκα. Σν 50% ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ 

είραλ κηθξφ αξηζκφ εζεινληψλ (έσο 50) θαη νη ζέζεηο ζηηο νπνίεο  ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνπο 

εζεινληέο είλαη έλαο αλεμάληιεηνο θαηάινγνο κε θπξηφηεξεο απηέο ηεο ζπκκεηνρήο ζε 

εθδειψζεηο, ηεο αλεχξεζεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ηεο θαζεκεξηλήο δξάζεο. 

Απφ ηηο νξγαλψζεηο πνπ απήληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην ην 48% δελ έρεη απν-

ζαθεληζκέλα θαζήθνληα εζεινληψλ θαη πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Μφλν ην 20% 
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ησλ νξγαλψζεσλ εμέδηδαλ ελεκεξσηηθφ έληππν κε ηηο δξάζεηο ηνπ εζεινληηθνχ ηνπο 

ηκήκαηνο θαη ειάρηζηνη είραλ εγρεηξίδην εζεινληή. 

Χο πξνο ηελ εθπαίδεπζε ησλ εζεινληψλ ην πνζνζηφ θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηε 

θχζε ησλ νξγαληζκψλ θαη ηηο απαηηήζεηο, φκσο κφιηο ην 10% είρε μεθάζαξν ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο εζεινληψλ θαη ηκήκαηνο. Σν 68% ησλ θνξέσλ είρε ζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

εηδηθφ θνλδχιη γηα ην εζεινληηθφ ηκήκα θαη ην 40% θάπνην ζπληνληζηή κε κεξηθή απαζ-

ρφιεζε. Ηδηαίηεξα πςειφ (24%) ήηαλ ην πνζνζηφ εθείλσλ ησλ νξγαλψζεσλ πνπ ελψ είρε 

εζεινληηθφ ηκήκα δελ είρε θάπνην ζπληνληζηή – ππεχζπλν γηα ηνπο εζεινληέο θαη ν ηειη-

θφο ζπληνληζκφο, αμηνιφγεζε θιπ γηλφηαλ πεξηζηαζηαθά απφ θάπνην άηνκν ηεο δηνίθε-

ζεο ή ηνπ έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ. 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα, βαζηθνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο θάπνηνο έγηλε εζεινληήο 

ήηαλ, επεηδή εκπλεχζηεθε απφ ην ζθνπφ ηεο νξγάλσζεο, επεηδή ήζειε λα πξνζθέξεη ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν θαη επεηδή είρε πξνζσπηθή επαθή κε ηνλ νξγαληζκφ ή κε θάπνην απφ 

ηα κέιε ηνπ. 

Οη εζεινληέο φπσο αλαθέξεη ε  ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αηζζάλνληαη θαιχηεξα φ-

ηαλ: 

 Αηζζάλνληαη πξαγκαηηθά θαη ελεξγά κέιε ησλ νξγαλψζεσλ. 

 Τπάξρεη επηβξάβεπζε ηνπ έξγνπ ηνπο (κφιηο ην 1/3 ησλ νξγαλψζεσλ έδηλαλ θά-

πνην δψξν ζηνπο εζεινληέο θάζε ρξφλν). 

 Δπηθξαηεί θαιφ θιίκα ζηελ νξγάλσζε θαη θπξίσο κε ην έκκηζζν πξνζσπηθφ. 

 Τπάξρεη ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη εμεηδηθεπκέλν πιηθφ (εθπαηδεπηηθφ) πνπ απεπ-

ζχλεηαη ζπγθεθξηκέλα ζε απηνχο. 

 Σνπο πξνζθέξνληαη ππεχζπλεο ζέζεηο θαη φρη βνεζεηηθέο. 
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 Δίλαη μεθάζαξεο νη ππνρξεψζεηο ηνπο θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο. 

 Έρνπλ θάπνην πξφζσπν αλαθνξάο (ππεχζπλν). 

 Πξφθεηηαη γηα βξαρείαο δηάξθεηαο εζεινληηθφ έξγν. ηαλ ππάξρεη δέζκεπζε καθ-

ξνρξφληα ηφηε ν εζεινληήο θνβάηαη ηελ αλάιεςε επζχλεο θιπ. 

 

Σν θπξηφηεξν πξφβιεκα πνπ αλαθέξνπλ νη εζεινληέο αιιά θαη νη νξγαλψζεηο 

ζηηο ζρέζεηο ηνπο, είλαη ν ρξφλνο ηεο εζεινληηθήο εξγαζίαο. Οη εζεινληέο αλαθέξνπλ πσο 

κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ ιίγν ρξφλν θαη νη νξγαλψζεηο πσο, θπξίσο ζηε δηάξθεηα ησλ εξ-

γαζίκσλ εκεξψλ θαη σξψλ, είλαη δχζθνιε ε αλεχξεζε εζεινληψλ. Άιια πξνβιήκαηα 

πνπ επηζεκαίλνληαη είλαη νη ζρέζεηο κε ην έκκηζζν πξνζσπηθφ, ε κε ζπλέρεηα θαη ε κε 

ηαθηηθφηεηα θαη ζπλέπεηα. 

Ζ έξεπλα θαηαιήγεη πσο έλα πεηπρεκέλν πξφγξακκα εζεινληηζκνχ ζε κηα νξγά-

λσζε ζα πξέπεη λα: 

 Ξεθηλά θαη αλαθέξεηαη ζηε θνξπθή ηνπ νξγαληζκνχ απφ ηνλ επηθεθαιή (Πξφεδ-

ξν, Γηεπζπληή θιπ). 

 Έρεη ππεχζπλν ζπληνληζηή κε πιήξε ή κεξηθή απαζρφιεζε πνπ ζα έρεη μεθάζαξν 

πξφγξακκα αλεχξεζεο δηαρείξηζεο αμηνπνίεζεο εζεινληψλ. 

 Έρεη ζαθείο, ηππσκέλνπο θαη αλαιπηηθά πεξηγξακκέλνπο ξφινπο θαη θαζήθνληα 

ηνπ εζεινληή. 

 Πξνζθέξεη  πνηθηιία επηινγψλ γηα ηνλ εζεινληή σο πξνο ην ρξφλν, ηε δηάξθεηα 

θαη ην αληηθείκελν ηνπ εζεινληηθνχ έξγνπ. Ζ Δπειημία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζνξίδεη ζε 

κεγάιν βαζκφ θαη ηελ επηηπρία ηνπ. 

  Παξέρεη  ζπλερή εθπαίδεπζε, εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, εγρεηξίδην θιπ. 
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 Πξνζθέξεη ππεξεζίεο  „mentoring‟ γηα ηνπο εζεινληέο. 

 Έρεη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, επηβξάβεπζεο θαη δηαηήξεζεο εζεινληψλ. 

 

Σέινο, ε έξεπλα θαηαιήγεη πσο ε επηηπρία ελφο εζεινληηθνχ νξγαληζκνχ εμαξηά-

ηαη απφ ην αλ νη εζεινληέο ληψζνπλ πσο είλαη ζην επίθεληξν ηνπ νξγαληζκνχ, πσο αμίδν-

πλ θαη πσο είλαη αλαγθαίνη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

1.6  Σηελέσωζη ηων μη κςβεπνηηικών οπγανώζεων με εθελονηέρ 

ηε παξνχζα κειέηε κε ηνλ φξν ¨ζηειέρσζε κε εζεινληέο¨ ελλννχκε ηε ζπκπιή-

ξσζε κε αλζξψπηλν εζεινληηθφ δπλακηθφ ηνπ εκκίζζνπ πξνζσπηθνχ ησλ ΜΚΟ. Δίλαη 

ζεκαληηθφ εδψ λα αλαθεξζνχλ ζρεηηθά ζηνηρεία ηεο ζηειέρσζεο κηαο ΜΚΟ απφ εζεινλ-

ηέο κε εζηίαζε ζηε πνξεία ελφο εζεινληή κέζα ζε κηα νξγάλσζε. 

Ο Πηηζνχιεο (2008), πεξηγξάθεη εχζηνρα κηα ζεηξά ζεκάησλ ζηειέρσζεο ΜΚΟ  

απφ επαγγεικαηηθά ζηειέρε θαη εζεινληέο. Γηεπθξηλίδεη φηη, παξφιν πνπ ζηηο ΜΚΟ  ηα 

επαγγεικαηηθά ζηειέρε πξέπεη λα θέξνληαη θαη σο εζεινληέο θαη νη εζεινληέο αληίζηνηρα 

λα ελεξγνχλ σο επαγγεικαηίεο, νη ξφινη είλαη δηαθξηηνί κε ηνπο επαγγεικαηίεο λα είλαη 

ππεχζπλνη γηα ηε δνκή, ην ζπληνληζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ΜΚΟ, ελψ νη εζεινληέο έ-

ρνπλ ην ξφιν ηεο πξνψζεζεο ηεο θχζεο θαη ηνπ έξγνπ ηεο νξγάλσζεο. Οη εζεινληέο θα-

ηά ηνλ Πηηζνχιε έρνπλ θαίξην αιιά ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ησλ ΜΚΟ θαη 

θπξίσο ζε εθείλεο ηηο νξγαλψζεηο πνπ επηηεινχλ θνηλσληθφ έξγν. 

Ζ Φαγνγέλε (2009) αλαθέξεη 3 βήκαηα θαιήο νξγάλσζεο ελφο εζεινληηθνχ 

πξνγξάκκαηνο; ην ζρεδηαζκό, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιόγεζε. Αλαθέξνληαο ηε ζεκα-
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ζία θαη ησλ ηξηψλ, δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πινπνίεζε (πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηε ηε-

ιηθή δηαδηθαζία ηεο ζηειέρσζεο). Γηαθξίλεη εθεί ηα παξαθάησ ζηάδηα: 

 Πξνζέιθπζε εζεινληψλ (Web-site, Έληππα, Δθδειψζεηο, Μέιε, Φίινη, Τπνζηε-

ξηθηέο, Δζεινληέο, Πξνζθιήζεηο γλσξηκίαο, πλαληήζεηο ελεκέξσζεο, Γειηία Σχπνπ, 

Δθζέζεηο, Αθίζεο θιπ). 

 Δθπαίδεπζε (Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, Δπηινγή θαη εθπαίδεπζε εθπαηδε-

πηψλ, Καζνξηζκφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, Δλεκέξσζε έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ θαη 

εζεινληψλ). 

 πκκεηνρή (Δλεξγή ζπκκεηνρή ζε φια ηα επίπεδα, δξάζε, ελίζρπζε θαη ππνζηή-

ξημε ηνπ εζεινληή θιπ). 

 Γηαηήξεζε (πλαληήζεηο ελεκέξσζεο, Πξνζθιήζεηο ζε εθδειψζεηο, Γηαθξηηηθά, 

Σαπηφηεηα, Πεξηνδηθφ θιπ). 

 Αλαγλψξηζε (επηβξάβεπζε, χζηεκα θηλήηξσλ θαη πξνφδνπ, Αθηεξψκαηα, βξα-

βεχζεηο, παξνρέο θιπ). 

 

Ζ Βάγηα (2004) απφ ηε πιεπξά ηεο, έρνληαο εκπεηξία απφ ηνλ εζεινληηζκφ ζηε 

Σξίηε ειηθία, πιεζπζκηαθή νκάδα πνπ έρεη αξθεηέο νκνηφηεηεο κε εθείλε ησλ αηφκσλ κε 

λνεηηθή πζηέξεζε (σο πξνο ηελ αλάγθε ζηήξημεο), αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: 

«Τν θνηλσληθό θαη πξνλνκηαθό έξγν ηνπ εζεινληηθνύ ηνκέα γηα ηνπο ειηθησκέλνπο κπνξεί 

λα είλαη από επηθνπξηθό, αλαπιεξσκαηηθό θαη εληζρπηηθό, κέρξη κεηαξξπζκηζηηθό, πξσην-

πνξηαθό θαη απνθιεηζηηθό.  

Η εζεινληηθή εξγαζία δελ εθιακβάλεηαη πιένλ σο εξαζηηερληθή απαζρόιεζε, αιιά σο 
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κνξθή εξγαζίαο, πνπ πξνζθέξεηαη νξγαλσκέλα θαη κε βάζε νξηζκέλα θξηηήξηα θαη θαλόλεο 

ζσζηήο πξαθηηθήο θαη επάξθεηαο». 

 

Καηά ηε Βάγηα ε ζπλεηζθνξά ηεο εζεινληηθήο δξάζεο κπνξεί λα έρεη θπξίαξρν 

ξφιν, επηζεκαίλεη φκσο θαη‟ επαλάιεςε φηη δε κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηνλ επαγγει-

καηία θαη πσο νη νξγαλψζεηο ζε θακηά πεξίπησζε ζηα πξνγξάκκαηά ηνπο δε πξέπεη λα 

εθκεηαιιεχνληαη ηνπο εζεινληέο ζε ξφινπο πέξα ησλ νξίσλ ηνπ ξφινπ ηνπο. 

Έλα εξψηεκα πνπ πάληα πξνβάιιεη ζε ζπδεηήζεηο καο κε ην έκκηζζν πξνζσπηθφ 

ΜΚΟ, είλαη θαηά πφζν κηα ζέζε έκκηζζεο εξγαζίαο ζα κπνξνχζε λα θαιπθζεί απφ έλαλ 

εζεινληή. πσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ε εκπεηξία καο αιιά θαη ηα ζηνηρεία φισλ ησλ 

εξεπλψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε παξνχζα κειέηε (National Federation of Voluntary Bo-

dies, 2008` Delloite, 2009` The Forbes Funds, 2002 θιπ) ζπγθιίλνπλ ζην φηη ν θφβνο 

απηφο είλαη αλππφζηαηνο. Οη ελ γέλεη αδπλακίεο ηνπ εζεινληή,  πνπ δηαπηζηψλνληαη ζηηο 

αλαθεξφκελεο έξεπλεο φπσο πρ έιιεηςε επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο, κε ζπλέπεηα, έιιεη-

ςε δηαζέζηκνπ ρξφλνπ θιπ θαζηζηνχλ πξαθηηθά αδχλαηε ηελ θάιπςε κηαο έκκηζζεο ζρέ-

ζεο κε εζεινληή. Αληίζεηα κάιηζηα, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην (2008), ζε έθζεζή ηνπ 

ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηνπ εζεινληηζκνχ ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή, ηνλί-

δεη φηη ν εζεινληηζκφο ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ζέζεσλ εξγαζίαο ζε κε θπβεξλεηηθά ηδ-

ξχκαηα, θέξλεη πίζσ αληαπνδνηηθά απφ 3-8 Euro γηα θάζε έλα πνπ δαπαλάηαη γηα εζε-

ινληηθέο ελέξγεηεο, εληζρχεη ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ησλ λέσλ, απνηειεί κνξθή κε ηππη-

θήο εθπαίδεπζεο θαη ζπληειεί ζηε δηαηήξεζε ησλ εξγαζηαθψλ ζέζεσλ. 
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1.7  Σκοπόρ και ζηόσοι ηηρ μελέηηρ 

Ζ παξνχζα κειέηε εζηηάδεη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ εζεινληηζκνχ ζε ΜΚΟ νξγα-

λψζεηο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο ΑΜΝΤ, κε ζθνπό ηε βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ 

από ηνπο νξγαληζκνύο πξνο ηα άηνκα. Μέζα απφ ηε θαηαγξαθή ησλ ππαξρφλησλ ζπλζε-

θψλ - εζεινληψλ αιιά θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ ησλ θνξέσλ γηα εζεινληηθφ δπ-

λακηθφ, δχλαηαη λα δεκηνπξγεζνχλ νη βάζεηο γηα αλεχξεζε, εθπαίδεπζε, ρξεζηκνπνίεζε, 

επηβξάβεπζε θαη αμηνιφγεζε  εζεινληψλ. Δπίζεο, πηζηεχεηαη πσο ζα βνεζήζεη ζην λα 

δεκηνπξγεζνχλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ησλ ΑΜΝΤ θαη λα δηεπθνιπλζεί ε 

θνηλσληθή ηνπο έληαμε.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο, ηα νπνία ζα θνηλνπνηεζνχλ ζε θνξείο ηεο Κεληξη-

θήο Γηνίθεζεο, ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζε ΜΚΟ, ζε εηδηθνχο επαγγεικαηίεο, ζε ε-

ζεινληηθέο νξγαλψζεηο θιπ, αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο νκάδα πίεζεο θαη λα ππ-

ξνδνηήζνπλ ζπδεηήζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ εζεινληηζκφ ζε ΑκεΑ. 

ηφρνη ηεο έξεπλαο: 

 Να δηαπηζησζνύλ νη ησξηλέο ζπλζήθεο ζηηο ΜΚΟ. Γειαδή, ε χπαξμε ή φρη εζεινλ-

ηηθνχ ηκήκαηνο, ν ηξφπνο νξγάλσζεο, νη κέζνδνη αλεχξεζεο, ζηξαηνιφγεζεο θαη δηαρεί-

ξηζεο εζεινληψλ, ε εθπαίδεπζε θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ν αξηζκφο εζεινληψλ πνπ ήδε 

δξαζηεξηνπνηνχληαη, ν βαζκφο εκπινθήο ηνπο, ε πξνβιεκαηηθή θαη ε πνιηηηθή ησλ νξ-

γαλψζεσλ, θιπ. 

 Να εληνπηζηνύλ ε επηζπκία θαη νη αλάγθεο ησλ θνξέσλ γηα εζεινληέο. Θα δηεξεπ-

λεζνχλ ηνκείο φπσο, απαηηνχκελνο αξηζκφο εζεινληψλ, ηνκείο εκπινθήο ηνπο, ηα ραξαθ-

ηεξηζηηθά ηνπο, νη ρξνλνψξεο εκπινθήο ηνπο θιπ. 
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ηελ Διιάδα, ην πεδίν ηνπ εζεινληηζκνχ δελ έρεη εξεπλεζεί επαξθψο. Αλ θαη ην 

εζεινληηθφ έξγν ζηελ ππνζηήξημε ΑκεΑ είλαη απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ηνκείο ηνπ εζεινλ-

ηηθνχ θηλήκαηνο, ιηγνζηέο είλαη νη εξεπλεηηθέο αλαθνξέο. Έλαο αξηζκφο εζεινληψλ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ήδε ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, είηε κέζσ κεγάισλ εζεινληηθψλ νξγα-

λψζεσλ (Δξπζξφο ηαπξφο, ψκα Διιήλσλ Οδεγψλ θιπ), είηε απεπζείαο ζε νξγαλψζεηο 

ΑκεΑ ρσξίο φκσο λα έρνπλ θαηακεηξεζεί – θαηαγξαθεί κε θάπνην ηξφπν.  

ηελ πξψηε απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, πνπ θάπνηα κεγάιε νξγάλσζε φπσο 

γηα παξάδεηγκα ν Δξπζξφο ηαπξφο ιεηηνπξγεί σο ¨κεζνιαβεηήο¨ ζηελ εχξεζε θαη ηνπν-

ζέηεζε ελφο εζεινληή, ππάξρεη κηα ζηνηρεηψδεο εθπαίδεπζε πνπ φκσο βαζίδεηαη φρη ζηηο 

αλάγθεο ησλ νξγαλψζεσλ θαη ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ πεδίνπ, αιιά ζηηο αξρέο, ηε θηιν-

ζνθία  θαη ηελ εκπεηξία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε εκπεηξία δείρλεη φηη ζηηο νξγαλψζεηο ιφγσ ησλ νηθνλν-

κηθψλ θαη ζεζκηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ηηο καζηίδνπλ, δελ ππάξρεη ζην πιείζηνλ ησλ πε-

ξηπηψζεσλ ε ζηνηρεηψδεο νξγάλσζε γηα ππνδνρή, αλεχξεζε θαη εθπαίδεπζε εζεινληψλ. 

Σν παξφλ εξεπλεηηθφ ζρέδην ζθνπεχεη λα πξνζεγγίζεη φια απηά ηα δνκηθά πξνβιήκαηα, 

λα θαηαγξάςεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, λα δηεξεπλήζεη αλάγθεο θαη λα πξνηείλεη πηζαλέο 

ιχζεηο. 

Μέζα απφ ηε κειέηε απηή, ζα αλαδεηρζνχλ απαξαίηεηα ζηνηρεία, πνπ αμηνπνηνχ-

κελα ζε επφκελν ζηάδην, ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην ζρεδηαζκφ ελφο νινθ-

ιεξσκέλνπ ζρεδίνπ εζεινληηζκνχ (αλεχξεζε, ππνδνρή, εθπαίδεπζε, αμηνπνίεζε, αλαη-

ξνθνδφηεζε) (Φαγνγέλε, 2009). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. 

ΜΔΘΟΓΟ 

 

Ο Punch (2004), ππνζηεξίδεη πσο ν φξνο εξεπλεηηθό ζρέδην (research design) α-

λαθέξεηαη ζην βαζηθφ ζρεδηαζκφ κίαο έξεπλαο θαη απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο βαζηθέο η-

δέεο: 

 Ζ πξψηε είλαη ε ζηξαηεγηθή, δειαδή ε ινγηθή, ε αλαγθαηφηεηα θαη επηρεηξεκαην-

ινγία ηεο έξεπλαο.  

 Ζ δεχηεξε ηδέα, είλαη ην ελλνηνινγηθό πιαίζην, ε ζεσξία γχξσ απφ ηα ζέκαηα πνπ 

εμεηάδνληαη θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο.  

 Ζ ηξίηε ηδέα αλαθέξεηαη ζην δείγκα ηεο έξεπλαο θαη 

 Ζ ηειεπηαία έλλνηα, αθνξά ην εξγαιείν θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ 

γηα ηε ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ.  

 

Οη ζηφρνη απηήο ηεο έξεπλαο, είλαη ε αμηνιόγεζε θαη θαηαγξαθή ηεο παξνύζαο θα-

ηάζηαζεο θαζψο θαη ε δηεξεύλεζε ησλ αλαγθώλ ησλ νξγαλώζεσλ ζε εζεινληηθό δπλακηθό.  

ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηαζηνχλ νη κεζνδνινγηθέο θαη επηζηεκνινγηθέο δη-

αδηθαζίεο πνπ ζα ηεξεζνχλ κε ζθνπφ ηελ απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ.  Δ-

πίζεο, ζα πεξηγξαθνχλ ην δείγκα θαη ν κεραληζκφο ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαη ηέινο ζα ζπ-

δεηεζνχλ ηα εζηθά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ.   
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2.1  Η ζηπαηηγική ηηρ έπεςναρ; Αμεηάβληηα και Εςέλικηα ζσέδια 

χκθσλα κε ηνπο Anastas θαη MacDonald (1994), ηα πεηξάκαηα θαη νη έξεπλεο 

κεγάιεο εκβέιεηαο (surveys) είλαη παξαδείγκαηα ακεηάβιεησλ εξεπλεηηθψλ ζρεδίσλ (νπ. 

αλαθ. ζην Robson 2002). Μηα έξεπλα, γηα λα νξίδεηαη σο ακεηάβιεηε, πξέπεη έλα κεγάιν 

κέξνο ηνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ ή ηεο ζεσξίαο, λα είλαη πξνθαζνξηζκέλα πξηλ μεθηλή-

ζεη ε έξεπλα. Απηφ γίλεηαη κε ζθνπφ λα γλσξίδεη ν εξεπλεηήο ηη αθξηβψο λα ςάμεη (έιεγ-

ρνο ηεο ππφζεζεο). Σα δεδνκέλα ζε απηέο ηηο έξεπλεο είλαη σο επί ην πιείζηνλ  πνζνηηθά.  

ηα επέιηθηα ζρέδηα αληηζέησο, ν αξρηθφο ζρεδηαζκφο αλαθέξεηαη κφλν ζην ζέκα 

ηεο έξεπλαο. Σν ζρέδην κπνξεί λα κεηαβιεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο θαη αλάινγα 

κε ηα απνηειέζκαηα (γέλλεζε ππνζέζεσλ). Απηνχ ηνπ είδνπο νη ζρεδηαζκνί βαζίδνληαη 

ζπλήζσο ζε πνηνηηθά δεδνκέλα, αιιά ελίνηε κπνξεί λα ζπιιερηνχλ θαη πνζνηηθά.  

 

Δπέιηθηα ζρέδηα 

πσο πξναλαθέξζεθε, ζηα πνηνηηθά ζρέδηα, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα αλαπηχζ-

ζνληαη θαζψο ε έξεπλα εμειίζζεηαη. Γελ επηθεληξψλνληαη κφλν ζην λα θαηακεηξήζνπλ 

ηα γεγνλφηα, ηηο ζρέζεηο θαη ηηο επηξξνέο, αιιά πεγαίλνπλ βαζχηεξα ζηελ εμεξεχλεζε 

ησλ ιφγσλ θαη ησλ αηηηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζπλήζσο ηα πνηνηηθά ζρέδηα  αζρνινχληαη 

κε κηθξά αιιά εζηηαζκέλα δείγκαηα θαη φρη κεγάινπ κεγέζνπο δείγκα. Ζ πνηνηηθή έξεπ-

λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη δηάθνξνπο ηξφπνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, φπσο ε παξαηή-

ξεζε, ε ζπλέληεπμε, ε κειέηε πεξίπησζεο, ε εζλνγξαθία θιπ.  

Έλαο απιφο νξηζκφο απηνχ ηνπ είδνπο ησλ ζρεδίσλ δηεηππψζε  απφ ηνλ Parker, 

«Δίλαη ην πεξηγξαθηθφ ζρέδην ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ή πξνβιήκαηνο, ζην νπνίν ν 

εξεπλεηήο έρεη θεληξηθφ ξφιν ζην λφεκα πνπ ζα πξνθχςεη» (2002, ζ.2). Σνλίδεηαη δεια-
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δή ε κεγάιε ζεκαζία ηνπ εξεπλεηή θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν ίδηνο εξκελεχεη ηα 

απνηειέζκαηα. Γηα ηελ απνθπγή ινηπφλ ησλ νηνδήπνηε δηθψλ ηνπ πξνθαηαιήςεσλ θαη 

πξντδεαζκψλ, ε επειημία  (reflexivity) είλαη θεληξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνηνηηθήο έξε-

πλαο (Tindall, 2002). Ο παξαπάλσ φξνο αλαθέξεηαη ζηελ απφ κέξνπο ηνπ εξεπλεηή, θξη-

ηηθή αμηνιφγεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ζέκαηνο, ηνπ ζρεδίνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ θαη επίζεο 

θαη ησλ πξνζσπηθψλ ελδηαθεξφλησλ, αμηψλ θαη εκπεηξίαο ζηε δηεμαγσγή εξεπλψλ.  

 

Ακεηάβιεηα ζρέδηα 

Ζ πνζνηηθή έξεπλα κπνξεί λα πάξεη δχν κνξθέο. Ζ πξψηε κνξθή, είλαη ε ζχγθξη-

ζε κεηαμχ νκάδσλ (comparison-between-groups), ε νπνία βαζίδεηαη ζηα πεηξάκαηα θαη 

εξεπλά ην απνηέιεζκα κηαο αηηίαο, απφ ηελ αλεμάξηεηε ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. 

ηε ζχγθξηζε κεηαμχ νκάδσλ κειεηάηαη ε ζρέζε αηηηαηνχ θαη αηηίαο, κέζα απφ πεηξακα-

ηηθνχο ζρεδηαζκνχο. Βαζηθέο ζηαηηζηηθέο ηερληθέο ηεο είλαη ηα t-test θαη ε αλάιπζε δηα-

θχκαλζεο (ANOVA) (Punch, 2004).  

Ζ δεχηεξε κνξθή ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο είλαη, ε ζπζρεηηζηηθή (correlational) έ-

ξεπλα κεγάιεο εκβέιεηαο. Δμεξεπλά ηηο αηηίεο ελφο απνηειέζκαηνο θαη μεθηλψληαο απφ 

ηε κέηξεζε ηεο δηαθχκαλζεο ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, επηρεηξεί λα ηελ εμεγήζεη κέ-

ζσ ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο.  Ο εξεπλεηήο πηζηεχεη πσο θαλέλα θξηηήξην δελ είλαη 

έγθπξν κφλν κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε θαη πσο κφλν κέζα απφ ηαπηφρξνλε κειέηε πνι-

ιψλ θξηηεξίσλ κπνξεί λα πξνθχςεη κηα ηθαλνπνηεηηθή απνηίκεζε ηεο πξάμεο. Βαζίδεηαη 

ινηπφλ ζε κε-πεηξακαηηθά ζρέδηα, εξεπλά ηηο θπζηθέο ζπζρεηίζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε 

θχζε θαη ηα βαζηθά ηνπ ζηνηρεία είλαη ε ζπζρέηηζε (correlation) θαη ε αλάιπζε παιηλ-

δξφκεζεο (regression). Ο Cronbach (1957) ζπλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ αλαθέξεη πσο «Η 
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απνζηνιή ηνπ ζπζρεηηζηή εξεπλεηή είλαη ην λα παξαηεξεί θαη λα νξγαλώλεη ηα δεδνκέλα 

πνπ πξνθύπηνπλ από ηα πεηξάκαηα ηεο Φύζεο».  

Παξνκνίσο ν Sapsford (2007), δειψλεη πσο κηα έξεπλα κεγάιεο εκβέιεηαο απνζ-

θνπεί ζηε πεξηγξαθή ελφο πιεζπζκνχ, ζηε θαηάιεμε ζε ζπκπεξάζκαηα αηηηφηεηαο ή 

ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Απηέο νη δηαθπκάλζεηο επηηπγ-

ράλνληαη κέζα απφ ζπζηεκαηηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ.  

 Σα πιενλεθηήκαηα ελφο ακεηάβιεηνπ ζρεδίνπ, ε  ρξήζε κεγάινπ αξηζκνχ δεδν-

κέλσλ, ε ζηαηηζηηθή ηνπο αλάιπζε θαη ε αλαθάιπςε ηεο ηαθηηθφηεηαο ζηηο δηαθνξέο α-

λάκεζα ζηα άηνκα (Robson, 2002), είλαη θάπνηνη απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απηή 

ε κνξθή έξεπλαο επηιέρηεθε σο ε πην θαηάιιειε γηα ηελ παξνχζα εξγαζία.   

 

2.2  Σσέδιο έπεςναρ μεγάληρ εμβέλειαρ 

χκθσλα κε ηνλ Cronbach (1957), ην θχξην εξψηεκα ελφο εξεπλεηή πνπ ρξεζη-

κνπνηεί πνζνηηθή κέζνδν είλαη πνηα ππάξρνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξγαληζκνχ θαζνξί-

δνπλ ηνλ ηξφπν θαη ην βαζκφ πξνζαξκνγήο ηνπ. Απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ πεπνίζεζε πσο 

νη αηνκηθέο θαη νκαδηθέο δηαθπκάλζεηο, είλαη ζεκαληηθά επαθφινπζα βηνινγηθψλ θαη θν-

ηλσληθψλ αηηηψλ θαη πσο αλ θαη θάπνηνη νξγαληζκνί πξνζαξκφδνληαη ζην πεξηβάιινλ, 

άιινη δελ ηα θαηαθέξλνπλ φινη εμίζνπ θαιά.  

Παξφια απηά δελ είλαη απαξαίηεην λα ζέζνπκε ηελ πνηνηηθή θαη ηελ πνζνηηθή 

έξεπλα ζε αληηπαξάζεζε, γηαηί θαη νη δχν έρνπλ πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. Σα 

πιενλεθηήκαηα ηεο πνζνηηθήο είλαη πσο εμεηάδεη κεγάια δείγκαηα, αλαθαιχπηεη ηηο ζρέ-

ζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ θαη αλαιχεη ζηαηηζηηθά ηα θνηλά ηνπο ζηνηρεία. Βέβαηα εί-

λαη πηζαλφ νη ζπκκεηέρνληεο λα κελ απαληήζνπλ κε αθξίβεηα, εμ‟ αηηίαο  πξντδεαζκνχ 
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ιφγσ θνηλσληθήο επηζπκεηφηεηαο (desirability biases). Ο πξντδεαζκφο ιφγσ θνηλσληθήο 

επηζπκεηφηεηαο είλαη απφ ηηο πην θνηλέο κνξθέο πξντδεαζκνχ πνπ επεξεάδνπλ ηελ εγθπ-

ξφηεηα κηαο έξεπλαο θαη πεξηγξάθεη ηελ ηάζε ηνπ ζπκκεηέρνληα λα δηαιέμεη κηα απάλ-

ηεζε πνπ ηνπ θαίλεηαη πεξηζζφηεξν ινγηθή ή θνηλσληθά απνδεθηή. ε απηή ηε δηαδηθα-

ζία, ηα ππνθείκελα δελ απαληνχλ κε εηιηθξίλεηα ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπο δίλνληαη ζηε 

ζπλέληεπμε ή ζην εξσηεκαηνιφγην, αιιά απαληνχλ κε ηξφπν πνπ λα είλαη φζν ην δπλα-

ηφλ πιεζηέζηεξνο θαη λα ηθαλνπνηεί ην κέζν φξν. 

 χκθσλα κε ηνλ Nederhof (1985) νη πξνθαηαιήςεηο απηέο είλαη απνηέιεζκα δχν 

παξαγφλησλ απηό-παξαπιάλεζεο θαη παξαπιάλεζεο ηνπ άιινπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, 

αλ θαη νη δχν παξάγνληεο δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ηηο απαληήζεηο, πηζηεχεηαη πσο ν δεχ-

ηεξνο είλαη θπξίαξρνο.  

ηε πεξίπησζε ηνπ παξφληνο εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ, ν πξντδεαζκφο ιφγσ θνηλσλη-

θήο επηζπκεηφηεηαο πξέπεη λα ιεθζεί  ηδηαηηέξσο ππφςε, θαζψο ην αίζζεκα θνηλσληθήο 

πξνζθνξάο θαη θηιαλζξσπίαο πνπ δηέπεη ηηο ππφ κειέηε ΜΚΟ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε  

κε εηιηθξηλείο απαληήζεηο. 

Σα εξσηεκαηνιφγηα ζα απαληεζνχλ απφ εθπξνζψπνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ νξγα-

ληζκψλ, νη νπνίνη ίζσο ζειήζνπλ λα παξνπζηάζνπλ ηνλ νξγαληζκφ ηνπο πεξηζζφηεξν φ-

πσο ζα „έπξεπε λα είλαη‟, ζχκθσλα κε ηελ θνηλή γλψκε, απφ φηη είλαη ζηελ πξαγκαηηθφ-

ηεηα. Παξ‟ φια απηά νη Zerbe θαη Paulhus (1987), ππνζηεξίδνπλ πσο ε απην-

παξαπιάλεζε είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ελφο αηφκνπ θαη δελ ζα έπξεπε 

λα ζεσξείηαη απηνλφεηα κνιπληηθή, αληηζέησο ε παξαπιάλεζε ηνπ άιινπ, είλαη αλακθηζ-

βήηεηα ππεχζπλε γηα ηνλ ηνξπηιηζκφ ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ( King θαη Bruner, 

1999, ζ.83).  



Βασίλειος  Π. Κασιμάτης,    

 
47 

Με ηε ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ρσξίο ηελ παξν-

πζία ή παξέκβαζε αηφκνπ πνπ παίξλεη ζπλέληεπμε, απνηξέπνληαη νη πξνθαηαιήςεηο θαη 

πξντδεαζκνί απηνχ πνπ ζα έπαηξλε ηε ζπλέληεπμε. Δπίζεο ηα ππνθείκελα ζα έρνπλ ην 

ρξφλν λα κειεηήζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην, λα εμνηθεησζνχλ κε απηφ, λα αληηκεησπίζνπλ 

πηζαλνχο θφβνπο θαη άκπλεο θαη λα απαληήζνπλ εηιηθξηλά θαη ξεαιηζηηθά.  Έηζη, πηζηεχ-

νπκε φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν  ειαρηζηνπνηνχληαη νη πξντδεαζκνί ιόγσ θνηλσληθήο επηζπκε-

ηόηεηαο  πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ.  

Έλα πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ (εξσηεκαηνινγίνπ), 

πνπ ζρεδηάδεηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, είλαη πσο πεξηνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ δεδν-

κέλσλ ζηα απαξαίηεηα, απνθεχγνληαο ηελ ελαζρφιεζε θαη δηεξεχλεζε κε άιινπο ηνκείο 

πνπ ζα είραλ ελδηαθέξνλ αιιά ζα δηεχξπλαλ πνιχ ην πεδίν ηεο έξεπλαο θαη πηζαλά ζα 

απέηξεπαλ θάπνηα απφ ηα ππνθείκελα λα ζπκκεηέρνπλ. Γηα παξάδεηγκα, ζην παξφλ ζρέ-

δην ν εζεινληηζκφο ζε ΑκεΑ δελ εμεηάδεηαη απφ ηε ζθνπηά ηνπ εζεινληή (αλ θαη ζα ήηαλ 

πνιχ ελδηαθέξνπζα θη απηή ε νπηηθή), αιιά απφ ηε πιεπξά ησλ θνξέσλ ππνδνρήο θαη 

αμηνπνίεζεο ησλ εζεινληψλ.  

Σν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην ζα βαζηζηεί ζηελ εκπεηξία πξνεγνπκέλσλ ε-

ξσηεκαηνινγίσλ ζρεδίσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ ζην εμσηεξηθφ κε παξαπιήζην αληηθείκελν. 

Δίλαη ινγηθφ θάζε λέα έξεπλα  λα βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξία θαη ηε γλψζε πξνεγνπκέλσλ. 

Δπηπιένλ, βαζηδφκελνη ζε πξνεγνχκελα εξεπλεηηθά εξγαιεία, απνθηνχκε δχν ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα. Δληζρχεηαη ν βαζκφο εγθπξφηεηαο ηεο έξεπλαο θαη ηα ηειηθά απνηειέζ-

καηα είλαη δπλαηφ λα ζπγθξηζνχλ κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλεηψλ. ηε πεξίπησζε 

ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ ζα ήηαλ ελδηαθέξνπζα κειινληηθά κηα δεπηεξνγελήο έξεπλα, ε 

νπνία ζα ζχγθξηλε ηα απνηειέζκαηα θαη ζα δηαηχπσλε δηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο ηνπ εζε-
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ινληηθνχ ράξηε ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ ιακβάλνληαο ππφςε ηεο θνηλσληθέο νκν-

ηφηεηεο, ρξνληθέο ζπλζήθεο, παξαπιήζηα γεγνλφηα θιπ.  

Μέρξη ηψξα έρεη ηνληζηεί πσο, κεηνλεθηήκαηα ππάξρνπλ ζηε ρξήζε ηφζν πνζνηη-

θψλ φζν θαη πνηνηηθψλ ζρεδίσλ. Οη δχν απηέο κέζνδνη έπξεπε λα δπγηζηνχλ κε ζθνπφ λα 

επηιεγεί ε πην θαηάιιειε, ψζηε λα απαληήζεη ζηα εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Ζ 

κέζνδνο πνπ θξίζεθε, θάησ απφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο, πσο αξκφδεη ζε απηή ηε πεξίπ-

ησζε  είλαη ε έξεπλα κεγάιεο εκβέιεηαο. Δπηπξνζζέησο, δε κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε 

ην γεγνλφο πσο πξνεγνχκελεο έξεπλεο (πνπ αλαθέξνληαη θαη ζηε παξνχζα κειέηε) π-

πνζηεξίδνπλ ηε ρξήζε ακεηάβιεησλ ζρεδίσλ γηα ηε  δηεξεχλεζε ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηνλ 

εζεινληηζκφ ζε ΜΚΟ (National Federation of Voluntary Bodies, 2008; Delloite, 2009; 

The Forbes Funds, 2002 ). 

 

2.3  Επωηημαηολόγια πος ζςμπληπώνονηαι πποζωπικά από ηοςρ ζςμμεηέσονηερ και 

πποζωπικέρ ζςνενηεύξειρ με επωηημαηολόγια. 

 Μία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο απνθάζεηο πνπ έπξεπε λα ιεθζνχλ αλαθνξηθά κε ηε 

κεζνδνινγία ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ήηαλ ην αλ ηα εξσηεκαηνιφγηα ζα απνζηέιινληαλ 

ζηνπο νξγαληζκνχο ή ζα ζπκπιεξψλνληαλ απφ ζπλεληεπμηαζηή. Αξρηθά πξφζεζή καο 

ήηαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα λα ζπκπιεξσζνχλ κε ζπλέληεπμε ζε κεγάιε εθδήισζε πνπ 

επξφθεηην λα δηεμαρζεί ην Μάην ηνπ 2010 ζηελ Αζήλα θαη ζηελ νπνία ζα ζπκκεηείραλ ην 

80% ησλ ππφ έξεπλα νξγαληζκψλ. Γπζηπρψο απηφ ιφγσ ρξφλνπ δελ ήηαλ εθηθηφ. Θα ή-

ηαλ ηδηαίηεξα δχζθνιν λα δηεμαρζνχλ ηφζεο ζπλεληεχμεηο ζηα ρξνληθά πεξηζψξηα κηαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απφ έλα ή θαη δχν ζπλεληεπθηέο θαη κε ρξνληθφ πεξηζψξην παξά-

δνζεο ηεο κειέηεο κεξηθέο εβδνκάδεο αξγφηεξα. Δπίζεο ζα ήηαλ αδχλαηνλ ηφζν γηα 
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πξαθηηθνχο φζν θαη γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο ην λα παξζνχλ ζπλεληεχμεηο ζηνπο ππνινί-

πνπο θνξείο νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ φιε ηελ Διιάδα. 

Ζ απφ κέξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πξνζδίδεη 

έλα πιενλέθηεκα ζηελ έξεπλα καο ζε επίπεδν πξντδεαζκνχ θαη θνηλσληθήο επηζπκεηφηε-

ηαο. Δπίζεο ππάξρεη θαη κηα ζεηξά άιισλ πιενλεθηεκάησλ φπσο ε νηθνλνκία ρξφλνπ ζηε 

δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο, ε νηθνλνκία ζε ρξήκαηα θαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο  κεγάινπ 

αξηζκνχ ππνθεηκέλσλ ζηελ έξεπλα. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο κε εξσηεκαηνιφγην κπνξεί λα 

θνζηίδνπλ παξαπάλσ ζε ρξήκα θαη ρξφλν, λα πξνθαινχλ ζπλαηζζήκαηα θνηλσληθήο επη-

ζπκεηφηεηαο θαη λα απεπζχλνληαη ζε εξεπλεηηθά ζρέδηα κε κηθξφηεξν δείγκα, φκσο έρν-

πλ άιια πιενλεθηήκαηα. Μέζα ζε κηα ζπλέληεπμε, δίλεηαη ε επθαηξία λα απαληεζνχλ 

πηζαλά εξσηήκαηα, απνξίεο ησλ εμεηαδφκελσλ θαη λα δνζνχλ δηεπθξηλήζεηο. Δπηπιένλ ν 

εξεπλεηήο έρεη ηελ επθαηξία απφ ηε πιεπξά ηνπ λα δηεπθξηλίζεη θαη λα εξκελεχζεη απαλ-

ηήζεηο ησλ εξσηνχκελσλ. 

ίγνπξα ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα είλαη αξθεηά γηα θάζε πιεπξά. 

ηαζκίδνληαο ην ρξνληθφ πεξηζψξην πνπ ππάξρεη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρεδίνπ (ηέινο 

Μαίνπ 2010), ηε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ ππνθεηκέλσλ (απισκέλνη ζε φιε ηελ Διιά-

δα) θαη ηηο ππφινηπεο παξακέηξνπο πνπ πξναλαθέξνληαη, θξίζεθε πσο δφθηκν ζα ήηαλ λα 

αθνινπζεζεί ε απφ κέξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ρσ-

ξίο ηε παξνπζία ζπλεληεπμηαζηή.  

Βέβαηα αθνινπζήζεθαλ φιεο νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί 

φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θαηαλννχλ ηηο εξσηήζεηο θαη δχλαληαη λα απαληήζνπλ 

ρσξίο δπζθνιία. πγθεθξηκέλα, έλα πξνζρέδην ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εδφζε ζε κηθξφ α-
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ξηζκφ επαγγεικαηηψλ εηδηθήο αγσγήο, ησλ νπνίσλ ην πεδίν εξγαζίαο νκνηάδεη κε ηνπο 

ηειηθνχο εξσηνχκελνπο. ηφρνο ηεο πηινηηθήο απηήο έξεπλαο, ήηαλ ε δηαπίζησζε πεξηπ-

ηψζεσλ αζάθεηαο, ιαζεκέλεο ζχληαμεο θαη λα δεκηνπξγεζνχλ ιίζηεο ζηνηρείσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην εξσηεκαηνιφγην. 

Ο ηξφπνο πνπ ηειηθά επειέγε ππεξηεξνχζε ζε επθνιία θαη νηθνλνκία ρξφλνπ. Ο 

ζπλνιηθφο ρξφλνο ζπιινγήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δε μεπέξαζε ηηο 4 εβδνκάδεο πνπ είρε 

ππνινγηζηεί απφ ηελ αξρή, ελψ ε ειεθηξνληθή θαη έληππε απνζηνιή (κε ελδηάκεζε ηε-

ιεθσληθή ππελζχκηζε) είρε σο απνηέιεζκα έλαο κεγάινο αξηζκφο (42) εξσηεκαηνινγίσλ 

λα απαληεζεί θαη λα απνζηαιεί κε ηε κία ή ηελ άιιε κέζνδν. Σν 57% ησλ θνξέσλ πνπ 

απήληεζαλ ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ γηα ηελ επηζηεκνληθφηεηα ηεο κειέηεο, 

ελψ θαη θάπνηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ έθηαζαλ κε κεγάιε θαζπζηέξεζε θαη δελ ζπκπεξη-

ιήθζεζαλ ζηε κειέηε δείρλνπλ γεληθά λα ζπκθσλνχλ κε ηα  εξεπλεηηθά επξήκαηα. 

 Ζ επηινγή ηεο απνζηνιήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ επέθεξε φκσο θαη θάπνηα πξνβ-

ιήκαηα. Καηά ηε δηαδηθαζία κεηαθνξάο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ζην ζηαηηζηηθφ 

πξφγξακκα, φπσο αλαθέξεηαη θαη παξαπάλσ δηαθάλεθε ε βαξχηεηα πνπ είρε ην πνηνο ην 

ζπκπιήξσζε. Σν ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν ηφληδε πσο ην εξσηεκαηνιφγην απεπζπλφηαλ ζε 

δηνηθεηηθφ κέινο, επηζηεκνληθφ ή δηνηθεηηθφ ζηέιερνο ηνπ νξγαληζκνχ, αιιά κε γλψζεηο 

ηνπ ζέκαηνο. Παξ‟ φια απηά ζε πνιιέο εξσηήζεηο ην πξφζσπν πνπ ην ζπκπιήξσλε δε 

γλψξηδε ηηο απαληήζεηο. Δπίζεο, ζε θάπνηεο απφ ηηο εξσηήζεηο δίλνληαλ δηεπθξηλίζεηο γηα 

ηνλ αξηζκφ ησλ απαληήζεσλ πνπ κπνξνχζαλ λα επηιεγνχλ. Καη πάιη φκσο θάπνηεο θνξέο 

νη νδεγίεο απηέο δελ αθνινπζνχληαλ.  

 Αλ θαη ε επηιεγκέλε κέζνδνο ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ είρε θάπνηεο 

κε αλακελφκελεο δπζθνιίεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο παξακέλεη ε 
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πην θαηάιιειε κεζνδνινγηθή επηινγή. Σα κεηνλεθηήκαηα πνπ εκθάληζε ε ζπκπιήξσζε 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ ππεπζχλνπο ηνπ νξγαληζκνχ πηζηεχνπκε πσο δελ είρε ηφζα 

κεηνλεθηήκαηα πνπ λα ππνζθειίδνπλ ηα πιενλεθηήκαηά ηεο.   

 

2.4  Εννοιολογικό μονηέλο  

 Οη ηνκείο πνπ εμεηάδνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη νη εμήο: 

 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εζεινληώλ. ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ χπαξμε εζεινληψλ ζην θνξέα, ηνλ αξηζκφ, ηελ ειηθία θαη ην 

θχιν ηνπο.  

 Καηαγξαθή ηεο παξνύζαο θαηάζηαζεο. Οη εξσηήζεηο απηνχ ηνπ ηνκέα, θαηαγξά-

θνπλ πην ιεπηνκεξείο αλαθνξέο γηα ηνπο ηνκείο απαζρφιεζεο ησλ εζεινληψλ, γηα ηελ 

χπαξμε Τπεχζπλνπ Δζεινληψλ θαη γηα ηελ κεηεμέιημε θάπνησλ απφ ηνπο εζεινληέο ζε 

έκκηζζν πξνζσπηθφ.  

 Πεδία εθαξκνγήο ηνπ εζεινληηζκνύ. Ζ θαηεγνξία απηή αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηε-

ηα πνπ έρεη ν εζεινληήο λα επηιέμεη ην είδνο ππεξεζηψλ πνπ ζα πξνζθέξεη, αιιά θαη 

ζηελ  ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζε απηέο ηηο επηινγέο. Δπίζεο ηίζεληαη εξσηή-

ζεηο γηα ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ θνξέα θαη γηα ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πνπ δηαζέηεη.  

 Πνιηηηθή – Δζεινληηζκόο. ε απηφ ηνλ ηνκέα νη εξσηήζεηο αθνξνχλ ηελ χπαξμε 

γξαπηήο πνιηηηθήο θαη ηελ πηζηνπνίεζή ηεο, ηελ χπαξμε εγρεηξηδίνπ εζεινληψλ, ηελ ζα-

θή πεξηγξαθή ξφισλ – θαζεθφλησλ ηνπ εξεπλεηή θαη ηελ χπαξμε γξαπηνχ ζπκβνιαίνπ 

κε ηνλ εζεινληή.  
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 Σηξαηνιόγεζε θαη εθπαίδεπζε ησλ εζεινληώλ. Οη εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζην 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ εζεινληψλ, ζηελ πνιηηηθή ίζσλ επθαηξηψλ θαη ζηηο απαηηή-

ζεηο ηνπ θνξέα γηα ηελ επηινγή ησλ εζεινληψλ.  

 Αζθάιηζε θαη εζεινληέο. Ζ εξψηεζε κε απηφλ ηνλ ηίηιν εμεηάδεη ην θαηά πφζν νη 

εζεινληέο είλαη αζθαιηζκέλνη απφ ην θνξέα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ εζεινλ-

ηηθνχ ηνπο έξγνπ.  

 Γηαηήξεζε ησλ εζεινληώλ. Ζ θαηεγνξία απηή αθνξά ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνί-

νπο ν νξγαληζκφο βνεζάεη θαη ζηεξίδεη ηνπο εζεινληέο, κε ζθνπφ λα δηαζθαιίζεη ηελ πα-

ξακνλή ηνπο, αλ ππάξρεη επηβξάβεπζε θαη κε πνην ηξφπν. 

 Βαζηθά ζέκαηα θαη πξνθιήζεηο ηνπ εζεινληηζκνύ. Οη εξσηήζεηο απηνχ ηνπ ηνκέα 

ζίγνπλ ην ζνβαξφ δήηεκα ησλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ εζεινληψλ θαη ηνπ έκκηζζνπ 

πξνζσπηθνχ θαη αλαδεηνχλ ηξφπνπο εμνκάιπλζεο απηψλ. Αλαθέξνληαη επίζεο ζηελ 

ζπκβνιή ηνπ εζεινληή ζηελ αμία θαη ην ήζνο ηνπ θνξέα.  

 Τν κέιινλ ηνπ εζεινληηζκνύ ζηνλ νξγαληζκό ζαο. Ζ θαηεγνξία απηή ζπιιέγεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ ζε εζεινληηθφ πξνζσπηθφ, ηνπο ηνκείο ησλ 

αλαγθψλ  θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ γηα ηε δηαηήξεζή ησλ εζεινληψλ απηψλ.  

 Δθδειώζεηο εζληθνύ θαη δηεζλνύο εζεινληηζκνύ. ηελ ηειεπηαία θαηεγνξία, νη 

ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζρεηηθά κε ηνλ αληίθηππν ηξηψλ κεγάισλ γε-

γνλφησλ, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο εζεινληηζκνχ ηνπ θνξέα ηνπο. Σν πξψην είλαη νη Οιπκπη-

αθνί Αγψλεο ηνπ 2004, ην δεχηεξν ν νξηζκφο ηνπ 2003 σο Δπξσπατθφ Έηνο Αηφκσλ κε 

Αλαπεξία θαη ην ηξίην είλαη νη παγθφζκηνη αγψλεο Special Olympics πνπ ζα δηεμαρζνχλ 

ην 2011 ζηελ Αζήλα. Ζ εξψηεζε απηή πεγάδεη απφ ην γεγνλφο (φπσο αλαθέξεηαη θαη 
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παξαπάλσ) ηνπ φηη νη κεγάιεο εθδειψζεηο – γεγνλφηα θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο ζπλή-

ζσο πξνθαινχλ ηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή θαη δξάζε. 

 

2.5  Το δείγμα 

Ζ θαηαγξαθή ησλ εζεινληηθψλ Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ ζηελ Διιάδα θαη 

ε θαηάηαμή ηνπο αλά θαηεγνξία δξάζεο έρεη επηρεηξεζεί θαη‟ επαλάιεςε ηα ηειεπηαία 

έηε. Πάληα φκσο νη ζρεηηθνί θαηάινγνη ακθηζβεηνχληαη θαη απηφ γίλεηαη γηαηί δελ ππάξ-

ρεη ζαθέο ζεζκηθφ πιαίζην πνπ λα νξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έληαμε ζηα δηάθνξα 

κεηξψα, ηε ζπζρέηηζε ησλ κεηξψσλ αλά ηνκέα δξάζεο, ηε δηαγξαθή αλελεξγψλ νξγα-

λψζεσλ. Γηα παξάδεηγκα ζην κεηξψν ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ (ΤΓΑ) πνπ πεξη-

ιακβάλνληαη νη ΜΚΟ  πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ηνκέα ηεο αλαπηπμηαθήο θαη αλζξσ-

πηζηηθήο βνήζεηαο (θπξίσο εθηφο ηεο ρψξαο καο), βξίζθνληαη εγγεγξακκέλεο νξγαλψζεηο 

πνπ νχηε ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, νχηε ζηνπο ζηφρνπο ηνπο έρνπλ παξφκνηα δξάζε. 

Γηα ην παξφλ ζρέδην επηρεηξήζεθε λα αληιεζνχλ ζηνηρεία απφ κηα ζεηξά δηαθνξε-

ηηθψλ κεηξψσλ θαη θαηαιφγσλ. Δπίζεο, δεηήζεθε βνήζεηα απφ εηδηθνχο επαγγεικαηίεο 

θαη νξγαλψζεηο νκπξέια ησλ ΑκεΑ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ην πιείζηνλ ησλ ππφ κειέηε 

ΜΚΟ. Έηζη ινηπφλ θαηαγξάθεθε έλαο αξηζκφο δπλεηηθψλ απνδεθηψλ ηνπ εξσηεκαηνιν-

γίνπ πνπ αξρηθά απφ κεηξψν ζε κεηξψν θπκαηλφηαλ απφ  80 έσο 100 ηειηθνχο απνδέθ-

ηεο. Αλαθέξεηαη ελδεηθηηθά φηη ζηνηρεία γηα ηηο ΜΚΟ αληιήζεθαλ απφ ην κεηξψν εζε-

ινληηθψλ ΜΚΟ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, απφ ηελ έξεπλα – 

θαηαγξαθή ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, απφ ην θαηάινγν ηεο Δζληθήο πλνκνζπνλ-

δίαο αηφκσλ κε αλαπεξία (ΔΑκεΑ), ηνλ αλάινγν θαηάινγν ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλ-

δίαο πιιφγσλ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία (ΠΟΓΚΑκεΑ), απφ ην 
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κεηξψν ζπλεξγαδνκέλσλ θνξέσλ κε ηα Special Olympics θαη απφ ηνλ «Οδεγφ ηνπ Πνιί-

ηε κε αλαπεξία» (2007) πνπ είρε εθδνζεί απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ. 

Σν εξσηεκαηνιφγην εζηάιε ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο πνπ ήηαλ εγγεγξακκέλνη 

ζηα κεηξψα πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. Πξηλ ηελ απνζηνιή φκσο, έγηλε έλαο πξψηνο 

έιεγρνο θαη δηαζηαχξσζε απφ ηελ νπνία δηαπηζηψζεθε φηη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο απφ 

ηνπο 100 πεξίπνπ αξρηθά απνδέθηεο αλαθεξφηαλ δχν ή θαη ηξεηο θνξέο  κε άιιε νλνκα-

ζία ή φηη θάπνηνη νξγαληζκνί γηα ιφγνπο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε θξαηηθή ελίζρπζε 

έρνπλ ηδξχζεη ζσκαηεία θίισλ, ζπιιφγνπο γνλέσλ θιπ πνπ θακηά δξαζηεξηφηεηα δελ 

έρνπλ πέξα απηψλ ηνπ θπξίσο νξγαληζκνχ. Έηζη ινηπφλ κέζα απφ ηειεθσληθέο επηθνη-

λσλίεο, ζπδήηεζε κε εηδηθνχο επαγγεικαηίεο, εθπξνζψπνπο ηνπ αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο 

θιπ, θαηαιήμακε ζε έλα θαηάινγν 74 ηειηθψλ απνδεθηψλ πνπ ζε έλα βαζκφ (θαη κε κηθ-

ξή απφθιηζε) αληηθαηνπηξίδεη ην ζχλνιν ησλ ελ ιφγσ νξγαλψζεσλ. 

Σν εξσηεκαηνιφγην, απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ πνπ αλήθνπλ ζην 

δηεπζπληηθφ ή επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, αιιά κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί θαη απφ κέιε ησλ 

πκβνπιίσλ ή απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ εζεινληηζκνχ (αλ ππάξρεη). 

 

2.6  Το επεςνηηικό επγαλείο 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, δεκηνπξγήζεθε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα. Έρεη πάξεη ζηνηρεία απφ εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε έξεπλεο κε 

αληίζηνηρν ζέκα ζην εμσηεξηθφ (National Federation of Voluntary Bodies, 2008; 

Delloite, 2009; The Forbes Funds, 2002 ), αιιά έρεη πξνζαξκνζηεί ζηα Διιεληθά δεδν-

κέλα, γηα ηελ θαιχηεξε θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ησλ ΜΚΟ ζηελ Διιάδα.  
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Ζ πξψηε ηνπ κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηειείην απφ ιίγεο θαη ζπγθεθξηκέ-

λεο εξσηήζεηο θαη απεπζχλζεθε πηινηηθά κφλν ζε εξγαδφκελνπο ηεο Δζηίαο Δηδηθήο Δ-

παγγεικαηηθήο Αγσγήο (ΔΔΔΠΑ). Ζ ΔΔΔΠΑ, είλαη ΜΚΟ δηα βίνπ εθπαίδεπζεο αηφ-

κσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο απεπζχλζεθε 

ε έξεπλα. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηε πεξηνρή ηεο Αηηηθήο, παξέρεη πιήζνο εθπαηδεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ πξνο ΑΜΝΤ θαη δηαζέηεη ελεξγφ εζεινληηθφ ηκήκα. θνπφο ηεο πξψηεο απ-

ηήο θάζεο δηαλνκήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ήηαλ ε αλάδεημε ησλ θπξίσλ ζεκείσλ ηνπ 

εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ, ν θαζνξηζκφο ηνπ πεδίνπ, ε αλίρλεπζε ησλ πξνβιεκάησλ θιπ.  

Έρνληαο σο  γλψκνλα ηα πξψηα απηά επξήκαηα θαη ηηο παξαηεξήζεηο εθείλσλ πνπ ηα 

ζπκπιήξσζαλ θαη εμεηάδνληαο εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε παξαπ-

ιήζηεο έξεπλεο ζην εμσηεξηθφ, δηακνξθψζεθε ην ηειηθφ εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζη-

κνπνηήζεθε ζηε παξνχζα κειέηε. 

Λφγσ ηνπ φηη ην εξσηεκαηνιφγην απεζηάιε ζηνπο νξγαληζκνχο θαη δελ απνηειν-

χζε κέξνο ζπλέληεπμεο, θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα λα είλαη εκπεξηζηαησκέλν θαη πεξη-

ιεπηηθφ ψζηε λα κελ απνζαξξχλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπκπιήξσζή ηνπ. Δπίζεο, ν 

ηξφπνο δηαηχπσζεο ησλ εξσηήζεσλ είλαη φζν ην δπλαηφλ πην απιφο θαη μεθάζαξνο, γηα 

λα κελ ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο θαη λα κελ νδεγνχλ απηφλ πνπ ζα ην ζπκ-

πιεξψζεη ζην λα ην εγθαηαιείςεη.  

Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν απνηειείηαη απφ 37 εξσηήζεηο, πνπ είλαη νκαδνπνηεκέλεο 

ζε δέθα θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηα ζηνηρεία ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

ηνπ αηφκνπ πνπ ην ζπκπιήξσζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δεηνχληαη πξναηξεηηθά (φπσο 

αλαθέξεηαη θαη ζην ζπλνδεπηηθφ γξάκκα ηνπ δεχηεξνπ παξαξηήκαηνο), αιιά δηεπθξηλί-
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δεηαη πσο ζηελ πεξίπησζε ζπκπιήξσζήο ηνπο, ζα γλσζηνπνηεζνχλ ζηνλ απνζηνιέα ηα 

ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

 Ζ δεχηεξε θαηεγνξία δεηά ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εζεινληψλ πνπ δξαζ-

ηεξηνπνηνχληαη ζηνλ νξγαληζκφ. Ζ ηξίηε θαηαγξάθεη ηελ παξνχζα θαηάζηαζε θαη ε ηέ-

ηαξηε ηα πεδία εθαξκνγήο ηνπ εζεινληηζκνχ. Ζ πέκπηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηελ πν-

ιηηηθή εζεινληηζκνχ πνπ έρεη ν νξγαληζκφο θαη ε έθηε ζηνπο ηξφπνπο ζηξαηνιφγεζεο 

θαη εθπαίδεπζεο ησλ εζεινληψλ. ηελ έβδνκε θαηεγνξία αλήθεη κηα εξψηεζε ζρεηηθή κε 

ηνλ ηξφπν αζθάιηζεο ησλ εζεινληψλ. Ζ φγδνε πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο γηα βαζηθά ζέ-

καηα θαη πξνθιήζεηο ηνπ εζεινληηζκνχ, ελψ ε έλαηε πεξηιακβάλεη εξσηήκαηα γηα ην 

κέιινλ ηνπ εζεινληηζκνχ ζην ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ. Σέινο, ε δέθαηε θαηεγνξία α-

λαθέξεηαη ζε εθδειψζεηο εζληθνχ θαη δηεζλνχο εζεινληηζκνχ θαη ηνλ αληίθηππφ ηνπο 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ εζεινληηθνχ ηκήκαηνο ζηνλ ππφ δηεξεχλεζε νξγαληζκφ.  

 πσο πξναλαθέξζεθε, ην εξσηεκαηνιφγην απηφ δεκηνπξγήζεθε γηα ηε ζπγθεθξη-

κέλε έξεπλα θαη πξνζαξκφζηεθε ζηα Διιεληθά δεδνκέλα, γηα ηελ θαιχηεξε θαηαγξαθή 

ησλ ζηνηρείσλ ησλ ΜΚΟ ζηελ Διιάδα.  

Παξ‟ φια απηά, ππήξμαλ θάπνηα ζέκαηα πνπ ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα είραλ δηεξεπ-

λεζεί θαη θάπνηα άιια πνπ ζα ήηαλ ζεκαληηθή ε δηεξεχλεζή ηνπο ζε κεγαιχηεξν βάζνο. 

Γηα παξάδεηγκα, ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα είρε θαηαγξαθεί ην κνξθσηηθφ πξνθίι ησλ ήδε 

εζεινληψλ, ηπρφλ ζπγγεληθή ηνπο ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηνπ θνξέα, ν ρξφλνο 

ηεο εζεινληηθήο ηνπο εξγαζίαο (ζπρλφηεηα, κέγεζνο θιπ). Δπίζεο ζέκαηα φπσο ην πεξηε-

ρφκελν θαη ην είδνο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ (φζνη έρνπλ), ε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ 

νξγαληζκνχ (πξσηεχνπζα – επαξρία). Σέινο έλα ζέκα πνπ κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ ε-

ξσηεκαηνινγίσλ καο πξνβιεκάηηζε ήηαλ ε ζέζε ηνπ αηφκνπ πνπ ην ζπκπιήξσζε. Ζ 
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ζπκπιήξσζε απφ έκκηζζν ζηέιερνο ή απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζα κπν-

ξνχζε λα είλαη δηαθνξεηηθή φπσο δηαθνξεηηθή ζα ήηαλ αλ ζπκπιεξσλφηαλ απφ άηνκν 

πνπ έρεη επηθνξηηζηεί ην ζπληνληζκφ ηνπ εζεινληηθνχ ηκήκαηνο. 

 

2.7  Εγκςπόηηηα και αξιοπιζηία ηος ζσεδίος 

 Ζ πνηφηεηα κηαο έξεπλαο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ α-

μηνπηζηία ηεο θαη γη απηφ έγηλαλ πξνζπάζεηεο νη δχν απηέο ηδηφηεηεο λα δηαζθαιηζηνχλ ζε 

βαζκφ πνπ λα πξνζδίδνπλ αμία ζηελ παξνχζα εξγαζία.  

Ο φξνο εγθπξόηεηα αλαθέξεηαη ζην βαζκφ πνπ κηα έξεπλα απνηηκά κε αθξίβεηα ην 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν πνπ ν εξεπλεηήο ζέιεη λα κεηξήζεη θαη ην βαζκφ θαηά ηνλ ν-

πνίν ηα απνηειέζκαηα απνξξένπλ κε ινγηθφ ηξφπν απφ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα (Punch, 

2004). χκθσλα κε ηνπο Φαξξνχ θαη Εαθεηξφπνπιν (2001), κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε 

ηέζζεξεηο ηχπνπο εγθπξφηεηαο, ηε θαηλνκεληθή (face), ηνπ πεξηερνκέλνπ (content), ηνπ 

θξηηεξίνπ (criterion) θαη ηεο δνκήο (construct). Γηα λα δηέπνπλ νη πξψηνη δχν ην εξσηε-

καηνιφγην δφζεθε πξηλ ηελ ηειηθή θάζε ηνπ ζε κε εμεηδηθεπκέλνπο θαη εμεηδηθεπκέλνπο 

αληίζηνηρα εξγαδφκελνπο επαγγεικαηίεο. Γηα λα δηαζθαιηζηεί σο έλα βαζκφ ε εγθπξφηε-

ηα ηνπ θξηηεξίνπ, ην εξσηεκαηνιφγην δαλείζηεθε ζηνηρεία θαη απφ άιιεο έξεπλεο πνπ 

δηεμήρζεζαλ ζην εμσηεξηθφ απφ έγθπξνπο νξγαληζκνχο.  

ζνλ αλαθνξά ηελ εγθπξφηεηα ηεο δνκήο, ε νπνία δελ βαζίδεηαη ζε πνζνηηθέο 

πξνζεγγίζεηο, δηαζθαιίδεηαη απφ ηελ καθξνρξφληα επαγγεικαηηθή θαη επηζηεκνληθή εκ-

πεηξία ηνπ εξεπλεηή ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη ηε θαιή ηνπ γλψζε ηεο δνκήο ησλ θν-

ξέσλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλζεθε. 
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 Ο φξνο αμηνπηζηία αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα κηαο έξεπλαο λα θαηαιήγεη ζηα ί-

δηα ζπκπεξάζκαηα φηαλ επαλαιακβάλεηαη ζε δηαθνξεηηθή ρξνληθή ζηηγκή. ηελ ζπγθεθ-

ξηκέλε έξεπλα ν έιεγρνο απηήο ηεο ηδηφηεηαο δελ θαηέζηε δπλαηφο, αιιά ιφγσ ηνπ κεγά-

ινπ βαζκνχ εγθπξφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δελ πηζηεχνπκε πσο δηαθπβεχεη ηελ αμία 

ησλ απνηειεζκάησλ.  

 

2.9  Η διαδικαζία 

πσο πξναλαθέξζεθε, ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα 

απηή, δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ ίδην ηνλ εξεπλεηή.  

Αξρηθά βξέζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ νη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο πνπ πξνζ-

θέξνπλ δηα βίνπ εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο ζε άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη έγηλαλ νη 

απαξαίηεηνη έιεγρνη γηα δηπιφηππα, ησξηλή θαηάζηαζε θαη άιιεο ηδηαηηεξφηεηεο. Καηφπη 

ηνπο εζηάιεζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα κε δχν ηξφπνπο, ηαρπδξνκηθά θαη ειεθηξνληθά (φ-

πνπ ππήξρε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε). Ζ δηπιή απνζηνιή έγηλε  γηα λα δηεπθνιπλζεί ε 

ζπκπιήξσζε θαη ε επηζηξνθή ηνπο. Μέζα ζηνλ απνζηειιφκελν ηαρπδξνκηθφ θάθειν, 

είρε ηνπνζεηεζεί άιινο έλαο κε γξακκαηφζεκν θαη γξακκέλε ηε δηεχζπλζε ηνπ εξεπλε-

ηή, ψζηε  λα είλαη αλέμνδε θαη εχθνιε ε επηινγή ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο. Σφζν 

ζηελ ειεθηξνληθή φζν θαη ηελ έληππε κνξθή επηζεκαηλφηαλ φηη θάζε νξγάλσζε κπνξν-

χζε λα ζπκπιεξψζεη κφλν έλα εξσηεκαηνιφγην. 

Σέινο θαη ε έληππε θαη ε ειεθηξνληθή απνζηνιή  εκπεξηείρε  επηζηνιή απφ ηνλ 

εξεπλεηή, ε νπνία δήισλε ην ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, ζε πνηφλ απεπζπλφ-

ηαλ, ηε ηχρε ησλ απνηειεζκάησλ, ηε ηαπηφηεηα ηνπ εξεπλεηή, πιεξνθνξίεο  γηα ηε ζπκ-
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πιήξσζή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο πνπ ζα ηεξνχληαλ (Πα-

ξάξηεκα 2).  

 

2.8  Ηθικά θέμαηα - Δεονηολογία 

 Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα θαη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ηεξή-

ζεθαλ νη θψδηθεο δενληνινγίαο πνπ θαζηζηνχλ ηελ έξεπλα εζηθή.  

 Οη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψζεθαλ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ έξεπλα, ην πεξηερφκε-

λν, ηνπο ζηφρνπο ηεο, ζε πνηνλ θαη κε πνην ηξφπν ζα θνηλνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηά 

ηεο. Σνπο εμεγήζεθε φηη ε ζπκκεηνρή είλαη πξναηξεηηθή, ηνπο  δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα 

δηαηεξήζνπλ ηελ αλσλπκία ηνπο θαη αθφκε ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ επέιεγαλ λα δηαηε-

ξήζνπλ ηελ αλσλπκία ηνπο, δηαβεβαηψζεθαλ γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ πξν-

ζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ. Σέινο, σο αλαγλψξηζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο, ελεκεξψζεθαλ 

φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ζα ζηαινχλ ζε φζνπο εί-

ραλ ζπκπιεξψζεη δηεχζπλζε απνζηνιήο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

ηφρνο  ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα αμηνινγήζεη ην επίπεδν ηνπ εζεινληηθνχ 

θηλήκαηνο ζηηο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο. Γειαδή, λα δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμε ή α-

πνπζία εζεινληηθνχ ηκήκαηνο, ηνλ ηξφπν θαη ηε δνκή νξγάλσζεο, ηηο κεζφδνπο αλεχξε-

ζεο, ζηξαηνιφγεζεο θαη δηαρείξηζεο εζεινληψλ, ηελ εθπαίδεπζε θαη ην εθπαηδεπηηθφ π-

ιηθφ, ηνλ αξηζκφ εζεινληψλ πνπ ήδε δξαζηεξηνπνηνχληαη, ην βαζκφ εκπινθήο ηνπο, ηνλ 

ηξφπν επηβξάβεπζεο θαη δηαηήξεζεο εζεινληψλ, ηελ πξνβιεκαηηθή θαη ηελ πνιηηηθή ησλ 

νξγαλψζεσλ. Δπίζεο ζηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα εληνπίζεη ηηο αλάγθεο ησλ 

θνξέσλ ζε εζεινληηθφ πξνζσπηθφ θαη λα δηεξεπλήζεη πεδία φπσο ν απαηηνχκελνο αξηζ-

κφο εζεινληψλ, νη ηνκείο εκπινθήο ηνπο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θιπ. 

Απφ ηνπο 74 νξγαληζκνχο πνπ εζηάιε ην εξσηεκαηνιφγην απήληεζαλ ζπκπιεξψ-

λνληαο ην εξσηεκαηνιφγην νη 42, 7 απήληεζαλ ηειεθσληθά ή ειεθηξνληθά πσο δε ηνπο 

αθνξά, δε ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη δελ ην ζπκπιεξψλνπλ, 4 εξσηεκαηνιφγηα έθζα-

ζαλ κε κεγάιε θαζπζηέξεζε θαη 21 δελ απήληεζαλ παξά ηηο ππελζπκίζεηο. 

 

3.1  Ανάλςζη δεδομένων 

 Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα (data) πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ θάζε εξσηεκαηνιφγην 

θαηαρσξήζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ απφ ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS. 

 Οη απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ 2(α), 2(γ) θαη 5 απνηεινχλ ζπλερείο κεηαβιεηέο. 

Οη εξσηήζεηο 4(β), 14(α) θαη 25(β) έρνπλ πνηνηηθέο απαληήζεηο θαη γη απηφ δελ θαηαρσ-
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ξήζεθαλ ζην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα. ιεο νη ππφινηπεο απαληήζεηο θαηαρσξήζεθαλ σο 

θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο. 

 

3.2  Πεπιγπαθική ανάλςζη 

 Πεξηγξαθηθέο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ζθνπφ ηε δηεξεχλε-

ζε ησλ γεληθψλ ηάζεσλ ηνπ πιεζπζκνχ, ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο ηνκείο ελδηαθέξνληνο. 

 

(i) Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εζεινληψλ. 

 Σα απνηειέζκαηα θαηαδεηθλχνπλ πσο νη πεξηζζφηεξνη θνξείο (92,9%) απαζρν-

ινχλ εζεινληέο θαη έρνπλ ζε θάπνην βαζκφ εζεινληηθφ ηκήκα. 

 Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εζεινληψλ ζηνπο 42 θνξείο πνπ απήληεζαλ,  είλαη 485, 

κε κέζν φξν 11,6 άηνκα ζε θάζε θνξέα. Οη ειηθηαθέο νκάδεο ησλ αηφκσλ απηψλ είλαη σο 

επί ην πιείζηνλ απφ 18 έσο 50 εηψλ, ηέζζεξηο  νξγαληζκνί απάληεζαλ πσο απαζρνινχλ 

εζεινληέο θάησ ησλ 18 εηψλ θαη 17  άλσ ησλ πελήληα.  

 Απφ ην ζχλνιν ησλ 485 εζεινληψλ, νη 393 ήηαλ γπλαίθεο θαη 92 ήηαλ άληξεο.  

 

(ii) Παξνχζα θαηάζηαζε 

 Οη εζεινληέο ησλ θνξέσλ απαζρνινχληαη θπξίσο ζε bazaar θαη άιιεο εθδειψζεηο  

βξαρπρξφληνπ ραξαθηήξα (45%), ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαη ηελ ςπραγσγία ησλ εθπαηδε-

πφκελσλ (38%), ππνζηεξηθηηθά ζηελ εθπαίδεπζε (33%),  σο ζπλνδνί εμσηεξηθψλ πξνγ-

ξακκάησλ (26%) θαη παξέρνπλ δηάθνξεο άιιεο ππεξεζίεο (24%). 

 Σν 83% ησλ θνξέσλ απάληεζαλ πσο δελ δηαζέηνπλ Τπεχζπλν Δζεινληψλ πιήξν-

πο απαζρφιεζεο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή ησλ εζεινληψλ 
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έρεη θάπνην κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνχιηνπ ή ν επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο θαη θάπνηεο 

θνξέο θάπνηνο άιινο έκκηζζνο εξγαδφκελνο ηνπ νξγαληζκνχ.  

 44 εζεινληέο έρνπλ κεηεμειηρζεί ζε έκκηζζν πξνζσπηθφ ζηνλ θνξέα ηελ ηειεπηα-

ία πεληαεηία,  14 απφ απηνχο ζε εξγαδφκελνπο πιήξνπο απαζρφιεζεο, 14 κε κνξθή κε-

ξηθήο απαζρφιεζεο θαη 16 κε κνξθή πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο. 

 

(iii) Πεδία εθαξκνγήο ηνπ εζεινληηζκνχ 

 ζνλ αλαθνξά ην αλ νη εζεινληέο απνθαζίδνπλ απφ κφλνη ηνπο γηα ην είδνο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ ζα πξνζθέξνπλ ζην θνξέα, νη πεξηζζφηεξνη θνξείο απάληεζαλ αξλεηηθά 

(28).  

 Δπίζεο αξλεηηθέο ήηαλ νη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο (23) γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ (αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε) ζηελ επηινγή θαη δηακφξθσζε ησλ επ-

θαηξηψλ εζεινληηζκνχ ζην θνξέα. 

 21 νξγαληζκνί δελ έρνπλ ελζσκαηψζεη ηνλ εζεινληηζκφ ζηε ζπλνιηθή νξγαλσηη-

θή δνκή ηνπο, ελψ 18 ην έρνπλ θάλεη (νη ππφινηπνη δε ζπκπιήξσζαλ ηελ εξψηεζε). 

 Ζ πιεηνςεθία ησλ θνξέσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην δελ δηαζέηνπλ 

ζχζηεκα θαηαγξαθήο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εζεινληηθνχ ηνπο πξνγξάκκαηνο 

(64%). 

 

(iv) Πνιηηηθή - Δζεινληηζκφο 

 Σν 76% ησλ θνξέσλ δελ έρνπλ γξαπηή Πνιηηηθή Δζεινληηζκνχ, ελψ ην 43% πξν-

ηίζεηαη λα αλαπηχμεη εγγξάθσο ηέηνηα πνιηηηθή. 
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 Σν 69% ησλ νξγαληζκψλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην δξαζηεξηνπνη-

νχληαη ζηελ απαζρφιεζε θαη εκεξήζηα θξνληίδα ησλ ΑΜΔΑ, ην 64% ζηηο δξαζηεξηφηε-

ηεο ειεπζέξνπ ρξφλνπ ηνπο, ην 59% ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε, ην 52% ζηελ 

(θιαζηθνχ ηχπνπ) εθπαίδεπζή ηνπο, ην 40% ζε ζέκαηα ππνζηεξηδφκελεο δηαβίσζεο θαη 

ην 33% ζηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ αηφκσλ.  

 ε πνζνζηφ 78,6%, ε εζεινληηθή πνιηηηθή ησλ θνξέσλ δελ έρεη θακία επίζεκε 

πηζηνπνίεζε.  

 

(v) ηξαηνιφγεζε θαη εθπαίδεπζε ησλ εζεινληψλ 

 Σν 71% ησλ θνξέσλ δελ έρεη νξγαλσκέλν πξφγξακκα αλεχξεζεο θαη ζηξαηνιφ-

γεζεο εζεινληψλ, ελψ ην 69% δήισζε πσο ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνπο εζεινληέο απφ απ-

ηνχο πνπ σο ηψξα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζηξαηνινγήζεη.  

 Οη θνξείο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη νξγαλσκέλν πξφγξακκα αλεχξεζεο εζεινληψλ, 

ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ηα θνηλσληθά δίθηπα, ηηο πξνζσπηθέο γλσξηκίεο θαη ηελ δηεμαγσγή 

θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ γηα ην ζθνπφ απηφ. Έλαο κφλν θνξέαο απάληεζε πσο ρξεζηκν-

πνηνχλ ην δηαδίθηπν γηα λα ζηξαηνινγήζνπλ εζεινληέο.  

 Σν 76% ησλ νξγαληζκψλ δελ έρεη ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ  

εζεινληψλ, ελψ ην 38% απάληεζε πσο νη εζεινληέο πνπ απαζρνινχλ δεηνχλ λα έρνπλ 

εηδηθή εθπαίδεπζε πξηλ αλαιάβνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Δπίζεο ην 86% ησλ νξγαληζ-

κψλ έρεη θάπνηεο απαηηήζεηο γηα ηελ επηινγή ησλ εζεινληψλ.  

 ζνλ αλαθνξά ηελ πνιηηηθή ίζσο επθαηξηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο ζηξαηνιφγεζεο ησλ 

εζεινληψλ ην 52% ησλ απαληήζεσλ ηελ ππνζηεξίδνπλ , αιιά κφλν ην 45% ελζαξξχλεη 

άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε λα γίλνπλ νη ίδηνη εζεινληέο.  
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(vi) Αζθάιηζε θαη εζεινληέο 

 Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ νξγαλψζεσλ (83%) δελ έρεη κε θαλέλα ηξφπν αζθα-

ιηζκέλνπο ηνπο εζεινληέο ηνπ. 

 

(vii) Γηαηήξεζε ησλ εζεινληψλ 

 Οη εζεινληέο ησλ 32 νξγαληζκψλ δελ ππνγξάθνπλ θάπνηα ζπκθσλία εζεινληηζ-

κνχ πξηλ αλαιάβνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο, αιιά ζηνπο 27 εμ απηψλ έρνπλ θάπνηα πεξίνδν 

πξνζαξκνγήο. 

 Σν 62% ησλ θνξέσλ δελ έρεη θαηαγεγξακκέλνπο ηνπο ξφινπο θαη ηα θαζήθνληα 

ησλ εζεινληψλ, νχηε νη εζεινληέο έρνπλ επθαηξία δηαβίβαζεο ηεο εκπεηξίαο ηνπο ζε άι-

ινπο (ζε πνζνζηφ 60%), ηνπιάρηζηνλ κε επίζεκν θαη νξγαλσκέλν ηξφπν. 

 Μφλν ην 60% επηβξαβεχεη ηνπο εζεινληέο γηα ηε δξάζε ηνπο  θπξίσο κε ηε δηεμα-

γσγή εθδειψζεσλ πξνο ηηκήλ ηνπο θαη βξαβεχζεηο. 

 Σέινο, ην 76% ησλ νξγαληζκψλ δελ έρνπλ πξνυπνινγίζεη θάπνην πνζφ γηα ηε ιεη-

ηνπξγία ηνπ εζεινληηθνχ ηνπο ηκήκαηνο.  

 

(viii) Βαζηθά ζέκαηα θαη πξνθιήζεηο ηνπ εζεινληηζκνχ 

 Ζ πιεηνςεθία ησλ ππεπζχλσλ θάζε θνξέα πνπ ζπκπιήξσζε ην εξσηεκαηνιφγην 

πηζηεχεη πσο, νη εζεινληέο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αμία θαη ην ήζνο ηνπ νξγαληζ-

κνχ (90%) θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμή ηνπ (88%). 

 ε 32  απφ ηνπο θνξείο δελ πηζηεχεηαη πσο ε αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ κπνξεί 

λα ζπλνδεπηεί κε κείσζε ησλ έκκηζζσλ ζέζεσλ θαη ην 69% δελ πηζηεχεη πσο κπνξεί λα 

ππάξμνπλ ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ εζεινληψλ θαη ηνπ έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ. Χο φκσο 
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ηξφπνπο απνθπγήο ηέηνησλ πξνβιεκάησλ νη πεξηζζφηεξνη απάληεζαλ πσο ζα κπνξνχζαλ 

λα ειαρηζηνπνηεζνχλ κε ηνλ ζαθή θαζνξηζκφ ησλ θαζεθφλησλ ησλ εζεινληψλ (83%), κε 

ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζή ηνπο (38%) θαη ηελ δηεμαγσγή θνηλψλ εθδειψζεσλ έκκηζζνπ 

πξνζσπηθνχ θαη εζεινληψλ (26%).  

 ην 69% ησλ πεξηπηψζεσλ, νη εζεινληέο δελ εθπξνζσπνχληαη ζηελ επξχηεξε δη-

αδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ.  

 

(ix) Σν κέιινλ ηνπ εζεινληηζκνχ ζηνλ νξγαληζκφ 

 ηελ εξψηεζε αλαθνξηθά κε ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο νη νξγαληζκνί ζα κπνξν-

χζαλ λα αμηνπνηήζνπλ κειινληηθνχο εζεινληέο, ε πιεηνςεθία απάληεζε ζε bazaar 

(57%), ζηελ ςπραγσγία ησλ εθπαηδεπφκελσλ (50%), ππνζηεξηθηηθά ζηελ εθπαίδεπζε  

(48%) θαη  ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν (38%). 

 Αλαθνξηθά κε ηα πξνζφληα πνπ νη θνξείο ζα ήζειαλ λα έρνπλ νη κειινληηθνί ην-

πο εζεινληέο, νη πεξηζζφηεξνη ζέινπλ λα είλαη ζπλεξγάζηκνη, λα έρνπλ επηθνηλσληαθέο 

ηθαλφηεηεο, εκπεηξία ζε ΑΜΔΑ, λα είλαη ηππηθνί θαη αμηφπηζηνη.  

 Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο νξγαληζκνχο (45%), ν ηδαληθφο εζεινληήο ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη έσο 5 ψξεο ηελ εβδνκάδα (κεηαθξάδεηαη ζε 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα). 

 ε 19 θνξείο (45%) ν αξηζκφο ησλ εζεινληψλ απμήζεθε ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, 

ζε 2 κεηψζεθε θαη ζε 21 παξέκεηλε ν ίδηνο, ελψ ην 54% ησλ νξγαληζκψλ έρεη αλεζπρίεο 

ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εζεινληψλ ζην κέιινλ. 

 

(x) Δθδειψζεηο εζληθνχ θαη δηεζλνχο εζεινληηζκνχ 



Βασίλειος  Π. Κασιμάτης,    

 
66 

 Με βάζε ηελ εκπεηξία φζσλ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην, νη Οιπκπηαθνί 

Αγψλεο ηνπ 2004, είραλ απφ κέηξην (26%) έσο θαλέλα αληίθηππν (29%). Σν Δπξσπατθφ 

Έηνο Αηφκσλ κε Αλαπεξία 2003, είρε ρακειφ (43%) έσο θαζφινπ αληίθηππν (36%) θαη 

ηέινο νη παγθφζκηνη αγψλεο Special Olympics πηζηεχεηαη πσο ζα έρνπλ θπξίσο κέηξην 

(36%) θαη ρακειφ αληίθηππν (31%). Μφλν ην 14% ησλ απνθηεζέλησλ πηζηεχνπλ πσο ζα 

έρεη πςειφ θαη ην 10% πσο δελ έρνπλ θαλέλα αληίθηππν.  

 

3.3  Αποηελέζμαηα 

 χκθσλα κε ηηο πεξηγξαθηθέο αλαιχζεηο κπνξνχκε λα ζθηαγξαθήζνπκε έλα γελη-

θφ πξνθίι ηνπ ήδε ππάξρνληνο εζεινληή.  

Αξρηθά κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε πσο ν ζπλνιηθφο  αξηζκφο εζεινληψλ είλαη 

ηδηαίηεξα κηθξφο, κε κέζν φξν 11,6 άηνκα ζε θάζε θνξέα. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε 

φηη ζηελ έξεπλα ζηεο Ηξιαλδίαο (National Federation of Voluntary Bodies, 2008), πνπ 

πνιιαπιψο αλαθέξεηαη ζηε παξνχζα κειέηε, ν κέζνο φξνο άγγηδε ηνπο 100 εζεινληέο.  

Ζ κνξθή θαη ε θχζε νξγαλψζεσλ πνπ είλαη πηζηνπνηεκέλεο θαη εγγεγξακκέλεο σο εζε-

ινληηθέο (ζε δηάθνξα κεηξψα) πξντδέαδε γηα κεγαιχηεξν ζπλνιηθφ αξηζκφ εζεινληψλ.   

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εζεινληψλ είλαη γπλαίθεο σο επί ην πιείζηνλ ειη-

θίαο απφ 18 έσο 50 εηψλ θαη θπξίσο απφ 30 έσο 50. Δδψ ε αλαινγία αλδξψλ – γπλαηθψλ 

επηβεβαηψλεη φιεο ηηο έξεπλεο πνπ θαηά θαηξφ έρνπλ γίλεη γηα ηνλ εζεινληηζκφ ζε παγ-

θφζκην επίπεδν θαη πνπ ζέιεη ν αξηζκφο ησλ γπλαηθψλ λα ππεξβαίλεη ην 70% ηνπ ζπλν-

ιηθνχ αξηζκνχ. 

 Οη ηνκείο πνπ απαζρνινχληαη είλαη ζπλήζσο νη εθδειψζεηο ηνπ θνξέα (bazaar 

θιπ.), ν ειεχζεξνο ρξφλνο θαη ε ςπραγσγία ησλ ΑΜΔΑ, ππνζηεξηθηηθά ζηελ εθπαίδεπζή 



Βασίλειος  Π. Κασιμάτης,    

 
67 

ηνπο θαη σο ζπλνδνί εμσηεξηθψλ πξνγξακκάησλ. Γείρλεη εδψ νη εζεινληέο λα εκπιέθνλ-

ηαη ζε βνεζεηηθέο δξάζεηο φπσο δηαπηζηψλεη θαη Joanna Fritz (2009) ζε αλάινγε έξεπλα.  

Ο εζεινληήο δελ απνθαζίδεη ν ίδηνο γηα ην είδνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα πξνζθέ-

ξεη θαη αλ θαη θάπνηνη απφ απηνχο δεηνχλ λα ιάβνπλ ζρεηηθή εθπαίδεπζε, απηή δελ ηνπο 

παξέρεηαη. Έλαο κεγάινο αξηζκφο νξγαλψζεσλ (69%) δε πηζηεχεη πσο αλάπηπμε ηνπ ε-

ζεινληηζκνχ ζηνλ νξγαληζκφ κπνξεί λα θέξεη κείσζε ηνπ έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ. Μά-

ιηζηα, πηζηεχεη πσο νη ηπρφλ ζπγθξνχζεηο έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ θαη εζεινληψλ κπνξεί 

λα κεησζεί κε ην ζαθή θαζνξηζκφ ξφισλ,  ηε θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη ηελ χπαξμε π-

πεπζχλνπ εζεινληψλ. 

Έλαο κηθξφο αξηζκφο εζεινληψλ (44) εμειίρζεθε ζε έκκηζζν πξνζσπηθφ ηελ ηε-

ιεπηαία πεληαεηία. Παξφιν πνπ ην πνζνζηφ απηφ θαίλεηαη κηθξφ, ηαπηίδεηαη ζρεδφλ  κε 

ηελ έξεπλα ηεο National Federation of Voluntary Bodies (2008) ζηελ Ηξιαλδία. 

Ο εζεινληήο ζε ΜΚΟ εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε δελ έρεη θαηα-

γεγξακκέλν ξφιν, θαζήθνληα θαη δηθαηψκαηα θαη δελ έρεη ηε επθαηξία λα κεηαβηβάζεη 

ηελ εκπεηξία ηνπ ζε λένπο εζεινληέο.   

Δπίζεο έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, είλαη φηη ζην 

ζχλνιν ζρεδφλ, ν εζεινληήο δελ είλαη αζθαιηζκέλνο θαηά ηελ ψξα ηεο πξνζθνξάο ηεο 

εξγαζίαο ηνπ. Σν γεγνλφο απηφ εκπεξηθιείεη κηα ζεηξά θηλδχλσλ ηφζν γηα ηνλ εζεινληή 

φζν θαη γηα ηνλ νξγαληζκφ πνπ ηνλ ππνδέρεηαη. 

Σέινο, ζε κεγάιν βαζκφ δελ επηβξαβεχεηαη γηα ηελ εζεινληηθή ηνπ δξαζηεξηφηε-

ηα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη πέξα ηνπ φηη ην πνζνζηφ ησλ νξγαλψζεσλ πνπ επηβξαβεχ-

νπλ ηνπο εζεινληέο ηνπο θαη απηνί πνπ ην θάλνπλ δελ έρνπλ έλα δνκεκέλν ζχζηεκα πνπ 

ζα αμηνινγεί θαη ζα απνδίδεη ηα εχζεκα. 
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Αλαθνξηθά ηψξα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε, 

απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη πσο  νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νξγαλψζεηο (92%) πνπ ζπκκεηε-

ίραλ ζηελ έξεπλα, ρξεζηκνπνηνχλ εζεινληέο γηα ηηο δξάζεηο ηνπο. Παξ‟ φια απηά ην κε-

γαιχηεξν πνζνζηφ δελ δηαζέηεη ππεχζπλν εζεινληψλ πιήξνπο απαζρφιεζεο, δελ έρνπλ 

γξαπηή πνιηηηθή εζεινληηζκνχ εθ ησλ νπνίσλ πνιινί (43%) δελ δηαηίζεληαη νχηε λα α-

λαπηχμνπλ, ελψ ζε πνζνζηφ 78,6%, ε εζεινληηθή πνιηηηθή ησλ θνξέσλ δελ έρεη θακία 

επίζεκε πηζηνπνίεζε.  

Δπίζεο νη πεξηζζφηεξνη θνξείο δελ έρνπλ εληάμεη ηνλ εζεινληηζκφ ζην νξγαλφγ-

ξακκά ηνπο, δελ θαηαγξάθνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ εζεινληηθνχ ηκήκαηνο  θαη αλ θαη 

έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο γηα ηα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη θάπνηνο εζε-

ινληήο, νη ίδηνη δελ έρνπλ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα λα ηνπο θαηαξηίζνπλ αλάινγα. 

 Δίλαη αμηνζεκείσην πσο ην 69% ησλ νξγαληζκψλ δήισζε πσο ρξεηάδεηαη πεξηζ-

ζφηεξνπο εζεινληέο απφ απηνχο πνπ σο ηψξα, αιιά ην 71% ησλ θνξέσλ δελ έρεη νξγα-

λσκέλν πξφγξακκα αλεχξεζεο θαη ζηξαηνιφγεζεο ηνπο. Ζ αλεχξεζε θαη ζηξαηνιφγεζε 

είλαη βαζηζκέλε ζε θνηλσληθά δίθηπα θαη γλσξηκίεο ελψ θακία ζχγρξνλε ή νξγαλσκέλε 

κέζνδνο (δηαδίθηπν, θακπάληεο θιπ) δελ αθνινπζείηαη γηα ηε ζηξαηνιφγεζε λέσλ θαη 

πεξηζζνηέξσλ εζεινληψλ. 

Πξφζζεηα, ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ θνξέσλ δελ δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλν πνζφ 

ζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ πνπ λα απεπζχλεηαη ζηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζηήξημε ηνπ εζεινλ-

ηηθνχ ηνπο πξνγξάκκαηνο.   
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Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ ην φηη, ην πιείζηνλ ησλ νξγαλψζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα πηζηεχνπλ πσο νη εζεινληέο ζπκβάιινπλ ζην ήζνο, ηηο αμίεο θαη ηελ επξχηε-

ξε αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4. 

ΓΔΝΗΚΖ ΤΕΖΣΖΖ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο κειέηεο, δεκνζηεχηεθαλ δχν η-

δηαίηεξα ζεκαληηθέο έξεπλεο γηα ηνλ εζεινληηζκφ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε κε αθνξκή ηνλ 

νξηζκφ ηνπ 2011 σο Δπξσπατθνχ Έηνπο Δζεινληηζκνχ, δήηεζε απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο 

λα δηεμάγνπλ ζρεηηθή κε ηνλ εζεινληηζκφ έξεπλα,  κειεηψληαο κηα ζεηξά πηπρψλ φπσο 

γηα παξάδεηγκα ν αξηζκφο ησλ εζεινληψλ, νη ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζεο, ην λνκηθφ θαη 

ζεζκηθφ πιαίζην. Ζ εζληθή κειέηε γηα ηελ Διιάδα (Study on Volunteering in the Euro-

pean Union Country Report Greece, 2010), δεκνζηεχηεθε ην 2010 κε επζχλε ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο  ε νπνία έρεη ην ξφιν  ηνπ εζληθνχ  ζπληνληζηή γηα ηηο δξάζεηο 

ηνπ Δπξσπατθνχ έηνπο εζεινληηζκνχ. Δπίζεο ε Δπξσπατθή Έλσζε, κεηά ηε ζπγθέληξσ-

ζε ησλ ζηνηρείσλ απφ ηα θξάηε κέιε ηεο, πξνρψξεζε ζε κηα ζπγθεληξσηηθή κειέηε γηα 

ηνλ εζεινληηζκφ ζηα 27 θξάηε. Ζ κειέηε απηή δεκνζηεχηεθε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2010 

(VOLUNTEERING IN THE EUROPEAN UNION, 2010) θαη πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά 

ελδηαθεξφλησλ γηα ηελ δηθή καο έξεπλα, πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ επξεκάησλ.  

Έρεη ελδηαθέξνλ ινηπφλ ζηε θάζε ηεο ζπδήηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πα-

ξφληνο ζρεδίνπ, λα δηαπηζηψζνπκε ζπκθσλίεο θαη δηαθνξέο ηφζν ζε ζρεηηθφ φζν θαη επ-

ξσπατθφ επίπεδν. 

Με κηα πξψηε αλάγλσζε ηεο κειέηεο ηεο ΓΓΝΓ γηα ηελ Διιάδα, δηαπηζηψλνπκε 

ηελ αλαγθαηφηεηα δηεμαγσγήο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Δλψ θαη‟ επαλάιεςε αλαθέξεηαη 

ε αλαγθαηφηεηα έξεπλαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ εζεινληηζκνχ, έξεπλεο ζε εζληθφ επί-

πεδν γηα ηνλ αξηζκφ ησλ εζεινληψλ θαη ηνλ ηνκέα δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο δελ ππάξρνπλ. 

Οη δηαπηζηψζεηο καο θαηά ηε θάζε ηφζν ηνπ εξεπλεηηθνχ φζν θαη ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξν-



Βασίλειος  Π. Κασιμάτης,    

 
71 

πο, φζνλ αλαθνξά ηελ κε θαηαγξαθή ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ, ηελ απνπζία εληαί-

νπ κεηξψνπ, μεθάζαξνπ ζεζκηθνχ θαη λνκηθνχ πιαηζίνπ, έιιεηςε θηλήηξσλ γηα εζεινλ-

ηηζκφ, κε αλαγλψξηζε θιπ,  αλαθέξνληαη σο ηα ζεκαληηθφηεξα «δνκηθά» πξνβιήκαηα 

ηνπ εζεινληηζκνχ ζηελ Διιάδα.  Ζ κειέηε θαηαιήγεη πσο δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ην-

πο ηνκείο δξάζεο ηνπ εζεινληηθνχ θηλήκαηνο, ηνλ αξηζκφ, ην θχιν, ηελ ειηθία, ην ρξφλν 

δξαζηεξηνπνίεζεο, ηε γεσγξαθηθή δηαζπνξά θαη ην πξνθίι ησλ εζεινληψλ. Ζ παξνχζα 

κειέηε δίλεη θάπνηα ζηνηρεία γηα ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα ηεο εζληθήο έθζεζεο, αιιά ε 

εζηίαζε ηεο ζε ζπγθεθξηκέλεο νξγαλψζεηο θαη πιεζπζκφ  (ΜΚΟ δηα βίνπ εθπαίδεπζεο 

ΑΜΝΤ),  δε καο επηηξέπεη λα γεληθεχζνπκε πέξα απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο νξγαλψζεηο. 

Ζ εζηίαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο νξγαλψζεηο θαη πιεζπζκφ (70 πεξίπνπ ΜΚΟ), κπν-

ξεί λα θαιχπηεη ηφζν ην ελδηαθέξνλ ηνπ κειεηεηή, φζν θαη ην κέγεζνο πνπ ν «εληνιέαο» 

ηεο έξεπλαο απαηηεί (θαη πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ην ΔΑΠ θαη κηα κεηαπ-

ηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία), φκσο ζα είρε ελδηαθέξνλ λα κπνξνχζακε λα δνχκε ζπλν-

ιηθφηεξα ηε παξνχζα θαηάζηαζε ζηνλ εζεινληηζκφ γηα φιεο ηηο νξγαλψζεηο αηφκσλ κε 

αλαπεξία. Ζ ΓΓΝΓ ζηελ έθζεζή ηεο, αληιψληαο ζηνηρεία απφ ην κεηξψν ηνπ «Έξγνπ 

Πνιηηψλ» (απ‟ φπνπ θαη εκείο πήξακε ζηνηρεία), αλεβάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ εζεινληηθψλ 

νξγαλψζεσλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηηο 270. Παξφιν πνπ γηα δηαθφξνπο ιφγνπο, νη νπνίνη 

αλαθέξνληαη ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο έξεπλάο καο, ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο ζα κπνξν-

χζε λα ακθηζβεηεζεί, ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα κηα έξεπλα πνπ ζα απεπζπλφηαλ 

θαη ζηνπο 270 απηνχο θνξείο, δίλνληαο ζηνηρεία γηα ηνλ εζεινληηζκφ ζε φιν ην θάζκα 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Δπηπιένλ ε πξνζσπηθή καο επαθή κε εθπξνζψπνπο ηνπ αλα-

πεξηθνχ θηλήκαηνο (ηδηαίηεξα κε άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο), καο έδεημαλ φηη νη νξ-

γαλψζεηο απηέο, γηα δηαθφξνπο ιφγνπο έρνπλ αλαπηχμεη θαιχηεξνπο κεραληζκνχο αλεχ-
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ξεζεο, ζηξαηνιφγεζεο θαη αμηνπνίεζεο εζεινληψλ, ρσξίο φκσο θη εθείλεο λα είλαη «ππε-

ξήθαλεο» γηα ην ζπλνιηθφ αξηζκφ εζεινληψλ πνπ απαζρνινχλ. 

ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο επηζεκαίλεηαη ν κηθξφο αξηζκφο εζεινληψλ. 

Οη πεξίπνπ 500 εζεινληέο είλαη ηδηαίηεξα κηθξφο αξηζκφο γηα 42 εζεινληηθέο  νξγαλψζε-

ηο. Ζ εζληθή κειέηε ππνινγίδνληαο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εζεινληψλ ζηελ Διιάδα ζε 

30 – 32 ρηιηάδεο, θαηαιήγεη πσο έλα πνζνζηφ 0,3 % ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ είλαη ηδη-

αίηεξα κηθξφ. Αλ κάιηζηα ζπλππνινγίζνπκε φηη ε εζληθή έθζεζε αλαθέξεη πσο ην 12% 

ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εζεινληψλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε θνηλσληθή αιιειεγγχε 

(4000 πεξίπνπ εζεινληέο ζε 450 πεξίπνπ νξγαλψζεηο), ηφηε ην εξεπλεηηθφ καο εχξεκα 

γηα κέζν φξν 11 εζεινληέο αλά νξγάλσζε, επηβεβαηψλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ. 

Ο κηθξφο αξηζκφο εζεινληψλ απνηειεί έλα απφ ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ ε-

ζεινληηζκνχ ζηελ Διιάδα. Ζ έθζεζε ηεο ΔΔ γηα ηνλ εζεινληηζκφ 2010 (VOLUNTEER-

ING IN THE EUROPEAN UNION, 2010) θαηαηάζζεη ηελ Διιάδα ζηε ηειεπηαία ζέζε 

ηνπ ζρεηηθνχ πίλαθα κε κφιηο 0,3% ηνπ πιεζπζκνχ καο λα παξέρεη θάπνηα εζεινληηθή 

ππεξεζία. Ζ απφζηαζή καο απφ ηα επφκελα θξάηε είλαη ηεξάζηηα, θαζψο ζε θάπνηα θξά-

ηε φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ Απζηξία θαη ηελ Γεξκαλία ην πνζνζηφ αγγίδεη ή μεπεξλά 

ην 40%, αθφκε φκσο θαη κε ηελ επφκελε απφ εκάο Ηηαιία, ε απφζηαζε είλαη ηεξάζηηα, 

θαζψο ην πνζνζηφ καο είλαη πεξίπνπ 8 θνξέο κηθξφηεξν.  

 Παξφιν πνπ θαη ε ίδηα ε κειέηε ηεο ΔΔ επηζεκαίλεη ηε δπζθνιία γηα αθξηβή θα-

ηακέηξεζε ησλ εζεινληψλ θαζψο γηα παξάδεηγκα ν νξηζκφο ηνπ εζεινληή δηαθέξεη απφ 

θξάηνο ζε θξάηνο, είλαη πξνθαλέο φηη ν εζεινληηζκφο ζηελ Διιάδα δελ είλαη δηαδεδνκέ-

λνο. Σα πνζνζηά εζεινληψλ πνπ δεκνζίεπζε ε ΔΔ γηα θάζε θξάηνο εθηφο ησλ άιισλ επη-

βεβαηψλνπλ ην αιεζέο ησλ επξεκάησλ εξεπλεηηθψλ ζρεδίσλ πνπ αλαθέξνληαη θαη‟ επα-
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λάιεςε ζηε κειέηε καο. Γηα παξάδεηγκα ηα επξήκαηα ηεο National Federation of Volun-

tary Bodies (2008) ζηελ Ηξιαλδία γηα πεξίπνπ 100 εζεινληέο αλά νξγάλσζε επηβεβαηψ-

λνληαη κέζα απφ ηελ Δπξσπατθή έθζεζε. 

Απφ ηα παξαπάλσ είλαη πξνθαλέο φηη ν κηθξφο αξηζκφο εζεινληψλ ζηηο ππφ δηε-

ξεχλεζε νξγαλψζεηο δελ είλαη κφλν δηθφ ηνπο πξφβιεκα ή αδπλακία, αιιά απνηειεί κέ-

ξνο ηνπ γεληθφηεξνπ πξνβιήκαηνο ηνπ εζεινληηζκνχ ζηελ Διιάδα.  Ζ εζληθή έθζεζε α-

λαγλσξίδνληαο ην πξφβιεκα αλαθέξεη σο θπξηφηεξα πξνβιήκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

εζεινληηθνχ θηλήκαηνο, ηελ έιιεηςε ζεζκηθνχ θαη λνκηθνχ πιαηζίνπ, ηελ αλππαξμία θη-

λήηξσλ γηα ηνλ εζεινληή (παξαθάησ γίλεηαη ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζέκαηνο), ηε κε αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ ηνπ εζεινληή (παξαγλσξίδνληαο θαη ηελ εθπαηδε-

πηηθή δηάζηαζε ηνπ εζεινληηζκνχ). 

 ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα ζα κπνξνχζακε λα πξνζζέζνπκε ηελ απνπζία θελ-

ηξηθώλ δξάζεσλ γηα ηνλ εζεινληηζκό αιιά θαη ηε κε εθκεηάιιεπζε κεγάισλ αζιεηηθώλ θαη 

θνηλσληθώλ γεγνλόησλ. Δίλαη πξαγκαηηθά αμηνζεκείσην ην λα παξαδερφκαζηε φηη ν ζπ-

λνιηθφο αξηζκφο ησλ εζεινληψλ ζηελ Διιάδα είλαη κηθξφηεξνο εθείλνπ πνπ δξαζηεξην-

πνηήζεθε πξηλ κηα πεληαεηία πεξίπνπ ζηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηεο Αζήλαο. Δπίζεο, 

ελψ θαηά θαηξνχο έρεη θαηαγξαθεί ζρεηηθή επηηπρία θάπνησλ δξάζεσλ φπσο ν εζεινλ-

ηηζκφο ζηα ΔΛΣΑ (αλαθέξεηαη ζηελ εζληθή έθζεζε σο ε κφλε θεληξηθή δξάζε γηα ηνλ 

εζεινληηζκφ), νη δξάζεηο απηέο νπδέπνηε γεληθεχηεθαλ ή ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο θαιή 

πξαθηηθή. Σν Δπξσπατθφ έηνο εζεινληηζκνχ είλαη κηα θαιή επθαηξία γηα ηελ αλάπηπμε 

παξνκνίσλ πξσηνβνπιηψλ. Αλαπηχζζνληαο ηνκεαθέο δξάζεηο, δηαηππψλνληαο έλα μεθά-

ζαξν ζεζκηθφ πιαίζην, δίλνληαο θίλεηξα (πρ θνξνινγηθά), αλαγλσξίδνληαο ην έξγν ηνπ 
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εζεινληή θαη ηελ κε ηππηθή εθπαηδεπηηθή ζεκαζία ηνπ εζεινληηθνχ έξγνπ, πηζηεχνπκε 

πσο ην 2011 κπνξεί λα απνηειέζεη εθαιηήξην γηα ηνλ εζεινληηζκφ ζηελ Διιάδα. 

Ζ έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ηε ζεηξά ηεο επηβεβαηψλεη κηα ζεηξά εξεπ-

λεηηθψλ επξεκάησλ ηνπ ζρεδίνπ καο θαη πξνζζέηεη επίζεο, κηα ζεηξά πξνβιεκαηηζκψλ 

ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα ηνπ εζεινληή, ηελ αλαγλψξηζή ηνπ, ηελ πηζηνπνίεζε ησλ πξνζφλ-

ησλ πνπ απνθηήζεθαλ κέζσ ηεο κε ηππηθήο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. ε επίπεδν ΔΔ, 

ην 22% ηνπ πιεζπζκνχ παξέρεη θάπνηαο κνξθήο εζεινληηθφ έξγν. Σν κεγαιχηεξν πν-

ζνζηφ ησλ εζεινληψλ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο, ζπκπεξη-

ιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ εηδηθφ αζιεηηζκφ.  κσο,  κφιηο ην 5% ησλ 

εζεινληψλ ζε επίπεδν ΔΔ, παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε θάπνηα νξγάλσζε ή δξάζε πνπ 

αθνξά ηε θνηλσληθή αιιειεγγχε, ηελ εθπαίδεπζε ή ηελ απαζρφιεζε ησλ ΑκεΑ. Ο αξηζ-

κφο απηφο είλαη ηδηαίηεξα κηθξφο θαη απνηειεί απφ ηνπο ηνκείο κε ηε κηθξφηεξε ζπκκεην-

ρή φπσο θαη εθείλνο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Ζ γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ εζεινληψλ ζε θξάηε κε θνηλσληθννηθνλνκηθφ επί-

πεδν παξφκνην κε ηεο Διιάδαο, δείρλεη, φπσο θαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλάο καο, πσο νη 

πεξηζζφηεξνη εζεινληέο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα. Πξφθεηηαη (φ-

πσο δηαπηζηψζακε θαη εκείο), γηα ελήιηθεο απφ 30 έσο 50 εηψλ. Ζ έθζεζε ηεο ΔΔ δηαπηζ-

ηψλεη πσο δελ ππάξρεη κεγάιε δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην θχιν, θάηη πνπ αλαθέξνπλ νη 

πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ αλαθέξνπκε ζην ζεσξεηηθφ κέξνο (κε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή 

απφ γπλαίθεο).   

Μεγάιε ζεκαζία γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ εζεινληηθνχ θηλήκαηνο απφ ΜΚΟ εθ-

παίδεπζεο ΑκεΑ ζηελ Διιάδα έρνπλ θάπνηεο άιιεο δηαπηζηψζεηο πνπ θάλεη ε ΔΔ γηα ηα 

θξάηε κέιε ηεο. Ο αξηζκφο εζεινληψλ εμαξηάηαη άκεζα, απφ ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν 
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θαη ηε πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο, απφ ηνπο πφξνπο (νηθνλνκηθνχο θιπ) πξνο ηηο εζεινλ-

ηηθέο νξγαλψζεηο θαη ηέινο απφ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ νξγαλψζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζε 

θάζε θξάηνο. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη νη 4168 εζεινληηθέο νξγαλψζεηο 

πνπ ε εζληθή έθζεζε αλαθέξεη φηη ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα, είλαη ηδηαίηεξα κηθξφο θαη καο 

θαηαηάζζεη ζηηο ρψξεο κε ην κηθξφηεξν αξηζκφ νξγαλψζεσλ, γεγνλφο πνπ ζε έλα βαζκφ 

δηθαηνινγεί θαη ην κηθξφ αξηζκφ εζεινληψλ. Βέβαηα εδψ πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο 

φηη φπσο αλαθέξεηαη ζηελ εζληθή έθζεζε αιιά θαη ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο κειέηεο καο, 

δελ ππάξρεη ζαθήο θαηαγξαθή ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ ζηελ Διιάδα θαη ν ζπγ-

θεθξηκέλνο αξηζκφο ακθηζβεηείηαη απφ πνιινχο. ε θάζε πεξίπησζε είλαη ζαθέο φηη κηα 

πνιηηηθή πνπ ζα δηεπθφιπλε θαη ππνζηήξηδε κε θίλεηξα θαη πφξνπο ηε δεκηνπξγία λέσλ 

νξγαλψζεσλ, ζα ελδπλάκσλε ην εζεινληηθφ θίλεκα θαη ζα αχμαλε ηνλ αξηζκφ ησλ εζε-

ινληψλ. 

Σέινο, έλα ζεκείν ηεο Δπξσπατθήο έθζεζεο πνπ έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη 

ζπκθσλεί κε ην δηθφ καο εξεπλεηηθφ ζρέδην, είλαη ε ζρέζε ηνπ εζεινληηζκνχ κε ηελ ακε-

ηβφκελε εξγαζία. ε φιεο ηηο θάζεηο πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ καο, ε πξνζσπηθή καο εκ-

πεηξία έδεημε φηη, θάπνηεο θνξέο ε εζεινληηθή πξνζθνξά (απφ ηε πιεπξά ηνπ εζεινληή), 

έρεη λα θάλεη κε ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο θαη θάπνηεο άιιεο θνξέο ε αμηνπνίεζε ηνπ ε-

ζεινληή (απφ ηε πιεπξά ησλ νξγαλψζεσλ), ζρεηίδεηαη κε ηε θάιπςε κηα έκκηζζεο ζέζεο 

εξγαζίαο. Σα εξεπλεηηθά καο επξήκαηα δείρλνπλ φηη πνζνζηφ θνληά ζην 30% ησλ ζπκ-

κεηερφλησλ θνβάηαη ηελ αληηθαηάζηαζε έκκηζζσλ ζέζεσλ απφ εζεινληέο θαη πσο έλα  

πνζνζηφ (θνληά ζην 10%) κεηεμειίρζεθε ζε έκκηζζν πξνζσπηθφ. Απηέο ηηο δηαζηάζεηο 

ηνπ εζεινληηζκνχ δηαπηζηψλεη θαη ε ΔΔ δηαηππψλνληαο κάιηζηα πσο ζε θάπνηεο πεξηπ-

ηψζεηο θξαηψλ κειψλ ηείλεη απηφ λα γίλεη επίζεκε πνιηηηθή.  Δδψ πηζηεχνπκε πσο έλα 
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μεθάζαξν ζεζκηθφ πιαίζην αιιά θαη ε νξγάλσζε απφ πιεπξάο νξγαλψζεσλ ηνπ εζεινλ-

ηηθνχ ηνπο ηκήκαηνο ζα ζπληειέζεη ζηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ, ζηε δηαηήξεζε ησλ έκ-

κηζζσλ ζέζεσλ θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ φπσο αλαθέξεηαη ζε άιιν ζεκείν ηεο Δπξσπατ-

θήο έθζεζεο.  

Παξάιιεια φκσο κε ηε ζπδήηεζε θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ γελληνχληαη 

απφ ηηο κειέηεο πνπ εθπνλήζεθαλ ζε Δζληθφ θαη Δπξσπατθφ επίπεδν κε ηελ επθαηξία ηνπ 

Δπξσπατθνχ έηνπο εζεινληηζκνχ, έρεη ελδηαθέξνλ λα δνχκε ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξεπ-

λεηηθνχ καο ζρεδίνπ ζε ζρέζε κε θάπνηα άιια πνπ αλαθέξνληαη θαη‟ επαλάιεςε ζην 

ζεσξεηηθφ κέξνο θαη θπξίσο κε ηελ έξεπλα ηεο National Federation of Voluntary Bodies 

(2008) ζηελ Ηξιαλδία θαη ηελ αλάινγε ηνπ Forbs Funds (2002) ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. 

Πέξα απφ αξθεηέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ επηζεκαίλνληαη ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο κειέηεο 

καο, ππάξρνπλ κηα ζεηξά ζηνηρείσλ πνπ ηαπηίδνληαη ζε έλα βαζκφ κε ηα επξήκαηα ηνπ 

ζρεδίνπ καο θαη πνπ αμίδνπλ αλαθνξάο.   

 Αξρηθά παξαηεξνχκε πσο ν ρξφλνο θαη ε ζπρλφηεηα πξνζθνξάο ησλ εζεινληψλ 

δε δηαθέξεη θαηά πνιχ, νχηε νη απαηηήζεηο ησλ νξγαλψζεσλ. Οη νξγαλψζεηο παξνπζηά-

δνληαη ηθαλνπνηεκέλεο κε ηε ζπλνιηθή παξνπζία θαη πξνζθνξά ηνπ εζεινληή πεξίπνπ 10 

ψξεο ην κήλα θαη νη εζεινληέο κε πεξίπνπ παξφκνην ρξφλν πνπ κεηαθξάδεηαη ζε κηα - 

δπν παξνπζίεο ηελ εβδνκάδα. Οη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο απαζρνινχληαη νη εζεινληέο ηφζν 

ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ Ηξιαλδία θαη ηηο ΖΠΑ είλαη θπξίσο βνεζεηηθέο εξγαζίεο, κε 

θπξηφηεξνπο ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζεο γηα ηηο νξγαλψζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζε ΑκεΑ, 

ηελ ςπραγσγία θαη ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη νξγαλψζεηο δείρλνπλ πςειφ ελ-

δηαθέξνλ θαη γηα ηε ζηήξημε απφ εζεινληέο εθδειψζεσλ θαη γεληθφηεξα δξαζηεξηνηήησλ 

βξαρππξφζεζκνπ ραξαθηήξα.   



Βασίλειος  Π. Κασιμάτης,    

 
77 

Οη νξγαλψζεηο πηζηεχνπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ην ήζνο πνπ κπνξεί λα ηνπο πξνζ-

δψζεη ην εζεινληηθφ δπλακηθφ,  ζε ηζνδχλακν πνζνζηφ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην 

87% ησλ νξγαλψζεσλ ζηελ Ηξιαλδία θαη ην 92% ησλ νξγαλψζεσλ ζηελ Διιάδα έρνπλ 

ηκήκα εζεινληηζκνχ θαη ελεξγνχο εζεινληέο. Οκνηφηεηεο ζηηο ηξεηο αλαθεξφκελεο έξεπ-

λεο ππάξρνπλ θαη σο πξνο ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εζεινληψλ.  Ζ αλαινγία γπλαη-

θψλ – αλδξψλ εζεινληψλ είλαη 70 πξνο 30 θαη ν κέζνο φξνο ειηθίαο ζηηο νξγαλψζεηο εί-

λαη πεξίπνπ ίδηνο, κε ην κέζν φξν λα είλαη θνληά ζηα 50 έηε.  

Οη νξγαλψζεηο (ζε Ηξιαλδία θαη Διιάδα πνπ δηεξεπλήζεθε), σο επί ην πιείζηνλ 

δε δηαζέηνπλ γξαπηή εζεινληηθή πνιηηηθή  θαη νη εζεινληέο ζε πνζνζηφ 75% δε ζπκκεηέ-

ρνπλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ησλ νξγαληζκψλ. Έλα πνζνζηφ 10% ησλ εζε-

ινληψλ θαη ζηηο ηξεηο έξεπλεο θαηαιήγεη λα γίλεη έκκηζζν πξνζσπηθφ ησλ νξγαλψζεσλ. 

 Σα ζεκεία ζηα νπνία δηαθνξνπνηείηαη ην εξεπλεηηθφ καο ζρέδην απφ εθείλν ηεο 

Ηξιαλδίαο, είλαη ζαθψο ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο εζεινληψλ, ε δνκή θαη ε νξγάλσζε ησλ 

νξγαληζκψλ ζηελ Ηξιαλδία. αθψο ηα θίλεηξα, ε αλαγλψξηζε θαη ε επηβξάβεπζε είλαη 

πςειφηεξα εθεί, ππάξρεη πην ζπρλά ππεχζπλνο εζεινληψλ, πνιηηηθή εζεινληηζκνχ, εγρεη-

ξίδην, εθπαίδεπζε ηνπ εζεινληή. Αλ κάιηζηα ζπλππνινγίζνπκε θαη ηα επξήκαηα ηεο κε-

ιέηεο ηεο ΔΔ γηα ηνλ εζεινληηζκφ (Study on Volunteering in the European Union Coun-

try Report Greece, 2010), ην θαιχηεξα νξγαλσκέλν εζεινληηθφ θίλεκα κπνξεί λα βαζί-

δεηαη ζην θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηεο Ηξιαλδίαο, ζηηο θεληξηθέο 

πνιηηηθέο θαη ζε άιινπο ηνκείο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 

Μειεηψληαο κε ιεπηνκέξεηα ηηο εθζέζεηο ηεο ΔΔ γηα ηνλ εζεινληηζκφ αιιά θαη ηηο 

αλάινγεο έξεπλεο θαη ην δηθφ καο εξεπλεηηθφ ζρέδην, γελληέηαη ην εξψηεκα ηνπ αλ ζα 

έπξεπε λα γίλεη έλαο δηαρσξηζκφο θαη λα ηεζνχλ θάπνηα φξηα ζηνλ φξν ηνπ εζεινληή. Ο 
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νξηζκφο ηνπ εζεινληή δελ είλαη ηαπηφζεκνο ζηα δηάθνξα θξάηε. πσο αλαθέξεη θαη ε 

ΔΔ ζηελ έθζεζή ηεο ε ηδηφηεηα ηνπ εζεινληή θαη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ εζεινληηθνχ έξ-

γνπ, εμαξηάηαη θαηά πνιχ απφ ηελ θνπιηνχξα, ην λνκηθφ πιαίζην, θαζψο θαη άιινπο πα-

ξάγνληεο.  Γηα παξάδεηγκα, ζα ήηαλ δφθηκν λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη εζεινληέο αηκνδφηεο 

ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εζεινληψλ, ζηελ εζληθή έθζεζε ηεο Διιάδαο;  ε κηα ηέηνηα 

πεξίπησζε, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εζεινληψλ ζα ήηαλ κεγαιχηεξνο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά φκσο, αξθεί απφ κφλε ηεο εζεινληηθή αηκνδνζία γηα λα ραξαθηεξίζεη έλα άηνκν 

σο εζεινληή;  Δπίζεο θάπνηνο πνπ πξνζθέξεη κηα θνξά κηα ππεξεζία πξνο κηα νξγάλσζε 

ρσξίο απηφ λα έρεη ζπλέρεηα, κπνξεί λα ζεσξείηαη εζεινληήο;  

Οη παξαπάλσ ζθέςεηο θαη πξνβιεκαηηζκνί πνπ ηίζεληαη ζηα πιαίζηα ηεο γεληθήο 

ζπδήηεζεο, καο νδεγνχλ ζε κηα ζεηξά απφ γεληθά ζπκπεξάζκαηα. Ο εζεινληηζκφο ζηηο 

ππφ δηεξεχλεζε ΜΚΟ, αθνινπζεί ζε γεληθέο γξακκέο ην γεληθφηεξν επίπεδν ηνπ εζεινλ-

ηηζκνχ ζηελ Διιάδα, έρνληαο φιεο εθείλεο ηηο εγγελείο αδπλακίεο πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζηελ εζληθή έθζεζε (Study on Volunteering in the European Union Country Report 

Greece, 2010). Ζ επηηπρία θαη ην κέγεζνο ηνπ εζεινληηζκνχ ζηηο ππφ δηεξεχλεζε νξγα-

λψζεηο εμαξηάηαη θαηά πνιχ απφ ηηο γεληθφηεξεο ζπλζήθεο ζηελ ρψξα καο  (ην ζεζκηθφ 

πιαίζην,  ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν, ηελ εθπαίδεπζε, ηηο πνιηηηθέο, ηηο πξνηεξαηφ-

ηεηεο θιπ).  

 Βέβαηα, φπσο έδεημε ε ζεσξεηηθή θαη εξεπλεηηθή καο δηεξεχλεζε, νη θνξείο πξν-

ρσξψληαο ζε κηθξέο νξγαλσηηθέο αιιαγέο (πρ νξηζκφο ππεπζχλνπ εζεινληψλ), δηαηππψ-

λνληαο έλα πιαίζην νξγάλσζεο ηνπ εζεινληηθνχ ηνπο ηκήκαηνο (γξαπηή πνιηηηθή, εγρεη-

ξίδην εζεινληή θιπ), πινπνηψληαο  έλα ζχγρξνλν ζχζηεκα αλεχξεζεο θαη ζηξαηνιφγε-

ζεο εζεινληψλ θαη ηέινο αλαπηχζζνληαο έλα ζχζηεκα εθπαίδεπζεο θαη αλαγλψξηζεο 
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ησλ εζεινληψλ, ζα κπνξνχζαλ λα θαιχςνπλ ζε έλα βαζκφ ηηο αλάγθεο ηνπο ζε εζεινληέο 

αλαβαζκίδνληαο ηαπηφρξνλα ηα πξνγξάκκαηά ηνπο ζε κέγεζνο θαη πνηφηεηα. 

  Ζ επηηπρία φκσο ηνπ εζεινληηθνχ θηλήκαηνο ζηηο ππφ δηεξεχλεζε νξγαλψζεηο, 

εμαξηάηαη θαη απφ ηξεηο ηδηαίηεξα ζεκαληηθνχο ηνκείο πνπ αλαιχνληαη παξαθάησ, ηα θί-

λεηξα ηνπ εζεινληή, ηελ εθκεηάιιεπζε εθδειώζεσλ εζληθνύ θαη δηεζλνύο εζεινληηζκνύ θαη 

ηελ αμηνπνίεζε Δπξσπατθώλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ ζηειέρσζε κε εζεινληέο ησλ ζρεηηθώλ 

ΜΚΟ. Ζ ζπδήηεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ καο ζρεδίνπ θιείλεη κε έλα επηπιένλ πξνβιεκαηηζκφ 

γηα ηνλ εζεινληηζκφ ζηηο ΜΚΟ θαη κε ζρεηηθέο πξνηάζεηο. 

 

4.1  Κίνηηπα ηος εθελονηή 

 Λακβάλνληαο ππ‟ φςηλ καο ηφζν ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εζεινληψλ, φζν θαη ησλ 

νξγαληζκψλ πνπ ηνπο απαζρνινχλ, παξαηεξνχκε πσο δε παξέρνληαη αξθεηά θίλεηξα ζε 

θάπνην ελεξγφ πνιίηε γηα λα πξνζθέξεη εζεινληηθά ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε θάπνηα κε θπ-

βεξλεηηθή νξγάλσζε δηα βίνπ εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε. Οη Prouteau 

θαη Wolff (2008), αμηνινγνχλ πσο ε γλψζε ησλ θηλήηξσλ γηα εζεινληηζκφ είλαη κέγηζηεο 

ζεκαζία γηα ηνπο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο. Ζ ζηξαηνιφγεζε εζεινληψλ πξέπεη 

λα ζηνρεχεη αθξηβψο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ πνπ σζνχλ θάπνην άηνκν λα επηιέ-

μεη λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ εζεινληηθά. Ζ εθπιήξσζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ αηφ-

κνπ, είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο ηφζν γηα λα μεθηλήζεη σο εζεινληήο ζε θάπνηνλ νξγαληζ-

κφ, αιιά θαη γηα λα ζπλερίζεη λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ.  

χκθσλα κε ηελ έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ ν Low θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ 

(2006/2007) γηα ην Office of the Third Sector in the Cabinet Office ηεο Μεγάιεο Βξεηα-

λίαο, ηα βαζηθά θίλεηξα ηνπ πνιίηε γηα εζεινληηζκφ είλαη θπξίσο αιηξνπηζηηθά. ηελ 
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έξεπλα ηνπ Low θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, ζπκκεηείραλ  2156 εζεινληέο  απφ ηνπο νπνί-

νπο  νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο απάληεζαλ,  πσο ελεπιάθεζαλ ζε εζεινληηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο γηαηί ήζειαλ λα πξνζθέξνπλ θαη λα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηεο θνη-

λσληθήο θαηάζηαζεο. ηελ έξεπλα επηζεκάλζεθε επίζεο ε αλάγθε ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο 

αιιά θαη ην φηη είραλ ζε  έλα βαζκφ ειεχζεξν ρξφλν λα δηαζέζνπλ. Ζ θνηλσληθή δηάζηα-

ζε ηνπ εζεινληηζκνχ ήηαλ αξθεηά ζεκαληηθή, κε κεγάιν κέξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ λα 

ζέηνπλ σο θίλεηξν ηηο λέεο γλσξηκίεο  θαη ηελ απφθηεζε λέσλ θίισλ.  

Δπίζεο έξεπλα ησλ Prouteau θαη Wolff, φπνπ ζπκκεηείραλ  1578 εζεινληέο  ζε 

νξγαληζκνχο αηφκσλ κε αλαπεξία ζηε Γαιιίαο,  θαηέιεμε ζε αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα 

κε θχξην θίλεηξν ησλ εζεινληψλ ηηο θνηλσληθέο επαθέο.  

πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ εζεινληψλ ζε ΜΚΟ ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο κε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο  παξνχζαο εξγαζίαο, κπνξνχκε λα αλαξσηεζνχκε θαηά πφζν νη αλάγθεο ησλ εζεινλ-

ηψλ θαιχπηνληαη απφ ηηο ΜΚΟ, δίλνληάο ηνπο έηζη θίλεηξν λα ζπλερίζνπλ λα πξνζθέξν-

πλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο. 

 Οη εζεινληέο ζηελ έξεπλα ηνπ Low θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, εμέθξαζαλ ηελ επη-

ζπκία λα πξνζθέξνπλ ζε ηνκείο πνπ είλαη ζεκαληηθνί γηα ηνπο ίδηνπο, λα ρξεζηκνπνηή-

ζνπλ ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ ήδε θαηέρνπλ θαη φρη λα πεξηνξίδνληαη ζε βνεζεηη-

θέο εξγαζίεο. Γηα λα ηθαλνπνηεζεί απηή ε αλάγθε ηνπο ζα έπξεπε εθείλνη λα απνθαζίδνπλ 

ζε πνην ηνκέα ηνπ θνξέα ζα απαζρνιεζνχλ. Απηφ γηα ηνπο νξγαληζκνχο ζηελ Διιάδα 

είλαη κάιινλ νπηνπηθφ θαζψο ζην 67% ησλ νξγαληζκψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξνχζα 

έξεπλα, νη εζεινληέο δελ απνθαζίδνπλ νη ίδηνη γηα ην είδνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα πξνζ-

θέξνπλ. Δπίζεο ην πνζνζηφ ησλ θνξέσλ πνπ εληάζζνπλ θάπνην εζεινληή ζηε δηαδηθαζία 
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ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ηδηαίηεξα ρακειφ κε απνηέιεζκα λα κελ έρνπλ 

γεληθφηεξα ιφγν. 

Έλα ζεκαληηθφ θίλεηξν ησλ εζεινληψλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο πξναλαθεξζεί-

ζεο έξεπλεο ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Βξεηαλίαο είλαη ε θνηλσληθνπνίεζε. ηηο  ΜΚΟ ηεο Δι-

ιάδαο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δελ δίλεηαη ζηνλ εζεινληή ε δπλαηφηεηα αλαηξνθν-

δφηεζεο θαη δηαβίβαζεο ηεο εκπεηξίαο ηνπ ζε άιινπο, θάηη πνπ ζα ελίζρπε  ηε  θνηλσληθή 

ηνπ ζπλαλαζηξνθή κε άιινπο εζεινληέο.  

 

4.2  Ανηίκηςπορ εκδηλώζεων εθνικού και διεθνούρ εθελονηιζμού 

 Έλα απφ ηα αμηνζεκείσηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο αθνξά ηνλ αληίθηππν 

πνπ πηζηεχνπλ νη ζπκκεηέρνληεο πσο είραλ ή ζα έρνπλ θάπνηεο κεγάιεο εζληθέο θαη δηε-

ζλείο εθδειψζεηο εζεινληηζκνχ.  

 ε αληίζεζε κε απηφ πνπ γεληθά πηζηεχεηαη, πσο νη κεγάιεο δηνξγαλψζεηο βνεζν-

χλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ νη ζπκκεηέρνπζεο νξγαλψζεηο θαηέγξαςαλ πσο νη 

Οιπκπηαθνί Αγψλεο ηνπ 2004, είραλ απφ κέηξην (26%) έσο θαλέλα αληίθηππν (29%) θαη 

ην Δπξσπατθφ Έηνο Αηφκσλ κε Αλαπεξία 2003, είρε ρακειφ (43%) έσο θαζφινπ αληίθ-

ηππν (36%). 

  Σέινο, νη παγθφζκηνη αγψλεο Special Olympics πνπ ζα δηεμαρζνχλ ην 2011 ζηελ 

Αζήλα θαη απεπζχλνληαη ζε άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε πηζηεχεηαη πσο ζα έρνπλ θπξίσο 

κέηξην (36%) θαη ρακειφ αληίθηππν (31%), ελψ κφλν ην 14% ησλ απνθηεζέλησλ πηζηεχ-

νπλ πσο ζα έρεη πςειφ θαη ην 10% πσο δελ έρνπλ θαλέλα αληίθηππν.  

 Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο ζε απηφ ην ζεκείν δείρλνπλ φηη απηφ πνπ ηζ-

ρπξίδνληαη νη Γθφζηνο & Κνπηζνχκπα (2001), πεξί ηζρπξνχ θηλήηξνπ γηα εζεινληηζκφ 
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κεηά απφ κεγάιεο δηνξγαλψζεηο ζηε πεξίπησζε ηεο Διιάδαο δελ ππήξμε ή δελ εθθξάζ-

ηεθε – εθκεηαιιεχηεθε ζσζηά. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηηο Δπξσπατθέο θαη Δζληθέο εηή-

ζηεο πξνηεξαηφηεηεο. Σν 80% πεξίπνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα αλαθέξνπλ πνιχ 

ρακειφ ή θαζφινπ αληίθηππν απφ ην Δπξσπατθφ Έηνο Αηφκσλ κε Αλαπεξία (2003). Θα 

ήηαλ ελδηαθέξνλ ζε κειινληηθφ ζρέδην λα δηεξεπλεζνχλ νη ιφγνη πνπ ηφζν νη Οιπκπηα-

θνί θαη Παξανιπκπηαθνί Αγψλεο αιιά θαη ην Δπξσπατθφ Έηνο 2003, δελ άθεζε ζην ρψ-

ξν ησλ ΑκεΑ ηελ αλακελφκελε θιεξνλνκηά.  

Ζ νξγάλσζε ησλ Παγθνζκίσλ Αγψλσλ Special Olympics ην 2011 ζηελ Αζήλα  

θαη ν νξηζκφο ηνπ 2011 σο Δπξσπατθφ Έηνο Δζεινληηζκνχ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέ-

ζνπλ έλα θαιφ ζεκείν εθθίλεζεο γηα αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ πξνο ηα ΑκεΑ.  

Έρνληαο ηελ εκπεηξία ηεο απνηπρίαο ηνπ λα εθκεηαιιεπηνχκε ηνπο Οιπκπηαθνχο 

θαη Παξανιπκπηαθνχο Αγψλεο, θαη έρνληαο σο πξφηππν ηελ αλάινγε εθκεηάιιεπζε κε-

γάισλ γεγνλφησλ πνπ έγηλαλ ζηελ Ηξιαλδία, ηηο ΖΠΑ θαη αιινχ  (National Federation of 

Voluntary Bodies, 2008, Forbs Funds, 2002), πξέπεη κέζα απφ θεληξηθέο πνιηηηθέο θαη 

πξνηεξαηφηεηεο αιιά θαη πξσηνβνπιία νξγαλψζεσλ ΑκεΑ λα πξνρσξήζνπκε ζηελ αλα-

δηνξγάλσζε ησλ εζεινληηθψλ ηκεκάησλ θαη ηειηθά  ζηελ αμηνπνίεζε ησλ εζεινληψλ.  

 

4.3  Ομοιόηηηερ και διαθοπέρ με ανάλογα επεςνηηικά ζσέδια. 

 Παξαπάλσ γίλεηαη θαηά θφξν αλαθνξά ζε παξφκνηεο έξεπλεο πνπ δηεμήρζεθαλ 

δηεζλψο θαη θπξίσο γηα ηελ έξεπλα ηεο National Federation of Voluntary Bodies (2008) 

ζηελ Ηξιαλδία. Πέξα απφ αξθεηέο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ επηζεκαίλνληαη 

ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο κειέηεο καο θαιφ ζα ήηαλ λα αλαθεξζνχλ ζπλνπηηθά θάπνηα  βα-
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ζηθά ζεκεία ησλ εξεπλψλ πνπ κπνξνχλ λα γελλήζνπλ  έλα θνηλφ πεδίν ζπδήηεζεο θαη 

πξνβιεκαηηζκνχ.   

 Αξρηθά παξαηεξνχκε πσο ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εζεινληψλ  (αλαινγία 

γπλαηθψλ – αλδξψλ εζεινληψλ, ν κέζνο φξνο ειηθίαο) ζηηο νξγαλψζεηο είλαη πεξίπνπ ίδη-

α.  Ο ρξφλνο θαη ε ζπρλφηεηα πξνζθνξάο δε δηαθέξεη θαηά πνιχ, νχηε νη απαηηήζεηο ησλ 

νξγαλψζεσλ. 

 Οη ηνκείο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νη εζεινληέο ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ 

Ηξιαλδία είλαη βνεζεηηθέο εξγαζίεο. Οη νξγαλψζεηο πηζηεχνπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ην ή-

ζνο πνπ κπνξεί λα ηνπο πξνζδψζεη ην εζεινληηθφ δπλακηθφ,  ζε ηζνδχλακν πνζνζηφ. 

 Σα ζεκεία ζηα νπνία δηαθνξνπνηνχληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ησλ δχν ε-

ξεπλψλ θαη πνπ πηζαλά δηθαηνινγνχλ ην κεγαιχηεξν αξηζκφ εζεινληψλ ζηελ Ηξιαλδία, 

είλαη ζηελ δνκή θαη ηελ νξγάλσζε ησλ νξγαλψζεσλ. αθψο ηα θίλεηξα θαη ε επηβξάβε-

πζε είλαη πςειφηεξε εθεί, ππάξρεη πην ζπρλά ππεχζπλνο εζεινληψλ, πνιηηηθή, εγρεηξίδην, 

εθπαίδεπζε ηνπ εζεινληή. Απηή ε νπηηθή γσλία καο νδεγεί ζε κηα ζεηξά ζθέςεσλ – πξν-

ηάζεσλ πνπ αλαιχνληαη παξαθάησ. 

Γηαβάδνληαο ηφζν ηα ζρέδηα ησλ εξεπλψλ ζηελ Δπξψπε φζν θαη ην δηθφ καο, πη-

ζαλά ζα γελλεζεί ην εξψηεκα ηνπ αλ απφ ηελ αξρή ζα έπξεπε λα γίλεη έλαο δηαρσξηζκφο 

θαη λα ηεζνχλ θάπνηα φξηα ζηνλ φξν ηνπ εζεινληή σο πξνο ηελ ηαθηηθφηεηα πξνζθνξάο, 

ην ρξφλν θιπ. Γηα παξάδεηγκα έλα άηνκν πνπ πξνζθέξεη κηα θνξά κηα ππεξεζία πξνο κηα 

νξγάλσζε ρσξίο απηφ λα έρεη ζπλέρεηα, κπνξεί λα ζεσξείηαη εζεινληήο; Ζ ηαθηηθή πνπ 

αθνινπζήζεθε απφ εκάο αιιά θαη ηνπο ππνινίπνπο κειεηεηέο είλαη ζε απηή ηε θάζε λα 

κελ εμεηαζηνχλ απηνχ ηνπ ηχπνπ νη ιεπηνκέξεηεο, αιιά λα δερηνχκε σο εζεινληηθή ηελ 

νηαδήπνηε πξνζθνξά θαηά ην ηειεπηαίν έηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ. 
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4.4  Εςπωπαϊκέρ πολιηικέρ και ππογπάμμαηα 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε πηζηεχνληαο ζηε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηνπ 

εζεινληηζκνχ φπσο απηή αλαπηχρζεθε θαη ζην ζεσξεηηθφ κέξνο, έρεη ζέζεη ηνλ εζεινλ-

ηηζκφ σο πάγηα πξνηεξαηφηεηα ζηηο πνιηηηθέο ηεο. Πέξα απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ 2011 σο έ-

ηνο εζεινληηζκνχ, κέζα απφ Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα εληζρχεη ηε θηλεηηθφηεηα θαη ηνλ 

εζεινληηζκφ. 

Μέζα απφ ην πξφγξακκα «ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ Δ ΓΡΑΖ» εληζρχεη ηνλ εζεινληηζκφ 

ησλ λέσλ επηηξέπνληαο ηνπο λα ηαμηδέςνπλ θαη εξγαζηνχλ εζεινληηθά ζε θάπνην θξάηνο 

ηεο ΔΔ (απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΝΓ). Ο εζεινληηζκφο εληζρχεηαη θαη ζε κεγαιχηεξεο 

ειηθίεο (άλσ ησλ 50 εηψλ) κέζα απφ ην πξφγξακκα «ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» 

(Grundvigh) (απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ηδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ). Δπίζεο ελζαξ-

ξχλνληαη κέζα απφ ην πξφγξακκα «ΔΤΡΧΠΖ ΓΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔ» ΔΔ (απφ ηελ ηζην-

ζειίδα ηεο ΓΓΝΓ) κηα ζεηξά δξάζεσλ εζεινληηζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο ζε Δπξσπατθφ επί-

πεδν. 

Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ παξαπάλσ πξνγξακκάησλ αιιά θαη άιισλ ζρεηηθψλ δίλεη 

ηελ επθαηξία ζηηο ππφ δηεξεχλεζε ΜΚΟ λα αλαπηχμνπλ ην εζεινληηθφ ηνπο πξφγξακκα 

θαη λα αμηνπνηήζνπλ ην εζεινληηθφ θίλεκα. 

 

4.5  Εθελονηικό ημήμα, ππαγμαηικόηηηα ή ¨εςγενήρ πόθορ¨ ;  

 Παξφιν πνπ ν ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ νξγαλψζεσλ (92%) πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δήισζαλ πσο έρνπλ εζεινληηθφ ηκήκα, αλ θάπνηνο θνηηάμεη κε 

πξνζνρή ηα απνηειέζκαηα ζα δηαπηζηψζεη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (ζρεδφλ 60%) ησλ 

485 ελ ελεξγεία εζεινληψλ απαζρνινχληαη ζε 4-5 νξγαλψζεηο, ελψ νη ππφινηπεο ζην 
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πιείζηνλ ησλ πεξηπηψζεσλ έρνπλ απφ 2 έσο 5 εζεινληέο.  Δδψ ινηπφλ πξνθχπηνπλ κηα 

ζεηξά εξσηεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ή φρη ζηε πξαγκαηηθφηεηα νξγαλσκέλνπ εζε-

ινληηθνχ ηκήκαηνο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα πεξηζηαζηαθή εζε-

ινληηθή πξνζθνξά απφ κεξηθά άηνκα πνπ φκσο νχηε νξγαλσκέλε είλαη, νχηε δείρλεη ζπ-

λέρεηα κέζα ζην ρξφλν. 

 ε αθνινπζία ησλ παξαπάλσ ζα είρε ελδηαθέξνλ λα βιέπακε αλ νη ιίγνη απηνί ε-

ζεινληέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πιείζηνλ ησλ νξγαλψζεσλ αλήθνπλ ή φρη ζην 

ζηελφ νηθνγελεηαθφ ή θηιηθφ θχθιν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (ΑΜΝΤ). Αλ κάιηζηα ιάβνπκε 

ππφςε καο ην πξνβιεκαηηζκφ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ αξρή ηεο εξγαζίαο καο (αλ κπνξεί 

λα νλνκαζηεί εζεινληηθή ε πξνζθνξά πνπ απεπζχλεηαη ζε ζπγγεληθφ πξφζσπν) ε παξα-

ηήξεζε απηή απνθηά αθφκε κεγαιχηεξε αμία. 

 Έλα γεληθφ ζπκπέξαζκα πνπ ζα κπνξνχζε λα βγεη απφ ηα παξαπάλσ είλαη φηη 

παξφιν πνπ φινη νη θνξείο ζέινπλ θαη πηζηεχνπλ ζηνλ εζεινληηζκφ, νη εγγελείο αδπλακί-

εο ηνπο δε ηνπο επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε ζρεηηθνχ ηκήκαηνο. ε απηφ ζπλεγνξεί θαη ε 

επηθνηλσλία καο κε θάπνηνπο πνπ ηειηθά δελ δέρηεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα. ε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο πξνηίκεζαλ ηελ απνρή απφ ηελ έξεπλα παξά ηε παξαδνρή ηνπ φηη 

αλ θαη εζεινληηθέο νξγαλψζεηο δελ έρνπλ αλάινγν ηκήκα ππνδνρήο θαη αμηνπνίεζεο εζε-

ινληψλ. 

 

4.6 Σςμπεπάζμαηα  

 πλνςίδνληαο ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήμακε κε ην πέξαο ηεο παξνχ-

ζαο εξγαζίαο, ζα κπνξνχζακε λα παξαηεξήζνπκε πσο αλαθνξηθά κε ηνπο εζεινληέο: 
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 ν ζπλνιηθφο  ηνπο αξηζκφο είλαη ηδηαίηεξα κηθξφο, κε κέζν φξν 11,6 άηνκα ζε θά-

ζε θνξέα, παξ‟ φιν πνπ ε κνξθή θαη ε θχζε νξγαλψζεσλ πνπ είλαη πηζηνπνηεκέ-

λεο θαη εγγεγξακκέλεο σο εζεινληηθέο (ζε δηάθνξα κεηξψα) πξντδέαδε γηα κεγα-

ιχηεξν ζπλνιηθφ αξηζκφ εζεινληψλ.  Απηφ βέβαηα ζρεηίδεηαη θαη κε ηε γεληθφηε-

ξε ¨πελία¨ ζε εζεινληέο ζηελ Διιάδα.  

 Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εζεινληψλ είλαη γπλαίθεο σο επί ην πιείζηνλ ειη-

θίαο απφ 18 έσο 50 εηψλ θαη θπξίσο απφ 30 έσο 50. 

 Οη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο απαζρνινχληαη νη εζεινληέο, είλαη ζπλήζσο νη εθδειψ-

ζεηο ηνπ θνξέα (bazaar θιπ.), ν ειεχζεξνο ρξφλνο θαη ε ςπραγσγία ησλ ΑΜΔΑ, 

ππνζηεξηθηηθά ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο θαη σο ζπλνδνί εμσηεξηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 Ο εζεινληήο δελ απνθαζίδεη ν ίδηνο γηα ην είδνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα πξνζθέ-

ξεη θαη αλ θαη θάπνηνη απφ απηνχο δεηνχλ λα ιάβνπλ ζρεηηθή εθπαίδεπζε, απηή 

δελ ηνπο παξέρεηαη. Δπίζεο, δελ έρεη θαηαγεγξακκέλν ξφιν, θαζήθνληα θαη δηθα-

ηψκαηα θαη δελ έρεη ηε επθαηξία λα κεηαβηβάζεη ηελ εκπεηξία ηνπ ζε λένπο εζε-

ινληέο.   

 Έλαο κηθξφο αξηζκφο εζεινληψλ (44) εμειίρζεθε ζε έκκηζζν πξνζσπηθφ ηελ ηε-

ιεπηαία πεληαεηία, ελψ κεγάινο αξηζκφο νξγαλψζεσλ (69%) δε πηζηεχεη πσο α-

λάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ ζηνλ νξγαληζκφ κπνξεί λα θέξεη κείσζε ηνπ έκκηζζνπ 

πξνζσπηθνχ. 

 εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο πσο ν εζεινληήο δελ είλαη αζθαιηζκέλνο θαηά ηελ 

ψξα ηεο πξνζθνξάο ηεο εξγαζίαο ηνπ. 

 ε κεγάιν βαζκφ ν εζεινληήο δελ επηβξαβεχεηαη γηα ηελ εζεινληηθή ηνπ δξαζηε-

ξηφηεηα. 
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 Οη θνξείο επηζπκνχλ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ εζεινληηθνχ θηλήκαηνο γηα ηελ αλάπηπ-

με ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο θπξίσο ζε ππνζηεξηθηηθέο εξγαζίεο θαη ρσξίο ηελ η-

δηαίηεξε εκπινθή ησλ εζεινληψλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

 ζνλ αλαθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ δξαζ-

ηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε: 

 νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νξγαλψζεηο (92%) πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ρξεζη-

κνπνηνχλ εζεινληέο γηα ηηο δξάζεηο ηνπο. 

 Παξ‟ φια απηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ δελ δηαζέηεη ππεχζπλν εζεινληψλ πιήξν-

πο απαζρφιεζεο, δελ έρνπλ γξαπηή πνιηηηθή εζεινληηζκνχ εθ ησλ νπνίσλ πνιινί 

(43%) δελ δηαηίζεληαη νχηε λα αλαπηχμνπλ, ελψ ζε πνζνζηφ 78,6%, ε εζεινληηθή 

πνιηηηθή ησλ θνξέσλ δελ έρεη θακία επίζεκε πηζηνπνίεζε. 

 Δπίζεο νη πεξηζζφηεξνη θνξείο δελ έρνπλ εληάμεη ηνλ εζεινληηζκφ ζην νξγαλφγ-

ξακκά ηνπο, δελ θαηαγξάθνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ εζεινληηθνχ ηκήκαηνο  θαη 

αλ θαη έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο γηα ηα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη 

θάπνηνο εζεινληήο, νη ίδηνη δελ έρνπλ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα λα ηνπο θα-

ηαξηίζνπλ αλάινγα. 

 ην 69% ησλ νξγαληζκψλ δήισζε πσο ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνπο εζεινληέο απφ 

απηνχο πνπ σο ηψξα, αιιά ην 71% ησλ θνξέσλ δελ έρεη νξγαλσκέλν πξφγξακκα 

αλεχξεζεο θαη ζηξαηνιφγεζεο ηνπο. 

 Ζ αλεχξεζε θαη ζηξαηνιφγεζε είλαη βαζηζκέλε ζε θνηλσληθά δίθηπα θαη γλσξη-

κίεο ελψ θακία ζχγρξνλε ή νξγαλσκέλε κέζνδνο (δηαδίθηπν, θακπάληεο θιπ) δελ 

αθνινπζείηαη γηα ηε ζηξαηνιφγεζε λέσλ θαη πεξηζζνηέξσλ εζεινληψλ. 
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 Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ ην φηη, ην πιείζηνλ ησλ νξγαλψζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα πηζηεχνπλ πσο νη εζεινληέο ζπκβάιινπλ ζην ήζνο, ηηο αμίεο θαη ηελ 

επξχηεξε αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο.  

 

4.7  Πποηάζειρ 

 χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο, ηε ζχγθξηζε κε παξαπιήζηα εξε-

πλεηηθά ζρέδηα ηνπ εμσηεξηθνχ, ηηο απφςεηο κειεηεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε παξνχζα 

εξγαζία αιιά θαη ηελ εκπεηξία καο, ζα κπνξνχζακε λα δηακνξθψζνπκε - αλαθέξνπκε 

κηα ζεηξά πξνηάζεσλ γηα έλα δπλαηφ εζεινληηθφ ηκήκα πνπ ζα εμππεξεηνχζε ηελ αλάπ-

ηπμε ησλ νξγαληζκψλ: 

 Φξνληθή ζπγθπξία. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα εθκεηαιιεπφκαζηε ηε ζπγθπξία 

κεγάισλ (επράξηζησλ ή δξακαηηθψλ) γεγνλφησλ, γηα λα αλαπηχμνπκε ην εζεινληηθφ καο 

ηκήκα. ηε πεξίπησζή καο, νη Παγθφζκηνη Αγψλεο Special Olympics θαη ην Δπξσπατθφ 

Έηνο εζεινληηζκνχ πνπ ζπκπίπηνπλ ην 2011, αιιά θαη ε παξνχζα δπζκελήο νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο, είλαη θαιέο αθνξκέο γηα δξάζε θαη αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ 

ζε ΜΚΟ δηα βίνπ εθπαίδεπζεο  αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε. 

 Σπληνληζκόο. Οη  αδπλακίεο ησλ ΜΚΟ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, θαζηζηνχλ 

δχζθνιε ηελ αλάπηπμε θάζε νξγάλσζεο απηφλνκα. Πηζαλά κηα δεπηεξνβάζκηα νξγάλσ-

ζε (πρ ΠΟΓΚΑΜΔΑ) ζα έπξεπε λα αλαιάβεη ην ζπληνληζκφ θαη ηε δεκηνπξγία γηα ιν-

γαξηαζκφ ησλ νξγαλψζεσλ, ελφο πξφηππνπ εζεινληηθνχ πξνγξάκκαηνο, αλαδεηψληαο 

κάιηζηα θαη ηνπο αλάινγνπο πφξνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ απφ εζληθνχο ή Δπξσπατθνχο 

θνξείο. 
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 Πξόηππν πξόγξακκα. πσο αλαθέξεη θαη ε Φαγνγέλε (2009), έλα εζεινληηθφ 

πξφγξακκα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 5 ζηάδηα αλάπηπμεο, Πξνζέιθπζε εζεινληψλ 

(Website, Έληππα, Δθδειψζεηο, θιπ), Δθπαίδεπζε (εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, Δπηινγή,  Καζν-

ξηζκφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, Δλεκέξσζε έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ θαη εζεινλ-

ηψλ), πκκεηνρή (Δλεξγή ζπκκεηνρή ζε φια ηα επίπεδα), Γηαηήξεζε (πλαληήζεηο ελε-

κέξσζεο, θιπ), Αλαγλψξηζε (επηβξάβεπζε, παξνρέο θιπ). 

 Σηειέρσζε. Ζ έξεπλά καο αιιά θαη φιεο νη αλάινγεο δείρλνπλ φηη νη θνξείο πνπ 

έρνπλ ππεχζπλν εζεινληψλ πιήξνπο απαζρφιεζεο, έρνπλ δπλαηφηεξν εζεινληηθφ ηκήκα, 

πεξηζζφηεξνπο θαη πην ηθαλνπνηεκέλνπο εζεινληέο. Δλδεηθηηθφ θαη φηη ζηε κειέηε καο ν 

κφλνο θνξέαο πνπ είρε ππεχζπλν πιήξνπο απαζρφιεζεο είρε πεληαπιάζην αξηζκφ εζε-

ινληψλ απφ ην κέζν φξν. 

 Καηαγξαθή αλαγθώλ. ε άκεζε ζπλάξηεζε κε ην παξαπάλσ, είλαη αλαγθαίν νη 

αλάγθεο γηα εζεινληέο λα κε πξνθχπηνπλ απφ ηε Γηνίθεζε ή ηε Γηεχζπλζε κφλν, αιιά 

απφ φινπο ηνπο ηνκείο θαη θπξίσο απφ ηηο εθθξαζκέλεο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή 

πζηέξεζε. 

 Κίλεηξα εζεινληή. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίδνληαη ηα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά 

θίλεηξα ησλ εζεινληψλ. Απηφ κπνξεί λα γίλεη είηε κε έλα ζχζηεκα επηβξάβεπζεο, είηε κε 

ηε ζπκπεξίιεςεο ηνπο ζε έλα βαζκφ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ, 

είηε κε ηελ αλάζεζε φρη κφλν βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ. Ο εζεινληήο πνπ αηζζάλεηαη αλα-

πφζπαζην θαη ελεξγφ κέινο ελφο νξγαληζκνχ είλαη πην ηππηθφο, πην νπζηαζηηθφο θαη πην 

ηθαλνπνηεκέλνο. Δπίζεο ε χπαξμε κέληνξα πνπ αλήθεη ζην έκκηζζν πξνζσπηθφ κπνξεί 

λα κεηψζεη ηηο πξνζηξηβέο κε ην έκκηζζν πξνζσπηθφ θαη λα βνεζήζεη ζηε δηαηήξεζε ησλ 

εζεινληψλ. 
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 Δζεινληηθό ηκήκα από άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε. Ζ δηεζλήο εκπεηξία δείρλεη πσο 

ηα ίδηα ηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε κπνξνχλ λα είλαη πνκπνί εζεινληηζκνχ. Ζ χπαξμε 

ελφο ηέηνηνπ ηκήκαηνο απνηειεί επαηζζεηνπνίεζε θαη εθπαίδεπζε ζηνπο εζεινληέο. ε-

κεησηένλ εδψ φηη ειάρηζηνη (κφιηο 3) είλαη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θνξείο πνπ δη-

αηεξνχλ ηέηνην ηκήκα.  

 Πνιηηηθή, πξνηεξαηόηεηεο. Με ηελ επθαηξία ηνπ 2011 θαη ζέινληαο λα αιιάμνπκε 

ην εμεπηειηζηηθφ 0,3% εζεινληψλ ζα πξέπεη λα ηεζνχλ κηα ζεηξά εζληθψλ πνιηηηθψλ θαη 

πξνηεξαηνηήησλ γηα ηνλ εζεινληηζκφ.  

 

4.8  Άλλη οπηική γωνία 

 ηε παξνχζα κειέηε δηεξεπλήζεθε ην ζέκα ηνπ εζεινληηζκνχ ζε κε θπβεξλεηη-

θέο νξγαλψζεηο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε απφ ηε ζθνπηά ησλ 

νξγαλψζεσλ. Καηαγξάθεθε ε παξνχζα θαηάζηαζε θαη νη αλάγθεο γηα ην κέιινλ. Οη α-

λαθνξέο πνπ έγηλαλ γηα ηα θίλεηξα θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ εζεινληή πξνήιζαλ απφ βηβιη-

νγξαθηθή έξεπλα θαη ζηνηρεία κειεηεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ. 

 Θα είρε φκσο ζεκαζία, αλ κπνξνχζακε λα δνχκε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη απφ 

άιιε ζθνπηά. Γειαδή, ζα είρε ελδηαθέξνλ έλα εξεπλεηηθφ ζρέδην πνπ ζα κειεηνχζε ηηο 

απφςεηο, ηηο επηζπκίεο, ηα θίλεηξα ηνπ εζεινληή ζηηο νξγαλψζεηο. Παξφκνην ζρέδην δελ 

έρεη πινπνηεζεί ζηελ Διιάδα έσο ηψξα θαη πηζηεχνπκε πσο ε δηεμαγσγή ηνπ ζα νινθιή-

ξσλε ηελ παξνχζα κειέηε θαη ην ζθνπφ ηεο.  
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Παξάξηεκα 1 
 

Αγαπεηή θπξία - θχξηε, 

  

Ολνκάδνκαη Βαζίιεο Καζηκάηεο θαη ηα ηειεπηαία 20 έηε δξαζηεξηνπνηνχκαη ζηελ εθπα-

ίδεπζε θαη ηελ ππνζηήξημε αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε. 

  

Δίλαη πνιχ πηζαλφ λα έρνπκε ήδε ζπλεξγαζηεί ιφγσ ηεο επαγγεικαηηθήο θαη εζεινληηθήο 

κνπ δξάζεο σο Γηεπζπληήο Αζιεηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ησλ Special Olympics Διιάο θαη 

σο Τπεχζπλνο Πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο Έληαμεο ηεο Δζηίαο Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Αγσγήο. 

  

Απεπζχλνκαη ζήκεξα ζε ζαο δεηψληαο ηε βνήζεηά ζαο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ κεηαπ-

ηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ ζην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην. πγθεθξηκέλα, ζηα πιαί-

ζηα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο κε ζέκα ¨ηειέρσζε κε εζεινληέο ησλ ΜΚΟ δηα βί-

νπ εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε" ζαο απνζηέιισ ζπλεκκέλα έλα εξσηεκα-

ηνιφγην γηα λα ζπκπιεξψζεηε. 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην απεπζχλεηαη ζε 100 πεξίπνπ ΜΚΟ ζε φιε ηελ Διιάδα πνπ εθπαη-

δεχνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε.  

 

Ζ έξεπλά κνπ ζηνρεχεη ζηε θαηαγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

εζεινληηζκνχ ζηηο νξγαλψζεηο καο αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

θνξέα κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε εζεινληψλ. Σέινο, ε έξεπλα απηή απνζθνπεί ζηνλ θα-

ζνξηζκφ ησλ ξφισλ ησλ εζεινληψλ, ζηελ αλεχξεζε ηξφπσλ κείσζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ 

κεηαμχ εζεινληψλ θαη έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ θιπ.  

  

Σν εξσηεκαηνιφγην πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί απφ επηζηεκνληθφ ή δηνηθεηηθφ ζηέιερνο ηνπ 

νξγαληζκνχ ζαο, κε γλψζεηο ηνπ ζέκαηνο. Μπνξεί επίζεο λα ζπκπιεξσζεί απφ κέινο ηεο 

Γηνίθεζεο. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπ είλαη ιηγφηεξν 

απφ κηζή ψξα. 

  

Ζ απνζηνιή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε εζάο έγηλε ηαπηφρξνλα ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή 

κνξθή γηα δηθή ζαο δηεπθφιπλζε. ηελ έληππε κνξθή ζα βξείηε θάθειν κε γξακκαηφζε-

κν κε ηνλ νπνίν κπνξείηε εχθνια λα πξνσζήζεηε ην εξσηεκαηνιφγην, ξίρλνληαο ην ζε 

θάπνην γξακκαηνθηβψηην. Παξαθαιψ φκσο λα ην ζπκπιεξψζεηε θαη λα κνπ ην απνζηεί-

ιεηε κφλν κηα θνξά γηα εχινγνπο ιφγνπο. 

  

Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν θαη δεζκεχνκαη εζηθά θαη λνκηθά γηα ηε ηήξεζε φισλ 

ησλ ζρεηηθψλ θαλφλσλ δενληνινγίαο.  

Ζ ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ζαο ζην πξψην κέξνο ζα κε δηεπθφιπλε ζην λα ζαο απνζ-

ηείισ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο φηαλ νινθιεξσζεί αιιά δελ είλαη ππνρξεσηηθή. 
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Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο είκαη πάληα ζηε δηάζεζή ζαο ζην ηειέθσλν 6974472360 

θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε mirtok@yahoo.com. 

  

αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε βνήζεηα θαη ην ρξφλν ζαο. 

 

 

Βαζίιεο Καζηκάηεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uk.mc244.mail.yahoo.com/mc/compose?to=mirtok@yahoo.com
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Παξάξηεκα 2 

 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

«ηειέρσζε κε εζεινληέο, ησλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ 

δηα βίνπ εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε» 
 

 

 

Α. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο (πξναηξεηηθά) 

1. λνκα ηνπ Οξγαληζκνχ:  

2. Γηεχζπλζε:  

3. λνκα ηνπ Δθπξνζψπνπ:  

4. Ηδηφηεηα - εηδηθφηεηα:  

5. E-mail:  

6. Σειέθσλν:  

   

 

Β. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εζεινληψλ  

1. Γηαζέηεη ν νξγαληζκφο εζεινληέο απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν;  

1. Ναη □ 2. ρη □ 

 

 2. Πφζνη εζεινληέο εθηηκάηε φηη απηή ηε ζηηγκή δξαζηεξηνπνηνχληαη εζεινληηθά ζηνλ νξγαληζκφ 

ζαο;  

Παξαθαιείζζε λα πξνζδηνξίζεηε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ, ηηο ειηθηαθέο νκάδεο θαη ην θχιν ησλ εζεινληψλ.   

(α) πλνιηθφο αξηζκφο ησλ εζεινληψλ: …… 

 

(β) Ζιηθηαθέο νκάδεο 

1.  θάησ ησλ 18  

2.  18 – 30 

3.  30- 50 ρξφληα  

4.  άλσ ησλ 50 εηψλ  

 

(γ) Φχιν 

1. πλνιηθφο Αξ. Αξέλσλ Δζεινληψλ …… 

2. πλνιηθφο Αξ. Γπλαηθψλ Δζεινληψλ …… 

 

 

Γ. Καηαγξαθή παξνχζαο θαηάζηαζεο    

3. ε πνηνπο ηνκείο απαζρνινχληαη  επί ην πιείζηνλ νη εζεινληέο ζηνλ Οξγαληζκφ ζαο; (επηιέμηε 3 ην-

κείο κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ εζεινληψλ) 

 α. Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δ. Παξνρή ππεξεζηψλ  

β. Τπνζηεξηθηηθά  ζηελ εθπαίδεπζε  ε. πκβνπιέο / Πιεξνθνξίεο 

γ. Γηνηθεηηθέο εξγαζίεο ζ. Bazaar - εθδειψζεηο  
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δ. Οδεγνί η. ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

ε. πλνδνί ζε εμσηεξηθά πξνγξάκκαηα ηα. Φπραγσγία εθπαηδεπνκέλσλ  

ζη. Υνξεγίεο 
ηβ. Άιιν: 

………………………………………… 

 

4. (α) Γηαζέηεη ν νξγαληζκφο ζαο Τπεχζπλν Δζεινληψλ πιήξνπο απαζρφιεζεο;  

1. Ναη □ 2. ρη □ 88. Γελ μέξσ □ 

(β) Δάλ δελ ππάξρεη  Τπεχζπλνο Δζεινληψλ ζηνλ νξγαληζκφ ζαο, πνηνο αλαιακβάλεη ην ζπληνληζκφ 

ηνπο;  

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Πφζνη εζεινληέο (πεξίπνπ) έρνπλ κεηεμειηρζεί ζε έκκηζζν πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ζαο ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία;  

Πξνζδηνξίζηε ηνλ αξηζκφ ζε θάζε θαηεγνξία: 

α. Πιήξεο απαζρφιεζε …… 

β. Μεξηθή απαζρφιεζε …… 

γ. Πξνζσξηλή  απαζρφιεζε …… 

 

 

Γ. Πεδία εθαξκνγήο ηνπ εζεινληηζκνχ  

6. (α) Οη εζεινληέο απνθαζίδνπλ απφ κφλνη ηνπο γηα ην  είδνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα πξνζθέξνπλ ζην 

θνξέα ζαο;  

1. Ναη □ 2. ρη □ 88. Γελ μέξσ □ 

 

(β) Οη εθπαηδεπφκελνί ζαο (άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε), ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηινγή ησλ επθαηξηψλ 

εζεινληηζκνχ ηνπ θνξέα ζαο;  

  1. Ναη □ 2. ρη □ 88. Γελ μέξσ □ 

 

7. Δίλαη ν εζεινληηζκφο ελζσκαησκέλνο σο ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ θνξέα ζαο 

(ζην νξγαλφγξακκα);  

1. Ναη □ 2. ρη □ 88. Γελ μέξσ □ 

   

8. Γηαζέηεηε ζχζηεκα αμηνιφγεζεο θαη θαηαγξαθήο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εζεινληηθνχ ζαο 

πξνγξάκκαηνο; 

1. Ναη □ 2. ρη □ 88. Γελ μέξσ □ 

   

Δ. Πνιηηηθή -  Δζεινληηζκφο  

9. Έρεη ν Οξγαληζκφο ζαο γξαπηή Πνιηηηθή Δζεινληηζκνχ;  

1. Ναη □ 2. ρη □ 88. Γελ μέξσ □ 

 

10. Ο θνξέαο ζαο πξνηίζεηαη λα αλαπηχμεη γξαπηή Δζεινληηθή Πνιηηηθή;  

1. Ναη □ 2. ρη □ 88. Γελ μέξσ □ 

   

11. (α) ε πνηνπο ηνκείο δξαζηεξηνπνηείηαη ν νξγαληζκφο ζαο;   

α. Δθπαίδεπζε  

β. Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

γ. Απαζρφιεζε – εκεξήζηα θξνληίδα 

δ. Τπνζηεξηδφκελε δηαβίσζε 
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ε. Διεχζεξνο ρξφλνο 

ζη. Δπαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε 

   

12. Ζ Δζεινληηθή ζαο Πνιηηηθή έρεη πηζηνπνηεζεί κε θάπνην ηξφπν (πρ κε ISO);  

1. Ναη □ 2. ρη □ 88. Γελ μέξσ □ 

 

 

Σ. ηξαηνιφγεζε θαη εθπαίδεπζε ησλ εζεινληψλ  

15. (α) Έρεη ν θνξέα ζαο νξγαλσκέλν πξφγξακκα αλεχξεζεο θαη ζηξαηνιφγεζεο εζεινληψλ;  

1. Ναη □ 2. ρη □ 88. Γελ μέξσ □ 

 

(β) Δάλ λαη, παξαθαινχκε λα ζεκεηψζεηε αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ηη ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ αλεχ-

ξεζε – ζηξαηνιφγεζε εζεινληψλ. (Δπηιέμηε ηνπο 2 ζπλεζέζηεξνπο ηξφπνπο). 

α. Μέζσ γλσξηκηψλ – θνηλσληθψλ δηθηχσλ θιπ 

β. Σνπηθφ ξαδηφθσλν - ηειεφξαζε  

γ. Φπιιάδηα  

δ. Γηαδίθηπν  

ε. Γηαθεκίζεηο ζηνλ ηνπηθφ ηχπν Σνπηθά / Δλεκεξσηηθά Γειηία  

ζη. Γηεμαγσγή θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ  

δ. πλδπαζκφ ησλ κεζφδσλ  

ε. Αθίζεο  

ζ.  Άιιν: ………………………………………………………………………………………………….. 

 

13. Έρεη ν θνξέαο ζαο ζπγθεθξηκέλν  εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα εζεινληψλ;  

1. Ναη □ 2. ρη □ 88. Γελ μέξσ □ 

 

14. (α)Πνηνο πινπνηεί  ζήκεξα  ηελ εθπαίδεπζε εζεινληψλ ζηνλ Οξγαληζκφ ζαο; 

……………………………………………………..……………………………………………………… 

 

(β) Εεηνχλ νη εζεινληέο πνπ απαζρνιείηε λα έρνπλ εηδηθή εθπαίδεπζε πξηλ αλαιάβνπλ ηηο ππνρξεψζε-

ηο ηνπο;  

1. Ναη □ 2. ρη □ 88. Γελ μέξσ □ 

 

15. Ο θνξέαο ζαο ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνπο εζεινληέο απφ απηνχο πνπ έσο ηψξα έρεηε ηε δπλαηφηε-

ηα λα ζηξαηνινγήζεηε;  

1. Ναη □ 2. ρη □ 88. Γελ μέξσ □ 

   

16. Ο νξγαληζκφο ζαο εθαξκφδεη πνιηηηθή ίζσλ επθαηξηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο ζηξαηνιφγεζεο ησλ εζε-

ινληψλ (πρ έρεη εζεινληέο ΑκεΑ, νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο, λένπο θιπ) ;  

1. Ναη □ 2. ρη □ 88. Γελ μέξσ □ 

   

17. Ο νξγαληζκφο ζαο ηαηξηάδεη – πξνζαξκφδεη ηηο δεμηφηεηεο ηα ηαιέληα θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ 

εζεινληή,  ζηηο ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζαο (αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε);  

1. Ναη □ 2. ρη □ 88. Γελ μέξσ □ 

 

18. Ο νξγαληζκφο ζαο ππνζηεξίδεη θαη ελζαξξχλεη άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε λα γίλνπλ νη ίδηνη εζε-

ινληέο;  

1. Ναη □ 2. ρη □ 88. Γελ μέξσ □ 
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19. Έρεη ν νξγαληζκφο ζαο θάπνηεο απαηηήζεηο (πξνζφληα θιπ) γηα ηελ επηινγή ησλ εζεινληψλ;  

1. Ναη □ 2. ρη □ 88. Γελ μέξσ □ 

 

 

Ε. Αζθάιηζε & Δζεινληέο  

20. Έρεη ν θνξέαο ζαο κε θάπνην ηξφπν αζθαιηζκέλνπο ηνπο εζεινληέο ηνπ (θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξνζθνξά ηνπ έξγνπ ηνπο);  

1. Ναη □ 2. ρη □ 88. Γελ μέξσ □ 

     

 

Ζ. Γηαηήξεζε ησλ εζεινληψλ  

21. Οη εζεινληέο ηνπ Οξγαληζκνχ ζαο ππνγξάθνπλ  ζπκθσλίεο – ζπκβφιαην εζεινληηζκνχ πξηλ αλα-

ιάβνπλ;  

1. Ναη □ 2. ρη □ 88. Γελ μέξσ □ 

   

22. Έρνπλ νη εζεινληέο ζαο πεξίνδν - ζηάδην πξνζαξκνγήο;  

1. Ναη □ 2. ρη □ 88. Γελ μέξσ □ 

   

23. Σν ζρέδην ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ ζαο πεξηιακβάλεη θαηαγεγξακκέλνπο ξφινπο θαη θαζήθνλ-

ηα εζεινληή;  

1. Ναη □ 2. ρη □ 88. Γελ μέξσ □ 

   

24. Ο νξγαληζκφο ζαο παξέρεη ζηνπο εζεινληέο ηνπ επθαηξίεο αλαηξνθνδφηεζεο θαη δηαβηβάδεη ηελ 

εκπεηξία ηνπ ζε άιινπο;  

1. Ναη □ 2. ρη □ 88. Γελ μέξσ □ 

   

25. (α) Ο νξγαληζκφο ζαο επηβξαβεχεη ηνπο εζεινληέο ηνπ;  

1. Ναη □ 2. ρη □ 88. Γελ μέξσ □ 

   

(β)Αλ λαη, κε πνην ηξφπν;  

………………………………………………….………………………………..………………………...…

………………………………………………………………………………….…………….………… 

 

26. Έρεη ν νξγαληζκφο ζαο πξνυπνινγηζκέλν θάπνην πνζφ (νηθνλνκηθνχο πφξνπο) γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ εζεινληηθνχ ηνπ ηκήκαηνο; 

1. Ναη □ 2. ρη □ 88. Γελ μέξσ □ 

 

 

Θ. Βαζηθά ζέκαηα θαη πξνθιήζεηο ηνπ Δζεινληηζκνχ   

27. (α) Καηά ηε γλψκε ζαο, νη εζεινληέο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αμία θαη ην ήζνο ησλ νξγαλψ-

ζεσλ;    

1. Ναη □ 2. ρη □ 88. Γελ μέξσ □ 

 

(β) Καηά ηε γλψκε ζαο, νη εζεινληέο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο νξγάλσζήο ζαο;    

1. Ναη □ 2. ρη □ 88. Γελ μέξσ □ 

 

28. Πηζηεχεηε πσο ε αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ ζα κπνξνχζε λα ζπλνδεπηεί κε κείσζε ησλ έκκηζ-

ζσλ ζέζεσλ  ζηνλ νξγαληζκφ ζαο; 

1. Ναη □ 2. ρη □ 88. Γελ μέξσ □ 
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29. Οη εζεινληέο εθπξνζσπνχληαη ζηε επξχηεξε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ ζαο; 

(π.ρ., Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πκβνχιην πξνζσπηθνχ θιπ )  

1. Ναη □ 2. ρη □ 88. Γελ μέξσ □ 

 

30. Πηζηεχεηε πσο ε ρξήζε εζεινληψλ επηθέξεη ζπγθξνχζεηο κε ην έκκηζζν πξνζσπηθφ;  

1. Ναη □ 2. ρη □ 88. Γελ μέξσ □ 

 

31. Ση πηζηεχεηε απφ ηα παξαθάησ πσο ζα κπνξνχζε λα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο ζπγθξνχζεηο ησλ εζε-

ινληψλ κε ην έκκηζζν πξνζσπηθφ (επηιέμηε εθείλν πνπ ζεσξείηε πνην ζεκαληηθφ)   

1. Δθπαίδεπζε εζεινληψλ 

2. αθήο θαζνξηζκφο θαζεθφλησλ – αξκνδηνηήησλ εζεινληψλ 

3. Δγρεηξίδην εζεινληή 

4. Κνηλέο εθδειψζεηο έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ κε εζεινληέο 

5. Δκπινθή ηνπ έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ ζηε ζηξαηνιφγεζε, αμηνιφγεζε θαη εθπαίδεπζε εζεινληψλ 

   

 

Η. Σν κέιινλ ηνπ εζεινληηζκνχ ζηνλ νξγαληζκφ ζαο 

32. (α)ε πνηνπο ηνκείο ηνπ νξγαληζκνχ ζαο πηζηεχεηε πσο ζα κπνξνχζαηε λα αμηνπνηήζεηε κειινληη-

θνχο εζεινληέο; (επηιέμηε ηνπο 3 θπξηφηεξνπο ηνκείο θαηά ηε γλψκε ζαο) 

α. Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζη. Παξνρή ππεξεζηψλ  

β. Τπνζηεξηθηηθά  ζηελ εθπαίδεπζε  δ. πκβνπιέο / Πιεξνθνξίεο 

γ. Γηνηθεηηθέο εξγαζίεο ε. Bazaar - εθδειψζεηο  

δ. Οδεγνί ζ. ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

ε. πλνδνί ζε εμσηεξηθά πξνγξάκκαηα η. Φπραγσγία εθπαηδεπνκέλσλ  

ζη. Υνξεγίεο 
ηα. Άιιν: 

………………………………………… 

 

(β)Ση πξνζφληα ζα ζέιαηε λα έρνπλ νη εζεινληέο απηνί; (επηιέμηε έσο 3) 

α. Αθαδεκατθή εθπαίδεπζε 

β. Δκπεηξία ζε ΑκεΑ 

γ. Οηθνλνκηθή ή Κνηλσληθή Δπηθάλεηα 

δ. Σερληθέο γλψζεηο 

ε. Ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο 

ζη. Σππηθφηεηα – αμηνπηζηία 

δ. Ζγεηηθέο – νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο  

ε. πζηάζεηο  

ζ. Καιή πλεξγαζία 

η. Πνιχ δηαζέζηκν ρξφλν 

ηα. Άιια: …………………………………………………………………………………………………. 

 

33. Καηά ηε γλψκε ζαο ν κέζνο εζεινληήο ζηνλ νξγαληζκφ ζαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη: 

1. έσο  5 ψξεο ηελ εβδνκάδα 

2. πεξηζζφηεξεο απφ 5 ψξεο ηελ εβδνκάδα  

3. πεξίπνπ 2 θνξέο ην κήλα  

4. έθηαθηα φηαλ ρξεηάδεηαη 
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35. Σα ηειεπηαία πέληε ρξφληα ν αξηζκφο ησλ εζεινληψλ ζηνλ νξγαληζκφ ζαο:  

1.Απμήζεθε  

2. Μεηψζεθε  

3. Παξέκεηλε ν ίδηνο 

   

36. Έρεη ν νξγαληζκφο ζαο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εζεινληψλ ζην  

ην κέιινλ;  

1. Ναη □ 2. ρη □ 88. Γελ μέξσ □ 

   

 

ΗΑ. Δθδειψζεηο Δζληθνχ & Γηεζλνχο Δζεινληηζκνχ   

37.(α) Με βάζε ηελ εκπεηξία ζαο, ηη αληίθηππν είραλ νη Οιπκπηαθνί Αγψλεο ηνπ 2004 ζηηο δξαζηεξη-

φηεηεο εζεινληηζκνχ ηνπ νξγαληζκνχ ζαο;  

1. Τςειφ Αλ-

ηίθηππν □ 

2. Μέηξην  

Αληίθηππν  □ 

3. Υακειφ Αληίθ-

ηππν  □ 

4. Γελ είρε ε-

πηπηψζεηο  □ 

88. Γελ μέξσ  □ 

 

(β) Με βάζε ηελ εκπεηξία ζαο, ηη αληίθηππν είρε ην 2003, Δπξσπατθφ Έηνο Αηφκσλ κε Αλαπεξία ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο εζεινληηζκνχ ηνπ νξγαληζκνχ ζαο;  

1. Τςειφ Αλ-

ηίθηππν □ 

2. Μέηξην  

Αληίθηππν  □ 

3. Υακειφ Αληίθ-

ηππν  □ 

4. Γελ είρε ε-

πηπηψζεηο  □ 

88. Γελ μέξσ  □ 

 

(γ) Με βάζε ηελ εκπεηξία ζαο, ηη αληίθηππν ζα έρνπλ νη παγθφζκηνη αγψλεο Special Olympics ηνπ 

2011 πνπ ζα δηεμαρζνχλ ζηελ Αζήλα, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο εζεινληηζκνχ ηνπ νξγαληζκνχ ζαο; 

1. Τςειφ Αλ-

ηίθηππν □ 

2. Μέηξην  

Αληίθηππν  □ 

3. Υακειφ Αληίθ-

ηππν  □ 

4. Γελ ζα έρεη 

επηπηψζεηο  □ 

88. Γελ μέξσ  □ 

 

 

 

 

 

 


