
Ερευνητική Εργασία (Project)

Εθελοντισμός
«Η βοήθεια που δεν αποσκοπεί στο 

ευχαριστώ!»

Μαθητές του Β2: 

Βάγια Μπιάλα, Γιώργος Νίκου, Θωμάς Νούραγας, Νίκος 
Παπαγιοβάνης, Γιάννης Σακούλας. Νικολίνα Σκαρκαλά, Νίκος 

Σταμλόγλου, Στέργιος Στεργιόπουλος, Δημήτρης Ταΐρης, 
Μαρκέλα Τζιχάνη, Νίκος Τσιαπανίκας, Τζορτζίνα Χάνι

Υπεύθυνος Καθηγητής: 

Ιωάννης Κοκκινίδης



Εισαγωγή - Ορισμός

• Ο εθελοντισμός είναι η προσφορά βοήθειας και 
στήριξης της ανάγκης των άλλων. 

• Είναι προσωπική υπόθεση και τρόπος ζωής. 

• Είναι ένας τρόπος προσφοράς στήριξης προς στον 
συνάνθρωπό μας και αλληλοβοήθειας χωρίς αμοιβή και 
υλικό αντάλλαγμα.
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Ποιοι μπορούν να 
βοηθήσουν;

• Οι εθελοντές μπορούν να προέρθουν από οποιοδήποτε 
κοινωνικό-οικονομικό στρώμα της κοινωνίας, 
οποιασδήποτε ηλικίας, οικονομικής κατάστασης, 
ακαδημαϊκού υπόβαθρου.
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Ο εθελοντισμός σήμερα 
εκδηλώνεται σε πολλά 

επίπεδα (1/2)

• 1.  Στην οργανωτική του όψη κοινωνικός επαγγελματισμός.

• 2.  Στον τρόπο παρέμβασης συνδυάζοντας παραδοσιακές 
μεθόδους με νέες μεθόδους (δικτυωμένη κοινωνική εργασία), 
χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι τράπεζες χρόνου.

• 3.  Στους τομείς παρέμβασης (όχι μόνο βοήθεια στους 
φτωχούς, αλλά καταπολέμηση της φτώχειας ως κοινωνικού 
φαινομένου) ή κοινωνικές ανάγκες όπως η προστασία του 
περιβάλλοντος και άλλα.

• 4.  Στα κοινωνικά του κίνητρα που έχουν να κάνουν με 
φιλανθρωπία και περισσότερο με προάσπιση θεμελιωδών 
δικαιωμάτων.
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• 5.  Στην πολιτική του διάσταση που απουσίαζε από 
παλαιότερες μορφές εθελοντικής δραστηριότητας.

• 6.  Στην δημιουργική του λειτουργία ως πεδίου έκφρασης 
κοινωνικού πνεύματος αλληλεγγύης, υπέρ των λιγότερο 
ευνοούμενων ατόμων και της αυτοεκπροσώπισης των 
πολιτών.

• 7.  Και τέλος στο προοδευτικά αυξανόμενο οικονομικό του 
μέγεθος που συμβάλλει στην λεγόμενη «αλληλέγγυα 
οικονομία» που εκφράζεται στην δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας.

Ο εθελοντισμός σήμερα 
εκδηλώνεται σε πολλά 

επίπεδα (2/2)
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Εμείς ασχοληθήκαμε με 
τα εξής:

• Μεταμοσχεύσεις και Δωρεά Οργάνων

• Οικολογία

• Τέχνη και Πολιτισμός

• Αθλητισμός

• Ανθρωπιστικές Οργανώσεις

• Απάτες
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Μεταμοσχεύσεις

• Η μεταμόσχευση είναι μία εγχείρηση κατά την οποία υγιή

όργανα, ιστοί ή κύτταρα μεταφέρονται από ένα νεκρό ή

ζωντανό δότη σε έναν χρονίως πάσχοντα άνθρωπο με

σκοπό την αποκατάσταση της λειτουργίας των οργάνων του.

• Η δωρεά κυττάρων, ιστών και οργάνων μετά θάνατον είναι

ένα δώρο ζωής στον πάσχοντα συνάνθρωπο και ένα μήνυμα

ελπίδας, ανθρωπιάς και αλληλεγγύης.
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Ποιος μπορεί να γίνει 
μετά θάνατον δωρητής 

ιστών και οργάνων;

• Οποιοσδήποτε άνδρας ή γυναίκα, κάθε ηλικίας, μπορεί να 
γίνει δωρητής μετά θάνατον. 
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Από ποια ηλικία και μέχρι 
ποια μπορούν τα 

όργανα να αφαιρεθούν;

• Τα όρια ηλικίας που είχαν τεθεί παλαιότερα έχουν ξεπερασθεί 
από τις εξελίξεις της ιατρικής. Για τη λειτουργική κατάσταση 
του οργάνου που πρόκειται να αφαιρεθεί και να 
μεταμοσχευτεί, σημαντική είναι η βιολογική και όχι η 
χρονολογική ηλικία.
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Μπορώ να δωρίσω 
κάποιο όργανο ενώ είμαι 

ακόμα στη ζωή;

• ΝΑΙ, σε ιδιαίτερες περιπτώσεις μπορεί να δοθεί από ζώντα 
δότη ένα νεφρό σε έναν συγγενή δευτέρου βαθμού εξ αίματος 
σε ευθεία ή πλάγια γραμμή και αυτό διότι ο άνθρωπος μπορεί 
να ζήσει φυσιολογικά και με ένα μόνο νεφρό. 

• Επίσης μπορεί να μεταμοσχευτεί μέρος του ήπατος, μέρος του 
πνεύμονα ή του λεπτού εντέρου και αιμοποιητικά κύτταρα (ο 
μυελός των οστών). 
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Μπορώ να γίνω 
δωρητής αν έχω κάποιο 

πρόβλημα υγείας;

• Η παρουσία κάποιου προβλήματος υγείας δεν αποτελεί πάντα 
αντένδειξη για να γίνει κανείς δωρητής οργάνων. Η απόφαση 
για το αν τα όργανα είναι κατάλληλα για μεταμόσχευση ή όχι 
λαμβάνεται μόνο από τον θεράποντα ιατρό.

• Πραγματοποιείται αιμοληψία σε όλους τους δυνητικούς δότες 
για να αποκλειστούν μεταδιδόμενες ασθένειες όπως το ΗΙV 
(AIDS) και η ηπατίτιδα. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη και 
γνωστοποιείται στην οικογένεια του δότη.
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Ποιος θα πάρει τα 
όργανά μου αν γίνω 

δωρητής;

• Η κατανομή των μοσχευμάτων στους υποψήφιους λήπτες 
διενεργείται αναλόγως με το όργανο που μεταμοσχεύεται και 
βάσει κριτηρίων όπως η ομάδα αίματος, η ιστοσυμβατότητα, 
το ιατρικώς πιστοποιούμενο επείγον της επέμβασης, ο χρόνος 
αναμονής, η ηλικία, το σωματικό βάρος, η εγγύτητα του 
τόπου λήψης του μοσχεύματος προς τον τόπο 
μεταμόσχευσης.

• Για επείγοντα περιστατικά να δημιουργείται ειδικός κατάλογος 
υποψηφίων ληπτών οι οποίοι έχουν προτεραιότητα στη λήψη 
μοσχεύματος. Αν τα κριτήρια είναι ισοδύναμα, προηγούνται 
τα πρόσωπα που έχουν δηλώσει, πριν παρουσιασθεί γι' αυτά 
η ανάγκη της μεταμόσχευσης, τη συναίνεσή τους για την 
αφαίρεση των οργάνων τους ύστερα από το θάνατό τους
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• Οι περισσότερες θρησκείες όπως ο Χριστιανισμός, ο 
Βουδισμός, ο Ιουδαϊσμός κ. α. έχουν θετική θέση απέναντι 
στις μεταμοσχεύσεις. Η Ελληνική Ορθόδοξη εκκλησία 
αντικρίζει τις μεταμοσχεύσεις με ιδιαίτερη συμπάθεια και 
κατανόηση και θεωρεί ότι η δωρεά οργάνων είναι σύμφωνη 
με τη διδασκαλία και το φρόνημα της εκκλησίας.

Υπάρχουν θρησκευτικές 
αντιρρήσεις για τη 

μεταμόσχευση;
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Αληθινά γεγονότα 
δωρεάς οργάνων

• Ο εγκεφαλικός θάνατος μιας 45χρονης γυναίκας, της οποίας 
τα όργανα αφαιρέθηκαν,  χαρίσανε ζωή σε 6 άτομα στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό.

• Ένα 16χρονο αγόρι, το οποίο ήταν θανάσιμα άρρωστο, 
επέλεξε να δωρίσει την καρδιά, το συκώτι, κερατοειδείς, νεφρά, 
το δέρμα και τα οστά του μετά το θάνατό του.

• Τον Σεπτέμβριο του 2000,ο Stanley G. Carroll υπέστη 
σοβαρές τραύμα στο κεφάλι, προκαλώντας τον να γίνει 
εγκεφαλικά νεκρός. Όταν η γυναίκα του, Judy, πλησίασε για 
δωρεές οργάνων ή για μεταμόσχευση, ο Stan ήξερε ότι 
υπήρχε μόνο μία απάντηση. Στη μέση της τραγωδίας, η 
απόφαση να δωρίσει τα όργανά του o Stan έδωσε ζωή σε 
άλλους.
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Υποχρεωτική δωρεά 
οργάνων

• Μέχρι πριν λίγα χρόνια, αναφερόμασταν στις μεταμοσχεύσεις 
με την προσφορά μας, που γινόταν με την δικιά μας θέληση.

• Με τον νόμο 3984 (6/2011) εικάζουν ότι συναινεί όλος ο 
ενήλικος πληθυσμός της χώρας μας μετατρέποντας μας σε 
δότες οργάνων, αντιστρέφοντας την προηγούμενη διαδικασία 
εις βάρους της ελεύθερης βούλησης και την προσωπική 
επιλογή και πλέον όσοι δεν επιθυμούν να γίνουν δότες 
οργάνων αναγκάζονται να προβούν σε διαδικασία άρνησης 
στέλνοντας έγγραφο στον ΕΟΜ.
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Εθελοντισμός και 
οικολογία

• Περιβαλλοντικό εθελοντισμό ονομάζουμε τον 
εθελοντισμό ο οποίος επικεντρώνεται στο περιβάλλον 
και την οικολογία με άμεση προσδοκία την ευημερία του 
περιβάλλοντος καθώς και την διατήρηση της χλωρίδας 
και πανίδας. 

• Επιτυγχάνεται μέσα από τις Μη Κερδοσκοπικές 
Οργανώσεις (ΜΚΟ).
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Τι είναι τα ΜΚΟ

• Ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός είναι ένας νομικά 
συγκροτημένος οργανισμός που δημιουργήθηκε από 
φυσικά η νομικά πρόσωπα και λειτουργεί ανεξάρτητα 
από κάθε κυβέρνηση
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Green Peace

• Ιδρύθηκε το 1971.

• Είναι μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική, 
περιβαλλοντική οργάνωση.

• Η ονομασία προέρχεται από τις λέξεις green 
(πράσινο) και peace (ειρήνη).
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Αρχές και δράσεις της 
green peace.

• Έχοντας ως αρχές τη μη-βία, την άμεση δράση και
την ανεξαρτησία από κόμματα, κυβερνήσεις και
οικονομικά συμφέροντα, αγωνίζεται για νερό και
τροφή χωρίς τοξικές ουσίες και μεταλλαγμένα, για
κλίμα που ευνοεί την ανάπτυξη ζωής αντί να την
καταστρέφει, για θάλασσες και δάση πλούσια σε
ζωή, για έναν ειρηνικό κόσμο, όπου ο πυρηνικός
εφιάλτης θα ανήκει οριστικά στο παρελθόν.
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Οι μεγαλύτερες επιτυχίες 
της Greenpeace (1/2)

• Σταμάτησαν τις πυρηνικές δοκιμές των Η.Π.Α στην Αλάσκα. 

• Κήρυξαν διεθνές μορατόριουμ για την εμπορική 
φαλαινοθηρία. 

• Απαγόρευση της καύσης αποβλήτων στη θάλασσα  διεθνώς. 

• Απαγόρευση κάθε βιομηχανικής εκμετάλλευσης της 
Ανταρκτικής ως το 2041. 

• Οριστική απαγόρευση της πόντισης ραδιενεργών και 
βιομηχανικών αποβλήτων στη θάλασσα. 

• Οριστική απαγόρευση της πόντισης εξεδρών πετρελαίου στον 
Ατλαντικό. 

• Οριστική παύση πυρηνικών δοκιμών, από τους Γάλλους
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• Απονομή Βραβείου Όζοντος για την προώθηση 
«πράσινων ψυγείων» (Greenfreeze), που δεν 
καταστρέφουν το όζον και δεν απειλούν το κλίμα της Γης. 

• Απαγόρευση των αφρόδιχτων, ένα από τα πιο 
καταστροφικά αλιευτικά εργαλεία. 

• Υπογραφή πρωτόκολλου για τη Βιοασφάλεια, που φράζει 
διεθνώς το εμπόριο μεταλλαγμένων οργανισμών. 

• Κατάργηση των πιο επικίνδυνων και τοξικών ενώσεων 
(γνωστές και ως POPs). 

• Υπογραφή πρωτόκολλου Κιότο που θέτει διεθνή όρια στις 
εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου για την αποτροπή 
των κλιματικών αλλαγών.

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες 
της Greenpeace (2/2)
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Αρχελών

• Ιδρύθηκε το 1983

• Μη κερδοσκοπικό σωματείο

• Αντικείμενο: η μελέτη και προστασία των 
θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους, 
καθώς επίσης και η διαχείριση των παράκτιων 
οικοσυστημάτων ωοτοκίας τους, η περίθαλψη 
τραυματισμένων και άρρωστων χελωνών 
καθώς και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
του κοινού.
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Δραστηριότητες

• Οι δραστηριότητες του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ 
περιλαμβάνει καταγραφή της 
αναπαραγωγικής δραστηριότητας και 
προστασία των φωλιών της Καρέττα στις 
σημαντικότερες περιοχές ωοτοκίας της 
(Ζάκυνθο, Πελοπόννησο και Κρήτη)

• εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων για τις 
περιοχές 

• δράσεις Περιβαλλοντικής Αγωγής.
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WWF (World Wildlife 
Fund)

• Ιδρύθηκε το 1961

• Διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός

• Μεγαλύτερος οργανισμός προστασίας και 
αποκατάστασης του περιβάλλοντος.

• Περισσότερα από 5 εκατομμύρια μέλη 
παγκοσμίως σε πάνω από 90 χώρες.
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Αποστολή του 
οργανισμού 

• Να σταματήσει και να αντιστρέψει την 
καταστροφή του περιβάλλοντός μας. 

• Διατήρηση των τριών βιωμάτων που 
περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της 
παγκόσμιας βιοποικιλότητας, τα δάση, τα 
οικοσυστήματα γλυκού νερού, τους ωκεανούς 
και τις ακτές. 

• Προστασία των απειλούμενων ειδών, τη 
μόλυνση του περιβάλλοντος και την κλιματική 
αλλαγή.

24



• Πολλά προγράμματα πραγματοποιούνται ανά τον 
κόσμο με σκοπό τη βοήθεια ανθρώπων που βρίσκονται 
σε ανάγκη και χρειάζονται ένα κίνητρο και μια ελπίδα, για 
να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και τις δυσκολίες 
που τους επιφυλάσσει η ζωή.

Τέχνη και εθελοντισμός
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Τέχνη και εθελοντισμός 
(1/2)

• Εθελοντικά προγράμματα λαμβάνουν χώρα στην Κρήτη 
όπου πουλάνε έργα τέχνης για καλό σκοπό.

• Η έκθεση «ΤΕΧΝΗ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ» είναι μια 
πρωτοβουλία προσφοράς που έχει ξεκινήσει στην 
Ελλάδα εδώ και λίγα χρόνια. Στόχος της έκθεσης είναι τα 
έσοδα της πώλησης των έργων να καλύψουν μέρος 
των αναγκών της δράσης των Γιατρών του Κόσμου.

• Πολλοί τηλεοπτικοί σταθμοί προβάλλουν τηλεπαιχνίδια 
με φιλανθρωπικό χαρακτήρα. 
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Τέχνη και εθελοντισμός 
(2/2)

• Καλλιτέχνες δίνουν συναυλίες ή παραστάσεις και τα έσοδα 
που συγκεντρώνονται χαρίζονται σε διάφορες ανθρωπιστικές 
και φιλανθρωπικές οργανώσεις.

• Οργανώνονται κατά διαστήματα διάφοροι φιλανθρωπικοί 
έρανοι, είτε ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο, είτε στην τηλεόραση και 
στο ραδιόφωνο, με στόχο την συγκέντρωση χρημάτων για 
κάποιο φιλανθρωπικό σκοπό.

• Διάσημα πρόσωπα και καλλιτέχνες επισκέπτονται διάφορα 
φιλανθρωπικά ιδρύματα και αφιερώνουν τον χρόνο τους 
χαρίζοντας χαμόγελα σε παιδιά ή ανθρώπους με ειδικές 
ανάγκες και μοιράζοντάς τους διάφορα δώρα.
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Εθελοντισμός και 
Αθλητισμός

• Ο Εθελοντισμός και ο Αθλητισμός είναι δύο έννοιες που 
συναντούν τα υψηλά ανθρώπινα ιδεώδη και ταυτίζονται 
με το ήθος, την άμιλλα και τον Πολιτισμό.

• Ο αθλητισμός γενικά ως σύστημα αρχών και αξιών που 
κληρονομήσαμε από την Ολυμπία και ενσωματώσαμε 
στη σύγχρονη κοινωνία ως παιδεία και πολιτισμό είναι 
ένα κίνημα εθελοντισμού.
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Εθελοντές Ολυμπιακών 
Αγώνων  

• Οι εθελοντές είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας δεν 
ανήκουν στην κατηγορία τον κορυφαίων αθλητών αλλά 
χωρίς αυτούς, οι ολυμπιακοί αγώνες θα ήταν απλώς μια 
μεγάλη αθλητική διοργάνωση χωρίς πνευματικό 
συμβολικό περιεχόμενο.

• 60.000 εθελοντές εκπαιδεύτηκαν για να εργαστούν 
στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του 
2004.

• Η επιτυχία των Ολυμπιακών Αγώνων ανήκει σε όλους 
τους 34.548 εθελοντές των Ολυμπιακών Αγώνων της 
Βαρκελώνης, τους 60.422 εθελοντές της Ατλάντα και 
τους 47.000 εθελοντές των Αγώνων του Σύδνεϋ.
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Τομείς Απασχόλησης 
Ολυμπιακών Εθελοντών 

• Αθλήματα

• Ασφάλεια εγκαταστάσεων

• Δημόσιες σχέσεις

• Διακίνηση Ολυμπιακής 
Οικογένειας

• Διαχείριση ενέργειας

• Διεθνείς σχέσεις

• Διερμηνεία

• Διοικητικές υπηρεσίες

• Εξυπηρέτηση θεατών

• Επικοινωνία

• Ιατρικές υπηρεσίες

• Περιβάλλον

• Πληροφορική

• Τελετές

• Τηλεπικοινωνίες

• Τουρισμός-φιλοξενία
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Εθελοντικές Δράσεις 
Αθλητών και Αθλητικών 

σωματείων

• Αρκετοί αγώνες με μεγάλους συλλόγους δίνουν τα 
χρήματα σε κάποιο ίδρυμα ή σε κάποια οργάνωση.

• Παλαίμαχοι αθλητές συναντιούνται στα γήπεδα με στόχο 
τη συγκέντρωση χρημάτων για την ενίσχυση διαφόρων 
κοινωφελών οργανισμών

• Πρόεδροι σωματείων κάνουν δωρεές σε οργανισμούς, 
ή χτίζουν διάφορες εγκαταστάσεις.

• Σωματεία οργανώνουν διάφορες εθελοντικές δράσεις 
όπως ημέρες καθαρισμού γηπέδων ή δημόσιων χώρων 
στις οποίες καλούν τους πολίτες να πάρουν μέρος
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Ανθρωπιστικές 
Οργανώσεις

• Στο πλαίσιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
αρκετοί οργανισμοί μη κερδοσκοπικής φύσης (ΜΚΟ) 
δημιουργήθηκαν για να βοηθήσουν τον ΟΗΕ ως ανεξάρτητοι 
σύμβουλοι σε αυτό το έργο.

• «Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις και οι σκοποί αυτών μπορούν 
να μας βοηθήσουν, να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε 
καταστάσεις που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με 
άλλους τρόπους» Zbigniew Brzezinski

• Η δήλωση αυτή αποτυπώνει ακριβώς πως μια «ανθρωπιστική 
πολιτική» μπορεί να χειραγωγηθεί, ώστε να προωθήσει 
ενέργειες που με άλλο τρόπο θα είχαν παραβιάσει αρκετές 
διεθνείς συνθήκες.
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UNICEF

• H UNICEF, η οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Παιδιά, ιδρύθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 1946 για να 
βοηθήσει τα παιδιά της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής 
και της Κίνας μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
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Η UNICEF στην Ελλάδα

• Η UNICEF παρείχε βοήθεια στην Ελλάδα από το 1947 έως 
το 1969. 

• Στην Ελλάδα, πρώτος πρεσβευτής καλής θέλησης 
υπήρξε ο εκλιπών συγγραφέας Αντώνης Σαμαράκης και 
Πρέσβειρα καλής θέλησης της UNICEF η ακαδημαϊκός 
Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ.
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Βοηθήστε τη UNICEF

• Σήμερα, η UNICEF εφαρμόζει προγράμματα 
συνεργασίας σε περισσότερες από 150 χώρες και 
περιοχές του κόσμου.

• Τα προγράμματά της είναι αναπτυξιακού χαρακτήρα 
αλλά επίσης παρέχει επείγουσα βοήθεια σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης.

• Διατηρώντας την ανεξαρτησία της, τα έσοδα της 
UNICEF προέρχονται αποκλειστικά από πωλήσεις 
προϊόντων και τις εθελοντικές συνεισφορές κρατών και 
ιδιωτών. 
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Το Χαμόγελο του Παιδιού

• «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», είναι ένας εθελοντικός 
οργανισμός, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στηρίζεται 
στο συναίσθημα, αλλά δε μένει σ' αυτό και στα λόγια. 
Έχει κάνει πράξη την αντιμετώπιση των καθημερινών 
προβλημάτων των παιδιών.
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Οι Δράσεις τους (1/3)

• Προστασία και η προάσπιση των δικαιωμάτων των 
παιδιών - Εθνική τηλεφωνική γραμμή για τα παιδιά SOS 
1056.

• Κοινή Ευρωπαϊκή Γραμμή έκτακτης ανάγκης για παιδιά 
που αγνοούνται - Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα 
εξαφανισμένα παιδιά 116000. 

• Εθνικό Συντονιστικό Πρόγραμμα έγκαιρης και έγκυρης 
ειδοποίησης για εξαφάνιση/απαγωγής ανηλίκων -
Amber Alert Hellas.

• Εθνικό κέντρο για τα εξαφανισμένα και υπό 
εκμετάλλευση παιδιά - (www.missingkids.com).
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Οι Δράσεις τους (2/3)

• Το 1997, η λειτουργία του πρώτου σπιτιού φιλοξενίας για 
παιδιά σε κίνδυνο – “Τα σπίτια τους”.

• Προσφορά υποστηρικτών υπηρεσιών σε οικογένειες με 
κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα - Στήριξη παιδιών 
με προβλήματα διαβίωσης.

• Στήριξη παιδιών με προβλήματα υγείας.

• Υποστήριξη παιδιών στα νοσοκομεία. 

• Διακομιδές παιδιών και νεογνών - Κινητές Ιατρικές 
Μονάδες.
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Οι Δράσεις τους (3/3)

• Προστασία και προάσπιση των δικαιωμάτων των 
παιδιών - Κοινωνική και ψυχολογική στήριξη παιδιών.

• Προληπτική Ιατρική σε παιδιά σε όλη την Ελλάδα.

• Ενημέρωση παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών.

• Λειτουργία του Χώρου Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών του Οργανισμού με το Διεθνή Αερολιμένα 
Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

• Σπίτι παιδιών με ογκολογικά προβλήματα.

• Κέντρο Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τα εξαφανισμένα 
και υπό εκμετάλλευση παιδιά. 
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Το Χαμόγελο του Παιδιού 
κοντά στην Κοζάνη

• Υπάρχουν πολλά γραφεία του χαμόγελο του 
παιδιού σε όλη την Ελλάδα αλλά το πιο κοντινό 
στην Κοζάνη είναι το γραφείο στη Θεσσαλονίκη.

Διεύθυνση: Παπακυριαζή 3, Θεσσαλονίκη, T.K. 54645

Τηλέφωνο: 2310 250160

Fax: 2310 270306

Email: thessaloniki@hamogelo.gr
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Παιδικά Χωριά SOS (1/2)

• Το πρώτο Παιδικό Χωριό SOS ιδρύθηκε από τον 
HERMANN GMEINER το 1949 στο Imst, του Τυρόλο στην 
Αυστρία. Ως άνθρωπος είχε δεσμευτεί να βοηθάει παιδιά 
που βρίσκονται σε ανάγκη - παιδιά που είχαν χάσει τα 
σπίτια τους, την ασφάλεια τους και τις οικογένειές τους 
σαν αποτέλεσμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
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Παιδικά Χωριά SOS (2/2)

• Η ζωή και η οργάνωση των Παιδικών Χωριών SOS έχει σαν 
βάση τις τέσσερις παιδαγωγικές αρχές, όπως αυτές 
διατυπώθηκαν από τον HERMANN GMEINER και είναι: 

Η Μητέρα: Κάθε παιδί έχει έναν γονιό για να το φροντίζει. 

Αδέλφια: Οι οικογενειακοί δεσμοί αναπτύσσονται και 
δημιουργούνται νέοι. 

Το Σπίτι: Κάθε Οικογένεια έχει το δικό της σπίτι. 

Το Χωριό: Η Οικογένεια SOS είναι μέρος της ευρύτερης 
κοινωνίας. 
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Τι θέλουν για τον κόσμο 
των παιδιών

• Κάθε παιδί ανήκει σε μια οικογένεια. 

• Κάθε παιδί μεγαλώνει με αγάπη. 

• Κάθε παιδί μεγαλώνει με σεβασμό. 

• Κάθε παιδί μεγαλώνει με ασφάλεια. 
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Τι τους κρατάει δυνατούς

• Αναλαμβάνουν δράση. 

• Κρατάνε τις υποσχέσεις τους.

• Πιστεύουν ο ένας στον άλλο. 

• Είναι αξιόπιστοι εταίροι. 

44



Τι κάνουν για τα παιδιά 
σε ανάγκη

• Δημιουργούν οικογένειες για παιδιά που βρίσκονται σε 
ανάγκη, τα βοηθάνε να διαμορφώσουν το δικό τους 
μέλλον. 

• Συμμετέχουν στην κοινοτική ζωή και ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες κοινωνικής ανάπτυξης των πιο ευάλωτων 
παιδιών και νέων ανθρώπων.

• Δημιουργούν εγκαταστάσεις και προγράμματα, για να 
ενισχυθούν οικογένειες για την αποφυγή της 
εγκατάλειψης των παιδιών.

• Μαζί με μέλη της κοινότητας παρέχουν εκπαίδευση και 
υγειονομική περίθαλψη, καθώς και ανταπόκριση σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
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Οι Δράσεις τους

• Παιδικό Χωριό SOS Βάρης 

• Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου

• Παιδικό Χωριό SOS Θράκης 

• Στέγες Νέων 

• Ξενώνες Προστασίας & Θεραπείας Κακοποιημένων 
Βρεφών & Νηπίων 

• Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας 

• Εργαστήρια Έκφρασης και Δημιουργικής Απασχόλησης
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Ο ρόλος της Μητέρας 
SOS

• Αποτελεί το μητρικό πρότυπο, προσπαθεί για την 
ενσωμάτωση των παιδιών στην οικογένεια όπου θα 
βιώσουν την αποδοχή, την ασφάλεια και τη 
συλλογικότητα.

• Διαπαιδαγωγεί τα παιδιά που της έχουν ανατεθεί, 
ακολουθώντας σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους για 
να ενσωματωθούν δημιουργικά στην κοινωνία. 

• Διαθέτει προσωπικά χαρίσματα και ικανότητες όπως και 
συναισθηματική ωριμότητα

• Τέλος, ο ρόλος της Μητέρας SOS είναι καθαρά μια 
κατάθεση ψυχής και συγχρόνως μία επένδυση ζωής.
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Πώς μπορούμε να 
βοηθήσουμε;

• Κάνοντας μια δωρεά 

• Δωρεά on line

• Καλώντας από σταθερό ή κινητό στο 14567 

• Στέλνοντας SMS αγάπης 

• Καλώντας το 901 11 164 164 

• Γίνεται "ανάδοχοι" στα Παιδικά Χωριά SOS 

• Δωρεές σε είδος 

• Επαγγελματική αποκατάσταση 
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UNESCO

• Η UNESCO, ως Διεθνής Οργανισμός των Ηνωμένων 
Εθνών, ιδρύθηκε το 1945 και αγωνίζεται έκτοτε με 
συνέπεια για την ανάπτυξη του πολιτισμού, την 
προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου, τη διάδοση 
της εκπαίδευσης, την ενίσχυση των επιστημών και την 
προώθηση της επικοινωνίας με σεβασμό στις αξίες κάθε 
πολιτισμού και κουλτούρας.
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Τι είναι η UNESCO;

• Η UNESCO είναι ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών 
για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό.

• Ιδρύθηκε στις 16 Νοεμβρίου 1945 και από τότε 
προσφέρει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του στους τομείς 
αυτούς σε όλο τον πλανήτη.
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Οι στόχοι της UNESCO

• Μείωση κατά το ήμισυ του ποσοστού των ανθρώπων 
που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, στις 
αναπτυσσόμενες χώρες.

• Επίτευξη καθολικής πρόσβασης στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση σε όλες τις χώρες. 

• Εξάλειψη της ανισότητας των φύλων στην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

• Βοήθεια στις χώρες ώστε να εφαρμόσουν μια εθνική 
στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη, με σκοπό την 
ανατροπή των σημερινών τάσεων της απώλειας των 
περιβαλλοντικών πόρων.
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Η UNESCO επικεντρώνεται 
σε πέντε βασικές λειτουργίες

• Ως εργαστήριο ιδεών.

• Ως φορέας συλλογής και διανομής πληροφοριών. 

• Ως διαμορφωτής προτύπων. 

• Ως παράγοντας οικοδόμησης ικανοτήτων των Κρατών 
Μελών.

• Ως καταλύτης για την διεθνή συνεργασία. 
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ECOMOBILITY

• Η Εκστρατεία ECOMOBILITY 2013-2014 έχει ως στόχο τον 
ερεθισμό των νέων για την προσέγγιση 
περιβαλλοντικών προβλημάτων της πόλης, η 
ευαισθητοποίηση τους και η ενεργοποίησή τους στην 
αναζήτηση λύσεων.
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Οι φάσεις της 
Εκστρατείας

• Η πρώτη φάση της Εκστρατείας είναι αφιερωμένη στην 
οργανωτική υποδομή και στην προετοιμασία από τους 
μαθητές.

• Στη δεύτερη φάση ξεκινούν οι εκδηλώσεις ανά πόλη, 
όπου παρουσιάζονται και αξιολογούνται οι εργασίες 
των Μαθητών.

• Η τρίτη φάση του Προγράμματος περιλαμβάνει την 
Τελετή Απονομής των Βραβείων, την Αποστολή στις 
Βρυξέλλες και τις συναντήσεις στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.
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Στόχος

•

• Η ενεργή συμμετοχή των νέων για εξεύρεση λύσεων στα 
περιβαλλοντικά προβλήματα των μεγάλων πόλεων της 
χώρας, με κύριο σκοπό την ευαισθητοποίηση όλων των 
πολιτών, είναι το ζητούμενο της εκστρατείας.
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Απάτες στον 
Εθελοντισμό

• Ακούγοντας την λέξη «Εθελοντισμός» συνήθως η σκέψη 
ταξιδεύει σε καλές πράξεις, αλληλοβοήθεια, υποστήριξη, 
προστασία κτλ. Έννοιες που έχουν θετική σημασία. 

• Όμως εκτός από τα θετικά υπάρχουν και αρνητικά στον 
εθελοντισμό.
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Απάτη σε 
ορφανοτροφείο στην 

Καμπότζη.

• Πολλές φτωχές οικογένειες παραδίδουν τα παιδιά τους 
σε ορφανοτροφεία για να τρέφονται και να έχουν 
πρόσβαση σε βασικές ανάγκες και να τους παρέχουν 
φροντίδα ενώ στην πραγματικότητα αν όχι και οι δύο 
γονείς ο ένας από τους δύο είναι εν ζωή.

• Αν το ορφανοτροφείο είναι νόμιμο, θα πρέπει να έχει 
ένα ενεργό πρόγραμμα για οικογενειακή επανένωση.

• Δυστυχώς, ορισμένοι οργανισμοί, επιθυμούν να 
επωφεληθούν από την προσοδοφόρα επιχείρηση των 
εθελοντών με τα ορφανά και πληρώνουν τις οικογένειες 
να εγκαταλείψουν τα παιδιά τους στο ορφανοτροφείο.
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Εξαπάτηση Εθελοντή στο 
Ανόι.

• Πολλές χώρες ζητώντας βοήθεια δεν είναι συνεπής στις 
αρχικές τους υποχρεώσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
ο Αυστραλός νεαρός που του κρατήθηκε το διαβατήριο 
και υποχρεώθηκε να δουλεύει ως άμισθος δούλος στο 
Ανόι.
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Απάτες από εθελοντές 
πυροσβέστες.

• Υπόθεση απάτης ύψους 2.400.000 Ευρώ από το 
διοικητικό συμβούλιο της Εθελοντικής Οργάνωσης Μη 
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, Σώμα Ελλήνων 
Πυροσβεστών Αναδασωτών αποκάλυψε η ΕΛ.ΑΣ.

• Η οργάνωση είχε δεχθεί και δωρεές (πυροσβεστικά 
οχήματα) από τον επικεφαλή της Ελληνογερμανικής
Συνέλευσης.

• Τα οχήματα δεν είχαν πινακίδες κυκλοφορίας, δεν ήταν 
ασφαλισμένα και, γενικώς, δεν είχαν πιστοποιητικά για 
να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πυρόσβεση με 
ασφάλεια.
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Απάτες εθελοντισμού 
μέσω σελίδων 

κοινωνικής δικτύωσης.

• Έχουν παρουσιαστεί απάτες και μέσα από σελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης. 

• Την ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης Facebook 
χρησιμοποιούν πολλοί για να αποσπάσουν χρηματικά ποσά 
για «εθελοντική δραστηριότητα», όπως συνέβει και στην 
περίπτωση ενός 40χρονου στα Ιωάννινα.

• Διατηρούσε γραφείο στα Ιωάννινα και εκμεταλλευόμενος τη 
διαπροσωπική τους σχέση, τους έπειθε είτε να καταβάλλουν 
χρηματικά ποσά, ως μηνιαία συνδρομή για συμμετοχή σε 
δραστηριότητες εθελοντισμού, είτε να προβαίνουν σε αγορές 
αγαθών και υπηρεσιών, για πλασματικές ανάγκες της 
οργάνωσης.
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Παραδείγματα μέσα από 
την καθημερινή ζωή.

• Γονείς εκμεταλλεύονται τα παιδιά τους στέλνοντας τους στα 
φανάρια να καθαρίζουν παρμπρίζ αυτοκινήτων ή να 
ζητιανεύουν στα πεζοδρόμια ή ακόμα και μεγάλοι άνθρωποι 
παριστάνουν τους ανάπηρους, υπολογίζοντας στο φιλότιμο των 
περαστικών.

• Άλλοι πάλι προσπαθούν να διαφημιστούν και να γίνουν 
δημοφιλής μέσα από φιλανθρωπικές εκδηλώσεις ή διάφορα 
κινήματα εθελοντισμού, χάνοντας έτσι την ουσία την πραγματική 
και εστιάζοντας στο κτίσιμο του δημόσιου προφίλ τους.

• Πολλές φορές οργανώνονται έρανοι που στην πραγματικότητα 
τα ποσά που συγκεντρώνονται δεν καταλήγουν εκεί που θα 
έπρεπε. Ο διοργανωτής του εράνου κρατά τα χρήματα που 
συγκεντρώθηκαν με αποτέλεσμα να εξαπατά όλους τους 
καλοθελητές που δώρισαν κομμάτι του εισοδήματός τους. 
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Μην κλείνεις τα μάτια 
στην απάτη.

• Το Ελληνικό Ινστιτούτο κατά της Απάτης (HACFE) 
επέκταση του διεθνούς Αμερικανικού Οργανισμού 
Association of Certified Fraud Examiners
(www.acfe.com), έχει ως στόχο να καταστεί ένα ισχυρό, 
αξιόπιστο και αποτελεσματικό όργανο στη μάχη κατά 
της απάτης και της διαφθοράς στη χώρα μας.
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Ερωτηματολόγια (1/17)

• Στα πλαίσια της ερευνητικής μας εργασίας μοιράσαμε 
ερωτηματολόγια στους συμμαθητές μας και αφού 
συγκεντρώσαμε τα ερωτηματολόγια, επεξεργαστήκαμε 
τις απαντήσεις των συμμαθητών μας και 
δημιουργήσαμε τα παρακάτω σχεδιαγράμματα 
συνοψίζοντας τις απαντήσεις τους.
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Ερωτηματολόγια (2/17)
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Ερωτηματολόγια (3/17)
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Ερωτηματολόγια (4/17)
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Τι εκδήλωση θα διοργανώνατε με σκοπό την 

ενημέρωση για τον εθελοντισμό;

Εθελοντική Αιμοδοσία

Συλλογή Τροφίμων 

Βιβλίων και 

Φαρμάκων

Σχολική Παράσταση
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Ερωτηματολόγια (5/17)

94%

6%

Πιστεύεις ότι είναι σημαντικό να γίνει κάποιος 

εθελοντής-αιμοδότης;

Ναι

Όχι
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Ερωτηματολόγια (6/17)

82%

18%

Είσαι θετικός απέναντι στην δωρεά οργάνων;

Nαι

Όχι
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Ερωτηματολόγια (7/17)

74%

26%

Ναι Θα γινόσουν δωρητής οργάνων μετά τον 

θάνατό σου;

Nαι

Όχι
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Ερωτηματολόγια (8/17)

1

1

2

3

4

11

28

0 5 10 15 20 25 30

Αιμοδοσία

Καθαρισμός Χώρων

Δημιουργία Υγιή Προτύπων

Επιστροφή Αθλητών στα Γήπεδα

Δεν συνεισφέρει

Συγκέντρωση Χρημάτων από Αγώνες

Δεν γνωρίζω

Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι ο εθελοντισμός 

συνεισφέρει στον αθλητισμό;
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Ερωτηματολόγια (9/17)

86%

14%

Οι αθλητές πρέπει να γίνονται εθελοντές 

αιμοδότες;

Ναι

Όχι
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Ερωτηματολόγια (10/17)

54%

46%

Έχεις  συμμετάσχει ποτέ σε ένα εθελοντικό 

πρόγραμμα σχετικό με την οικολογία;

NAI

OXI
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Ερωτηματολόγια (11/17)

54%31%

15%

Αν απάντησες «Ναι» σε ποια δράση 

συμμετείχες;

Καθαρισμός Δάσους

Καθαρισμός 

Παραλίας

Καθαρισμός Πόλεων
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Ερωτηματολόγια (12/17)

38%

62%

Πιστεύεις ότι η ενημέρωση του κόσμου για τη 

δράση τους δεν είναι αρκετή ώστε να 

υπάρχουν περισσότεροι εθελοντές;

NAI

OXI
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Ερωτηματολόγια (13/17)

2

4

5

5

9

33

0 5 10 15 20 25 30 35

Περιβαλλοντικά Προγράμματα

Εκπομπές στην Τηλεόραση

Δεν Γνωρίζω

Ενημέρωση από Εθελοντές

Περισσότερες Εκδηλώσεις

Τίποτα

Τι θα πρέπει να αλλάξει ώστε να υπάρχει καλύτερη 

ενημέρωση του κόσμου;
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Ερωτηματολόγια (14/17)

2

5

6

9

9

9

21

Συγκέντρωση Χρημάτων

Συγκέντρωση Τροφίμων

Make a Wish - Unicef - Χωριά SOS

Καθαρισμός Σχολείου - Δασών

Δεντροφύτευση

Δεν Έχουμε Συμμετάσχει

Δεν Γνωρίζω

0 5 10 15 20 25

Σε ποιες εθελνοτικές οργανώσεις έχει συμμετάσχει 

το Λύκειο μας;

76



Ερωτηματολόγια (15/17)

80%

20%

Θα ήταν σημαντικό να δημιουργηθεί μια 

σχολική ώρα πάνω στο μάθημα του 

εθελοντισμού;

NAI

OXI
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Ερωτηματολόγια (16/17)

78%

22%

Θα θέλατε το σχολείο μας να συμμετάσχει σε 

περισσότερες εθελοντικές δράσεις;

NAI

OXI
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Ερωτηματολόγια (17/17)

5

6

7

8

10

11

12

14

19

0 5 10 15 20

Δωρεά Οργάνων

Συγκέντρωση Χρημάτων

Make a Wish - Unicef - Action Aid

Δεντροφύτευση

Συλλογή Τροφίμων - Φαρμάκων

Αιμοδοσία

Καθαρισμός Δασών - Παραλιών

Συλλογή Σκουπιδιών στο Βελβεντό

Δεν Θέλω να Συμμετάσχω

Σε ποιες δράσεις του εθελοντισμού θα θέλατε να 

συμμετάσχετε;
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Βιβλιογραφία (1/2)

• http://el.wikipedia.org/wiki/Greenpeace

• http://www.archelon.gr/contents/whois.php?row=row1

• https://docs.google.com/file/d/0ByKzOFgpt2XrRmdtWk42cGZ1ZVk/edit?pli=1

• http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%
CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82

• http://www.eu2003.gr/gr/cat/53/

• http://www.kutp.gr/Index.asp?C=266

• http://www.makeawish.gr/index.php/2012-10-29-13-17-20/2012-10-29-13-17-22

• http://www.slideshare.net/nikosas/ss-12629735

• http://www.tovima.gr/society/article/?aid=528692

• http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=759

• http://ellinismoskaiellines.blogspot.com/2012/04/blog-post_1472.html

• http://www.polispost.com/article/11323/me-techni-o-ethelontismos-genna-paideia

• http://www.imth.gr/default.aspx?page=261
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Βιβλιογραφία (2/2)

• http://www.gooverseas.com/blog/avoid-orphanage-scams-when-volunteering-
abroad

• http://www.acfe.com/volunteer.aspx

• http://scam-detector.com/employment-scams/volunteer-jobs-and-fees

• http://www.stopmedicarefraud.gov/preventfraud/smp/

• http://www.bennionkearny.com/gap-year-volunteering-scam.htm

• http://holeinthedonut.com/2011/02/21/scam-volunteer-charity-programs/

• http://en.for-ua.com/comments/2013/02/13/153423.html

• http://www.nj.com/bergen/index.ssf/2013/06/bogota_suspends_police_volunteer_char
ged_in_disabilit$y_scam.html

• http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=63966076

• http://www.youtube.com/watch?v=Bxd2diayu1A

• http://www.olympic.org.cy/media/35%20Years%20KOE/Documents/AthleticsVolunteers
.pdf

• http://www.vlioras.gr/Philologia/Composition/Ethelontismos.htm

• http://acfe.gr/tautotita/

81

http://www.gooverseas.com/blog/avoid-orphanage-scams-when-volunteering-abroad
http://www.acfe.com/volunteer.aspx
http://scam-detector.com/employment-scams/volunteer-jobs-and-fees
http://www.stopmedicarefraud.gov/preventfraud/smp/
http://www.bennionkearny.com/gap-year-volunteering-scam.htm
http://holeinthedonut.com/2011/02/21/scam-volunteer-charity-programs/
http://en.for-ua.com/comments/2013/02/13/153423.html
http://www.nj.com/bergen/index.ssf/2013/06/bogota_suspends_police_volunteer_charged_in_disabilit$y_scam.html
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=63966076
http://www.youtube.com/watch?v=Bxd2diayu1A
http://www.olympic.org.cy/media/35 Years KOE/Documents/AthleticsVolunteers.pdf
http://www.vlioras.gr/Philologia/Composition/Ethelontismos.htm
http://acfe.gr/tautotita/


Τέλος Παρουσίασης

• Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!
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