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1. Στάδια για να γίνει κάποιος Μέντορας/ 

Καθοδηγητής Νέων   
 

Ορισμός του Μέντορα – έμπειρο και προσοντούχο άτομο με πολλές 
γνώσεις σε ένα επαγγελματικό πεδίο σχετικό με την καθοδήγηση, και το 
οποίο προσφέρει καθοδήγηση και υποστήριξη (CEDEFOP, 2008).  

Για να γίνει κανείς μέντορας του JuCiVol θα πρέπει να ακολουθήσει τα 
τρία αυτά στάδια:  

Πρώτο στάδιο – να γνωρίζει το θέμα του Εθελοντισμού – τους βασικούς 
ορισμούς, τα χαρακτηριστικά του, να έχει μερικά στατιστικά δεδομένα 
(ποιοτικά για το προφίλ των εθελοντών & ποσοτικά για τους αριθμούς 
των εθελοντών στη χώρα και το ποσοστό των νέων ανάμεσα στους 
εθελοντές).  

Δεύτερο στάδιο – να είναι ενημερωμένος για τη σύνδεση μεταξύ του 
Εθελοντισμού και της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης, να είναι σε θέση 
να εξηγεί την προοπτική των ικανοτήτων και τις βασικές ικανότητες με 
επίκεντρο τις κοινωνικές ικανότητες και τις ικανότητες που σχετίζονται με 
την ιδιότητα του πολίτη και το αίσθημα πρωτοβουλίας και 
επιχειρηματικότητας.  

Τρίτο στάδιο – να γνωρίζει τις ευκαιρίες μιας εθελοντικής εμπειρίες σε 
σχέση με το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό μέλλον των νέων με 
επίκεντρο στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και την 
Αξιολόγηση Προηγούμενης Μάθησης για να μπορεί να παρέχει στήριξη 
στους νέους.  

Επιπρόσθετα της θεωρητικής προσέγγισης, μια άκρως πρακτική 
προσέγγιση θα πρέπει να εφαρμόζεται από τους μέντορες με τους νέους 
λόγω του ότι τα ερωτήματα και οι αντιδράσεις μπορούν να διαφέρουν 
από το προφίλ και το περιεχόμενο της κατάρτισης.  
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Στην Ισπανία: Για να είναι κανείς καθοδηγητής στο επίσημο εκπαιδευτικό 
σύστημα, θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της Ισπανικής 
Νομοθεσίας για την Εκπαίδευση και τον Εθελοντισμό. Ανεπίσημα, δεν 
χρειάζεται κάποιος να πληροί αυτές τις προϋποθέσεις και η εργασία του 
ως καθοδηγητή δεν μπορεί να αναγνωριστεί επισήμως. Τα άτομα με 
εθελοντική εμπειρία μπορούν (σε όποιο από τα τρία στάδια) να δρουν ως 
‘εκπαιδευτές’ ή ‘καθοδηγητές’ αλλά δεν μπορούν να εργαστούν επίσημα 
ως εκπαιδευτές ή μέντορες.   

Στη Γαλλία: Οι μέντορες/εκπαιδευτές στη Γαλλία έχουν δύο διαφορετικά 
προφίλ. Πρώτον, η κλασσική περίπτωση, είναι οι επαγγελματίες που 
εργάζονται με νέους σε ευαίσθητες αστικές περιοχές (τοπικές αποστολές, 
σύνδεσμοι νέων ή οργανισμοί πληροφόρησης νέων) που ενδιαφέρονται 
για την προσέγγιση του εθελοντισμού ως μέσω για να αποκτήσουν 
επαγγελματική εμπειρία. Δεύτερον, οι νέοι που έχουν εθελοντική 
εμπειρία – εθελοντές με την έννοια του ‘bénévole’ στους συνδέσμους ή 
εθελοντές με την έννοια του  ‘volontaires’ που έχουν εμπλακεί με την 
πολιτική υπηρεσία (εθνική ή Ευρωπαϊκή). Και τα δύο προφίλ θα πρέπει να 
ακολουθήσουν κατάρτιση από άτομα που είναι εξοικειωμένα με την 
προσέγγιση JuCiVol, μαζί με νέους, για να μπορούν να την επαναλάβουν 
μετά.     

Στην Ιταλία: Ο εθελοντισμός ή ο τρίτος τομέας έχουν ρυθμιστεί με τον 
νόμο ν. 266/91 και μετέπειτα με τον νόμο 460/97, που στοχεύουν στην 
προώθηση της πληροφόρησης για τους συνδέσμους, εθελοντικής 
εργασίας, συνεργασίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Οι 
επαγγελματίες που είναι αναμεμειγμένοι στον τομέα είναι 
διεπιστημονικά εξοπλισμένοι με διαφορετικές δεξιότητες 
συμπεριλαμβανομένων γιατρών, νοσηλευτών, κοινωνικών λειτουργών 
ψυχολόγων, συμβούλων, πνευματικών καθοδηγητών και εθελοντών. Οι 
καθοδηγητές στην Ιταλία παρέχουν στήριξη όπως:  

 Προώθηση και προσανατολισμό: δραστηριότητες 
προσανατολισμού για άτομα ή ομάδες, προώθηση εθελοντισμού 
ανάμεσα στους νέους,  

 Κατάρτιση: δωρεάν μαθήματα, σεμινάρια και συναντήσεις,  

 Επικοινωνία, πληροφόρηση και έγγραφα για:  
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 Προγράμματα για να φέρουν μαζί αυτούς που επιθυμούν να 
επενδύσουν λίγο από το χρόνο τους στις υπηρεσίες αλληλεγγύης 
και εθελοντικών συνδέσμων.  

 Προγράμματα για να φέρουν τους μαθητές κοντά στον κόσμο της 
αλληλεγγύης και να αποκτήσουν μονάδες κατάρτισης.   

Στη Σλοβενία: Οι καθοδηγητές Jucivol  επιλέγονται ανάμεσα σε 
επαγγελματίες που είναι δραστήριοι στις ΜΚΟ και καθοδηγητές σε 
εκπαιδευτικά ιδρύματα που εργάζονται με νέους με μεταναστευτικό 
υπόβαθρο ή προέρχονται από ευαίσθητες περιοχές. Σχεδιάζουμε να 
καλέσουμε τους νέους που παρακολούθησαν το πρόγραμμα κατάρτισης 
Jucivol να γίνουν μέντορες  αφού παρακολουθήσουν και ολοκληρώσουν 
το πρόγραμμα καθοδήγησης.  

Στην Κύπρο:   Η διαδικασία επιλογής καθοδηγητών στην Κύπρο γίνεται 
μέσω του ‘Κέντρου Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευνας’ του ΠΣΣΕ. Το 
Κέντρο ανακοινώνει τις διαθέσιμες θέσεις καλώντας τους 
ενδιαφερόμενους εκπαιδευτές, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι 
εκπαιδευτές από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της 
Κύπρου, να καταθέσουν την εμπειρογνωμοσύνη και ενδιαφέρον τους 
στον τομέα του εθελοντισμού. Μ’ αυτό τον τρόπο, το Κέντρο έχει 
δημιουργήσει ένα δυνατό δίκτυ με καθοδηγητές/εκπαιδευτές με 
εξειδίκευση σε συγκεκριμένες διαστάσεις της εθελοντικής εργασίας. 
Επιπρόσθετα, μερικοί οργανισμοί νεολαίας στην Κύπρο έχουν 
δημιουργήσει τα δικά τους δίκτυα καθοδηγητών με εξειδίκευση στη μη-
τυπική μάθηση, τον εθελοντισμό και άλλα κοινωνικά θέματα που 
εργάζονται για την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των νέων.         
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2. Επιτυχημένη/αποτυχημένη εθελοντική 

εμπειρία με νέους   
 
Επιτυχημένες εμπειρίες:  

 Νέοι εισηγήθηκαν τη διοργάνωση μιας δράσης για παιδιά με 
αναπηρίες σε ένα νοσοκομείο της πόλης τους. Ήθελαν να πουν 
παραμύθια στα παιδιά για να ξεχνιόνται όταν οι γονείς τους 
έλλειπαν από το νοσοκομείο. Έχουμε δουλέψει σε 3 συναντήσεις, 3 
συνεχόμενες βδομάδες. Ήταν πολύ δημιουργικοί. Έχουν φέρει πολύ 
υλικό, παιχνίδια που είχαν στο σπίτι, μπογιές βαψίματος και 
κοστούμια. Ήταν πολύ ωραία να έβλεπε κάποιος την έμπνευση που 
είχαν.  

 Νέοι αποφάσισαν να κάνουν μία παράσταση για τα ηλικιωμένα 
άτομα στη στέγη ηλικιωμένων στην πόλη τους. Καθώς προέρχονταν 
από διαφορετικά υπόβαθρα και είχαν διαφορετική καταγωγή, 
αποφάσισαν να κάνουν μια επίδειξη μόδας με τις παραδοσιακές 
τους στολές. Επέλεξαν τα μοντέλα και τη σχετική μουσική από την 
κάθε χώρα. Μετά από μερικές βδομάδες πρόβας, η τελική επίδειξη 
ήταν απόλυτα επιτυχημένη.       

Αποτυχημένες εμπειρίες:  

 Προσφερθήκαμε να επεξηγήσουμε σε μερικούς νέους τα οφέλη της 
εθελοντικής δράσης. Δεν είχαν καταλάβει το σημείο να κάνουν κάτι 
για το τίποτα. Το βρήκαν ηλίθιο και άχρηστο. Στην αρχή ήταν 15 
μαθητές. Μετά από δύο συναντήσεις έμειναν μόνο 5 μαθητές. Στην 
τρίτη συνάντηση κανείς δεν εμφανίστηκε. Είχαν μόνο επικριτικά 
σχόλια και αντιδράσεις σε όποιες εισηγήσεις κάναμε. Έπρεπε να 
εγκαταλείψουμε την προσπάθεια. Μετέπειτα καταλάβαμε ότι η 
παρουσίασή μας ήταν πολύ θεωρητική.  

 Επί της ευκαιρίας διοργάνωσης της παράστασης στο σχολείο, 
αποφασίσαμε να ρωτήσουμε τους μαθητές  αν ήθελαν να 
βοηθήσουν εθελοντικά. Οι μαθητές ενδιαφέρθηκαν μόνο για τον 
προϋπολογισμό της παράστασης. Δεν σταμάτησαν να μιλούν για τα 
λεφτά που θα πληρώνονταν οι μουσικοί, την ενοικίαση του 
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εξοπλισμού, το φαγητό και τα ποτά. Αποφασίσαμε να αφήσουμε την 
ιδέα και να αποφύγουμε τη συζήτηση για τα οικονομικά.   

 

Στην Ισπανία: Επιτυχημένη εθελοντική εμπειρία: 18χρονος νέος 
Αφρικανικής καταγωγής που συνεργάστηκε με το Σύνδεσμο Hechos και 
που επίσης ήταν εθελοντής σε ένα κέντρο νέων με διανοητικές αναπηρίες. 
Του άρεσε ο αθλητισμός και διοργάνωσε μια ομάδα καλαθοσφαίρισης με 
νέους.  Όλοι περίμεναν για την ώρα της προπόνησης, ήταν κάτι που δεν 
έγινε ποτέ προηγουμένως.  Για τα αγόρια και τα κορίτσια του κέντρου, 
ήταν μια εκπαιδευτική εμπειρία και γεμάτη με αξίες προσπάθειας, 
συντροφικότητας, κλπ.   

Αποτυχημένη εμπειρία: Μία νέα από την Ρουμανία που πάντα είχε το 
ενδιαφέρον να βοηθά τα ηλικιωμένα άτομα και είχε την ευκαιρία με το 
Σύνδεσμο Limes να αναπτύξει μία αποστολή με ηλικιωμένα άτομα. Η νέα 
ήταν πολύ ενθουσιασμένη αλλά ήταν πολύ δύσκολο με τα ηλικιωμένα 
άτομα επειδή δεν μιλούσα καλά τα Ισπανικά και η επικοινωνία ήταν πολύ 
δύσκολη.   

 Στη Γαλλία: Επιτυχημένη εθελοντική εμπειρία: μια νέα 27 χρόνων με 3 
χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε ξενοδοχείο του ΗΒ αποφάσισε να 
επιστρέψει πίσω στη Γαλλία και να κάνει σπουδές σε επίπεδο μάστερ στο 
Πανεπιστήμιο. Την ίδια ώρα, αναμείχθηκε σε ένα σύνδεσμο που προωθεί 
τη διαφορετικότητα ανάμεσα στα παιδιά στα σχολεία δημοτικής και 
μέσης εκπαίδευσης. Είχε ψηλό επίπεδο στο Kick boxing και διοργάνωσε 
μερικές δράσεις για το κλαμπ. Ήταν εποχική εθελόντρια για ένα μουσικό 
φεστιβάλ (στη διάρκεια του καλοκαιριού).      

Αποτυχημένη εμπειρία: Ένας νέος Γάλλος, 25 χρόνων, πρώην εθελοντής 
σε ένα οργανισμό στο   Essonne. Ήθελε να γίνει εθελοντής στη γειτονιά 
του (συμβούλιο πολιτών με σκοπό την εμπλοκή τον κατοίκων). Είχε 
πολλές ιδέες και προτάσεις ειδικά για τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας για 
ενημέρωση των δράσεων του συμβουλίου. Δεν έλαβε καθόλου ανάδραση 
από τα μέλη, ήταν απογοητευμένος και δύο μήνες μετά τα παράτησε.   

Στην Ιταλία: Επιτυχημένη εθελοντική εμπειρία: Μία νέα (27 χρόνων), η 
οποία προσπαθεί να τελειώσει τις σπουδές της στο τομέα των Τεχνών 
αποφάσισε να αναλάβει μια εθελοντική δράση σε ένα μη-κερδοσκοπικό 
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οργανισμό, στο τομέα διοργάνωσης πολιτισμικών εκδηλώσεων. Αυτό όχι 
μόνο την έφερε σε επαφή με άτομα που είχαν ανάγκη αλλά και πρακτική 
εμπειρία στο πεδίο στο σχεδιασμό και διοίκηση εκδηλώσεων και 
αποφάσισε να επισπεύσει τις σπουδές της για να προσπαθήσει να βρει 
δουλειά ως διοργανώτρια εκδηλώσεων.   

Αποτυχημένη εμπειρία: Ένας νέος Ρουμάνος (28 χρόνων) χωρίς 
προηγούμενη εθελοντική εμπειρία αλλά με θετική στάση, προσπάθησε να 
αναμείξει την κοινότητα του, ένα προάστιο της πόλης της Ρώμης, σε μια 
εθελοντική προσπάθεια. Δυστυχώς η ανταπόκριση που έλαβε από τους 
κατοίκους δεν ήταν πολύ καλή. Μέρος του προβλήματος είναι η ένταση 
στις σχέσεις ανάμεσα στις κοινότητες στη συγκεκριμένη περιοχή. Μετά 
από προσπάθειες έξι μηνών αποφάσισε να παραιτηθεί.    

Στη Σλοβενία: Επιτυχημένη εθελοντική εμπειρία: 25χρονη Αλβανή μητέρα 
δύο παιδιών άρχισε εθελοντική εργασία στο Κοινοτικό Κέντρο. Όχι μόνο 
ανάπτυξε τις δεξιότητές της σε διάφορες χειροτεχνίες αλλά τελειοποίησε 
τις δεξιότητες της στη Σλοβένικη γλώσσα και ανέπτυξε και οργανωτικές 
δεξιότητες. Ήταν το άτομο που έκανε όλους να νιώθουν ευπρόσδεκτοι και 
άνετα και για αυτό έγινε ανεπίσημα καθοδηγήτρια των Αλβανών 
γυναικών. Αποκτώντας αυτοπεποίθηση, αποφάσισε να ψάξει για εργασία 
παρόλο τον παραδοσιακό ρόλο των γυναικών στην κοινότητά της.         

Αποτυχημένη εμπειρία: μία 19χρονη, μετανάστρια από παιδί στη 
Σλοβενία, παράτησε το σχολείο στα 17. Αποφάσισε να προσφέρει 
εθελοντικά σε ένα κέντρο ημερήσιας φροντίδας και να βοηθήσει τα 
παιδιά από την Αλβανία διδάσκοντάς τα Σλοβένικα. Τα παιδιά κατά τη 
γνώμη της ήταν αδιάφορα και ανυπάκουα, ένιωσε αποτυχημένη και 
άφησε την εθελοντική της υπηρεσία.       

Στην Κύπρο:  Επιτυχημένη εθελοντική εμπειρία: Ένας νέος 21 χρονών από 
το Καμερούν που ζει στην Κύπρο και που ακολούθησε το πρόγραμμα 
κατάρτισης για νέους, εγγράφηκε ως εθελοντής στο Κέντρο Εθελοντισμού 
στη Λευκωσία, μετά την κατάρτιση και τις οδηγίες του εκπαιδευτή. Πήρε 
αμέσως μια εθελοντική θέση σε ένα ΜΚΟ που εργάζεται για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη μετανάστευση. Ο ΜΚΟ, ως ανταπόδοση, 
βοήθησε τον νέον να μπει στο Πανεπιστήμιο και τώρα διεκδικεί δίπλωμα 
ΒΑ στη κοινωνική εργασία με μειωμένα δίδακτρα.         
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Αποτυχημένη εμπειρία: Μια 26χρονη και προσοντούχα Κύπρια, 
εγγεγραμμένη εθελόντρια τα τελευταία 3 χρόνια σε οργανισμό που 
εργάζεται με θέματα υγείας, εξέφρασε την απογοήτευσή της και το θυμό 
της επειδή ο οργανισμός αυτός την καλεί μόνο κατά τη διάρκεια της 
εκστρατείας συλλογής χρημάτων, ενώ είναι πεπεισμένη ότι μπορεί να 
προσφέρει πολύ περισσότερα στον οργανισμό από του να συμμετάσχει 
μόνο στην εκστρατεία αυτή.             

 

 

 

  



 

 
11 

3. Η σημασία του εθελοντισμού για τους νέους   
 

Μέρος των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτούνται μέσω του 
εθελοντισμού είναι σε προσωπικό επίπεδο, ενώ ένα άλλο μέρος είναι 
συλλογικό. Το να είσαι εθελοντής σημαίνει να υπερασπίζεσαι ένα σκοπό 
και να είσαι ενεργός πολίτης. Ο Εθελοντισμός είναι κλειδί για πολλά 
πεδία και κοινωνικές δραστηριότητες και ο θεμέλιος λίθος των 
οργανισμών που έχουν αναπτυχθεί σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες τα 
τελευταία τριάντα χρόνια. Το Διεθνές Έτος Εθελοντισμού που 
γιορτάστηκε το 2001, και το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού του 2011 
έχουν ενδυναμώσει το ρόλο και τη σημασία του εθελοντισμού σε πολλές 
χώρες ανά το παγκόσμιο.  

Λόγω της εμπλοκής εκατομμυρίων ανθρώπων στους συνδέσμους, 
ιδρύματα, συνεταιρισμούς, ο εθελοντισμός έχει καταστεί ένα κοινωνικό 
φαινόμενο. Δεν είναι πλέον μια δραστηριότητα για τους ευτυχισμένους 
λίγους, της λεγόμενης ‘τάξης αναψυχής’. Αντιμέτωποι με την κλιματική 
επιδείνωση, τις οικονομικές δυσπραγίες, τον επιθετικό μιλιταρισμό, τις 
ρατσιστικές εντάσεις, τις προκαταλήψεις λόγω φύλου και το θρησκευτικό 
μίσος, πολλές ομάδες πολιτών έχουν προωθήσει την εκπαίδευση ως την 
ευκαιρία να επιλύσουν ή να καταλάβουν τουλάχιστον αυτά τα παγκόσμια 
θέματα.      

Η εκπαίδευση έχει διττή έννοια: εκπαίδευση στο μυαλό (αλφαβητισμός 
και μαθηματικές γνώσεις) και στην καρδιά (καρδιά, καλοσύνη, ευγένεια 
και αξίες). Από αυτή τη σκοπιά, ο εθελοντισμός καλύπτει και τα δύο ενώ 
προωθεί την ηθική ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης, «της υπευθυνότητας 
και λογοδοσίας, του δικαίου, του σεβασμού και της επίγνωσης, της 
συμπόνιας και της φροντίδας». Επομένως, δεν θα πρέπει να μας 
εκπλήττει ότι μια από τις βασικές ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
είναι «η εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη θετική 
συνεισφορά του εθελοντισμού στη μη-τυπική μάθηση, ιδιαίτερα για τους 
νέους». Ειδικά για τους νέους, η εθελοντική δραστηριότητα μπορεί να 
ενδυναμώσει την ομαδική εργασία και συνεργασία, την συμμετοχή, την 
αλληλεγγύη, την καινοτομία, την ανεκτικότητα και την αμοιβαία 
κατανόηση σε ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον και σε διαφορετικά 
κοινωνικά πεδία.    
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Στην Ισπανία: Το να είμαι εθελοντής με βοήθησε να έχω περισσότερες 
ικανότητες στο να ακούω, να είμαι πιο υποστηρικτικός και να είμαι πιο 
γενναιόδωρος. Επίσης, πιστεύω ότι έγινα πιο υπεύθυνος και έμαθα να 
επιμένω στη ζωή μου και να βάζω περισσότερη προσπάθεια.   

Στη Γαλλία: Η συνεργασία με άλλους νέους στην ενδυνάμωση του 
εθελοντικού πνεύματος ήταν μια εμπειρία με νόημα για μένα επειδή δεν 
ήξερε ότι μπορεί να θεωρηθεί ως επαγγελματική εμπειρία πριν από την 
κατάρτιση JuCiVol. Η μάθηση από την εμπειρία είναι ο καλύτερος τρόπος 
δοκιμής για τα οφέλη ή για τα κύρια εμπόδια που έχουμε να ξεπεράσουμε 
όταν αποφασίζουμε να πάμε σε ένα σύνδεσμο για να υπερασπιστούμε 
ένα σκοπό, ένα οποιοδήποτε σκοπό, όπως ο αθλητισμός.  

Στην Ιταλία: Όταν αφίχθηκα στην Ιταλία από τη χώρα μου το μόνο που 
έψαχνα ήταν για δουλειά. Οποιαδήποτε δουλειά. Παρακολουθώντας την 
κατάρτιση JuCiVol κατάλαβα ότι έβλεπα τα πράματα από μια μη 
ολοκληρωμένη προσέγγιση. Υπάρχουν πολλά άλλα πράματα που μπορώ 
να μάθω τα οποία μπορούν να είναι χρήσιμα για να βρω δουλειά.    

Στη Σλοβενία: Όταν έφυγα από τη χώρα μου άφησα πίσω μου πολλούς 
ανθρώπους και πράματα που μου άρεσαν, ανάμεσά τους ο σκύλος μου. 
Ζώντας σε ένα καταφύγιο ασύλου, μου έλειψε πολύ η φύση και για αυτό 
ένιωσα πράγματι χαρά όταν είχα την ευκαιρία να εργαστώ ως εθελοντής 
στο ζωολογικό κήπο. Όχι μόνο μου άρεσε αλλά έμαθα για την φροντίδα, 
την αξιοπιστία και τον σεβασμό.     

Στην Κύπρο: ‘Συνήθιζα να περνώ πολύ από το χρόνο μου στις καφετερίες 
στο κέντρο της πόλης χωρίς να κάνω τίποτε και να βαριέμαι. Πριν δύο 
χρόνια, ένας φίλος, εθελοντής για χρόνια στον Ερυθρό Σταυρό μου ζήτησε 
να βοηθήσω στη διανομή τροφίμων φτωχών οικογενειών που μαζεύει και 
διανέμει ο Ερυθρός Σταυρός. Πήγα να βοηθήσω και από τότε όλη μου η 
ζωή έχει αλλάξει. Συνέχισα να μαζεύω και να διανέμω τρόφιμα σε αυτούς 
που έχουν ανάγκη αλλά συμμετάσχω και σε άλλα προγράμματα του 
Ερυθρού Σταυρού. Είναι ως ένας εναλλακτικός τρόπος να ζεις τη ζωή σου, 
είναι μια δραστηριότητα που σε γεμίζει. Από τη βαρεμάρα γύρισα τη ζωή 
μου σε κάτι που έχει νόημα’ .        
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4. Υποστηρίζοντας και παρακινώντας τους 
εθελοντές & λόγοι που φεύγουν ή μένουν οι 

εθελοντές   
 

Κίνητρα για να γίνει κανείς εθελοντής/τρια  

 Προθυμία υπεράσπισης ενός σκοπού που πιστεύομαι ότι μπορεί να 
κάνει χειροπιαστή διαφορά για τους άλλους (για τους ηλικιωμένους, 
τα ανάπηρα άτομα, τους μετανάστες…).  

 Προθυμία ενεργής πολιτότητας απευθυνόμενοι στις προκλήσεις των 
κοινωνιών (προστασία του περιβάλλοντος, ειρήνη, ανθρώπινα 
δικαιώματα…).    

 Προθυμία συνεργασίας με τους άλλους σε συγκεκριμένη δράση στο 
πεδίο (αλφαβητισμός, εκπαίδευση σε θέματα υγείας, αθλητική 
πρακτική…).  

 Προθυμία απόκτησης εμπειρίας και ικανοτήτων που μπορεί να είναι 
χρήσιμα για το επαγγελματικό ή εκπαιδευτικό μέλλον (ιδιαίτερα για 
τους νέους που δεν έχουν σχετική επαγγελματική εμπειρία).  

 Προθυμία γνωριμίας με άλλους ανθρώπους που δεν θα είχαμε την 
ευκαιρία να συναντήσουμε στο οικογενειακό ή κοινωνικό μας 
περιβάλλον.  

Λόγοι εγκατάλειψης  

 Έλλειψη χρόνου ειδικά όταν η κύρια δραστηριότητα είναι απλήρωτη 
– αυτό συμβαίνει σε πολλούς νέους που ψάχνουν για δουλειά ή 
πρόγραμμα κατάρτισης ή είναι φοιτητές.  

 Έλλειψη επικοινωνίας με άλλους εθελοντές και δυσκολίες 
εντοπισμού ρόλου για να διαδραματίσει κανείς και δυσκολίες 
ανάπτυξης του αισθήματος της υπευθυνότητας σε ένα μη-
κερδοσκοπικό οργανισμό ιδιαίτερα για τους νέους χωρίς 
προηγούμενη εθελοντική εμπειρία.  

 Έλλειψη στήριξης από το προσωπικό (πληρωμένο προσωπικό και 
εθελοντές) από τον οργανισμό επειδή είναι συχνά απασχολημένοι 
και είναι επικεντρωμένοι στον πληθυσμό που απευθύνονται παρά 
στην στήριξη και στην συνοδεία των εθελοντών. 
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 Έλλειψη αυτοπεποίθησης που συνδέεται με την έλλειψη εμπειρίας 
στον τομέα και την κατανόηση του περιβάλλοντος.   
 

Στην Ισπανία: Οι λόγοι που κάνουν τους νέους να μένουν: (i) τους 
αρέσουν τα καθήκοντα που κάνουν,  (ii) αισθάνονται χρήσιμοι και 
ευγνώμων, (iii) βελτιώνει την ποιότητα ανθρώπου, (iv) μπορούν να 
μοιράζονται τις απόψεις τους με άλλους, (iv) συνεισφέρει στη χαρά του να 
δίνεις το χρόνο σου σ’ αυτούς που το έχουν ανάγκη, (v) είναι μια νέα 
εμπειρία γνωριμιών ανθρώπων που χρειάζονται βοήθεια,  (vi) βοηθά να 
ανακαλύψεις νέα πράγματα για τον εαυτό, (vii) συμβάλλει στη 
δημιουργικότητα, (vii) μπορεί να βοηθήσει να βρει κανείς δουλειά. 

Οι λόγοι που κάνουν τους νέους να εγκαταλείπουν: (i) μου ζητήθηκε 
περισσότερη ανάμειξη και χρόνο από αυτόν που συμφωνήσαμε,  (ii) δεν 
ήταν ξεκάθαρα τα καθήκοντά μου και οι λειτουργίες που έπρεπε να 
εκτελώ, (iii) έπρεπε να φύγω λόγω της έλλειψης συντονισμού στο 
σχεδιασμό της εθελοντικής δράσης, πολλές μέρες ήμουν μόνος χωρίς 
καμιά ευθύνη,  (iv) μου άρεσε πολύ αλλά έπρεπε να φύγω λόγω χρόνου, η 
δουλειά μου επέβαλε πολλές ώρες εργασίας και τα Σαββατοκύριακα, (v) 
είναι ένας τρόπος να κάνεις τους ανθρώπους να εργάζονται δίχως μισθό.   

Στη Γαλλία: Οι λόγοι που κάνουν τους νέους να μένουν: ο πρώτος λόγος 
είναι να πεισθείς από το σκοπό που υπερασπίζεται ο οργανισμός 
(εκπαίδευση ή αθλητισμός για όλους, πολιτισμός για όλους...), άλλος 
λόγος είναι η στήριξη από άλλους εθελοντές ή προσωπικό στον οργανισμό 
(μερικές φορές με κατάρτιση), ένας κύριος τρίτος λόγος είναι να νιώθεις 
χρήσιμος στον πληθυσμό που ο οργανισμός απευθύνεται (χειροπιαστή 
επίδραση), άλλος συγκεκριμένος λόγος είναι η απόκτηση επαγγελματικής 
εμπειρίας που μπορεί να έχει αξία στο επαγγελματικό μέλλον ή στη 
συνέχιση σπουδών (μπορεί να κάνει διαφορά σε σχέση με άλλους 
υποψηφίους).    

Οι λόγοι που κάνουν τους νέους να εγκαταλείπουν: αρνητικό περιβάλλον 
στον οργανισμό με τη αίσθηση ότι προχωράς μόνος/η (συνεχόμενες 
διενέξεις και συζητήσεις δίχως τέλος), μη αναγνώριση της δουλειάς που 
γίνεται, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται από άλλους χωρίς αναφορά 
ότι δεν ήταν δική τους (έλλειψη πνευματικής ειλικρίνειας), δύσκολος 
πληθυσμός που θεωρεί δεδομένη τη βοήθεια (συμπεριφέρονται ως 
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‘καταναλωτές’ της εθελοντικής βοήθειας), σπαταλιέται πολύς χρόνος για 
να φτάσει κανείς στον οργανισμό και λίγος χρόνος με τον πληθυσμό 
(ειδικά σε πόλεις γύρω από το Παρίσι ή άλλης μεγάλης πόλης με λίγα 
μέσα δημόσιας συγκοινωνίας).      

 Στην Ιταλία: Οι λόγοι που κάνουν τους νέους να μένουν: 1. Ανάπτυξη 
Δεξιοτήτων: Ο εθελοντισμός σου επιτρέπει να δοκιμάσεις τα ταλέντα σου 
στο πεδίο και να μάθεις νέες δεξιότητες που μπορείς να χρησιμοποιήσεις 
στο υπόλοιπο της ζωής σου, στη δουλειά σου, στις σπουδές σου.  2. 
Δικτύωση: δημιουργώντας ένα δίκτυο σχέσεων δεν είναι ασήμαντο ειδικά 
για σκοπούς εργοδότησης.  3. Αυτοπεποίθηση: Οι εθελοντές έχουν 
κίνητρο επειδή εργάζονται για ένα σκοπό που πραγματικά πιστεύουν. 
Όταν κάποιος είναι ικανός να δουλεύει για ένα σκοπό που είναι κοντά 
στην καρδιά του, νιώθει την πραγμάτωση βλέποντας την επίδραση της 
καλής δουλειάς στους άλλους.  4. Δεσμοί με την κοινότητα: Μερικές 
φορές παίρνουμε ως δεδομένες τις κοινότητες που ζούμε. Είναι εύκολο να 
είσαι αποσυνδεδεμένος με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινότητά 
σου. Ο εθελοντισμός μπορεί να καλύψει αυτό το κενό.   

Οι λόγοι που κάνουν τους νέους να εγκαταλείπουν: 1. Απασχόληση: ο 
εθελοντικός δρόμος φαίνεται να είναι σε μεγάλη απόσταση από την 
ανάγκη για απασχόληση  2. Διαχείριση χρόνου: Είναι πολύ δύσκολο για 
μένα να διαχειρίζομαι τις ανάγκες της οικογένειάς μου και δεν θα 
μπορούσα να απογοητεύσω τους ανθρώπους που εργάζομαι εθελοντικά 
για αυτούς.  3. Αρνητική ανάδραση: έλαβα αρνητική ανάδραση από τους 
άλλους, δεν μοιράζονται το ίδιο πνεύμα μαζί μου και αυτό με κάνει να 
νιώθω μόνο/η.    

Στη Σλοβενία: Οι λόγοι που κάνουν τους νέους να μένουν: (1) μου αρέσει 
να γνωρίζω νέους ανθρώπους. Οι οικογενειακές υποχρεώσεις μου 
παίρνουν όλο το χρόνο και δεν έχω χρόνο για κοινωνικοποίηση και δεν 
ξέρω κανέναν εδώ. Ο εθελοντισμός μου δίνει την ευκαιρία να βγω έξω 
από το σπίτι. (2) η δουλειά με τα παιδιά με κάνει ευτυχισμένο και μου 
δίνει ενέργεια. Όταν έχω την ευκαιρία να δουλέψω εθελοντικά μαζί τους 
το αποφασίζω στη στιγμή. (3) έχω μάθει πολλά πράματα στην εθελοντική 
μου δουλειά και γνώρισα κόσμο που μπορεί να με βοηθήσει να βρω 
δουλειά.    
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Οι λόγοι που κάνουν τους νέους να εγκαταλείπουν: (1) μεγαλώνω τα 
παιδιά μου μόνη μου επειδή ο άντρας μου εργάζεται μέχρι αργά και 
κανένας συγγενείς μου δεν μένει κοντά. Οι εθελοντικές μου δράσεις ήταν 
προγραμματισμένες τα απογεύματα. Δεν μπορούσα να αφήνω τα παιδιά 
μου μόνα για να βοηθήσω άλλους. (2) Δεν μπορούσα να προσφέρω ενώ η 
οικογένεια μου παλεύει να βγάλει πέρα μέχρι το τέλος του μηνός. Για 
αυτό αποφάσισα να βρω πληρωμένη εργασία. (3) Η δεξιότητες μου στη 
γλώσσα είναι σε βασικό επίπεδο και για αυτό χρειάζομαι χρόνο για να 
πηγαίνω στο σχολείο. Το σχολείο έρχεται πρώτο.   

    

Στην Κύπρο: Οι λόγοι που κάνουν τους νέους να μένουν (όπως 
καταγράφηκαν στο  World Volunteering Café): (1) 
πιστοποίηση/αναγνώριση δεξιοτήτων στη μη-τυπική μάθηση/περιβάλλον, 
(2) δημιουργία του θεσμού βράβευσης εθελοντών, (3) 
συνεργασία/σύνδεση των δραστηριοτήτων των νέων με τα σχολεία, (4) 
δραστηριότητες που να ελκύουν το ενδιαφέρον των νέων, (5) κατάλληλες 
δραστηριότητες εθελοντισμού για όλες τις ηλικιακές ομάδες, (6) 
συνεχόμενη κατάρτιση νέων, (7) ευκαιρίες για πρωτοβουλίες νέων, (8) 
συμμετοχή νέων στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων, (9) εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης για τα οφέλη του εθελοντισμού, (10) οικονομική, 
κρατική στήριξη στις ΜΚΟ/ιδρύματα/κέντρα νεότητας και  (11) 
αναγνώριση της εθελοντικής εμπειρίας ως εργασιακής εμπειρίας.    

Οι λόγοι που κάνουν τους νέους να εγκαταλείπουν (όπως καταγράφηκαν 
στο World Volunteering Café): (1) απογοήτευση νέων από κακές 
εθελοντικές εμπειρίες, (2) έλλειψη κοινού οράματος και πνεύματος 
συνεργασίας, (3) μη επαγγελματική διοίκηση των ΜΚΟ και των 
εθελοντών, (4) έλλειψη επίβλεψης των εθελοντών ή αρνητική επίβλεψη, 
(5) παρατυπίες που γίνονται στις ΜΚΟ, (6) οικονομικά θέματα και ανάγκες 
επιβίωσης των νέων, (7) γλωσσικά θέματα, (8) το απαρχαιωμένο σύστημα 
εθελοντισμού, (9) κακή φήμη των οργανισμών και (10) ανακύκλωση 
ατόμων στα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών.        
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5. Εθελοντισμός: μερικές ιδέες   
 

Εθελοντισμός στον Αθλητισμό  

 Διδασκαλία των κανονισμών και στήριξη της πρακτικής των νέων 
μελών του οργανισμού.  

 Διαιτησία κατά τη διάρκεια διαγωνισμού για ερασιτέχνες γιατί 
είναι υποχρεωτικό.  

 Οργάνωση των ετήσιων εκδηλώσεων των οργανισμών, οι οποίες 
μπορεί να είναι η κύρια πηγή εισοδήματος.  

 

Εθελοντισμός στον Πολιτισμό  

 Διοργάνωση επισκέψεων σε μουσεία, φημισμένους χώρους, 
εκθέσεις, ξεναγήσεις για άτομα που δεν μπορούν να πληρώσουν 
για αυτά.  

 Δημοσίευση ιστολογίων για τα μέλη των οργανισμών για 
ενημέρωση εκδηλώσεων και την ανάγκη για ανθρώπινο 
δυναμικό.  

 Έρανος ανάμεσα σε χρηματοδότες.  
 

Εθελοντισμός στο Περιβάλλον  

 Εφαρμογή εκστρατειών για πληροφόρηση του κοινού για 
διάφορες απειλές στην φύση.  

 Ανάληψη δράσεων στο πεδίο όπως το καθαρισμό ενός ποταμού, 
προστασία γης, ανακαίνισης μιας εστίας ή κάποιου ειδικού 
χώρου.  

 Ενημέρωση των μέσων επικοινωνίας για προστασία ζώων που 
μπορεί να βρίσκονται σε κίνδυνο ή έχουν κακοποιηθεί.  

 

Εθελοντισμός στην Εκπαίδευση  

 Διδασκαλία μιας εθνικής γλώσσας σε μετανάστες για στήριξη της 
διαδικασίας κατάθεσης εγγράφων ή ενσωμάτωσης.  
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 Σχολική καθοδήγηση σε παιδιά για βοήθεια της εργασίας στο 
σπίτι. 

 Δημοσίευση ενημερωτικού φυλλαδίου ή ηλεκτρονικής 
επιθεώρησης για κοινοποίηση σκέψεων με άλλους για κάποιο 
θέμα.  

 

Στην Ισπανία:  Κοινωνικός Εθελοντισμός: Ένας νέος που συμμετείχε στα 
σεμινάρια πρότεινε μια εθελοντική δράση για την ευαισθητοποίηση της 
τοπικής κοινωνίας για το πρόβλημα της Ανατολικής Σαχάρας και τους 
πληθυσμού της που ζει σε προσφυγικούς οικισμούς.   

Στη Γαλλία: Εθελοντισμός για μετανάστες:  πολλοί σύνδεσμοι 
απευθύνονται σε διαφορετικά προφίλ μεταναστών – πρόσφυγες, αιτητές 
ασύλου, οικονομικού μετανάστες ή οικογένειες. Κάθε φορά η βοήθεια 
διαφέρει και για αυτό και το είδος δεξιοτήτων και ικανοτήτων που 
ζητείται από τους εθελοντές διαφέρει να νιώθουν χρήσιμοι.    

Στην Ιταλία:  Εθελοντής κηδεμόνας ασυνόδευτων παιδιών: σε πολλές 
περιοχές της Ιταλίας δημοσιεύονται ανακοινώσεις για εγγραφή στον 
κατάλογο για εθελοντές κηδεμόνες ασυνόδευτων παιδιών που είναι 
μετανάστες, όπως προβλέπεται από τον νόμο  47/2017. 

Στη Σλοβενία:  Εθελοντισμός στην Εκπαίδευση:  Μια κυρία με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο που έμαθε τα Σλοβένικα σε ένα κέντρο στη 
Λιουμπλιάνα αποφάσισε να προσφέρει εθελοντική εργασία στο ίδιο 
κέντρο ως εκπαιδεύτρια και διδάσκει την γλώσσα σε νέους μετανάστες με 
διαφορετικά υπόβαθρα.    

Στην Κύπρο: Ένας συμμετέχοντας εισηγήθηκε μια πρωτοβουλία για ένα 
πρόγραμμα εθελοντισμού σε σχέση με την παρακολούθηση των 
διαφόρων ειδών πουλιών και υδροβιότοπων και την ίδια ώρα μια 
καμπάνια ευαισθητοποίησης, ειδικά ανάμεσα στους κυνηγούς και τις 
συνδέσμους κυνηγών, για τα είδη πουλιών που βρίσκονται στον κίνδυνο 
αφανισμού.    
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6. Δομώντας μια εθελοντική δράση μαζί με τους 

νέους  
 

Οι μέντορες JuCiVol πρέπει να ελέγχουν τα παρακάτω με τους νέους: 

1) Τον χρόνο που μπορούν να αφιερώσουν σε μια εθελοντική 
δράση  
- Την βδομάδα – 2-3 ώρες και επιλογή των ημερών  
- Τον μήνα – 2 με 3 μέρες  

 

2) Την εμπειρία που θα ήθελαν να αποκομίσουν  
- Στον Πολιτισμό, παράδειγμα σχετικής εμπειρίας  
- Στον Αθλητισμό, παράδειγμα σχετικής αποστολής  
- Στο Περιβάλλον, παράδειγμα θεμάτων προς αντιμετώπιση  
- Στις Τέχνες, παράδειγμα απτών δράσεων για εφαρμογή  

3) Την χρήση που θα μπορούσαν να κάνουν μιας τέτοιας 
εμπειρίας  
- Εκπαιδευτικός σκοπός: για τις σπουδές τους  
- Επαγγελματικός σκοπός: για εργοδότηση  
- Προσωπικός σκοπός: για αντιμετώπιση συγκεκριμένου 

θέματος που αντιμετωπίζουν  
- Στις οικογένειες και φίλους τους  
- Κοινωνικός σκοπός: για επαφή και κοινωνικοποίηση με 

άλλους από διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά 
υπόβαθρα  
 

4) Την ικανότητα που θα ήθελαν να αποκτήσουν   
- Λαμβάνοντας υπόψη το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό 

υπόβαθρο,  
- Ικανότητα ορισμού μιας πιθανής θέσης εργασίας ή αίτηση 

για δουλειά  
 

5) Το επίπεδο ικανότητας προς επίτευξη    
- Επίπεδο 1 – ικανότητα με βοήθεια  
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- Επίπεδο 2 – συλλογική ικανότητα μπορεί να είναι αρκετή  
- Επίπεδο 3 – μπορεί να απαιτείται αυτόνομη ικανότητα  
- Επίπεδο 4 – εμπειρογνωμοσύνη – επιπρόσθετη αξία  
- Επίπεδο 5 – δημιουργία ικανότητας – θα ήταν 

μακροπρόθεσμος στόχος    

 

Στην Ισπανία:  Με τον τίτλο Enjoy Basket, μία νεαρή μετανάστρια 
ανέπτυξε ένα Σχέδιο Δράσης Εθελοντισμού με την ιδέα να προπονεί 
παιδιά και έφηβους στην καλαθόσφαιρα. Μέσω αυτής της εθελοντικής 
δράσης,  επιθυμεί να αναπτύξει κοινωνικές και επιχειρηματικές 
δεξιότητες (KC 7 & KC8) ανάμεσα στους συμμετέχοντες προβλέπονται οι 
ακόλουθες δεξιότητες:  βελτίωση της ικανότητας ανάλυσης και επίλυσης 
προβλημάτων, εκμάθηση νέων δραστηριοτήτων, δημιουργικότητα, 
δέσμευση, κατανόηση προς τους άλλους, σχεδιασμός και οργάνωση, 
ομαδική δουλειά και αυτονομία και δεξιότητα διαχείρισης στρες και 
θυμού. Η δραστηριότητα προβλέπει συμμετοχή για μια φορά την 
βδομάδα, 40λεπτη προπόνηση (παιχνίδια, κλπ.) και 20 λεπτά αφιερωμένα 
στα παιχνίδια καλαθόσφαιρας.    

Στη Γαλλία: Πολλοί νέοι ενδιαφέρθηκαν να δουλέψουν για ή με άλλους 
νέους, επειδή θεώρησαν ότι είναι ευκολότερο για αυτούς. 
Ντρεπόντουσαν να απευθυνθούν σε ενήλικες ή σε άτομα που υποφέρουν 
από σοβαρές ασθένειες (ναρκωτικά, αλκοόλ,…). Ο αθλητισμός ήταν 
επίσης ένας ελκυστικός τομέας για αυτούς. Στη βάση ενός πιο οικείου 
πληθυσμού ή δράσης, είναι ευκολότερο να εισηγηθείς μια εθελοντική 
δράση. Μια κύρια βάση είναι επίσης το προσωπικό ή οικογενειακό 
υπόβαθρο των νέων ειδικά αν έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο.   

Στην Ιταλία: Οι Τέχνες και ο Πολιτισμός φαίνεται να είναι ο ευκολότερος 
και ο πιο αποδοτικός τομέας εθελοντισμού. Ειδικά η στήριξη πολιτισμικών 
συνδέσμων στο σχεδιασμό και διοίκηση  εκδηλώσεων μικρού μεγέθους 
(μικρές συναυλίες, εκθέσεις, μικρές αγορές) με σκοπό τη συλλογή 
χρημάτων για άτομα που βρίσκονται σε ανάγκη. Με τη βοήθεια του 
εθελοντικού σχεδίου δράσης, μια νεαρή αποφάσισε να προσπαθήσει να 
κάνει καριέρα στη διοίκηση διοργάνωσης εκδηλώσεων.  Ο τομέας των 
Τεχνών και του Πολιτισμού συνήθως προσφέρει ένα περιβάλλον και ένα 
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κοινό που είναι ήδη θετικό στην εθελοντική, την υποστηρικτική και μη-
κερδοσκοπική προσέγγιση.    

Στη Σλοβενία: Μια νεαρή μετανάστρια ανέπτυξε στο Σχέδιο Δράσης 
Εθελοντισμού την ιδέα να διδάξει Σλοβένικα σε άλλες ομόθρησκες της 
κοινότητάς της. Με τη χρήση υπολογιστών και άλλων ψηφιακών 
εργαλείων (KC 4), θα επιδιώξει να βελτιώσει τον εαυτό της και τις 
γλωσσικές δεξιότητες των συμμετεχόντων (KC 1 & KC 2) προσφέροντας τη 
βάση για την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, το πνεύμα 
συνεργασίας και επιχειρηματικότητας  (KC 6 & KC 7). Αυτό θα απαιτήσει 
τις δεξιότητές της στη διαχείριση χρόνου, οργάνωσης και δημόσιας 
εμφάνισης. Ο στόχος της είναι να βελτιώσει την αυτοπεποίθησή τους και 
να τους δώσεις την ευκαιρία να δραστηριοποιηθούν στην κοινότητα.   

Στην Κύπρο: Το Σχέδιο Δράσης ενός νέου που συμμετείχε στην κατάρτιση, 
με υπόβαθρο στον αθλητισμό, εμπεριείχε προπόνηση σε εβδομαδιαία 
βάση και προπόνηση με το σωματικό βάρος για παιδιά της κοινότητάς 
του. Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης του, ο στόχος του είναι να 
συνεισφέρει στην καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας στην Κύπρο, 
η οποία είναι ανάμεσα στις υψηλότερες στην ΕΕ. Αναμένει ότι θα 
αποκτήσει επαγγελματικές ικανότητες από την εμπειρία αυτή και θα είναι 
σε θέση να διεκδικήσει κονδύλια για έρευνα στην παιδική παχυσαρκία.        
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7. Κατάρτιση καθοδηγητών – κύρια σημεία     
 

1ο βήμα (εργαλείο και διαδικασία JuCiVol) – λεπτομέρειες εθελοντικής 
εμπειρίας   

 Παράθεση κατάλληλων ερωτημάτων στους νέους  

 Ενθάρρυνση για έκφραση των εμπειριών τους  
 

2ο βήμα (εργαλείο και διαδικασία JuCiVol) – κάνοντας τη σύνδεση μεταξύ 
αποστολών/εμπειρίας με τις ικανότητες που αποκτούν οι νέοι    

 Βασική Ικανότητα 6 – κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που 
συνδέονται με την ιδιότητα του πολίτη  

 Βασική Ικανότητα 7 – Αίσθημα πρωτοβουλίας και 
επιχειρηματικότητα  

 

3ο βήμα (εργαλείο και διαδικασία JuCiVol) – αξιολόγηση επιπέδου 
ικανότητας  

 Επίπεδο 0 – «Δεν είμαι ικανός/ή»  

 Επίπεδο 1 – «Μπορώ να το κάνω με βοήθεια»  

 Επίπεδο 2 – «Μπορώ να το κάνω μαζί με άλλους»  

 Επίπεδο 3 – «Μπορώ να το κάνω μόνος/νη μου»  

 Επίπεδο 4 – «Μπορώ να το εξηγήσω σε άλλους»  

 Επίπεδο 5 – «Μπορώ να δημιουργήσω μια αυθεντική εμπειρία»  
 

4ο βήμα (εργαλείο και διαδικασία JuCiVol) – δόμηση σχεδίου δράσης   

 Σενάριο 1 – ψάχνοντας για μια θέση στη βάση της εμπειρίας που 
αποκτήθηκε από τους νέους είναι αρκετά σχετικό.   

 Σενάριο 2 – ψάχνοντας για ένα πρόγραμμα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης επειδή η ικανότητα χρειάζεται να 
αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί για να γίνει η μετάβαση στην 
αγορά εργασίας. 
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 Σενάριο 3 – ξεκινώντας μια διαδικασία αξιολόγησης μάθησης, η 
οποία συνδέεται με την απόδοση διπλώματος/πιστοποιητικού 
και σχετίζεται με την εθελοντική εμπειρία που αποκτήθηκε από 
τους νέους.   

Στην Ισπανία:  Πρώτο βήμα: γνωριμία περιεχομένου του εθελοντισμού 
στο τοπικό επίπεδο (Burgos), περιφερειακό (Castilla y León), εθνικό 
(Ισπανία), ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.     
Δεύτερο βήμα: Επικέντρωση στο πρακτικό μέρος των κοινωνικών 
δεξιοτήτων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας: ο εθελοντισμός βοηθάει 
στην κοινωνικοποίηση, συμβάλει στον ανακάλυψη νέων δεξιοτήτων, στην 
εκμάθηση νέων θεμάτων και στη δημιουργικότητα.   
Τρίτο βήμα: Αναγνώριση επιπέδου ικανότητας με βάση το μοντέλο που 
παραχωρήθηκε.    
Τέταρτο βήμα: Ανάπτυξη ενός προσωπικού ή/και συλλογικού Σχεδίου 
Δράσης εθελοντισμού. Τα Σχέδια Δράσης έχουν παρουσιαστεί στο Burgos 
στις δημόσιες και ακαδημαϊκές αρχές, άλλους ενδιαφερόμενους και τη 
Συμβουλευτική Επιτροπή.    

Στη Γαλλία:  Πρώτο βήμα: το περιεχόμενο του εθελοντισμού είναι 
σημαντικό διότι είναι διαφορετικό σε μια μικρή και μια μεγάλη πόλη.  
Δεύτερο βήμα: ο εθελοντισμός ως μια μη-τυπική/άτυπη μάθηση δεν είναι 
εύκολο να κατανοηθεί. Γίνεται ευκολότερο όταν εκφράζουμε την εμπειρία 
με τους όρους των ικανοτήτων. Οι βασικές ικανότητες KC6 & KC7 είναι 
ουσιαστικές ως παραδείγματα της προσέγγισης των ικανοτήτων.  
Τρίτο βήμα: το επίπεδο των ικανοτήτων είναι κατανοητό με βάση τα 5 
επίπεδα που έχουν εισηγηθεί.  
Τέταρτο βήμα: το Σχέδιο Δράσης έχει νόημα επειδή προσφέρει σφαιρικά 
την παιδαγωγική προσέγγιση  
  

Στην Ιταλία: Στην Ιταλία βασικά ακολουθήθηκε η εισήγηση των βημάτων. 
Μερικές διαφορές έγιναν σε σχέση με την επικέντρωση:   
Πρώτο βήμα:  Διευκρίνιση για τη σχέση του εθελοντισμού για σκοπούς 
εργοδότησης,  υπογραμμίζοντας τη σχέση των βασικών ικανοτήτων (όχι 
μόνον των τεχνικών).  
Δεύτερο βήμα: Το πλαίσιο εθελοντισμού και το περιεχόμενο. Παρέχοντας 
λεπτομέρειες για το τοπικό περιβάλλον.  
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Τρίτο βήμα: Προσδιορίζοντας τις στάσεις, τομέων παρέμβασης, 
αναγκαίων δεξιοτήτων.  
Τέταρτο βήμα: Αντιστοίχιση ζήτησης και προσφοράς 
Πέμπτο βήμα: Συμφωνία μεταξύ εθελοντών και οργανισμών για τον 
ορισμό του εθελοντικού προγράμματος. 
Έκτο βήμα:  Ανάπτυξη εθελοντικού προγράμματος, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση.    

Στη Σλοβενία: Πρώτο βήμα: Εισαγωγή στον εθελοντισμό κάτω από την 
Πράξη Εθελοντισμού (2011) και το επίσημο περιεχόμενο του 
εθελοντισμού στη Σλοβενία, οργανισμοί στο τοπικό περιβάλλον  
Δεύτερο βήμα: Εθελοντισμός ως μέσο μη-τυπικής μάθησης και βελτίωση 
των 8 βασικών ικανοτήτων. Ο Εθελοντισμός ως ευκαιρία να γίνει κάποιος 
μέλος της κοινότητας, να γνωρίσει ντόπιους, μελλοντικούς δυνητικούς 
εργοδότες, να αναπτύξει δεξιότητες, να ηγηθεί πρωτοβουλιών.  
Τρίτο βήμα: Αναγνώριση προσωπικών αδυναμιών και δυνάμεων του 
ατόμου, αναγνώριση πιθανών εκπαιδευτικών/εργοδοτικών ευκαιριών.  
Τέταρτο βήμα: Προετοιμασία Σχεδίου Δράσεως Εθελοντισμού 
Ανάλυση SWOT: εσωτερικά και εξωτερικά στοιχεία που μπορούν να 
συμβάλουν ή να εμποδίσουν το Σχέδιο Δράσης μου.    

Στην Κύπρο: Η γνωριμία του Κυπριακού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο 
λαμβάνει χώραν ο εθελοντισμός είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα 
περιστρέφεται γύρω από την αναγνώριση του εθελοντισμού ως μια 
δράση μη-τυπικής και άτυπης μάθησης. Συμπεριλαμβάνει την 
πληροφόρηση για και την επιδίωξη των βασικών ικανοτήτων από τους 
εθελοντές για μια συγκεκριμένη εθελοντική δράση. Το τρίτο βήμα 
περιλαμβάνει την αξιολόγηση των βασικών ικανοτήτων που ο εθελοντής 
λαμβάνει από την εθελοντική του εμπειρία. Το τελευταίο και τέταρτο 
βήμα αναφέρεται στη δόμηση σχεδίου δράσης ως μίας πρακτική που 
μπορεί να οδηγήσει τον εθελοντή να λάβει περεταίρω εθελοντική δράση 
και εμπειρίες.    
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8. Οφέλη/περιορισμοί/προκλήσεις για τους 

μέντορες: σε 

προσωπικό/επαγγελματικό/κοινωνικό επίπεδο   

 
Οφέλη που εντοπίστηκαν από τους μέντορες που παρακολούθησαν τη 
διαδικασία του JuCiVol 

 Στο προσωπικό επίπεδο: «Μπορούσα να εργάζομαι με τα δικά 

μου κίνητρα και ανακάλυψα τους λόγους που ήθελα να εργαστώ 

με τους νέους ειδικά αυτούς που ζουν σε ευαίσθητες περιοχές»  

 Στο επαγγελματικό επίπεδο: «Δεν ήξερα ότι υπήρχαν τόσοι 

πολλοί διαφορετικοί τρόποι για να αποκτήσω επαγγελματική 

εμπειρία, ειδικά μέσω του Εθελοντισμού»  

 Στο κοινωνικό επίπεδο: «Ήξερα ότι η εθελοντική εμπειρία είναι 

κοινωνική εμπειρία αλλά δεν φανταζόμουν τα πολλά δίκτυα που 

μπορούσαμε να κτίσουμε με την εθελοντική δράση»  

 

Προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν από τους μέντορες που έχουν 
εφαρμόσει τη διαδικασία JuCiVol  μαζί με νέους:  

 Στο προσωπικό επίπεδο: «Ήμουν τόσο πεπεισμένος όταν μερικοί 

νέοι με ρώτησαν εάν ήμουν ο ίδιος εθελοντής και τους λόγους 

που αποφάσισα να εμπλακώ. Αυτό ήταν πολύ προσωπικό. Δεν 

μπορούσα να μοιραστώ αυτού του είδους πληροφορία».  

 Στο επαγγελματικό επίπεδο: «Δεν ήμουν και τόσο σίγουρη όταν 

τους είπα ότι η εθελοντική εμπειρία μπορεί να είναι τόσο 

ουσιαστική όσο μια κανονική πληρωμένη εργασία».   

 Στο κοινωνικό επίπεδο: «Είμαστε συνηθισμένοι να εργαζόμαστε 

με συναδέλφους με το ίδιο προφίλ, ο εθελοντισμός είναι 

πρόκληση γιατί γνωρίζεις πολύ διαφορετικά προφίλ ανθρώπων».   

 



 

 
26 

Στην Ισπανία: 
Οφέλη:  

 Προσωπικό επίπεδο: Η επαφή με τους εθελοντές με ενδυναμώνει, 
με κάνει περισσότερο θετικό. 

 Επαγγελματικό επίπεδο: Με βοηθάει να ανακαλύπτω και να 
χρησιμοποιώ νέες τεχνολογίες .  

 Κοινωνικό επίπεδο: Οι εθελοντές συνήθως συνδέονται πολύ καλά 
με τους χρήστες.   

Περιορισμοί: 

 Προσωπικό επίπεδο: Είναι δύσκολο σε πολλές περιπτώσεις να 
ακολουθείς τους ρυθμούς τους.  

 Επαγγελματικό επίπεδο: Τεχνολογικό χάσμα 

 Κοινωνικό επίπεδο: Έλλειψη γνώσης όλων των οργανισμών και 
των πηγών που είναι διαθέσιμες.  

Προκλήσεις:  

 Προσωπικό επίπεδο: Επαρκής εθελοντική εργασία στους 
δικαιούχους, στους στόχους των οργανισμών και εθελοντών.  

 Επαγγελματικό επίπεδο: Ανάθεση ευθυνών.   

 Κοινωνικό επίπεδο: Προώθηση συναντήσεων μεταξύ εθελοντών 
σε διαφορετικούς οργανισμούς για να μοιράζονται εμπειρίες.  

 

Στη Γαλλία:  
Οφέλη 

 Προσωπικό επίπεδο: Μου άρεσε να εργάζομαι με νέους με 
ποικίλα υπόβαθρα  

 Επαγγελματικό επίπεδο: Δεν γνώριζα την προσέγγιση των 
ικανοτήτων  

 Κοινωνικό επίπεδο: Δεν ήμουν ενήμερος των τόσων συνδέσμων 
της γειτονιάς μου 

Περιορισμοί   

 Προσωπικό επίπεδο: Δεν ήμουν σε θέση να απαντήσω στις τόσες 
ερωτήσεις που έκαναν οι νέοι  

 Επαγγελματικό επίπεδο: Δεν ήμουν σίγουρη εάν μπορούσα να 
εξηγήσω την προσέγγιση των 4 βημάτων  

 Κοινωνικό επίπεδο: Λίγοι οργανισμοί είναι ανοικτοί στους νέους.  
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Προκλήσεις  

 Προσωπικό επίπεδο: Ικανότητα να μοιραστώ στις σκέψεις και 
απόψεις μου 

 Επαγγελματικό επίπεδο: Ικανότητα έκφρασης μιας εθελοντικής 
εμπειρίας με όρους των βασικών ικανοτήτων   

 Κοινωνικό επίπεδο: Ικανότητα αποδοτικής εργασίας στην ομάδα.  
 

Στην Ιταλία:  
Οφέλη:  

 Προσωπικό επίπεδο: Ήταν βοηθητικό να βρεθώ με άτομα με 
διαφορετικό τρόπο σκέψης  

 Επαγγελματικό επίπεδο: Ήταν πολύ ενδιαφέρον επειδή μου 
παρείχε νέα εργαλεία να δουλέψω στην καθοδήγηση και 
συμβουλευτική  

 Κοινωνικό επίπεδο: Η καλύτερη γνώση του εθελοντικού τομέα 
άνοιξε ένα καινούργιο δρόμο στο πως βλέπω την κοινότητα και 
της διαφορετικές της αποχρώσεις.  

Περιορισμοί:  

 Προσωπικό επίπεδο: Μερικές φορές οι πολιτισμικές διαφορές 
ήταν πολύ μεγάλες για να τις αντιμετωπίσω, χρειάζεται 
περισσότερος χρόνος  

 Επαγγελματικό επίπεδο: Μερικές φορές δεν μπορώ να πείσω τους 
νέους πόσο σημαντικός είναι ο εθελοντισμός για την εργοδότηση. 
Δεν έχω το κατάλληλο υπόβαθρο και τα εργαλεία.  

 Κοινωνικό επίπεδο: Συνήθως οι εθελοντικές οργανώσεις δεν είναι 
ανοικτές στο να αποδέχονται μεθοδολογίες και προγράμματα 
άλλα από τα δικά τους.  

Προκλήσεις:  

 Προσωπικό επίπεδο: Η προσπάθεια να είσαι ανοικτός και να 
ξεπεράσεις τις πολιτισμικές διαφορές  

 Επαγγελματικό επίπεδο: Η αντιστοίχιση μεταξύ εθελοντικών 
δραστηριοτήτων και εργοδοτικών αναγκών  

 Κοινωνικό επίπεδο: Η εμπλοκή ολόκληρης της κοινότητας στον 
εθελοντισμό όχι μόνο των ατόμων.  

 

 Στη Σλοβενία:  
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Οφέλη:  

 Προσωπικό επίπεδο: Με βοηθάει να σέβομαι περισσότερο και να 
είμαι πιο εξυπηρετικός με τους ανθρώπους διαφορετικών 
πολιτισμικών υποβάθρων  

 Επαγγελματικό επίπεδο: Πραγματικά μου αρέσει να καθοδηγώ 
εθελοντές, παίρνω καινούργιες ιδέες για την επαγγελματική μου 
δουλειά και την κοινωνία όταν δουλεύω μαζί τους  

 Κοινωνικό επίπεδο: Όχι μόνο εγώ και οι εθελοντές αλλά και οι 
χρήστες κερδίζουν τόσα πολλά από τον εθελοντισμό.  

Περιορισμοί:  

 Κοινωνικό επίπεδο: Είναι πραγματική πρόκληση να ξεπεράσεις τα 
εμπόδια σε κάποιους οργανισμούς να δεχτούν μετανάστες ως 
εθελοντές.  

Προκλήσεις:  

 Προσωπικό επίπεδο: Το πώς να ισορροπήσω την προσωπική μου 
ζωή με τον εθελοντισμό. 

 Επαγγελματικό επίπεδο: Το πώς να βρω τη σωστή εθελοντική 
εμπειρία να ταιριάξει με το άτομο εθελοντής.  

 

Στην Κύπρο: Η προσέγγιση Jucivol προσφέρει την ευκαιρία για να 
ξανασκεφτεί κανείς την εθελοντική πρακτική και τον τρόπο που οι 
μέντορες μπορούν και/ή πρέπει να προσεγγίζουν τους νέους κατά τη 
διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας. Το πρόγραμμα κατάρτισης και 
η προσέγγισή του είναι κάτι νέο για την Κύπρο και πολύ υποσχόμενο. 
Προσφέρει ένα φιλικό περιβάλλον για τους νέους και προσκαλεί και τους 
νέους και τους μέντορες να εξερευνήσουν τις πολλαπλές διαστάσεις του 
εθελοντισμού και τη χρήση των ικανοτήτων που κάποιος αποκτά για 
περαιτέρω προσωπική ανάπτυξη.    
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9. Γνωρίζοντας και αναβαθμίζοντας το Jucivol   
 

Η Παιδαγωγική Στρατηγική JuCiVol είναι ένα Ευρωπαϊκό, Erasmus+ 
πρόγραμμα το οποίο έχει σχεδιάσει δύο βασικά εργαλεία:  

1. Κατάρτιση για νέους με επίκεντρο τους νέους που ζουν σε 

ευαίσθητες περιοχές,  

2. Καθοδήγηση για μέντορες που εργάζονται με νέους για να 

μπορούν να αναγνωρίζουν και αξιολογούν τις ικανότητες που 

ανακτά κανείς στο εθελοντισμό.  

Και η Κατάρτιση και η Καθοδήγηση έχουν τύχει πιλοτικής εφαρμογής με 

νέους και επαγγελματίες στις 5 χώρες που συμμετέχουν.  

Η Καθοδήγηση αποτελείται από ένα έγγραφο 23 σελίδων και επεξηγεί:  

- Τη μεθοδολογική προσέγγιση και στρατηγική:  

o Θεωρητική αναφορά για την καθοδήγηση: Τυπική, 

μη-τυπική και άτυπη μάθηση.  

o Πρακτική προσέγγιση: παιδαγωγική προσέγγιση & 

περιεχόμενο των ενοτήτων για την καθοδήγηση.  

- Τα επίπεδα εφαρμογής:  

o Μακρο-επίπεδο: γνωρίζοντας το θεσμικό περιβάλλον 

για την εφαρμογή της διαδικασίας Jucivol.  

o Μεσο-επίπεδο: εντοπισμός σχετικών 

υποδομών/οργανισμών – οργανώσεις, 

επαγγελματικοί φορείς και φορείς νέων.  

o Μικρο-επίπεδο: αναγνώριση κατάλληλων προφίλ 

επαγγελματιών – δάσκαλοι & εκπαιδευτές για να 

στηρίξουν τους νέους.  

Τα αποτελέσματα εφαρμογής στις πέντε χώρες επεξηγούνται και ένα 
γλωσσάρι με σχετικές έννοιες που χρησιμοποιείται παρατίθεται στο 
τέλος του εργαλείου για να βελτιωθεί η μεθοδολογία.  



 

 
30 

 Στην Ισπανία: Στο Burgos, το Jucivol συμμετείχε στις ακόλουθες 
εκδηλώσεις:  (i) συνάντηση του Κοινωνικού Συμβουλίου της πόλης του 
Burgos (19 Δεκεμβρίου 2017); Εβδομάδα Αλληλεγγύης στο UBU (24  
Οκτωβρίου 2017 & 2018); Έκθεση Εθελοντισμού στο UBU (19-23 
Φεβρουαρίου 2018); Συνεργασία με το “XV Marcha Solidaria UBU-
Bangalore”, για τη στήριξη του προγράμματος UBU-Bangalore το οποίο 
προσφέρει πηγές στα άστεγα παιδιά της πόλης Bangalore (Ινδία); 
Συνεργασία με τη Διεθνή Μέρα Κοινωνικής Εκπαίδευσης στο Τμήμα 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του  Burgos.    

Στη Γαλλία: Η πιλοτική εφαρμογή εφαρμόστηκε στη Lourdes (Hautes 
Pyrénées) σε συνεργασία με το Cité Saint Pierre (Secours catholique) και 
την τοπική αποστολή (Lourdes & Tarbes και τη γειτονιά). Θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για να αναγνωριστεί και αξιολογηθεί η εμπειρία των 
ικανοτήτων που αποκτήθηκαν από τους νέους από την εμπλοκή τους ως 
εθελοντές – ειδικά στο    Cité Saint Pierre γιατί έχουν επιτακτική ανάγκη 
για εθελοντές για να καλύψουν πολλά καθήκοντα για το καλωσόρισμα 
του αυξανόμενου αριθμού προσκυνητών από την Ευρώπη και το 
παγκόσμιο.   

 Στην Ιταλία: Στην Ιταλία ένα δίκτυο συνεργατών έχει ενεργοποιηθεί με 
σκοπό την μεγαλύτερη συμμετοχή οργανισμών:   

 Παροχής κατάρτισης  

 Γραφεία εργασίας (δημόσια και ιδιωτικά)   

 Κοινωνικοί συνεργατισμοί  

 Οργανισμοί ειδικά δραστηριοποιημένοι στον τομέα του 
εθελοντισμού   

 Δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης  

 Επαγγελματίες: ψυχολόγοι (σύμβουλοι, προπονητές)   

 Σχολεία  

 Οργανισμοί κοινωνικής καινοτομίας  

 Πανεπιστήμια  

 SPRAR (Αιτητές ασύλου και πρόσφυγες). 
Ο απώτερος σκοπός ήταν να διασφαλιστεί ο υψηλότερος βαθμός 
συμμετοχής για να εξεταστούν οι ευκαιρίες αναβάθμισης.   
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Στη Σλοβενία: Η κατάρτιση Jucivol έχει εφαρμοστεί  στο Σπίτι Ασύλου, 
Λιουμπλιάνα Σλοβενία, κάτω από το πρόγραμμα ‘Βοήθεια στη στέγη και 
φροντίδα για αιτητές διεθνούς προστασίας’. Ακολουθώντας την 
πρωτοβουλία των καθοδηγητών Jucivol του πιο πάνω προγράμματος, 
εισήχθησαν εθελοντικές δράσεις στο κανονικό πρόγραμμα. Στην 
Jesenice, το Jucivol έχει συμμετάσχει στο πρόγραμμα  OrientAkcija 
(OrientAction) που έχει στόχο να δραστηριοποιήσει κοινωνικά τις 
γυναίκες με μεταναστευτικό υπόβαθρο προσφέροντας τους 
δραστηριότητες σε καθημερινή βάση.    

Στην Κύπρο: Η Κυπριακή ομάδα εργασίας του Jucivol έχει δημιουργήσει 
μια συμβουλευτική ομάδα που αποτελείτο από μέλη που εκπροσωπούν 
μια ποικιλία οργανισμών που δουλεύουν με την νεολαία, τον 
εθελοντισμό και τις γυναίκες. Συμμετείχαν, επίσης, και κυβερνητικοί και 
μη-κυβερνητικοί οργανισμοί και ανεξάρτητες αρχές. Τα μέλη της ομάδας 
έχουν οργανώσει μια δράση στρογγυλής τραπέζης με την επωνυμία  
‘World Volunteering Café’, η οποία ξεπέρασε κάθε προσδοκία 
συμμετοχής, ενδιαφέροντος και συνεισφοράς στα θέματα συζήτησης. Η 
ομάδα έχει, επίσης, παρουσιάσει τα αποτελέσματα του προγράμματος 
σε ένα εθνικό συνέδριο αφιερωμένο στον εθελοντισμό και την 
φιλανθρωπία που διοργανώθηκε από το Σύνδεσμο Κοινωνιολόγων 
Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.   
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10. Κτίζοντας γέφυρες με άλλα Ευρωπαϊκά 

προγράμματα και εργαλεία   
 

Συμπληρωματικά στην προσέγγιση JuCiVol, διάφορα Ευρωπαϊκά 
προγράμματα ή εργαλεία έχουν σχεδιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια που 
επικεντρώνονται στον εθελοντισμό ή στη δράση που εφαρμόζεται από 
τους νέους στο πεδίο:   

 VAEB (Leonardo da Vinci, 2003-2006, συντονισμός από το 
iriv σε 7 χώρες): ένα πορτφόλιο για την αναγνώριση και 
αξιολόγηση μιας εθελοντικής εμπειρίας 

 Επιτυχία στο Σχολείο μέσω του Εθελοντισμού (Comenius, 
2012-2014, συντονισμός από το UoN σε  6 χώρες): κατάρτιση 
για νέους για να τους ετοιμάσει στον εθελοντισμό για να 
βελτιώσουν τις δεξιότητες και ικανότητές τους  

 Schola (Erasmus +, 2016-2018, συντονισμός από το College 
Blaise Pascal σε 5 χώρες): πρόγραμμα καθοδήγησης για 
εκπαιδευτές εκτός και εντός του σχολείο για τη στήριξη των 
μαθητών στον εθελοντισμό και την αξιολόγηση των 
ικανοτήτων τους   

Έχουν σχεδιαστεί, επίσης, άλλα εργαλεία για την αξιολόγηση των 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτούνται μέσω της εθελοντικής 
εμπειρίας:  

 Europass: προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας 
βιογραφικού σημειώματος διαδικτυακά: 
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-
vitae    

 Youthpass: προσφέρει Πιστοποιητικό με βάση τον τύπο του 
προγράμματος, το ρόλο που λαμβάνεται από αρχηγό ομάδας, 
προπονητή, μέντορα, εκπαιδευτή, κλπ. 
https://www.youthpass.eu/en/Youthpass/   

 Migrapass: πορφόλιο για την αξιολόγηση εμπειρίας που 
κερδίζεται από διεθνή μετανάστευση   

https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae
https://www.youthpass.eu/en/Youthpass/
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Στην Ισπανία: 

Το έργο ERASMUS+ “Destination eValidation” (2012-2014) που 
υλοποιήθηκε από το ίδρυμα “Fundación  CV Pacto Empleo” (Βαλένθια 
της Ισπανίας). Το έργο έχει αναπτύξει ένα διαδικτυακό εργαλείο για την 
επικύρωση ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί μέσω εθελοντικής 
δραστηριότητας. Προσφέρει επίσης στο χρήστη πληροφόρηση για το 
επίπεδο ικανοτήτων που έχει αποκτήσει. 
(http://validationforvolunteers.eu/). 
Το έργο Vol+ που προσθέτει αξία στις εμπειρίες και ικανότητες που 
αποκτούνται μέσω εθελοντικής δραστηριότητας. Προσβάσιμο μέσω της 
πλατφόρμας Platform of Volunteering of Spain 
(http://plataformavoluntariado.org/). 

Στη Γαλλία:  

Το πορτφόλιο για φοιτητές που επιθυμούν να βελτιώσουν τις 
προοπτικές μόρφωσης τους ή να διευκολύνουν την μετάβασή τους στην 
αγορά εργασία. Το πορτοφόλιο αναπτύχθηκε το δίκτυο φοιτητικών 
ενώσεων Animafac σε συνεργασία με το iriv conseil (Bénévolat et  
Compétences, 2010-2011) 
Το πορτφόλιο VAEB για την αξιολόγηση της εθελοντικής εμπειρίας για 
την επαγγελματική προοπτική. Το πορτφόλιο αποτελεί μία περιγραφή 
των ολοκληρωμένων εργασιών, μία συλλογή 20 εγκάρσιων ικανοτήτων 
σχετικών με την εθελοντική εμπειρία και σχέδια δράσης. 

Στην Ιταλία 

Έργο AMICO (Erasmus+ KA2): έχει σχεδιάσει εργαλεία και μεθοδολογίες 
για την ανάπτυξη της κινητικότητας των φοιτητών πανεπιστημίου, 
συμπεριλαμβανομένης τη εμπειρίας στο πλαίσιο πρακτικής σε 
εθελοντικές οργανώσεις. 

Έργο Talking (Erasmus+ KA2): has developed a training (based on 
Transactional Analysis principles) for adult education sector to support 
them in the inclusion of young migrants in training activities. 

Στη Σλοβενία 

http://validationforvolunteers.eu/
http://plataformavoluntariado.org/
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Το Eportfolijo (eP) είναι το κύριο εργαλείο για την αξιολόγηση 
αποκτηθέντων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Το εργαλείο 
αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Αναγνώριση και αξιολόγηση μη-
τυπικής μάθησης σε ενήλικες 2012-2014». Το εργαλείο αποτελεί πλέον 
μέρος του προγράμματος «Στήριξη των εμπειρογνωμόνων για την 
καθοδήγηση και προσανατολισμό και την αξιολόγηση μη-τυπικής 
μόρφωσης 2016–2021». https://eportfolijo.acs.si/ 

Το έργο SCHOLA σχεδίασε εργαλεία και μεθοδολογία που διευκολύνουν 
την αναγνώριση και αξιολόγηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που 
έχουν αποκτηθεί ή ενδέχεται να αναπτυχθούν μέσα από εθελοντική 
δραστηριότητα των νέων. Τα εργαλεία και η μεθοδολογία υποστηρίζουν 
τους επαγγελματίες εκπαίδευσης στη δουλειά που κάνουν με νέους που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο σχολείο ή έχουν εγκαταλείψει το σχολείο 
πρόωρα. https://www.schola-erasmus.eu/ 

Στην Κύπρο 

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού έχει δημιουργήσει, 
με χρηματοδότηση από το ΕΕΑ Grants, το Norway Grants και την 
Κυπριακή Δημοκρατία, τη Διαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού 
(https://www.ethelontis.net/homepage.php?lng=EN), η οποία επιτρέπει 
την καταχώρηση αφενός εθελοντών και εθελοντικών ομάδων και 
αφετέρου τις ανάγκες εθελοντισμού. Η πύλη διαθέτει εργαλείο σύζευξης 
των αναγκών εθελοντισμού με τα ενδιαφέροντα των εθελοντών. 
Παρέχει επίσης πληροφόρηση και υλικό σχετικό με τον εθελοντισμό, 
καθώς και ημερολόγιο εθελοντικών δραστηριοτήτων που 
πραγματοποιούνται σε όλη τη νήσο. 

 

 

 

https://eportfolijo.acs.si/
https://www.ethelontis.net/homepage.php?lng=EN


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


