Πρακτικά της συνάντησης φορέων, υπηρεσιών και οργανώσεων
σχετικά µε τη δράση: Εθελοντισµός και ∆ικαιώµατα Παιδιού.
Αίθουσα Συσκέψεων της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη».
Αθήνα, 26 Μαϊου 2011.
Φιλοσοφία, αρχικός σχεδιασµός και ενέργειες εκκίνησης της δράσης
Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» µε την ιδιότητά του Συνηγόρου του Παιδιού,
σχεδίασε το γενικότερο πλαίσιο µιας δράσης, εστιασµένης στις εθελοντικές παροχές οργανώσεων και
φορέων, υπό το πρίσµα της υλοποίησης των επιµέρους θεµατικών της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα
∆ικαιώµατα του Παιδιού.
Κατά τον παρόντα χρόνο, και υπό το φως των αλλεπάλληλων αλλαγών και µετεξελίξεων και στο
πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, µέριµνας και προσφοράς, ιδίως για τις λεγόµενες ευάλωτες οµάδες του
γενικού πληθυσµού, όπου εντάσσονται λόγω ανηλικότητας και τα παιδιά 0-18 ετών, ο Συνήγορος του
Πολίτη µε την ιδιότηά του Συνηγόρου του Παιδιού, µεθοδεύει µια στοχευµένη προσέγγιση
ευαισθητοποίησης και επιµόρφωσης εκπροσώπων φορέων, υπηρεσιών και οργανώσεων, που αξιοποιούν
εθελοντές για την προσφορά υπηρεσιών σε παιδιά και εφήβους.
Ευτυχή συγκυρία, που συνεπικουρεί τη δράση αυτή, αποτελεί η ανακήρυξη του 2011 ως
Παγκόσµιου Έτους για τον Εθελοντισµό, µε αποτέλεσµα µια γενικότερη κινητοποίηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος της κοινωνίας των πολιτών.
Η προσπάθεια ευαισθητοποίησης επικεντρώνεται στην εξειδικευµένη επιµόρφωση των
επαγγελµατιών-εκπαιδευτών φορέων, υπηρεσιών και οργανώσεων, που ασχολούνται µε την επιλογή,
αξιολόγηση, εκπαίδευση, επαναξιολόγηση, πιστοποίηση, εποπτεία και υποστήριξη εθελοντών. Τελικός
στόχος, η ανάδειξη ενός κώδικα Αρχών και Οδηγιών για την υλοποίηση της εθελοντικής προσφοράς σε
παιδιά, υπό το πρίσµα του περιεχοµένου της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού του ΟΗΕ
(ν.2101/1992).
Συνακόλουθα, απεστάλη (κυρίως ηλεκτρονικά), µια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε 140
φορείς, υπηρεσίες και οργανώσεις που ενεργοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής, ασχολούνται µε το παιδί
(0-18 ετών) και χρησιµοποιούν εθελοντές, ή παρέχουν αµιγώς εθελοντικές υπηρεσίες (ΦεβρουάριοςΜάρτιος 2011).
Μετά την τελική ανταπόκριση 47 φορέων, υπηρεσιών και οργανώσεων της Αττικής, διεξήχθη η
1η συνάντηση των εκπροσώπων τους, την 26η Μαΐου 2011 στην Αίθουσα Συσκέψεων της Αρχής.
Στη συνάντηση αυτή -πέρα από τη γνωριµία των προσκεκληµένων- έγινε ανταλλαγή απόψεων και
εµπειριών, προκειµένου να ετοιµασθούν οι περαιτέρω ενέργειες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης,
σχετικά µε το περιεχόµενο της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (ν.2101/92) και τη
δεοντολογία που απορρέει από αυτήν, όσον αφορά στην προσέγγιση και εργασία των εθελοντών µε τα
παιδιά.
Επόµενες ενέργειες της πρωτοβουλίας αυτής -µετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της- θα
απευθύνονται σε φορείς και οργανώσεις ολόκληρης της επικράτειας, για την καλύτερη δυνατή διασπορά
της τεχνογνωσίας και ενηµέρωσης του συνόλου των επαγγελµατιών και εθελοντών.
Ο Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, κύριος Γ.Μόσχος, η
ψυχολόγος-εµπειρογνώµων σε θέµατα παιδικής προστασίας ∆ρ. Ελένη Αγάθωνος- Γεωργοπούλου, και
η κυρία Μαρία Τσάγκαρη, ψυχολόγος-ειδική επιστήµονας στο Συνήγορο του Πολίτη, παρουσίασαν το
γενικό πλαίσιο, τη φιλοσοφία ανάπτυξης της πρωτοβουλίας, το ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα &
προγραµµατισµό έκπτυξης της δράσης:
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Στη συζήτηση που ακολούθησε, επισηµάνθηκε από τους συµµετέχοντες η µεγάλη σηµασία που
έχει στις µέρες µας η προσφορά ποιοτικών εθελοντικών υπηρεσιών σε παιδιά, αλλά και η ανάγκη να
διαχωριστεί ο εθελοντισµός από τις υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρονται από επαγγελµατίες, και µε
αυτόν τον τρόπο δεν θα υποκαθίσταται το έργο τους, αλλά θα συµπληρώνεται και θα εµπλουτίζεται από
ενσυνείδητους, επιµορφωµένους, συνεχιζόµενα υποστηριζόµενους και εποπτευόµενους εθελοντές, οι
οποίοι θα γνωρίζουν το περιεχόµενο της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, αλλά και θα
σέβονται τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, υλοποιώντας τα µέσα από την προσφορά τους.
Επισηµαίνεται ότι, η επιλογή της ολιγοµελούς Συντονιστικής (επιστηµονικής) Επιτροπής µε
εκπροσώπους επιλεγµένων φορέων, που θα συνδράµει στη συγκέντρωση σχετικού βιβλιογραφικού
υλικού, την προετοιµασία του κλειστού «διαδραστικού» σεµιναρίου επιµόρφωσης υπευθύνων
εθελοντισµού και την έκδοση και διάδοση «Αρχών και Οδηγιών Υποστήριξης για Φορείς και
Οργανώσεις που παρέχουν Εθελοντικές Υπηρεσίες σε Παιδιά», βασίζεται -µεταξύ άλλων- και στα
παρακάτω κριτήρια:
•
•
•
•

Εγνωσµένη ή/και διαχρονική εµπειρία στο πεδίο του εθελοντισµού
Εγνωσµένη ή/και διαχρονική εµπειρία στο πεδίο της προαγωγής ή/και προστασίας των
∆ικαιωµάτων του Παιδιού
∆ιαθεσιµότητα εντατικής επιστηµονικής συνεργασίας, σε στενά χρονικά πλαίσια για την
επεξεργασία και παραγωγή των απαιτούµενων δεδοµένων και κειµένων
Έκφραση αρχικού ενδιαφέροντος από τους εκπροσώπους τους

Θα ακολουθήσει ενηµέρωση όλων των συµµετεχόντων στη δράση, περί τα τέλη Αυγούστου 2011,
σχετικά µε την ενεργοποίηση της Συντονιστικής Επιτροπής και το χρονοδιάγραµµα των επιµέρους
εργασιών της, στις οποίες θα συγκεκριµενοποιηθεί και η δυνατότητα συµβολής όλων. Παράλληλα
µεθοδεύεται και η προσπάθεια άµεσης αποδελτίωσης και καταγραφής των πρακτικών της 1ης συνάντησής
µας, έτσι ώστε να αποσταλούν στους συµµετέχοντες, διευκολύνοντας το περαιτέρω έργο όλων των
εµπλεκοµένων.
Υπεύθυνη επικοινωνίας και ενηµέρωσης για τη δράση «Εθελοντισµός και ∆ικαιώµατα του Παιδιού», είναι η
κυρία Μαρία Τσάγκαρη (∆ευτέρα-Παρασκευή 07:00-15:00, τηλ. 2107289716, φαξ 2107289639, e-mail: tsangari@synigoros.gr )

Πρωϊνή Ενότητα (10:00-12:15)
ΑΤΖΕΝΤΑ:
Εισαγωγική παρουσίαση της δράσης
Γνωριµία συµµετεχόντων στη συνάντηση
Σύντοµη παρουσίαση του εθελοντικού έργου των συµµετεχόντων φορέων,
υπηρεσιών και οργανισµών
Γεώργιος Μόσχος-Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη»:
Καλή σας µέρα! Ευχαριστούµε πάρα πολύ που ήρθατε σήµερα στη συνάντηση αυτή. Μια
συνάντηση επικοινωνίας και ανταλλαγής κάποιων πρώτων σκέψεων , πάνω σε ένα θέµα
µε το οποίο ασχολούµαστε όλοι -καθένας µε το δικό του τρόπο- και µας απασχολεί
ιδιαίτερα, και αυτό είναι το θέµα του Εθελοντισµού σε σχέση µε τα ∆ικαιώµατα του
Παιδιού.
Είµαστε σήµερα εδώ, η κυρία Ελένη Αγάθωνος-Γεωργοπούλου, ∆ρ. Ψυχολογίας και
ειδική εµπειρογνώµονας σε θέµατα παιδικής προστασίας, οι περισσότεροι την γνωρίζετε,
αλλά στη συνέχεια θα σας πω δυο κουβέντες για τη συνεργασία µας. Επίσης, η ειδική
επιστήµονας στον Κύκλο ∆ικαιωµάτων του Παιδιού στο Συνήγορο του Πολίτη, η Μαρία
Τσάγκαρη. Η Μαρία Τσάγκαρη είναι ψυχολόγος και έχει αναλάβει το συντονισµό αυτής
της δράσης.
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Θα σας πω αρχικά δυο λόγια, για το λόγο της πρόσκλησής σας σε αυτή τη συνάντηση,
και το ποια είναι η προοπτική µας. Στη συνέχεια, θα δώσω το λόγο και στην κυρία
Αγάθωνος, για ορισµένες δικές της σκέψεις πάνω στο θέµα.
Ο θεσµός του Συνηγόρου του Παιδιού στο πλαίσιο του Συνηγόρου του Πολίτη -όπως ήδη
γνωρίζετε- ασχολείται µε την προάσπιση και την προαγωγή των ∆ικαιωµάτων του
Παιδιού.
Αυτά τα σχεδόν 8 χρόνια από τη στιγµή που ιδρύθηκε και λειτουργεί ο θεσµός του
Συνηγόρου του Παιδιού στο πλαίσιο του Συνηγόρου του Πολίτη, είχαµε επαφή και
επικοινωνία µε πάρα πολλούς φορείς, ενώ στις επισκέψεις µας διαπιστώσαµε ότι, ένα
µεγάλο κοµµάτι της παροχής υπηρεσιών προς τα παιδιά, βασίζεται σε ή/και
συµπληρώνεται από εθελοντές.
Εθελοντές που όλο το έργο τους κινείται χάρις στην καλή πίστη, την παράδοση µιας
αντίληψης αλληλεγγύης, την έννοια των µικρών ευαισθητοποιηµένων θυλάκων της
κοινωνίας που «λειτουργούν» σε πολλές οργανώσεις, αλλά και χάρις σε µια γενικότερη
τάση της κοινωνίας στις µέρες µας, ο πολίτης να συνδράµει στην παροχή υπηρεσιών
προς τους αδύναµους και τους έχοντες ανάγκη.
Ανάµεσα στις διαπιστώσεις µας, όµως, ήταν και η παρατήρηση ότι -σε πάρα πολλούς
φορείς- η εθελοντική παροχή υπηρεσιών προς τα παιδιά, στερείτο (µεθοδολογίας)
δεοντολογίας, και µιας σαφούς αναφοράς στη βάση της θεώρησης των ∆ικαιωµάτων του
Παιδιού, η οποία είναι η ∆ιεθνής Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού και όλα όσα
εκπορεύονται από το περιεχόµενό της. Αυτό αποτελεί µια γενικευµένη διαπίστωση, την
οποία ακούµε και συζητάµε και µαζί σας, όταν σας επισκεπτόµαστε, ή στο πλαίσιο µιας
συνεργασίας µας.
Στις αρχές του 2011, υποδεχθήκαµε µια ιδέα-πρόταση από την κα. Ελένη Αγάθωνος, η
οποία όπως γνωρίζετε αρκετοί από εσάς, διαθέτει µεγάλη εµπειρία στο πεδίο της
ενασχόλησης µε το παιδί: παλαιότερα από τη θητεία της στο Ινστιτούτο Υγείας του
Παιδιού(ΙΥΠ), εν συνεχεία ως ειδική εµπειρογνώµονας σε θέµατα παιδικής προστασίας
και, πρόσφατα µε την επιστηµονική συνεργασία της µε την Εταιρεία κατά της
Κακοποίησης του Παιδιού-ELIZA, που µαζί µε τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδας,
λειτουργούν τον Ξενώνα Κακοποιηµένων Παιδιών ELIZA. Κατατέθηκε, λοιπόν, µια
πρόταση που εστίαζε στο βασικό µας ερώτηµα, εάν δηλ. υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση,
των ατόµων που δουλεύουν εθελοντικά µε τα παιδιά, που να εδράζεται στην δεοντολογία
και τις Αρχές της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού. Επιθυµία µας
ήταν, λοιπόν, να συγκεκριµενοποιήσουµε, να µορφοποιήσουµε και να ανταλλάξουµε τη
σχετική πληροφόρηση µεταξύ µας.
Πιθανοί τρόποι για την υλοποίηση των σκοπών αυτών, µπορεί να είναι:
• η οργάνωση ενός κλειστού, διαδραστικού και βιωµατικού σεµιναρίου.
• η «µεταλαµπάδευση» & διάχυση της σχετικής τεχνογνωσίας από ένα φορέα ή µια
οργάνωση, που τη διαθέτει, σε ένα άλλο, από τον οποίο απουσιάζει το «knowhow».
• η συγκέντρωση όλων αυτών των πολύτιµων πληροφοριών, γνώσεων, και
πρακτικών, έτσι ώστε, κάποια στιγµή, να παραχθεί και το ανάλογο υλικό (π.χ.
ένας πρακτικός Οδηγός Αρχών και Κατευθύνσεων για το Εθελοντισµό προς τα
Παιδιά, στη βάση της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού).

3

Όλο αυτό αποτελεί µια πρώτη ιδέα µας, και φυσικά αργότερα θα δώσω και το λόγο στην
κυρία Αγάθωνος, για να σας παρουσιάσει και την δική της οπτική και φιλοσοφία για το
θέµα.
Απλά, να σας πω εισαγωγικά και µετά το γενικό καλωσόρισµα, ότι σκοπός της
σηµερινής µας συνάντησης είναι να σας παρουσιάσουµε αυτή τη βασική µας ιδέαπρόταση, αλλά και να ακούσουµε κάποιες πρώτες αντιδράσεις από µέρους σας, έτσι
ώστε να πάρουµε όλοι το «στίγµα» των συµµετεχόντων, την αιτία που µας έκανε να
µαζευτούµε σήµερα στα γραφεία της Αρχής µας, να καταγράψουµε και τα δικά σας
ερεθίσµατα, για το τι θα µπορούσε να ακολουθήσει και πώς θα σχεδιαστούν τα επόµενα
βήµατά µας.
Παρακαλώ κυρία Αγάθωνος, έχετε το λόγο.
∆ρ.Ελένη Αγάθωνος-Γεωργοπούλου, ψυχολόγος-ειδική εµπειρογνώµονας σε θέµατα
παιδικής προστασίας και ∆ικαιωµάτων του Παιδιού:
Να σας καλωσορίσω όλους -και εγώ µε τη σειρά µου- στη σηµερινή µας συνάντηση, και
να σας πω λίγα λόγια, για το πώς «γεννήθηκε» -και δεν είναι τυχαίο, ότι δηµιουργείται
τώρα- αυτή η πρωτοβουλία.
Η ∆ιεθνής Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού(∆Σ∆Π) ενσωµατώθηκε στο εθνικό
µας δίκαιο την 3η ∆εκεµβρίου του 1992, µε το νόµο 2101, είναι δηλαδή 19 χρόνια από
τότε που η ελληνική πολιτεία, υποχρεούται, πλέον, να ενσωµατώσει όλο το κείµενο και
τις προδιαγραφές που υπαγορεύει η Σύµβαση στο ελληνικό δίκαιο, υλοποιώντας εν
συνεχεία όλα τα άρθρα της.
Κάτι τέτοιο σηµαίνει ότι, σε οτιδήποτε αφορά στο ανήλικο άτοµο, θα έπρεπε να
λαµβάνονται υπόψη το περιεχόµενο και τα επιµέρους άρθρα της ∆Σ∆Π, έτσι ώστε η
Ελλάδα να υλοποιεί το βασικό mandate της Σύµβασης, δηλ. την πραγµάτωση ενός
ελάχιστου βασικών προϋποθέσεων ζωής, διαβίωσης, ανάπτυξης, εξέλιξης, και
συµµετοχής για κάθε παιδί σε όλο τον πολιτισµένο κόσµο.
∆υστυχώς, όµως, όλοι µας -ο καθένας από το πεδίο ενασχόλησής του- διαπιστώνουµε ότι
σε πάρα πολλούς τοµείς η χώρα µας αυτό δεν το έχει λάβει υπόψη, ενώ υπάρχουν πολλά
κενά, τα οποία γίνονται προσπάθειες να καλυφθούν, αποσπασµατικά, µέσα από πολλούς
διαφορετικούς νόµους, ερµηνευτικές εγκυκλίους, και πυροσβεστικές κινήσεις, που
συχνά βασίζονται σε διαφορετικές ή/και αντικρουόµενες απόψεις, και ανταποκρίνονται
επιλεκτικά σε επιµέρους πεδία της σύµβασης.
Συγχρόνως, υπάρχει και µια άλλη καλή συγκυρία: φέτος εορτάζεται το
Παγκόσµιο/Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισµού.
Άρα, σήµερα βρισκόµαστε σ’ένα σταυροδρόµι: τα 19 έτη της ∆Σ∆Π και ο εορτασµός του
Έτους Εθελοντισµού, το οποίο σκεφτήκαµε ότι προσφέρει µια καλή ευκαιρία σε όλους
εµάς, να δώσουµε τα χέρια και να καταβάλουµε προσπάθεια να εδραιώσουµε άλλου
είδους προσεγγίσεις , έτσι ώστε να µετεξελιχθεί ο θεσµός του εθελοντισµού για παιδιά,
τοποθετώντας τον σε στέρεες και αποτελεσµατικές βάσεις, µε εργαλείο την ∆Σ∆Π.
Ζούµε στην εποχή της παγκοσµιοποίησης, µε όποιες συνακόλουθες αλλαγές και κρίσεις
αυτό συνεπάγεται… Ο κάθε φορέας και οργάνωση που είναι εδώ έχει εµπειρία δουλειάς
µε ειδικούς πληθυσµούς παιδιών και εφήβων, όπως:
• παιδιά µετανάστες
• ασυνόδευτοι ανήλικοι
• διακίνηση και εκµετάλλευση παιδιών για εµπορικούς λόγους
• νέα είδη φτώχειας και,
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κρίση θεσµών µε αναπόφευκτες αρνητικές συνέπειες για τους ίδιους τους
ανήλικους
Επιπρόσθετα η οικογένεια, ως θεσµός και ως επιµέρους λειτουργικό πεδίο της κοινωνίας
µας, βρίσκεται στο «µάτι του κυκλώνα». Είναι ιδιαίτερα ευάλωτη, και επιρρεπής στις
επιγενόµενες αλλαγές, ενώ οι όποιες προσπάθειες καταβάλλονται στον τοµέα κοινωνικής
πολιτικής, δεν καταλήγουν απαραίτητα στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής για την
µικρή Ελενίτσα ή το µικρό Γιαννάκη. Με τέτοια δεδοµένα έρχονται αντιµέτωπες οι µηΚυβερνητικές Οργανώσεις(ΜΚΟ) στην πρώτη γραµµή ενασχόλησης µε το παιδί και την
οικογένεια.
Οι σύγχρονες κοινωνικές τάσεις περιλαµβάνουν λιγότερο «κράτος» και περισσότερη
κινητοποίηση & ενεργοποίηση της «κοινωνίας των πολιτών, και αυτή η εξέλιξη µας
υποχρεώνει να µετεξελιχθούµε ανάλογα, έτσι ώστε να αναλάβει η κοινωνία των πολιτών
περισσότερη, ουσιαστικότερη και, αποτελεσµατικότερη ευθύνη για την ποιότητα της
ζωής και τα δικαιώµατα των παιδιών.
Ένας σοβαρός προβληµατισµός που αναδύεται, όµως, αφορά το γεγονός ότι, η µέχρι
τώρα κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, έχει θέσει σε προτεραιότητα και έχει
εστιάσει σε έκδηλα και ορατά προβλήµατα και δράσεις, όπως π.χ.:
• θέµατα που έχουν σχέση µε το περιβάλλον
• θέµατα που έχουν σχέση µε την ποιότητα ζωής στις πόλεις, κ.λπ.
Αυτά είναι θέµατα που ενδιαφέρουν το σύνολο του γενικού πληθυσµού, προκαλούν µια
συλλογική κινητοποίηση και ευρύτερης εµβέλειας παρέµβαση
Πού τοποθετείται, όµως, το παιδί µέσα σε όλα αυτά τα περιρρέοντα ζητήµατα, δεδοµένα
και δράσεις; Μάλλον, παντού και πουθενά. Είναι, συνήθως, ορατό µέσα από τη δοµή της
οικογένειας, ενώ είναι σχεδόν αόρατο από µόνο του.
Πού βρίσκεται άραγε το πραγµατικό «στίγµα» του ανήλικου ατόµου; Ίσως, στριµωγµένο
κάπου ανάµεσα στη χελώνα καρέτα-καρέτα και στη φώκια µονάχους-µονάχους.
Είναι, µάλλον, ορατό κυρίως µέσα από τις δυσκολίες που υπάρχουν και όχι τόσο µέσα
από τα µικρότερα ή µεγαλύτερα επιτεύγµατά του, τη φρεσκάδα και τον ενθουσιασµό που
διαθέτει.
Οι δε οικογένειες καθίστανται ορατές στο σύστηµα πρόνοιας και κοινωνικής
προστασίας, όταν δυσλειτουργούν και αποκαλύπτεται η συνακόλουθη δυσκολία και το
αδιέξοδο, και όχι όταν λειτουργούν ικανοποιητικά και «ανθίζουν».
Έτσι και ο εθελοντισµός, µέσα από τη διαχρονική πορεία του, βλέπουµε ότι έχει
συνδεθεί µε τα µεγάλα και κρίσιµα γεγονότα, τις δυσµενείς κυρίως ιστορικές συγκυρίες,
που έχει βιώσει η Ελλάδα και τα αρνητικά επακόλουθά τους για το γενικό πληθυσµό, πχ.:
• οι πόλεµοι και τα αποτελέσµατά τους
• η προσφυγιά
• η µετατόπιση πληθυσµών
Στις µέρες µας, όµως, έχουµε να αντιµετωπίσουµε άλλου είδους «πολέµους», όπως:
• µετατοπίσεις πληθυσµών, που -µέσω της Ελλάδας- στοχεύουν στη µετακίνησή
τους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή αλλού
• ποικίλες, πολυεπίπεδες και πολυπολιτισµικές αλλαγές, µέσα στο γενικότερο
κοινωνικό ιστό
Άρα, η δυσκολία που αντιµετωπίζουµε σήµερα, έχει να κάνει µε την ανάδειξη του
σύγχρονου παιδοκεντρικού «στίγµατος», τον τρόπο διαχείρισής του και τις σχετικές
•
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δράσεις που υλοποιούνται στη βάση της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του
Παιδιού.
Η ∆ιεθνής Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (∆Σ∆Π) αποτελεί ένα πολύτιµο
«εργαλείο δουλειάς» -όχι ένα ακόµα νοµικό κείµενο καταχωνιασµένο σε ένα συρτάρι, ή
ένα κάδρο κρεµασµένο στον τοίχο- που πρέπει να το έχουµε υπόψη µας στην καθηµερινή
µας ζωή και ενασχόληση µε τα παιδιά και τις οικογένειές τους.
Συνεπώς, ο σύγχρονος εθελοντισµός πρέπει να λαµβάνει υπόψη του:
• τις ανάγκες των παιδιών στα διάφορα στάδια της ηλικίας τους
• τους ειδικότερους πληθυσµούς παιδιών, που κάποια στιγµή της ζωής τους
περνάνε δυσοίωνες καταστάσεις
• τα παιδιά επιµέρους οµάδων του γενικού πληθυσµού, τα οποία τυπικά έχουν
πλήρη δικαιώµατα, έτσι όπως αυτά περιγράφονται στην ∆Σ∆Π, αναφορικά µε την
αναπηρία και τις ειδικές ανάγκες
• τα άτοµα εκείνα, που φροντίζουν όλα αυτά τα παιδιά, τους οποίους οφείλουµε να
στηρίξουµε και να ενδυναµώσουµε, έτσι ώστε η ∆Σ∆Π να υλοποιείται, µέσω
αυτών που συνηγορούν προς τα παιδιά, τους επαγγελµατίες και τους γονείς
Και µην ξεχνάµε ότι, οι γονείς -όποιοι και αν είναι- ακόµα και οι λεγόµενοι (κάποια
στιγµή της ζωής τους) «κακοί γονείς», είναι εκείνοι που χρειάζονται τη στήριξη και
ενδυνάµωσή µας, γιατί γνωρίζουν το ουσιαστικό συµφέρον των παιδιών τους, αλλά
αδυνατούν να το στηρίξουν σε φάσεις µεγάλης αδυναµίας άσκησης του γονικού τους
ρόλου.
Τι πρέπει, λοιπόν, να γνωρίζει ένας εθελοντής; Πώς µπορεί να προσλαµβάνει τη
σύγχρονη επιστηµονική γνώση;
Πολλές φορές, η καινούρια επιστηµονική γνώση αποτελεί ένα µυστικό «ασφαλισµένο»
στα χέρια των επιστηµόνων, το οποίο δεν µοιράζονται εύκολα µε τους εθελοντές.
Ο εθελοντισµός, όµως, είναι απαραίτητο να «επιστηµονικοποιηθεί», έτσι ώστε να
καταστεί αποτελεσµατικότερος, εντασσόµενος σε δοµές κοινωνικής πολιτικής-πρόνοιαςφροντίδας, καταλαµβάνοντας µια ουσιαστική λειτουργική θέση.
Ο εθελοντισµός δεν είναι το «πέρασµα» των κυριών, ή των φοιτητών από τον ένα στον
άλλο όροφο ενός νοσοκοµείου. Αποτελεί µια θεσµοθετηµένη ανάγκη, η οποία πρέπει να
εντάσσεται στο καταστατικό των µεγάλων δοµών που ασχολούνται µε τη φροντίδα και
προστασία παιδιών, έτσι ώστε να αποτελεί χρήσιµο «συνοδοιπόρο» όλων των επιµέρους
µορφών παροχής υπηρεσιών στους ανήλικους.
Αναδύονται, όµως, µια σειρά ερωτήµατα, π.χ. σε µια νοσηλευτική δοµή (ή άλλη δοµή
παροχής υπηρεσιών σε παιδιά), όπως ένα Νοσοκοµείο Παίδων («ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»):
• Τι πρέπει να γνωρίζει ο εθελοντής για το παιδί που φροντίζει στο νοσοκοµειακό
πλαίσιο;
• Πρέπει να γνωρίζει το ιστορικό του ανηλίκου;
• Πρέπει να γνωρίζει από τι ακριβώς πάσχει το παιδί;
• Μέχρι πού πρέπει να φθάνει αυτή η γνώση;
• Πώς χειρίζεται και αξιοποιεί τον -πολλές φορές- ανεπαρκή, ή ακόµα και
επικίνδυνο γονέα;
• Έχει πρόσβαση και επικοινωνία µε τον γονέα;
• Έχει µήπως αναλάβει να αναπληρώσει το γονέα για τις ώρες που βρίσκεται στο
νοσοκοµείο;
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Πρόσφατα ενηµερώθηκα για κάτι σχετικό, που µε προβληµάτισε: σε ένα από τα
νοσοκοµεία παίδων, οι εθελοντές έχουν δικαίωµα να ασχολούνται µε το ίδιο παιδί, µόνο
δυο συνεχόµενες ώρες ηµερησίως, και µετά -αν αυτό χρειάζεται περισσότερη φροντίδα
ή απασχόληση- θα έρθει άλλος εθελοντής για άλλες δυο ώρες. Αυτό -κατά τη γνώµη
µου- είναι παράλογο, λαµβανοµένων υπόψη των αναγκών του ανηλίκου για
συναισθηµατικό δεσµό και στήριξη, ιδίως σε πολύ νεαρή ηλικία. Η αιτιολογία µιας
τέτοιας πρακτικής στηρίζεται στο φόβο, µήπως το παιδί συνδεθεί στενά µε τον εκάστοτε
εθελοντή, και όταν αυτός φύγει, τότε οι συνέπειες θα είναι οδυνηρές για το ανήλικο
άτοµο…
Ερωτηµάτων συνέχεια:
• Πώς, λοιπόν, µπορεί να προωθηθεί το δικαίωµα κάθε παιδιού στη συµµετοχή, σε
σχέση µε το θεσµό του εθελοντισµού και την εθελοντική προσφορά; Μέχρι τώρα,
οι εθελοντές αντιµετώπιζαν τα ανήλικα άτοµα ως απλούς παραλήπτες των
προσφερόµενων υπηρεσιών.
• Πώς µπορεί, όµως, κάποιος να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα του παιδιού για
αυτό-φροντίδα µέσα από την εθελοντική προσφορά σε αυτό;
• Πώς διαφυλάσσεται ο εκάστοτε εθελοντής από την εξουθένωση (burn-out) της
προσφοράς στα παιδιά; Το φαινόµενο του «burn-out» δεν εµφανίζεται µόνο στους
επαγγελµατίες, αλλά και στους εθελοντές
• Τι χρειάζεται, λοιπόν, ο εθελοντής; ∆ιαρκή επιµόρφωση, και υποστηρικτική
εποπτεία, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να αλλάξει αντικείµενο προσφοράς,
χωρίς όµως να αποµακρυνθεί από τον ιδεολογικό του στόχο
• Με ποιες τεχνικές και µεθοδολογικό σχεδιασµό η συνεχής επιµόρφωση και η
υποστηριζόµενη εποπτεία του έργου των εθελοντών, µπορεί να προλαµβάνει τον
αυθαίρετο αυτοσχεδιασµό, τα τυχόν λάθη και ολισθήµατα, ακόµα και τις
αρνητικές συνέπειες µια -κατά άλλα- καλοπροαίρετης και ανιδιοτελούς
προσφοράς;
Θα σας εξιστορήσω ένα σχετικό παράδειγµα: ένα βρέφος 2 ½ µηνών, κακοποιηµένο
αρκετά σοβαρά από τη µητέρα του, ιδίως δε δυστροφικό, εισήχθη στο Νοσοκοµείο
Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», έχοντας εισπράξει -µέχρι εκείνη τη στιγµή της σύντοµης ζωής
του- µόνο πόνο από την φυσική επαφή/κακοποίηση. Οι δυο εθελοντές που άρχισαν να
εναλλάσσονται στη φροντίδα του, δεν µπορούσαν να κατανοήσουν, γιατί το βρέφος
έκλαιγε σπαρακτικά και ασταµάτητα µόλις το ακουµπούσαν. Εκείνοι από την πλευρά
τους, αισθάνονταν ανεπαρκείς στην προσφορά τους, µε αποτέλεσµα να το πιάνουν και να
το χαϊδεύουν ακόµα πιο πολύ. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να ταυτιστεί ο εκάστοτε
εθελοντής µε το ρόλο του γονέα, µε αποτέλεσµα -στο παράδειγµά µας- να µην
καταλαβαίνει ότι το βρέφος -µε κάθε απόπειρα επαφής- αναβίωνε τη σωµατική
κακοποίηση που είχε υποστεί, συνεπώς έπρεπε να το αφήσουν ήσυχο, και εναλλακτικά
να του τραγουδήσουν, ίσως, προσφέροντάς του έτσι άλλου είδους πρόσβαση σε
επικοινωνιακά ερεθίσµατα.
Τέτοια ζητήµατα, όµως, µπορούν να γίνουν κατανοητά µόνο µέσα από την πρόσκτηση
κατάλληλης γνώσης, επιµόρφωσης και καθηµερινής εποπτείας στην πράξη.
Φυσικά, αυτά τα αρκετά σύµπλοκα θέµατα, πρέπει να τα αντιµετωπίσουµε και µέσα από
µια διαδικασία «δικτύωσης», µια και αυτή η πρωτοβουλία συνάντησης του θεσµού του
Συνηγόρου του Παιδιού στο πλαίσιο του Συνηγόρου του Πολίτη αποτελεί µια µορφή
δικτύωσης φορέων, υπηρεσιών και οργανώσεων συναφούς αντικειµένου και
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ενδιαφέροντος. Πώς δηλ., µπορούµε να δώσουµε όλοι µας τα χέρια, µοιραζόµενοι την
εµπειρία και την τεχνογνωσία µας, έτσι ώστε να αναπτυχθεί µια άλλου είδους
µεθοδολογική προσέγγιση στην άσκηση του εθελοντισµού.
Ένα ακόµα σηµαντικό θέµα προς περαιτέρω συζήτηση, που αφορά πλέον τη σύγχρονη
αντίληψη για την εθελοντική προσφορά, είναι µε ποιο τρόπο προωθείται ο θεσµός τον
21ο αιώνα:
• Πώς δηλ., εντοπίζουµε περισσότερους και καταλληλότερους εθελοντές;
• Πώς βρίσκουµε κατάλληλη υποστήριξη για την υλοποίηση του εθελοντισµού;
• Πώς κινητοποιούµε και ενσωµατώνουµε στην προσπάθειά µας αυτή, νέου είδους
τεχνολογίες, που βασίζονται µεν στον «κακώς» νοούµενο (για τις κοινωνικές
επιστήµες) όρο, το «marketing»
• Εάν προσδώσουµε στον όρο marketing, τη σύγχρονη επιστηµονική του εφαρµογή
ως «social marketing”, ανοίγονται νέοι δρόµοι προσεγγίσεων του θέµατος,
αναφορικά µε το πώς αναδεικνύεται το «προϊόν» της εθελοντικής προσφοράς,
έτσι ώστε να το καταστήσουµε γνωστό και ελκυστικό στο γενικό πληθυσµό, µε
τρόπο αξιόπιστο, και ποιοτικά χαρακτηριστικά υψηλών προδιαγραφών, ίσως
παίρνοντας ακόµα και ένα ISO, τότε µπορούµε να προσελκύσουµε το
ενδιαφέρον, τόσο των πολιτών που έχουµε ήδη µέσα στο εθελοντικό κίνηµα, όσο
και εκείνων µε διαφορετικά κίνητρα και ερεθίσµατα, αξιοποιώντας στο µέγιστο
δυνατό το ανθρώπινο δυναµικό
Η Μαρία Τσάγκαρη θα σας µιλήσει εκτενέστερα για το πώς έχουµε οραµατιστεί την
µεθοδολογία δουλειάς για τη δράση αυτή.
Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους µας, να δώσουµε τα χέρια µε καλοπιστία και όρεξη για
δουλειά! Ευχαριστώ.
Γεώργιος Μόσχος-Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη»:
Ευχαριστούµε πολύ την κυρία Αγάθωνος.
Σε αυτή την πρώτη ενότητα της σηµερινής µας συνάντησης, και προτού σας δώσουµε το
«στίγµα» του πώς ακριβώς σχεδιάζουµε να δουλέψουµε, θα κάνουµε µια σύντοµη
παρουσίαση του ποιοι βρισκόµαστε εδώ.
Να σας ενηµερώσω, συνοπτικά, ότι -κατά την προετοιµασία µας- στείλαµε µια αρχική
πρόσκληση ενδιαφέροντος (κατεξοχήν µε ηλεκτρονικά µηνύµατα), σε περίπου 140
φορείς, υπηρεσίες και οργανώσεις (Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου-ΝΠ∆∆, Νοµικά
Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου-ΝΠΙ∆ και µη-Κυβερνητικές Οργανώσεις/ΜΚΟ), µόνο από
την περιφέρεια Αττικής (δεν απευθυνθήκαµε στη φάση αυτή σε όλη την Ελλάδα, για
οικονοµία χρόνου και ευκολότερο συντονισµό επικοινωνιών και συναντήσεων). Επίσης,
απευθύναµε την πρόσκλησή µας σε συγκεκριµένους φορείς µε τεχνογνωσία και εµπειρία
σε θέµατα προστασίας, προάσπισης και προαγωγής των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού(∆Π).
Απώτερος στόχος µας ήταν η συλλογή, όσο το δυνατό περισσότερων χρήσιµων
πληροφοριών για το θέµα.
Επειδή ο χρόνος µας είναι περιορισµένος και οι συµµετέχοντες στη συνάντησή µας
αρκετοί, θα παρακαλούσα ένας εκπρόσωπος από κάθε φορέα ή οργάνωση:
• να κατονοµάσει την επωνυµία του πλαισίου απασχόλησής του
• το όνοµα του ιδίου
• αν κάνει ή όχι εθελοντισµό προς τα παιδιά
• βασικά στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό των απασχολούµενων εθελοντών του
• εάν υφίσταται εκπαιδευτικό πακέτο ή όχι για τους εθελοντές, και φυσικά
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εάν θα σας ενδιέφερε να ασχοληθείτε µε το θεσµό, όπως και
εάν αναζητείτε κατάλληλα «εργαλεία» εκπαίδευσης, αξιολόγησης, εποπτείας
κ.λπ., για τη «στρατολόγηση» και υποστήριξη των εθελοντών.
Να σας πω, επίσης (όπως µε ενηµέρωσε νωρίτερα η κυρία Τσάγκαρη), ότι έχουν
ανταποκριθεί 47 φορείς, στο αρχικό µας κάλεσµα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και ήδη
βρίσκονται σήµερα εδώ περίπου 35.
Για να µπορέσουµε, λοιπόν, να συντονίσουµε αυτό το υλικό, θα χρειαστεί να
καταβάλλουµε κόπο και προσπάθεια, γι’αυτό και σήµερα παρακαλώ να είµαστε όλοι µας
σύντοµοι. Η εστίαση έγκειται στο να ακουστούµε όλοι, κυρίως σε σχέση µε το είδος του
εθελοντισµού που υλοποιούµε ως φορέας ή υπηρεσία.
Ας ξεκινήσουµε, λοιπόν, παρακαλώ.
Γιώργος Τσουβέλας-Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Πρόληψης της Σεξουαλικής
Κακοποίησης «ΟΜΠΡΕΛΑ»:
Καληµέρα! Είµαι ο Γιώργος Τσουβέλας, ψυχολόγος και εκπροσωπώ την Ελληνική
Εταιρεία Μελέτης και Πρόληψης της Σεξουαλικής Κακοποίησης «ΟΜΠΡΕΛΑ».
Στους περισσότερους είναι γνωστή η λειτουργία της ΟΜΠΡΕΛΑ, απλά θα σας
επισηµάνω 2-3 βασικά στοιχεία:
• πραγµατοποιούµε επιστηµονική διάγνωση θεµάτων που αφορούν στην
σεξουαλική κακοποίηση
• πραγµατοποιούµε ενηµερώσεις ατόµων που ασχολούνται µε:
o θέµατα πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης
o συµβουλευτική υποστήριξη και
o προληπτική-θεραπευτική παρέµβαση σε άτοµα θύτες ή θύµατα, που
ενέχονται στο φαινόµενο της σεξουαλικής κακοποίησης
• κατά τον παρόντα χρόνο υλοποιούνται παράλληλα 2 δράσεις:
o η µια είναι µια εκστρατεία (STOP sex trafficking) κατά της σεξουαλικής
διακίνησης και της εµπορίας παιδιών, του λεγόµενου «sex trafficking», σε
συνεργασία µε τον οργανισµό ECPAT (ΜΚΟ που κινείται στις παρυφές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), ενώ
o η άλλη δράση είναι το πρόγραµµα in action, για τις καλές πρακτικές
ασφαλούς πλοήγησης στο ∆ιαδίκτυο, και γενικότερα της χρήσης του.
• Σχετικά µε τον εθελοντισµό, η ΟΜΠΡΕΛΑ δεν έχει σχετικό πρόγραµµα κατά
τον παρόντα χρόνο
Και µε αυτό, θα περάσουµε στην επόµενη συνάδελφο.
Λαµπρινή Καλλιακµάνη-Αναρρωτήριο Πεντέλης/Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας
Παιδιών:
Χαίρετε από το Αναρρωτήριο Πεντέλης, που είναι Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου
της 1ης ∆ΥΠΕ και Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας Παιδιών.
• Έχουµε πρόγραµµα φιλοξενίας, το οποίο αυτή τη στιγµή εξυπηρετεί 35 παιδιά,
ένα παραπάνω από τη δυναµικότητά µας.
• Εθελοντές συµµετέχουν χρόνια τώρα στα προγράµµατά µας, ενώ κατά την
παρούσα φάση, οι εθελοντές µας στηρίζουν τα προγράµµατα:
o δηµιουργικής απασχόλησης των παιδιών στο χώρο της µονάδας, καθώς και
o συνοδείας των παιδιών σε προγράµµατα εκτός των χώρων της µονάδας µας,
τα οποία µπορεί να είναι ακόµα και κατ’οίκον δραστηριοποίηση
•
•
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∆υστυχώς, το πρόβληµα που πρέπει να επισηµάνουµε είναι ότι, τα δυο άτοµα που
υποστηρίζουν και εποπτεύουν το έργο των εθελοντών, µια κοινωνική λειτουργός
(Κ.Λ.) και µια νηπιοβρεφοκόµος, δεν διαθέτουν ιδιαίτερη κατάρτιση (πλην της
τεχνογνωσίας και εµπειρίας στο χώρο µας)
• Παρουσιάζεται µια µεγάλη δυσκολία στην απαρίθµηση του συνόλου των
θεµάτων, που προκύπτουν από τα κίνητρα, τα βιώµατα και τα λοιπά στοιχεία που
αφορούν τους εθελοντές
Παρακαλούµε, λοιπόν, για τη βοήθειά σας.
Χριστίνα Χανδρινού-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ:
Καλή σας µέρα! Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λέγοµαι Χανδρινού και
εκπροσωπώ την Κοινωνική Στήριξη, µια µη-Κυβερνητική Οργάνωση(ΜΚΟ) που
ασχολείται µε τα παιδιά, ιδιαίτερα αυτά µε ειδικές ανάγκες, αλλά όχι µόνο. Έχουµε
περίπου 250 εθελοντές, όµως συµφωνώ απόλυτα µε αυτό που επισηµάνθηκε νωρίτερα,
ότι δηλ. χρειάζεται περισσότερη ενηµέρωση, γιατί η αγάπη από µόνη της δεν επαρκεί για
την εθελοντική προσφορά µας. Η Κοινωνική Στήριξη υλοποιεί τα εξής προγράµµατα:
• Πρόγραµµα ∆ικαίωµα στη Ζωή
• Πρόγραµµα ∆ιπλανή Πόρτα
• Εκπαίδευση Εθελοντών και ∆ιάδοση Εθελοντικών Αξιών
• Γεύµατα Αγάπης
• Πρόγραµµα Κοινωνικών Φροντιστηρίων
• ∆ηµιουργία Τράπεζας Τροφίµων και Ιµατισµού
Επίσης, στηρίζουµε τα παρακάτω ιδρύµατα, πλαίσια και δράσεις:
• Στέγη Λαγονησίου
• Ίδρυµα ΑΡΓΩ Καλυβίων
• Λύρειο Ορφανοτροφείο
• Ορφανοτροφείο ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
• Ίδρυµα Κωφαλάλων
• MKO PRAKSIS, στο Πρόγραµµα «Παιδιά του ∆ρόµου»
• Γηροκοµείο Κωνσταντινοπολιτών
• Φυλακές Ανηλίκων
• Άπορους συνανθρώπους µας µε τρόφιµα και ιµατισµό
• Παιδιά µε Ανίατο Νόσηµα της ΦΛΟΓΑΣ
• Γενικό Νοσοκοµείο Παίδων ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
• Ακριτική Σαµοθράκη µε τρόφιµα
Ευχαριστώ πολύ.
(παρέµβαση) Γεώργιος Μόσχος-Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη»:
Ευχαριστούµε και εµείς! Μερικές φορές δεν γνωρίζουµε ο ένας το έργο του άλλου, και
είναι χρήσιµο να κοινοποιούνται τέτοιες πληροφορίες.
Αγγελική Παπούλια-ΣΧΕ∆ΙΑ: Κέντρο Καλλιτεχνικής και Παιδαγωγικής
Επιµόρφωσης:
Καληµέρα! Είµαι η Αγγελική Παπούλια από τη ΣΧΕ∆ΙΑ-Κέντρο Καλλιτεχνικής και
Παιδαγωγικής Επιµόρφωσης, και όχι µόνο.
Η ΣΧΕ∆ΙΑ υλοποιεί προγράµµατα κοινωνικής παρέµβασης σε ευάλωτες οµάδες,
ξεκινώντας µε άτοµα µέσα από τις ίδιες τις οµάδες, προσκαλώντας ως εθελοντές
µητέρες, γονείς που επιθυµούν να συµµετάσχουν σε µια τέτοια κοινωνική δράση. Έτσι
•
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αξιοποιούµε το ρόλο τους, ως προς το σεβασµό της διαφορετικότητας, γιατί τα παιδιά
χρειάζονται το ερέθισµα της µητρικής τους γλώσσας, ώστε να καλλιεργηθεί µέσα τους
ένα αίσθηµα ασφάλειας. Εκπαιδεύουµε, όµως, και τους εκπαιδευτικούς που έρχονται σε
µας, για να συµµετάσχουν σε δράσεις µας.
Από µια τέτοια εθελοντική δράση, ξεκίνησε πριν 10 χρόνια στην περιοχή της Ελευσίνας
η προσπάθειά µας για την ένταξη κοινωνικής οµάδας µεταναστών, τουρκόφωνων αλλά
και αλλόφωνων γενικότερα παιδιών. Έχουµε καταφέρει σηµαντικά αποτελέσµατα µε την
παρέµβασή µας αυτή, διαθέτουµε δε τεχνογνωσία και συγκεκριµένη πρόταση για τη
θεµατική της σηµερινής µας συνάντησης.
Χαίροµαι πολύ και εγώ που βρίσκοµαι εδώ µαζί σας στη σηµερινή «δικτύωση», ως
συνέχεια -κατά κάποιο τρόπο για πολλούς από εµάς- της χθεσινοβραδινής εκδήλωσης,
δράσεις και οι δύο που καταδεικνύουν πόσο µεγάλη δύναµη έχουµε όλοι µαζί!
Ευχαριστώ πολύ.
Μεταξία Σταυριανάκη-Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού(ΙΥΠ)/∆ιεύθυνση Ψυχικής
Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας:
Καλή σας µέρα και από εµένα! Σταυριανάκη λέγοµαι και προέρχοµαι από το ΙΥΠ.
Το ΙΥΠ αποτελεί ερευνητικό κέντρο, που ασχολείται µε την ενδο-οικογενειακή βία µέσα
από την κλινική και επιδηµιολογική έρευνα, την παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών και
την εκπαίδευση.
Η συγκεκριµένη ∆/νση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, λόγω της φύσης της
δουλειάς και του εξειδικευµένου χαρακτήρα της, δεν απασχολεί εθελοντές, και δεν
ασχολείται καθόλου µε τον εθελοντισµό.
Ωστόσο, οφείλω να σας πληροφορήσω ότι το Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής,
που υλοποιεί χρόνια τώρα µε επιτυχία κοινωνικά προγράµµατα, διαθέτει οµάδες
εθελοντών. Απουσιάζει από τη σηµερινή συνάντηση, αλλά ίσως θα ήταν χρήσιµο να
συµµετάσχει σε µια επόµενη συνάντηση. Ευχαριστώ.
Κυριακή Ιωάννου-Σύλλογος για την Υποστηριζόµενη ∆ιαβίωση µε Νοητική
Υστέρηση «ΠΕΤΑΓΜΑ»:
Ονοµάζοµαι Ιωάννου. Ο σύλλογός µας το ΠΕΤΑΓΜΑ, είναι ένας γονεϊκός σύλλογος και
στόχος του είναι η υποστηριζόµενη διαβίωση, δηλ. η στήριξη των παιδιών µας µε
νοητική υστέρηση, ώστε να ζουν -κατά το δυνατό- αυτόνοµα στην κοινότητα, πάντοτε µε
την κατάλληλη βοήθεια.
Αυτή τη στιγµή λειτουργούµε 3 στέγες φιλοξενίας.
Απασχολούµε εθελοντές στα προγράµµατά µας, συν την οµάδα ∆ιοίκησης, που και αυτή
είναι εθελοντική.
Επιχειρούµε κάποιο βαθµό ελέγχου των νέων εθελοντών, πριν ενταχθούν στις στέγες
µας, χρειάζεται, όµως, βελτίωση, στον τοµέα αυτό.
Επίσης, χρειαζόµαστε περισσότερους εθελοντές.
Ενώ µας απασχολεί και ο θεσµός του εθελοντισµού στο πεδίο της οικονοµικής µας
ενίσχυσης, αφού δεν προβλέπεται καµία χρηµατική ή άλλη στήριξη από την πολιτεία για
το σύλλογό µας.
∆ιευκρίνηση: τα «παιδιά» µας είναι µεν ενήλικες, αλλά λόγω της νοητικής τους
υστέρησης, λειτουργούµε ως επιµελητές και συνήγοροί τους!
(οµιλήτρια) - Τοµέας Πρόληψης Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων ΚΕ.Θ.Ε.Α.:
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Καληµέρα! Εκπροσωπώ τον Τοµέα Πρόληψης του ΚΕΘΕΑ. Είµαστε εδώ σήµερα δυο
συνάδελφοι. Απασχολούµε εθελοντές στα προγράµµατά µας. Κατά τον παρόντα χρόνο,
υπάρχουν 50 εθελοντές στα τρέχοντα προγράµµατά µας, ηλικίας 19-60 ετών,
µοιρασµένοι σε 2 διαφορετικές δράσεις µας:
• Η µια δράση µας αφορά στην ενισχυτική/εξατοµικευµένη διδασκαλία σε παιδιά
από διάφορες οικογένειες (προνοµιούχες ή µη), σε δυο περιοχές του κέντρου της
Αθήνας.
• Ενώ η άλλη δράση µας αφορά εθελοντές, που ασχολούνται µε τη δηµιουργική
απασχόληση, τη µουσική, το graffiti κ.α. δραστηριότητες µε παιδιά.
• Οι εθελοντές µας εντάσσονται κατευθείαν σε ένα στάδιο προετοιµασίας,
προσαρµογής, και σταδιακής εκπαίδευσης
• Οι εθελοντές µας:
o έχουν τακτικές συναντήσεις µε ένα πρόσωπο αναφοράς και συντονισµού
o τακτές ατοµικές ή οµαδικές συναντήσεις
o ενώ ακολουθούν τον ίδιο Κώδικα ∆εοντολογίας, που διέπει το προσωπικό
του ΚΕΘΕΑ.
Ευχαριστώ.
Θανάσης Σπύρου-Σύλλογος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος(ΣΚΛΕ):
Καληµέρα! Σπύρου Θανάσης και Χρονοπούλου Ελένη από τον ΣΚΛΕ, τον αρχαιότερο
σύλλογο κοινωνικών επιστηµών στην Ελλάδα, που ιδρύθηκε το 1955.
Πρόγραµµα εθελοντισµού δεν διαθέτουµε.
Είµαστε ένα Επιστηµονικό και Συνδικαλιστικό Σωµατείο, αλλά και δέκτες των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι κοινωνικοί λειτουργοί (Κ.Λ.), και γενικότερα
αρκετοί κοινωνικοί επιστήµονες, που ασχολούνται µε τον εθελοντισµό, τόσο µε παιδιά,
όσο και σε γενικότερους φορείς.
Είµαστε εδώ σήµερα, για να ακούσουµε όσα διαµειφθούν στη σηµερινή συνάντηση,
αλλά και για να εκφράσουµε τις θέσεις και απόψεις µας, πάνω σε διάφορα ζητήµατα, που
αφορούν στον εθελοντισµό.
Ευχαριστούµε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Μαρία Καλδάνη-«άρσις» Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων:
Καληµέρα! Λέγοµαι Μαρία Καλδάνη, εκπροσωπώ την «άρσις» Κοινωνική Οργάνωση
Υποστήριξης Νέων, που παραδοσιακά δουλεύει µε νέους 15-25 ετών, ενώ την τελευταία
5ετία περίπου, δουλεύουµε και µε παιδιά 6-18 ετών.
Οι κύριοι τοµείς ανάπτυξής µας είναι τα εργαστήρια λειτουργούµε και οι παρακάτω
δράσεις που υλοποιούµε:
• εργαστήρια έκφρασης
• graffiti
• µουσικής και
• κρουστών
• ανάπτυξη δεξιοτήτων
• εκµάθηση ελληνικών
• δηµιουργική απασχόληση παιδιών στο δρόµο
• ενώ έχουµε και τα δηµιουργικά εργαστήρια µέσα στα καταστήµατα κράτησης.
∆ιαθέτουµε εθελοντές, αυτή τη χρονιά γύρω στους 30 ενεργούς εθελοντές στην Αθήνα.
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Η διαδικασία είναι η εξής: οι εθελοντές εκπαιδεύονται και, εν συνεχεία, υπάρχουν
µηνιαίες εποπτικές συναντήσεις µε ένα µέλος της «άρσις», έτσι ώστε να µπορούµε να
σχεδιάζουµε, να λειτουργούµε και να προχωράµε.
Οι εθελοντές µας είναι ενεργό κοµµάτι µέσα στην «άρσις», συν-σχεδιάζουµε, συνπροσαρµόζουµε και συν-διοργανώνουµε τις δράσεις µας, ανάλογα µε τις εκάστοτε
συνθήκες και συγκυρίες.
Οι εθελοντές µας είναι αυτοί που κάθε φορά ζητάµε να στηρίζουν τις δράσεις και τα
προγράµµατα της «άρσις». Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει δράση της «άρσις», όπου να µην
συµµετάσχουν και εθελοντές µας, µε τη λογική ότι, έτσι η κοινωνία των πολιτών έρχεται
µέσα στις δράσεις µας και δουλεύουµε όλοι µαζί, κατανοώντας και καταλαβαίνοντας τα
τεκταινόµενα, προσλαµβάνοντας νέες γνώσεις και εµπειρίες. Βασική υποχρέωση των
στελεχών µας, λοιπόν, είναι να εκπαιδεύουν τους εθελοντές, είτε σε συγκεκριµένο πεδίο
της οµάδας µε την οποία συνεργάζονται, είτε γενικότερα στο τι συµβαίνει, παρέχοντάς
τους την απαραίτητη ενηµέρωση.
Ελένη Σταµέλου - (Χριστιανική Ένωση Νεανίδων)ΧΕΝ Ελλάδος: Γυναικεία, µηΚυβερνητική, Εθελοντική Οργάνωση:
Καληµέρα και από εµένα! Είµαι η Ελένη η Σταµέλου, κοινωνική λειτουργός, και
εργάζοµαι επαγγελµατικά στην ΧΕΝ Ελλάδος, µια πολύ παλαιά γυναικεία οργάνωση,
αµιγώς εθελοντική, που σηµαίνει ότι η πολιτική της χαράσσεται από τις εθελόντριες, και
συνακόλουθα τα προγράµµατα και οι δράσεις της στηρίζονται από αυτές.
Να αναφέρω ενδεικτικά προσπάθειές µας για τα παιδιά σε τοπικό επίπεδο:
• στη Νέα Μοσυνούπολη Κοµοτηνής
• στην Παλαιά Πόλη του Ρεθύµνου
• και σε άλλες περιοχές, όπου προσπαθούµε να στήσουµε και να υποστηρίξουµε
προγράµµατα για παιδιά οικονοµικών µεταναστών ή επαναπατριζόµενων
Ελλήνων, σε ό,τι αφορά στην υποστήριξη και ενίσχυση της γλώσσας, καθώς και
στη δηµιουργική επεξεργασία πολλών από τα επιµέρους άρθρα της ∆ιεθνούς
Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, χρησιµοποιώντας ως κύρια πηγή
πληροφοριών µας τη UNICEF κ.α. συναφείς φορείς
Έχουµε κάνει µια πολύ σοβαρή και συστηµατική δουλειά σε αυτό τον τοµέα.
Οι επαγγελµατίες της ΧΕΝ είναι πάντοτε πολύ κοντά στις εθελόντριες, υποστηρίζοντας
το έργο τους, προσφέροντάς τους την απαραίτητη εξειδικευµένη τεχνογνωσία, ενώ οι
ίδιες οι εθελόντριες είναι άτοµα µε τη δική τους εµπειρία και αρκετές µε τεχνογνωσία σε
συγκεκριµένα πεδία, φτιάχνοντας έτσι ένα πολύ δηµιουργικό µείγµα εθελοντικής
προσφοράς.
Μαίρη Καρέλλα-∆ιαµαντοπούλου - Εταιρεία Κατά της Κακοποίησης του ΠαιδιούELIZA:
Λέγοµαι Καρέλλα-∆ιαµαντοπούλου, εκπροσωπώ την Εταιρεία Κατά της Κακοποίησης
του Παιδιού-ELIZA.
Υλοποιούµε 2 προγράµµατα για παιδιά έως 6 ετών:
• το ένα είναι ο Ξενώνας φιλοξενίας, που λειτουργεί στο Μαρούσι Αττικής, µαζί µε
τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, και µεριµνά για παιδιά προσχολικής ηλικίας,
που έχουν υποστεί κακοποίηση ή/και παραµέληση
• στη δοµή αυτή, δυστυχώς, δεν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε εθελοντές, γιατί η
όλη συνεργασία προϋποθέτει ένα πολύ υψηλό επιστηµονικό επίπεδο εξειδίκευσης
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έχουµε µόνο 2 εθελοντές, οι οποίοι όµως ταυτόχρονα κάνουν την πρακτική τους
άσκηση στη δοµή µας
• έχουµε σχεδιάσει, επίσης, ένα κοινοτικό πρόγραµµα, που ελπίζουµε να
λειτουργήσει σύντοµα, µε στόχο την προαγωγή της υγείας και ευεξίας παιδιών
και οικογενειών σε υποβαθµισµένη συνοικία της Αθήνας
Έχουµε οργανώσει Σεµινάρια, το πιο πρόσφατο δε ήταν µια εκπαίδευση για
µελλοντικούς εθελοντές (µαζί µε τον Όµιλο Εθελοντών-02.2011),.
Επίσης, έχουµε εκδώσει ένα βιβλίο-οδηγό για γονείς, της παιδιάτρου ∆ρ. Ελένης
Βαλάσση-Αδάµ µε τίτλο «Γονιός δεν γεννιέσαι, γίνεσαι!», ανάτυπα του οποίου έχουµε
φέρει εδώ για όποιον ενδιαφέρεται. Ευχαριστώ πολύ.
(παρέµβαση) Μαρία Τσάγκαρη-ειδική επιστήµονας στον Κύκλο ∆ικαιωµάτων του
Παιδιού του Συνηγόρου του Πολίτη:
Η συνάδελφος και συνεργάτιδά σας κυρία Μαρκάκη, µε ενηµέρωσε ότι -λόγω έλλειψης
επαρκών ανατύπων του βιβλίου- θα µου το αποστείλει ηλεκτρονικά, ώστε να το
προωθήσω σε όσους από εσάς ενδιαφέρεστε.
∆άφνη Οικονόµου-Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών(ΕΠΣ):
Καληµέρα! ∆άφνη Οικονόµου από την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών (Πρότυπο
Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ).
Η ΕΠΣ πιστεύει απόλυτα στο θεσµό του εθελοντισµού, και έχουµε υποστηριχθεί
επιτυχώς και ποικιλοτρόπως από την εθελοντική προσφορά, σε πολλούς τοµείς
δραστηριότητάς µας:
• Γίνονται συχνά εκπαιδευτικά σεµινάρια για τους εθελοντές και το προσωπικό,
προκειµένου:
o να εξοµαλύνεται η µεταξύ τους συνεργασία
o να διευκρινίζονται οι ρόλοι και τα όρια, και
o να αξιοποιείται κατάλληλα το δυναµικό των εθελοντών
• Οι εθελοντές εµπλέκονται
o στα προγράµµατα Βιβλιοθήκης και, κυρίως
o στα ψυχαγωγικά καλλιτεχνικά προγράµµατα.
o εµπλέκονται, επίσης, στη Λέσχη Ενηλίκων και Εφήβων και,
o παίζουν καίριο ρόλο στη διοίκηση του Σωµατείου µας.
Πολλοί άνθρωποι έχουν κάνει τα πρώτα τους βήµατα στον εργασιακό χώρο, µέσω
εθελοντικής προσφοράς και εργασίας.
Όταν υπάρχει το ενδιαφέρον και η συνέπεια, τέτοιου είδους προσφορά αποβαίνει
σηµαντική για όλους.
Επίσης, σας ευχαριστούµε µε τη σειρά µας, για τη σηµερινή πρωτοβουλία σας, µέσω της
οποίας δίδεται η δυνατότητα να «ακουστεί» η εµπειρία και οι γνώσεις των εθελοντών.
Ευχαριστώ πολύ.
Ευγενία Κατούφα (κοινωνική λειτουργός/δηµοσιογράφος), εκπροπωπεί δυο φορείς:
Α. Κέντρο Μελετών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Πολύτεκνης
Μητέρας ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΡΓΟΝ, και Β. Ελληνική Ένωση ∆ιεθνών Θερινών Παιδικών
Κατασκηνώσεων/Children’s International Summer Villages (CISV International Building Global Friendship/CISV Greece):
Η οργάνωση ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΡΓΟΝ, ή αλλιώς Κέντρο Μελετών Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Πολύτεκνης Μητέρας, έχει ως κύριο σκοπό την ενίσχυση και
•
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υποστήριξη πολύτεκνων µητέρων. ∆εν µπορεί, όµως, παρά να έχει ενδιαφέρον και για τα
παιδιά.
• Η έδρα της οργάνωσης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη (οδός Αµύντα 11), όπου
λειτουργεί ένα Παιδότοπος ασφαλούς φύλαξης και απασχόλησης, για όσα νήπια
δεν πηγαίνουν ακόµη σε Παιδικό Σταθµό, και ενώ οι µητέρες τους κατεβαίνουν
περιστασιακά στην πόλη για να διεκπεραιώσουν οικογενειακές ή ατοµικές
υποχρεώσεις. Στον παιδότοπο λειτουργεί τις απογευµατινές ώρες ένα πρόγραµµα
δηµιουργικής απασχόλησης των παιδιών και βοήθειας στα µαθήµατά τους, ενώ
ειδικοί παιδαγωγοί κάνουν διαγνώσεις για ενδεχόµενες µαθησιακές δυσκολίες.
Την ίδια ώρα σε ένα διπλανό χώρο οι µητέρες τους δέχονται ατοµική
συµβουλευτική και επαγγελµατικό προσανατολισµό ώστε να µπουν στην αγορά
εργασίας.
• Λειτουργούµε εδώ και χρόνια οικογενειακές κατασκηνώσεις σε συνεργασία µε
το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στις οποίες µπορούν να
κάνουν δεκαήµερες εκδροµές γονείς και παιδιά µε πολύ χαµηλό κόστος. -βεβαίως
αυτό το πρόγραµµα έχει πολύ περιοριστεί, γιατί υλοποιείται και, εξαρτάται από
την εκάστοτε χρηµατοδότηση, που θα εγκριθεί και θα δοθεί στις τοπικές
κατασκηνώσεις.
• Λειτουργούµε και ένα άλλο Πρόγραµµα Βοήθειας και Παιδαγωγικής Στήριξης
στα Σπίτια (πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη και δηµιουργική απασχόληση νηπίων)
µε τη βοήθεια φοιτητών κυρίως Πανεπιστηµίων της Μακεδονίας Οι
φοιτητές/τριες πριν αναλάβουν την αποστολή τους, περνάνε από ένα ειδικό
σεµινάριο, σε συνεργασία µε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο.
• Τέλος, έχουµε εκδόσει το βιβλιαράκι «Μαθαίνω να προστατεύω τον εαυτό µου»
µε οδηγίες προς τα παιδιά για αποφυγή ατυχηµάτων ή κινδύνων από βίαιες
συµπεριφορές, κακή διατροφή, διαδίκτυο, τηλεόραση, κινητά, κ.λπ.
Για όσους ενδιαφέρονται, µπορούν να πάρουν πληροφορίες από την ιστοσελίδα στα
αγγλικά www.miterasergon.gr .
Eλληνική Ένωση ∆ιεθνών Θερινών Παιδικών Κατασκηνώσεων -Children's International
Summer Villages (CISV International - Building Global Friendship/CISV Greece:
• Πρόκειται για ένα πρόγραµµα που ξεκίνησε από την UNESCO, µετά τον Β'
Παγκόσµιο Πόλεµο, σαν απάντηση στο ερώτηµα «τι πρέπει να γίνει, ώστε να µην
πολεµάνε οι άνθρωποι µεταξύ τους;» .Την ιδέα αυτή είχε η παιδοψυχολόγος Doris
Allen, µε στόχο να έρθουν πιο κοντά παιδιά από διάφορες χώρες, προκειµένου να
ανταλλάξουν µεταξύ τους εµπειρίες πολιτισµού, γνωριµίας και φιλίας,
αναπτύσσοντας αισθήµατα φιλίας και ειρηνική διάθεση, µε αποτέλεσµα και την
άµβλυνση των όποιων ρατσιστικών ή άλλων ακραίων τάσεων, κ.λπ.
• Το CISV έχει παραρτήµατα σε 75 χώρες παγκοσµίως, ένα εκ των οποίων
βρίσκεται και στην Ελλάδα, µε διεθνή στόχο την οργάνωση κατασκηνώσεων µε
παιδιά από διάφορες χώρες του κόσµο και την υλοποίηση προγραµµάτων
ανταλλαγής φιλοξενίας, θεµατικών συναντήσεων και προσφοράς εθελοντικής
εργασίας.
• Τα παιδιά που συµµετέχουν, είτε σε δράσεις στην Ελλάδα είτε πηγαίνοντας στο
εξωτερικό, συνοδεύονται πάντα από κάποιο ενήλικα. Οι εθελοντές µας αυτοί
εκπαιδεύονται από παλαιοτέρα στελέχη της οργάνωσής µας, που έχουν
παρακολουθήσει διεθνή συναφή σεµινάρια
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Έτσι, είστε όλοι σας «εν δυνάµει» µελλοντικοί αρχηγοί τέτοιων αποστολών.
Για όσους ενδιαφέρονται περαιτέρω, υπάρχουν σχετικά ενηµερωτικά φυλλάδια σε αυτή
εδώ την αίθουσα, στο χώρο εγγραφής. ∆είτε το φυλλάδιο, και ακολούθως επισκεφθείτε
και τη διεθνή µας ιστοσελίδα www.gr.cisv.org
Βασιλική Καλοµοίρη - Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης-ΕΚΚΑ:
Καληµέρα! Λέγοµαι Καλοµοίρη Βασιλική, είµαι παιδαγωγός και βρίσκοµαι εδώ σήµερα
εκπροσωπώντας το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης-ΕΚΚΑ.
Το ΕΚΚΑ είναι ένας κρατικός φορέας, που λειτουργεί από το 2001 και οι δοµέςυπηρεσίες του απευθύνονται σε παιδιά 0-18 ετών.
Το ΕΚΚΑ από το 2005 κ.ε., έχει διαµορφώσει ένα πλαίσιο λειτουργίας για τους
εθελοντές, στο οποίο περιλαµβάνονται επιµέρους στάδια, όπως:
• υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας
• εποπτεία και
• εκπαίδευση εθελοντών
∆υστυχώς, έχουµε ένα πολύ µικρό αριθµό εθελοντών, που απασχολείται στις δοµές του
ΕΚΚΑ, περίπου 7 άτοµα:
• τα 2 από αυτά απασχολούνται στην τηλεφωνική γραµµή µας (#197) και
• τα υπόλοιπα απασχολούνται στα «καταφύγια» που λειτουργούµε για τις
κακοποιηµένες µητέρες µε τα παιδιά τους, τα οποία επίσης φιλοξενούµε
• οι εθελοντές µας εκεί, ασχολούνται µε:
o τη δηµιουργική απασχόληση των παιδιών
o την ενισχυτική διδασκαλία παιδιών σχολικής ηλικίας
o την ψυχαγωγία τους, µέσω συνοδείας σε πολιτιστικά δρώµενα και
περιηγήσεις
• επίσης απασχολούµε και εθελοντές που εργάζονται σε προγράµµατα για την
παιδική προστασία
Ευχαριστώ.
Όλγα Αντωνίου-Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός(ΕΕΣ)/Τοµέας Κοινωνικής Πρόνοιας/
Υπηρεσία Εθελοντών:
Καληµέρα! Λέγοµαι Όλγα Αντωνίου, έρχοµαι από τον ΕΕΣ, τον Τοµέα Κοινωνικής
Πρόνοιας, και πιο συγκεκριµένα από την Υπηρεσία Εθελοντών.
Ο ΕΕΣ και, πιο συγκεκριµένα ο τοµέας µας, από το 1967 κ.ε., έχει δώσει πολύ µεγάλη
έµφαση στην εκπαίδευση των εθελοντών.
Εκπαιδεύουµε τους εθελοντές, που εµπιστεύονται τον οργανισµό µας, για περίπου 2 ½ 3 µήνες.
Τελευταία αναπροσαρµόσαµε το πρόγραµµα εκπαίδευσης, τόσο της βασικής, όσο και σε
κάποιους τοµείς εξειδίκευσης, όπως π.χ. ο Τοµέας Οικογένειας και Παιδιού.
Τέτοιες συναντήσεις, λοιπόν, όπως η σηµερινή, αποτελούν και για µας ευκαιρίες
ανανέωσης των προγραµµάτων µας, µέσω της ανταλλαγής πληροφοριών.
Εµείς ως οργανισµός, ούτως ή άλλως, ανανεώνουµε ετησίως το πρόγραµµα εκπαίδευσής
µας, και η σηµερινή εκδήλωση αποτελεί µια ακόµη πολύ καλή αφορµή, για να
συµπεριλάβουµε πλέον και την οπτική της ∆ιεθνούς Σύµβσης για τα ∆ικαιώµατα του
Παιδιού στον επόµενο εκπαιδευτικό µας κύκλο.
Όταν ολοκληρώνεται η φάση της εκπαίδευσης των εθελοντών µας, ακολουθεί η περίοδος
της πρακτικής άσκησής τους. Οι τοµείς στους οποίους θα απασχοληθούν αφορούν:
• την τρίτη ηλικία
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• τα άτοµα αναπηρίες
• µετανάστες-πρόσφυγες
• ευάλωτες γενικά οµάδες
• κοινωνικά αποκλεισµένες οµάδες
• µέσα και ανεξάρτητα από όλες τις παραπάνω οµάδες, τα ίδια τα παιδιά
Παιδιά σε ιδρύµατα, τα οποία έχουν ζητήσει τη συνδροµή των εθελοντών µας, όπως και
µια µεγάλη γκάµα συλλόγων, µε τους οποίους και έχουµε µια πολύ καλή συνεργασία
ετών:
• Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης Παίδων(ΚΑΑΠ) Βούλας
• Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων
• Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων
(ΕΛ.Ε.Π.Α.Π.)
• Ηλιοτρόπιο
• ΕΣΤΙΑ Ειδικής Επαγγελµατικής Αγωγής(ΕΣ.Ε.ΕΠ.Α.)
Βέβαια, αφού ξεκινήσουν οι εθελοντές την πρακτική τους, παράλληλα άρχεται και το
πρόγραµµα εποπτείας και συντονισµού, στήριξης για την αποφυγή του εθελοντικού burnout/εργασιακής εξουθένωσης. Οι διαδικασίες αυτές είναι ύψιστης σηµασίας για τον
οργανισµό µας, γι’αυτό και η Υπηρεσία Εθελοντών µας έχει οργανωθεί έτσι, ώστε να
περιλαµβάνει:
• Υπηρεσία εκπαίδευσης
• Τµήµα εποπτείας και κινητοποίησης εθελοντικού δυναµικού, όπου κοινωνικοί
λειτουργοί αναλαµβάνουν την ευθύνη διαχείρισης και υποστήριξης των
εθελοντικών οµάδων
Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται µε συµβουλευτική καθοδήγηση και υποστήριξη των
εθελοντών, ενηµέρωση και µεταλαµπάδευση γνώσεων και know-how/τεχνογνωσίας σε
σχέση µε την παροχή εθελοντικής προσφοράς.
Ο ΕΕΣ ως φορέας γενικά, έχει πάρα πολλούς εθελοντές, γιατί πλην του Τοµέα
Κοινωνικής Πρόνοιας, υπάρχουν και ο Τοµέας Νοσηλευτικής και το Πρόγραµµα
Σαµαρειτών.
Ο τοµέας ΕΕΣ διαθέτει περίπου 4500 εθελοντές σε όλη την Ελλάδα, αλλά αν θέλουµε να
εστιασθούµε σε εκείνους που απασχολούνται σε εβδοµαδιαία βάση, µόνο στην Αθήνα
είναι περί τους 700 εθελοντές, πλην της περιοχής Πειραιά.
Έχουµε δηλ. 35 εθελοντικές οµάδες που εργάζονται -όχι όλες αµιγώς µε παιδιά- σε δοµές
που αφορούν και στα παιδιά.
Επίσης, αναφορικά µε την τεχνογνωσία του οργανισµού µας, ο ΕΕΣ συµµετέχει σε πάρα
πολλά ∆ίκτυα στο εξωτερικό, από όπου και προσλαµβάνει (ανταλλάσσει) πληροφορίες,
γνώση και εµπειρία, µε αποτέλεσµα τη διαµόρφωση ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης του
Εθελοντικού ∆υναµικού (Volunteer Management), που καλό θα ήταν να το µοιραστούµε
µε όλους για τη διάχυση της γνώσης.
Αγγελική Μεννή, Κέντρο Παιδιού και Εφήβου-Κέντρο Ηµέρας Εφήβων µε Αυτισµό
«στην Αυλή του Κόσµου»-Κέντρο Ηµέρας Αυτιστικών ∆υτικής Αττικής:
Καληµέρα σας! Ονοµάζοµαι Μεννή Αγγελική, και εκπροσωπώ µια µη-Κυβερνητική
Οργάνωση(ΜΚΟ), το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, που έχει την έδρα του στη Χίο,
λειτουργεί από το 1996, και παρέχει υπηρεσίες σε παιδιά και εφήβους.
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Όµως, στη σηµερινή συνάντηση ήρθα, γιατί µια από τις δοµές που έχει το κέντρο µας,
είναι το Κέντρο Ηµέρας Εφήβων µε Αυτισµό «στην Αυλή του Κόσµου», στη ∆υτική
Αττική, στην περιοχή Περιστερίου, που λειτουργεί από το 2008.
Υποστηρίζουµε πολύ το πεδίο της εθελοντικής προσφοράς. Σε προσωπικό επίπεδο, µου
έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, πόσοι πολλοί εθελοντές µας έχουν ζητήσει να έρθουν και
να προσφέρουν στο κέντρο, τα τελευταία 3 χρόνια.
Επειδή, όµως, το κέντρο µας αποτελεί ένα πολύ εξειδικευµένο πλαίσιο παροχής
υπηρεσιών, η επιλογή και η χρήση των εθελοντών γίνετε πολύ προσεκτικά και µετά από
µεγάλη εκπαίδευση, γιατί ο αυτισµός θέλει πολύ προσεκτικούς και ιδιαίτερους
χειρισµούς.
Για τους λόγους αυτούς, έχουµε καταρτίσει ένα Πρωτόκολλο Εθελοντών (µάλιστα, έχω
προσκοµίσει εδώ σήµερα ένα φάκελο µε σχετικό ενηµερωτικό υλικό), το οποίο
περιγράφει και τι παραλαµβάνει ο κάθε νέος εθελοντής µας.
Αναφορικά µε το εν λόγω πρωτόκολλο:
• Οι εθελοντές δεσµεύονται ότι θα παραµείνουν στο κέντρο, τουλάχιστον ένα
τετράµηνο
• Εκπαίδευση, εποπτεία εθελοντών:
o στάδιο της ενηµέρωσης
o στάδιο της παρατήρησής τους σε σχέση µε το ηµερήσιο πρόγραµµα
o καθοδήγηση καθενός από θεραπευτή του κέντρου
o ένταξη εθελοντών σε επιµέρους δράσεις του ηµερήσιου προγράµµατος
Ευχαριστώ.
Στέλιος Μοίρας - Κέντρο Ηµέρας Εφήβων «ΩΡΙΩΝΑΣ» της Εταιρείας
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου(ΕΨΥΠΕ):
Καληµέρα σας! Ονοµάζοµαι Μοίρας Στέλιος, είµαι κοινωνικός λειτουργός (Κ.Λ.) στο
Κέντρο Ηµέρας Εφήβων «ΩΡΙΩΝΑΣ» της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιού
και Εφήβου-ΕΨΥΠΕ.
Από το 2004 που λειτουργεί το Κέντρο Ηµέρας, είµαστε ένας χώρος που δεχόµαστε
εθελοντές, για τους οποίους ακολουθείται µια συγκεκριµένη διαδικασία επιλογής.
Επειδή είµαστε κατεξοχήν κλινικό πλαίσιο, συνήθως δεχόµαστε εθελοντές που διαθέτουν
κάποια ειδικότητα εφάµιλλη του έργου που υλοποιούµε.
Η επιλογή των εθελοντών γίνεται από τον υπεύθυνο του Κέντρου Ηµέρας και από
στέλεχος του προσωπικού, της ειδικότητας και του πεδίου που ενδιαφέρει τον υποψήφιο
εθελοντή:
• κρίνεται, λοιπόν, η χρονική διαθεσιµότητα του υποψήφιου εθελοντή, γιατί:
o θα ενταχθεί και ο ίδιος στην κλινική µας οµάδα και
o θα παρίσταται στις κλινικές οµάδες και συζητήσεις µας
• ενώ υφίσταται, επίσης, εποπτεία και συµµετοχή του σε θεραπευτικές οµάδες µας
• όπως και συµµετοχή του σε συνέδρια, µε παρουσίαση εργασιών ή ερευνών.
• Από εκεί και πέρα αξιολογείται, και συνεκτιµάται η προθυµία για προσφορά
υπηρεσιών από µέρους του υποψήφιου εθελοντή
Τα αιτήµατα εθελοντικής προσφοράς που υποδεχόµαστε προέρχονται:
• είτε από τους ίδιους του υποψηφίους εθελοντές (γιατί, κακά τα ψέµατα,
επιστήµονες/επαγγελµατίες που δεν έχουν εργασία στο πεδίο εξειδίκευσής τους
για µεγάλο χρονικό διάστηµα, συχνότατα στρέφονται σε κάποιας µορφής
εθελοντική εργασία, συναφή µε το αντικείµενο τους)
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είτε από ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα (π.χ., Τεχνολογικά
Επαγγελµατικά Ιδρύµατα-ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας, κ.λπ.).
Αυτά από εµένα. Ευχαριστώ πολύ.
Αγνή Παπαχριστοδούλου-Όµιλος Εθελοντών:
Καληµέρα σας! Ονοµάζοµαι Αγνή Παπαχριστοδούλου, και είµαι µέλος του Οµίλου
Εθελοντών.
Ο Όµιλος Εθελοντών από το έτος 1953 κ.ε., εκπαιδεύει εθελοντές στον τοµέα της
κοινωνικής πρόνοιας, και τους διοχετεύει -για να προσφέρουν τις πολύτιµες υπηρεσίες
τους- σε διάφορα ιδρύµατα, συλλόγους και σωµατεία.
Στο πλαίσια αυτά, λειτουργούµε το Πρότυπο (Κέντρο Απασχόλησης Ηληκιωµένων)
ΚΑΠΗ Νέου Κόσµου και τη Γωνιά του Παιδιού στην Αττική, των οποίων τα επιµέρους
προγράµµατα υλοποιούνται κατεξοχήν µε εθελοντές, χωρίς να εξαιρείται η σηµαντική
βοήθεια των επαγγελµατιών-στελεχών τους, και πιο συγκεκριµένα της κοινωνικής
λειτουργού που βρίσκεται εδώ σήµερα µαζί µου, της κυρίας Εύας Ρουχωτά, η οποία
συνδράµει το έργο αυτό, ενηµερώνοντας και εκπαιδεύοντας τους εθελοντές µας, σε
σχέση πάντα µε τις ελλείψεις που πιθανόν να υφίστανται.
Φέτος, όπως σας ενηµέρωσε και η κυρία Καρέλλα-∆ιαµαντοπούλου νωρίτερα,
οργανώσαµε µε το σωµατείο µια Ηµερίδα για την Εκπαίδευση Εθελοντών.
Σας ευχαριστώ.
Ελένη Σωτηροπούλου-Ξενώνας Παιδιών «Μελία» της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής
Υγείας Παιδιού και Εφήβου(ΕΨΥΠΕ):
Καληµέρα! Λέγοµαι Ελένη Σωτηροπούλου, και είµαι κοινωνική λειτουργός (Κ.Λ.) στον
Ξενώνα Παιδιών «Μελία» της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιού και ΕφήβουΕΨΥΠΕ.
Πρόκειται για ένα ξενώνα που φιλοξενεί παιδιά, των οποίων οι οικογένειες έχουν κάποιο
ψυχιατρικό πρόβληµα:
• Η διάρκεια παραµονής τους κυµαίνεται από λίγους µήνες έως και 1 ½ έτος.
• Χρησιµοποιούµε εθελοντές, κυρίως όµως εθελοντές-επαγγελµατίες ψυχικής
υγείας, οι οποίοι συνήθως έρχονται και ζητούν να συµµετάσχουν στα
προγράµµατά µας, για να αποκτήσουν κλινική εµπειρία.
• Υφίσταται, φυσικά, µια διαδικασία εκτίµησης-αξιολόγησης των εθελοντών, που
περιλαµβάνει τουλάχιστον τρία ραντεβού-συναντήσεις γνωριµίας
• Επίσης, υφίσταται ένα διάστηµα δοκιµασίας που διαρκεί 3 εβδοµάδες και για τα
στελέχη και για τους εθελοντές
• Ενώ διεξάγονται εβδοµαδιαίες συστηµατικές εποπτείες
• Επιπλέον, χρησιµοποιούµε εθελοντές και από άλλα επαγγέλµατα, όπως
δασκάλους, και καθηγητές, οι οποίοι έχουν εποπτεία σε εβδοµαδιαία βάση.
• Απασχολούµε εθελοντικά κα άτοµα από άλλα επαγγέλµατα, που συνδράµουν στη
φροντίδα του σπιτιού, αλλά και αυτά έχουν την απαιτούµενη εποπτεία.
Ευχαριστώ.
Μαριτίνα Κονταράτου-Κοινωνικές Συνεταιριστικές ∆ραστηριότητες Ευπαθών
Οµάδων (Κ.Σ.∆.Ε.Ο)-«Ε∆ΡΑ»:
Καληµέρα! Ονοµάζοµαι Μαριτίνα Κονταράτου, δίπλα µου βρίσκεται η κυρία Έλενα
Βάγγερ, και εκπροσωπούµε το φορέα Ε∆ΡΑ.
Είναι ένας κοινωνικός φορέας ψυχικής υγείας, που ιδρύθηκε το 2001, απασχολούµε -σε
κάποιες από τις δοµές µας- εθελοντές από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα EVS(European
•
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Voluntary Service/ Πρόγραµµα Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία), όπως είναι τα
οικοτροφεία και το Κέντρο Ηµέρας.
Παρ’όλ’αυτά, όµως, σχετικά µε τις υπόλοιπες δραστηριότητές µας, όπως τα 6
Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα µας (που προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες), ή/και τα διάφορα
βιωµατικά-καλλιτεχνικά εργαστήριά µας, δεν διαθέτουµε ένα οργανωµένο εθελοντικό
πλαίσιο. Γι’αυτό και βρισκόµαστε, σήµερα, εδώ, για να δούµε τους τρόπους, µε τους
οποίους µπορεί κάτι τέτοιο να επιτευχθεί.
Όσον αφορά στα καλλιτεχνικά µας εργαστήρια, αυτά προσφέρουν δωρεάν επιµέρους
προγράµµατα, όπως:
• παιδική γιόγκα
• διαπολιτισµικά εργαστήρια
• εργαστήρια θεατρικής έκφρασης
• εργαστήρια µουσικο-κινητικού αυτοσχεδιασµού
• ιστορίες µέσα από την τέχνη
• ιστορίες κινουµένων σχεδίων
Τα προγράµµατα αυτά προσφέρονται δωρεάν σε παιδιά οικογενειών µε χαµηλό
εισόδηµα, ή ποικίλες ιδιαιτερότητες και µειωµένες ευκαιρίες, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί
(στις οµάδες αυτών των παιδιών), κλίµα ανεκτικότητας και ευαισθητοποίησης, µέσα από
µια προσπάθεια έκθεσής τους σε διαφορετικά ερεθίσµατα και νέες τεχνολογίες.
Σε αυτά τα προγράµµατα, κυρίως και ως υπεύθυνη των πολιτιστικών, θα ήθελα να µάθω
µε ποιο τρόπο µπορούµε να προσελκύσουµε νέους εθελοντές, δηµιουργώντας ένα
οργανωµένο πλαίσιο εθελοντικής εργασίας, που να τους προσφέρει κίνητρα και
τεχνογνωσία.
Ράνια Φιλοπούλου, µη-Κυβερνητική Οργάνωση(ΜΚΟ)-ΑΘΗΝΑ:
Καληµέρα σας! Ονοµάζοµαι Ράνια Φιλοπούλου και µε τη συνάδελφο Πέννυ
Παπανδρέου εκπροσωπούµε την αστική µη-κερδοσκοπική εταιρεία ΑΘΗΝΑ, ένα φορέα
εξειδικευµένο σε θέµατα ψυχικής υγείας, αποασυλοποίησης και κοινωνικού
αποκλεισµού. ∆ιατηρούµε 2 οικοτροφεία για νεαρούς ενήλικες που πάσχουν από ψυχικές
διαταραχές, ενώ παράλληλα διοργανώνουµε διάφορες δράσεις ενηµέρωσης και
ευαισθητοποίησης για θέµατα ψυχικής υγείας.
Όσον αφορά στα εθελοντικά προγράµµατα που υλοποιούµε, αυτά απευθύνονται κυρίως
σε εφήβους, και έχουν ενεργοποιηθεί πρόσφατα, µε αφορµή το υλοποιούµενο
Πρόγραµµα Youth in Action. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, συστήσαµε µια µικρή οµάδα
εθελοντών, το Action Group ATHINA, για τον καλύτερο δυνατό σχεδιασµό του ως άνω
προγράµµατος.
Προς την καλύτερη αξιοποίηση του προγράµµατος αυτού, συνεχίζεται η δράση της
εθελοντικής µας οµάδας, ανοίγοντας το δρόµο για περαιτέρω συνεργασία µε σχολεία και
δήµους, που µας προσφέρουν έτσι ένα δίαυλο επικοινωνίας και επαφής µε τους εφήβους,
πραγµατοποιώντας διάφορες δράσεις µαζί τους.
Και εµείς βρισκόµαστε εδώ σήµερα, ως παρατηρητές για να ενηµερωθούµε σχετικά µε
την ύπαρξη ή/και το σχεδιασµό ενός βασικού πλαισίου δουλειάς, ενός πρωτοκόλλου
συνεργασίας και αµοιβαίας δέσµευσης -όπως ακούστηκε και νωρίτερα από άλλους
συναδέλφους- που να µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε, ενώ παράλληλα θα καταστούµε
ενήµεροι για τη ∆ιεθνή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού(∆Σ∆Π), σεβόµενοι
πλέον τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού(∆Π) και τις υφιστάµενες ∆ιεθνείς Συµβάσεις (∆ιεΣυ).
Ευχαριστώ.
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Βασιλική Κάντζου - Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης
Αναπήρων Παίδων(ΕΛΕΠΑΠ):
Καληµέρα σας, είµαι κοινωνική λειτουργός, εκπροσωπώ την ΕΛΕΠΑΠ και λέγοµαι
Κάντζου.
Η ΕΛΕΠΑΠ είναι ένας φορέας, ένα κέντρο αποκατάστασης για παιδιά µε κινητικά
προβλήµατα.
Εθελοντές διαθέτουµε σε όλα µας τα προγράµµατα. Κάποιοι είναι εκπαιδευµένοι από τον
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό(ΕΕΣ), και κάποιοι άλλοι είναι ανεξάρτητα άτοµα, τα οποία
εκπαιδεύουµε εµείς, αν και η εκπαίδευσή τους δεν είναι συστηµατοποιηµένη,
εστιάζοντας κυρίως στην εξοικείωση µε το περιεχόµενο του εκάστοτε προγράµµατος,
στο οποίο και απασχολούνται.
Πρόκειται, συνήθως, για εθελόντριες του ΕΕΣ, εθελοντές ιατρούς, εθελόντριες
διοργάνωσης εκδηλώσεων, ενώ κα όλο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο(∆Σ) της ΕΛΕΠΑΠ
λειτουργεί σε εθελοντική βάση.
Λειτουργούµε συνολικά 6 κέντρα αποκατάστασης, 5 παραρτήµατα στην ελληνική
περιφέρεια (Θεσσαλονίκη, Χανιά, Αγρίνιο, Βόλος, Γιάννενα) και ένα κεντρικό στην
Αθήνα.
Καίτη Παπαγιαννάκη-φιλανθρωπικό σωµατείο «ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΣΠΙΤΙ» Πειραιά:
Λέγοµαι Καίτη Παπαγιαννάκη και εκπροσωπώ το ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΣΠΙΤΙ Πειραιά, όπου
φιλοξενούνται 10 παιδιά, ηλικίας 6-17 ετών, ενώ υποστηρίζονται και 10 νεαροί ενήλικες
(πρώην παιδιά του Παιδικού Σπιτιού), που δεν διαβιούν πλέον στο σπίτι.
Απασχολούµε εθελοντές, που βοηθούν τα παιδιά στη µελέτη και την ψυχαγωγία τους,
ενώ ορισµένοι επιστήµονες ασχολούνται µε εξειδικευµένες περιπτώσεις.
Μαρία Μαρκάκη - Εταιρεία Κατά της Κακοποίησης του Παιδιού-ELIZA:
Καλήµέρα! Ονοµάζοµαι Μαρκάκη Μαρία από το ELIZA, για το οποίο έχει ήδη µιλήσει
η κυρία Καρέλλα-∆ιαµαντοπούλου.
Κώστας Παπαδηµητρόπουλος-Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος:
Καλή σας µέρα! Ονοµάζοµαι Κώστας Παπαδηµητρόπουλος και εκπροσωπώ τα Παιδικά
Χωριά SOS Ελλάδος, µε αρκετές δεκαετίες παρουσίας. πολλές δράσεις και εκπονούµενα
προγράµµατα όλ’αυτά τα χρόνια.
Η εθελοντική παρουσία και συµβολή υφίσταται, όµως, συµπληρωµατικά, ως προς τους
βασικούς ρόλους που επιτελούν τα βασικά πρόσωπα φροντίδας και αναφοράς, που
απασχολούνται στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, όπως οι µητέρες SOS και οι
παιδαγωγοί.
Ο εθελοντής έρχεται να προσφέρει στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος -ανάλογα µε τη
δοµή στην οποία υπάγεται- συνεισφέροντας σε δράσεις, που καλύπτουν συγκεκριµένες
ανάγκες, όπως είναι: η ενισχυτική διδασκαλία, η διοικητική υποστήριξη, ή όπου αλλού
υπάρχει ανάλογη ανάγκη.
Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, οι ανάγκες -στις οποίες καλείται να συνδράµει ο εθελοντήςείναι πολλές και συνεχώς αυξανόµενες (όσο αυξάνονται και οι ουσιαστικές ανάγκες των
ανηλίκων φιλοξενουµένων), όπως π.χ. η συνοδεία ενός παιδιού στο σχολείο ή σε κάποιο
ιατρικό ή θεραπευτικό ραντεβού, πάντοτε όµως µε την υποστήριξη και παράλληλη
παρουσία των επαγγελµατιών υγείας, που απασχολούντα στα Παιδικά Χωριά SOS
Ελλάδος. Ευχαριστώ πολύ… (εν συνεχεία απάντηση, σε παρέµβαση-ερώτηση κυρίου
Γιώργου Μόσχου). Οργανωµένη καταγραφή του αριθµού των εθελοντών δεν υφίσταται,
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οµολογουµένως όµως τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθµός των δοµών µας, που
υποστηρίζουν και φροντίζουν παιδιά και εφήβους.
∆ήµητρα Καρουζάκη-Σύνδεσµος Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας:
Καληµέρα σας! Λέγοµαι ∆ήµητρα Καρουζάκη και εκπροσωπώ το Σύνδεσµο
Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας.
Αποτελούµε κάτι πολύ εξειδικευµένο γιατί το εργαλείο δουλειάς µας αποτελούν τα
άλογα.
Φυσικά και διαθέτουµε εθελοντές, τους οποίους εκπαιδεύουµε, ενώ απευθυνόµαστε
κυρίως σε παιδιά και εφήβους (2 ετών και άνω).
Οι άνθρωποι που έρχονται να µας βοηθήσουν, παρακολουθούν κάποια σεµινάρια
σχετικά µε τη φροντίδα του αλόγου, και τους τρόπους υποστήριξης των εκπαιδευτών µας
στο άλογο και µε το άλογο.
Υλοποιούµε και το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα EVS(European Voluntary Service/
Πρόγραµµα Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία), που άκουσα νωρίτερα να µνηµονεύεται
και από άλλους συναδέλφους.
Επίσης, διαθέτουµε ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, που είναι πλέον ευρύτερα
γνωστό και ζητείται από πλαίσια σε όλη την Ελλάδα. Αποτελεί ένα τρόπο
αποκατάστασης ατόµου µέσα στη φύση, και αυτό προσφέρει πολλές δυνατότητες.
Λειτουργούµε, επίσης, και ένα πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης, στο οποίο εντάσσονται
ψυχολόγοι, γυµναστές, φυσιοθεραπευτές-εργοθεραπευτές(φυσιο-εργο), κοινωνικοί
λειτουργοί από διάφορα ελληνικά Πανεπιστήµια (φέτος έχουµε περί τους 120 φοιτητές).
Οι εθελοντές µας είναι σταθερά (κατά µέσο όρο) περί τα 50 άτοµα, γιατί αν και
προσέρχονται αρκετοί ενδιαφερόµενοι, οι ιδιαίτερες δυσκολίες αυτής της απαιτητικής
δουλειάς οδηγούν σε σταδιακές αποχωρήσεις.
Παρ’όλ’αυτά, προσπαθούµε να προσφέρουµε στους εθελοντές πακέτα εκπαίδευσης (π.χ.,
Σεµινάρια Πρώτων Βοηθειών), έτσι ώστε να προσελκύεται περισσότερος κόσµος.
Ευχαριστώ.
Κυριακή Μπούρχα - Σύλλογος «Το ΧΑΜΟΓΕΛΟ του ΠΑΙ∆ΙΟΥ»(ΧτΠ),
εθελοντικός οργανισµός για τα παιδιά:
Καληµέρα σας! Ονοµάζοµαι Μπούρχα Κική, είµαι κοινωνική λειτουργός και
εκπροσωπώ το Χαµόγελο του Παιδιού.
Εµείς διαθέτουµε 1722 ενεργούς εθελοντές σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι απασχολούνται
σε όλα τα προγράµµατά µας.
Υπάρχει αξιολόγηση, εκπαίδευση, οµάδες αποφόρτισης εθελοντών, σεµινάρια Πρώτων
Βοηθειών, κ.λπ.
Οι εθελοντές µας απασχολούνται πραγµατικά σε όλες µας τις δράσεις, είτε αυτό είναι
φύλαξη παιδιών στα νοσοκοµεία, είτε σε ιδιωτικές εργασίες, είτε στο εργαστήρι µας, είτε
αλλού.
Όσον αφορά στη διαδικασία επιλογής των εθελοντών, διεξάγεται καταρχήν µια πρώτη
συνέντευξη αξιολόγησης της καταλληλότητας του ενδιαφερόµενου, καθώς και της
δυνατότητας αξιοποίησής του.
Ακολουθεί µια οµαδική εκπαίδευση, ενηµέρωσης για το ΧτΠ, και κατανόησης θεµάτων
για την παιδική προστασία και τα παιδιά, ώστε ο εκάστοτε εθελοντής να εξοικειώνεται
µε το αντικείµενο προσφοράς του.
Εν συνεχεία, ανάλογα µε το πού θα απασχοληθεί ο εκάστοτε εθελοντής, υπάρχει µια πιο
εξατοµικευµένη εκπαίδευση, σχετικά µε το συγκεκριµένο πεδίο προσφοράς του.
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Τάσος ΛΟΥΚΑΣ-Παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα», Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας:
Καληµέρα σας! Τάσος ΛΟΥΚΑΣ, κοινωνικός λειτουργός, όπως οι περισσότεροι εδώ.
Εργάζοµαι στο Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου(ΝΠ∆∆) Παιδόπολη «Αγία
Βαρβάρα», Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας(ΜΚΦ).
Το βασικό πρόγραµµα εθελοντών που διαθέτουµε, αποτελείται από επαγγελµατίες
εθελοντές, εκπαιδευτικούς που προσφέρουν υποστήριξη και ενισχυτική διδασκαλία στα
παιδιά.
∆ροµολογείται και ένα νέο πρόγραµµα, που θα λειτουργήσει από τον Ιούνιο του 2011,
σχετικά µε ένα Θεατρικό Παιχνίδι, όπου θα συµµετέχουν και τα ίδια τα παιδιά…
(διακοπή της ηχογράφησης)…, λόγω των χαρακτηριστικών των φιλοξενούµενων παιδιών
και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, να υφίσταται και κάποια εκδηλούµενη
παραβατικότητα ή σχέση µε τη φυλακή, γι’αυτό και δίνουµε ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό
το νέο πρόγραµµα που θα ξεκινήσει.
Η δυναµικότητα φιλοξενίας στο χώρο µας ανέρχεται στα 30 παιδιά, ηλικίας 12-18 ετών,
κυρίως µε ιστορικό κακοποίησης-παραµέλησης. Ευχαριστώ.
∆ηµήτρης Καλαποθαράκος-∆ίκτυο για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού και τη Γονεϊκή
Ισότητα (∆ίκτυο Παιδί-ΓΟΝ.ΙΣ.) :
Καληµέρα σε όλους! Ονοµάζοµαι Καλαποθαράκος ∆ηµήτρης, είµαι φυσικοθεραπευτής,
και εδώ σήµερα εκπροσωπώ την ΜΚΟ ∆ίκτυο για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού και τη
Γονεϊκή Ισότητα (∆ίκτυο Παιδί-ΓΟΝ.ΙΣ.).
Το ΓΟΝ.ΙΣ.(γονεϊκή ισότητα) αποτελεί µια οριζόντια δοµή κατά τόπους σωµατείων
γονέων. Ασχολούµαστε πολύ µε την επικοινωνία µε ελληνικά και διεθνή όργανα, και
φορείς που ασχολούνται µε την υλοποίηση του περιεχόµενου του άρθρου 18 της
∆ιεθνούς Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού-∆Σ∆Π (σηµ. ΦΕΚ 192Α/2.12.1992, Ν.2101/1992,
α.18: 1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση της αναγνώρισης της αρχής, σύµφωνα µε
την οποία και οι δύο γονείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την ανατροφή του παιδιού και την ανάπτυξή του. Η ευθύνη για την ανατροφή
του παιδιού και για την ανάπτυξή του ανήκει κατά κύριο λόγο στους γονείς ή, κατά περίπτωση στους νόµιµους εκπροσώπους του. Το
συµφέρον του παιδιού πρέπει να αποτελεί τη βασική τους µέριµνα.
2. Για την εγγύηση και την προώθηση των δικαιωµάτων που εκφράζονται στην παρούσα Σύµβαση, τα Συµβαλλόµενα Κράτη παρέχουν
την κατάλληλη βοήθεια στους γονείς και στους νόµιµους εκπροσώπους του παιδιού, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους για την
ανατροφή του παιδιού, και εξασφαλίζουν τη δηµιουργία οργανισµών, ιδρυµάτων και υπηρεσιών επιφορτισµένων να µεριµνούν για την
ευηµερία των παιδιών.
3. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσουν στα παιδιά των οποίων οι γονείς
εργάζονται το δικαίωµα να επωφελούνται από τις υπηρεσίες και τα ιδρύµατα φύλαξης παιδιών, εφόσον τα παιδιά πληρούν τους
απαιτούµενους όρους.).

Απασχολούµε στα κατά τόπους σωµατεία µας εθελοντές -όπως και στο δίκτυό µας- που
είναι επαγγελµατίες, π.χ. νοµικοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί.
Συνήθως, προσφέρουν συµβουλευτικές υπηρεσίες σε ενήλικες-γονείς, από τις οποίες
αφενός προκύπτουν οφέλη για τα παιδιά, αφετέρου δε σε σχέση µε τη ∆Σ∆Π
συσχετίζεται µε το α.18, δηλαδή την ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και επικοινωνία µε
διεθνή όργανα.
Νεκτάριος Σουλδάτος-∆ίκτυο για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού και τη Γονεϊκή
Ισότητα (∆ίκτυο Παιδί-ΓΟΝ.ΙΣ.) :
Και εγώ είµαι µέλος του Συλλόγου ΓΟΝ.ΙΣ.(δίκτυο για τη γονεϊκή ισότητα), από το
ΓΟΝ.ΙΣ. Αθηνών. Θέλω µόνο να συµπληρώσω, σχετικά µε το α.18 της ∆ιεθνούς
Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού(∆Σ∆Π), ότι αναφέρει ότι οι δύο γονείς είναι
από κοινού υπεύθυνοι για την ανατροφή του παιδιού και την ανάπτυξή του.
Συνακόλουθα, µέσα από την εθελοντική µας δραστηριότητα στοχεύουµε στη σχετική
ενηµέρωση γονέων και κοινής γνώµης. Ευχαριστώ.
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Χριστιάνα Ζώτου - «Αµυµώνη» Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεµόνων και
Φίλων Ατόµων µε Προβλήµατα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες:
Καλή σας µέρα! Λέγοµαι Ζώτου Χριστιάνα, εκπροσωπώ την ΑΜΥΜΩΝΗ, ένα
Πανελλήνιο Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων Παιδιών Τυφλών µε Πρόσθετες
Αναπηρίες.
Η «αµυµώνη» λειτουργεί ένα κέντρο στην περιοχή Ελληνικό στην Αττική, που είναι
µοναδικό σε όλη την Ελλάδα γι’αυτό τον πληθυσµό εξυπηρετούµενων ατόµων (Κέντρο
ΙΡΙ∆Α: παρέχει υπηρεσίες σε άτοµα µε µερική ή ολική απώλεια όρασης και πολλαπλές αναπηρίες.).
Η προσέλκυση εθελοντών είναι πολύ δύσκολη υπόθεση, λόγω του εξαιρετικά δύσκολου
αντικειµένου της «αµυµώνη». Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που καταφέραµε να έχουµε
µαζί µας 9 εθελοντές, µε σταθερή παρουσία τους στα προγράµµατά µας όλη τη χρονιά, οι
οποίοι αυτοδεσµεύονται µε υπευθυνότητα σε αυτό που καλούνται να προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους.
Αυτό, λοιπόν, που διαπιστώσαµε φέτος είναι ότι όταν εκπαιδευθούν σωστά, συστηµατικά
και µε δοµηµένη µεθοδολογία οι εθελοντές µας, το προσφερόµενο αποτέλεσµα είναι
πολύ θετικό.
Μας ενδιαφέρει πολύ αυτό που γίνεται σήµερα, γι’αυτό και βρισκόµαστε και εµείς εδώ,
ελπίζοντας στην ακόµα µεγαλύτερη ανάπτυξη του θεσµού του εθελοντισµού και της
µεταξύ µας επικοινωνίας.
Ο πληθυσµός στον οποίο απευθυνόµαστε αφορά σε παιδιά, από τη γέννησή τους
(λειτουργούµε Πρόγραµµα Πρώϊµης Παρέµβασης, όπου πηγαίνουµε εµείς στα σπίτια
των εξυπηρετούµενων παιδιών), έως και την ηλικία των 36 ετών, µε πολυπληθέστερη
υπο-οµάδα αυτή από 0-18 ετών.
∆ώρα Σταφυλά - (Ίδρυµα Προστασίας Απροσάρµοστων Παίδων-ΙΠΑΠ
«ΘΕΟΤΟΚΟΣ»)
Κέντρο
Ειδικής
και
Επαγγελµατικής
Κατάρτισης
«ΘΕΟΤΟΚΟΣ»:
Καληµέρα και από εµένα! Ονοµάζοµαι ∆ώρα Σταφυλά και εκπροσωπώ το Ίδρυµα
ΘΕΟΤΟΚΟΣ, ένα κοινωφελές ίδρυµα που εκπαιδεύει νέες και νέους µε νοητικές
ανεπάρκειες, ή/και άλλες αναπτυξιακές δυσκολίες.
Το ΘΕΟΤΟΚΟΣ λειτουργεί από το έτος 1963, και µέχρι σήµερα έχει εκπαιδεύσει πάνω
από 4500 παιδιά!
Απασχολεί εξειδικευµένο προσωπικό, όπως: ψυχολόγους, εργοθεραπευτές, ειδικούς
παιδαγωγούς, ψυχιάτρους, κ.α. συναφείς ειδικότητες.
Μέχρι τώρα, δεν µας είχε απασχολήσει ιδιαίτερα το θέµα του εθελοντισµού, καθότι
ήµασταν «το κολλέγιο της ειδικής αγωγής», µε την έννοια ότι υπήρχε καλή (δηλ. µικρή)
αναλογία εκπαιδευόµενων παιδιών προς εκπαιδευτή-εξειδικευµένο επαγγελµατία. Όλο δε
το προσωπικό αποτελούνταν από πτυχιούχους επιστήµονες, µε αποτέλεσµα να µην
υφίσταται αναγκαιότητα αναζήτησης συµπληρωµατικής βοήθειας µέσα στις οµάδες,
µέσω εθελοντικής προσφοράς.
Τα τελευταία χρόνια , όµως, λόγω της οικονοµικής κρίσης, ολοένα και περισσότερα
παιδιά µε µεγάλες και ιδιαίτερες δυσκολίες φθάνουν σε αυτά, αναγκαζόµαστε πλέον να
στρεφόµαστε και στην εθελοντική προσφορά.
Οι εθελοντές, βέβαια που φθάνουν στο ΘΕΟΤΟΚΟΣ, κυρίως µε δική τους πρωτοβουλία,
έχουν ήδη εκπαιδευθεί σε µας, και είναι τώρα άνεργοι (αποτελώντας µια µεγάλη
κατηγορία ανέργων επιστηµόνων, σε πεδία συναφή µε αυτά που απασχολούνται στο
ΘΕΟΤΟΚΟΣ). Προκειµένου, λοιπόν, να παραµείνουν ενεργοί στο αντικείµενό τους,
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επιλέγουν να συνδράµουν τους επαγγελµατίες του προσωπικού µας, έχοντας αυτό το
γνωστικό και εµπειρικό όφελος οι ίδιοι.
∆εν θα έλεγα, λοιπόν, ότι αυτό αποτελεί µια καθαρά εθελοντική παροχή υπηρεσίας.
Αλλά ότι µπορεί να περιγραφεί ως εθελοντισµός µε τη µορφή πρακτικής-κλινικής
άσκησης.
Σε κάθε περίπτωση, όταν οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι εθελοντές προσέρχονται στο
ΘΕΟΤΟΚΟΣ, περνούν από µια διαδικασία:
• υπάρχει µια 3µελής επιτροπή screening, που αποτελείται από τη ∆/ντρια του
Κέντρου ΘΕΟΤΟΚΟΣ, που είναι παιδοψυχίατρος, και 2 ειδικούς παιδαγωγούς,
έτσι ώστε να κριθεί η αρχική καταλληλότητα του ατόµου
• εν συνεχεία, ακολουθεί µια συνέντευξη
• υποβάλλει κάποια δικαιολογητικά (σηµ. συνήθως, επειδή υπάρχει µεγάλη
προσφορά υποψηφίων εθελοντών, επιλέγονται άτοµα που έχουν πτυχίο, γιατί θα
πρέπει να ενταχθούν σε οµάδες εργασίας και να συνδράµουν τον εκπαιδευτή,
δουλεύοντας εκ παραλλήλου µαζί του)
• υπογράφεται, τελικώς, ένα «συµφωνητικό» συνεργασίας
Μια από τις βασικές µας αρχές, µέχρι τώρα, είναι ο εκάστοτε εθελοντής να µην
«δουλεύει» ανεξάρτητα, γι’αυτό και η η αρχική εκπαίδευση των εθελοντών στο ίδρυµα
είναι µικρή. Βασικό προ-απαιτούµενο, φυσικά, είναι ο εκάστοτε εθελοντής να πληροί
ένα προφίλ, το οποίο:
• να συνάδει µε αυτό των απασχολούµενων στο πεδίο της ειδικής αγωγής
• να διαθέτει χαρακτηριστικά προσωπικότητας που απαιτούνται για την ένταξη και
προσφορά του στο ίδρυµα
• να διαθέτει ένα πτυχίο συναφές µε εκείνα των εργαζοµένων στο ίδρυµα, έτσι
ώστε ανάλογα µε τις σπουδές του να γίνεται και το κατάλληλο
πάντρεµα/συγκερασµός/matching ανθρώπων, γνώσεων, ενδιαφερόντων.
Έτσι, φέτος έχουµε 35 εθελοντές στα προγράµµατά µας, οι οποίοι προσφέρουν πολύτιµο
έργο, γιατί τα περιστατικά που έρχονται πλέον στο ΘΕΟΤΟΚΟΣ, είναι πολύ πιο σοβαρά
από αυτά που διαχειριζόµασταν στο παρελθόν, γι’αυτό και είναι απαραίτητη η επί της
ουσίας βοήθεια του επαγγελµατία µέσα στην τάξη.
∆ήµητρα Χατζηδηµητρίου-Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού(ΣΕΟ):
Καληµέρα! Λέγοµαι ∆ήµητρα Χατζηδηµητρίου, και εκπροσωπώ το Σώµα Ελληνικού
Οδηγισµού.
Το ΣΕΟ αποτελεί µια οργάνωση µε παιδαγωγικό χαρακτήρα, που έχει ως απώτερο σκοπό
την ενεργοποίηση των παιδιών.
Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 5 έως 18 ετών, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να
εκφράζονται, να αποφασίζουν, αν επιλέγουν και να υλοποιούν.
Έχουµε στο δίκτυό µας ανά την Ελλάδα 1100 εθελοντές, που ασχολούνται µε περίπου
8000 παιδιά.
Οι εθελοντές αυτοί έχουν υπάρξει, επί το πλείστον, οι ίδιοι παιδιά-µέλη του ΣΕΟ, γι’αυτό
και εξακολουθούν (περί το 70% αυτών) να προσφέρουν τις υπηρεσίες του και ως
ενήλικες-εθελοντές. Εκτός από την προσωπική τους εµπειρία, η κεντρική διοίκηση
προσπαθεί να τους προσφέρει ένα συγκεκριµένο πλαίσιο εκπαίδευσης, αναφορικά µε τον
τρόπο λειτουργίας των προγραµµάτων του οδηγισµού.
Κάτι τέτοιο υλοποιείται µέσα σε αυτοδιοικούµενες οµάδες, γι’αυτό και οι εθελοντές
πρώτα εκπαιδεύονται στην ιδεολογία του οδηγισµού (δηλ. τι ακριβώς θέλουµε να
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επιτύχουµε, πώς αυτό γίνεται πράξη, και µε ποια «εργαλεία» δουλειάς). Αυτό
επιτυγχάνεται µε βιωµατική µάθηση, παράλληλα µε την αγωγή του ίδιου του παιδιούµέλους, δηλ. µέσα από τα ίδια τα παιδιά.
Πέρα από τη βασική εκπαίδευση, υπάρχει και µια πιο εξειδικευµένη εκπαίδευση, για
στελέχη-εθελοντές που θέλουν να ηγηθούν µιας κατασκήνωσης, ή να εκπαιδεύσουν
νεώτερα στελέχη. Ανάλογα, λοιπόν, µε το τι διαλέγουν, ακολουθεί και το είδος της
εκπαίδευσης εξειδίκευσης.
Επίσης, εκτός από τα ενεργά µας στελέχη, που ηλικιακά είναι από 20-35 µε 40 ετών,
υπάρχουν και 3000 εθελοντές, οι οποίοι υπήρξαν παλαιότερα στελέχη -σαφώς
µεγαλύτερων ηλικιών- που φροντίζουν, έτσι ώστε να υπάρχει ένα σταθερό πλαίσιο, µέσα
στο οποίο θα κινηθούν τα νεώτερα στελέχη, όπως π.χ. οι χώροι στους οποίους θα
λαµβάνουν χώρα οι επιµέρους δράσεις µας, η αναζήτηση και διασφάλιση χορηγιών, κ.α.
συναφή ζητήµατα.
Κατιάνα Σπυρίδου-Ένωση κοινωφελών φορέων «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι»:
Καληµέρα σας! Ονοµάζοµαι Κατιάνα Σπυρίδου, το ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι, εκ των
οποίων ορισµένα µέλη µας έχουν ήδη παρουσιασθεί, όπως: Ίδρυµα ΘΕΟΤΟΚΟΣ,
Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, «ELIZA»-Εταιρεία Κατά της Κακοποίησης του Παιδιού,
Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών, ενώ δεν γνωρίζω αν υπάρχουν και άλλα µέλη µας εδώ
σήµερα.
Τα ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι είναι µια οργάνωση «οµπρέλα», ιδρύθηκε το 1996 και έκτοτε
καταβάλλει προσπάθειες να ενώσει τις δυνάµεις αυτών των 10 οργανώσεων-µελών της
(µη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα), που ασχολούνται µε προβλήµατα παιδιών.
Οι µη-Κυβερνητικές Οργανώσεις(ΜΚΟ)-µέλη µας διοικούνται καθεµία ξεχωριστά, ενώ
υποστηρίζονται από µεγάλο αριθµό εθελοντών.
Εµείς, ως γραµµατεία, έχουµε αναπτύξει τα τελευταία 2 ½ χρόνια, µια πανελλαδική
γραµµή επικοινωνίας µε τα παιδιά, το 11525, που αποσκοπεί στο να βοηθήσει τα
ανήλικα άτοµα (βρέφη-18 ετών), µέσα από κατάλληλη πληροφόρηση και
συµβουλευτική.
Τη γραµµή αυτή υποστηρίζουν τρία µέλη προσωπικού (ένα πλήρους και δυο µερικής
απασχόλησης), και 30 εθελοντές-σύµβουλοι ψυχικής υγείας, εκ των οποίων ορισµένοι
είναι µαζί µας από ίδρυσης της ένωσης.
Είµαστε αρκετά δηµοφιλείς, γι’αυτό και η προσέλευση εθελοντών συνεχίζεται όλ’αυτά
τα χρόνια. Άλλοι έρχονται ως µέρος της πρακτικής τους άσκησης και άλλοι όχι. Η
πλειοψηφία τους όµως συνεχίζει να προσφέρει εθελοντικές υπηρεσίες, ζητώντας συνεχώς
περισσότερες ώρες απασχόλησης.
Βέβαια, υπάρχει µια διαδικασία αξιολόγησης, επιλογής, αλλά και εκπαίδευσης των
εθελοντών, µε συνεχιζόµενη εκπαίδευση στο εξής.
Υπάρχουν οι λεγόµενες ολοµέλειες των εθελοντών, γιατί φροντίζουµε για την ανάπτυξη
µιας εθελοντικής κοινότητας, όπου θα νιώθουν και δικό τους επίτευγµα αυτό το έργο, µε
τρόπο που να µην εκλαµβάνεται ως επιβολή ή υπόδειξη κατεύθυνσης προσφοράς
υπηρεσίας.
Επίσης, προσφέροµε την απαιτούµενη εποπτεία, και κατά καιρούς, σεµιναριακές δράσεις
και υλικό. Ευχαριστώ πολύ.
Πέτρος Καλλίτσης - Κατασκηνώσεις «Χαρούµενα Παιδιά-Χαρούµενα Νιάτα», µηκυβερνητική, µη-κερδοσκοπική, οργάνωση εθελοντών:
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Καληµέρα! Είµαι ο Πέτρος Καλλίτσης από τις Κατασκηνώσεις «Χαρούµενα ΠαιδιάΧαρούµενα Νιάτα», που ιδρύθηκαν το έτος 1932, έχουµε δηλ. αρκετά χρόνια δράσης.
Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι είµαστε µια απόλυτα εθελοντική οργάνωση, που δεν απασχολεί
ούτε ένα εργαζόµενο. Οτιδήποτε είναι αναγκαίο να γίνει, το κάνουµε µόνοι µας.
Στα µέλη και στους εθελοντές µας περιλαµβάνονται πολλοί εξειδικευµένοι επιστήµονες,
και προσπαθούµε µε τους 100 ενεργούς εθελοντές µας να οργανώσουµε και να
υλοποιήσουµε κατασκηνώσεις για παιδιά που έχουν ανάγκη.
Σχετικά µε τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού τώρα, ο κύριος Μόσχος γνωρίζει ότι -τα έτη 2007
και 2008- υλοποιήσαµε µε τους εθελοντές ένα σχετικό πρόγραµµα για τα παιδιά, που
φιλοξενούνταν στην κατασκήνωση.
Για το πρόγραµµα αυτό υπάρχει ένα έντυπο αρκετών σελίδων, το οποίο έχει
κυκλοφορήσει, και όποιος το θέλει µπορεί να µας το ζητήσει µε ένα ηλεκτρονικό µήνυµα
και, να του το αποστείλουµε.
Έχουµε φτιάξει -από κοινού µε το Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη για τα ∆ικαιώµτα του
Παιδιού, τον κύριο Μόσχο- µια αφίσα σχετική µε τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού(∆Π).
Βέβαια οµολογώ ότι τα επόµενα δύο χρόνια ατόνησε το πρόγραµµα αυτό στην
κατασκήνωση, γιατί εντάξαµε και άλλα θέµατα.
Τώρα, σχετικά µε το θέµα των εθελοντών, εµείς το έχουµε επεξεργαστεί πολύ.
Υφίστανται οργανωµένα σεµινάρια, που διεξάγονται από το 1992 για τους εθελοντές
µας, ενώ παράλληλα οι κατασκηνώσεις µας έχουν ISO 9001 για την παροχή υπηρεσιών
ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά και εφήβους. Στις διαδικασίες αυτού, ακριβώς, του
ISO 9001, περιλαµβάνονται και οι διαδικασίες εκπαίδευσης των εθελοντών µας.
Πολλοί από τους εθελοντές µας είναι παλαιότερα παιδιά των κατασκηνώσεών µας,
κατασκηνωτές κάποτε και οι ίδιοι, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν, τελείωσαν το Λύκειο (σηµ.
οι εθελοντές µας πρέπει να είναι άνω των 18 ετών), και έχουν παρακολουθήσει ένα –
τουλάχιστον- σεµιναριακό µας κύκλο.
Τα περισσότερα από τα σεµινάρια αυτά, είναι σεµινάρια ευαισθητοποίησης, αλλά
υπάρχει και ένας δεύτερος µικρότερος κύκλος σεµιναρίων, όπου οι εθελοντές µας
εκπαιδεύονται σε βασικά πράγµατα, που θα κληθούν να αντιµετωπίσουν στη συµβίωσή
τους µε τα παιδιά και τους υπόλοιπούς εθελοντές στην κατασκήνωση.
Η κατασκήνωσή µας είναι µια µικρή κοινωνία 220 ανθρώπων, 140 παιδιών και 80
εθελοντών.
Είµαστε πρόθυµοι να βοηθήσουµε, µε την εµπειρία που έχουµε αποκτήσει όλ’αυτά τα
χρόνια, και άλλους συναδέλφους να προσφέρουν ό,τι χρειάζεται στα παιδιά. Ευχαριστώ.
Όλγα Λεβέντη - Ίδρυµα Κοινωνικής Εργασίας (ΙΚΕ)-Χατζηπατέρειο ΚΑΣΠ
(Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών Παιδιών):
Γεια σας και από εµένα. Ονοµάζοµαι Όλγα Λεβέντη, είµαι κοινωνική λειτουργός και,
µαζί µε την κυρία Κωνσταντίνα Μαρτέκα, ασκούµενη κοινωνική λειτουργό,
εκπροσωπούµε το ΙΚΕ.
Το Ίδρυµα λειτουργεί -από το 1973- το Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών Παιδιών,
ενώ είµαστε και µέλη της Ένωσης ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι.
Οι εθελοντές µας απασχολούνται στα παιδαγωγικά µας προγράµµατα για τα παιδιά.
Ηλικίες παιδιών που έρχονται στο ΚΑΣΠ είναι από 0-12 ετών, ενώ στα παιδαγωγικά µας
τµήµατα απασχολούνται παιδιά ηλικίας από 2-7 ετών.
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Ο κάθε εθελοντής έρχεται σε άµεση επαφή και επικοινωνία µε τα παιδιά µε κινητική
αναπηρία, ενώ παράλληλα εποπτεύεται από τον κοινωνικό λειτουργό, τον υπεύθυνο
παιδαγωγικών τµηµάτων και τον ειδικό παιδαγωγό της κάθε τάξης.
Κάθε τάξη έχει 8-10 παιδιά, οπότε ανατίθεται σε κάθε εθελοντή ένα παιδί, πάντοτε υπό
την εποπτεία του ειδικού παιδαγωγού, µια και ο ρόλος του εθελοντή είναι επικουρικός
προς τον παιδαγωγό και υπό τη συνεχή του καθοδήγηση.
Χαιρόµαστε που βρισκόµαστε σήµερα εδώ, γιατί -λόγω του εξαιρετικά δύσκολου
αντικειµένου µας, που είναι η κινητική αναπηρία σε νεαρής ηλικίας παιδιά- νιώθουµε
και εµείς ότι πρέπει να διασφαλίσουµε και τον εθελοντή και το ίδιο του εξυπηρετούµενο
παιδί, σε ό,τι αφορά στα ∆ικαιώµατα του Παιδιού(∆Π).
Ακούστηκε και από άλλους συµµετέχοντες η αναγκαιότητα ύπαρξης πρωτοκόλλου
δέσµευσης και συνεργασίας, εργαλείων αξιολόγησης του εκάστοτε εθελοντή, κ.λπ.
δεδοµένα που είναι σηµαντικό να αποσαφηνισθούν και να ανταλλαγούν µεταξύ όλων
των ενδιαφεροµένων. Ευχαριστώ.
Ράνια Ελ Αµπάσυ - ∆ιεθνής Αµνηστία (∆.Α.)-Ελληνικό Τµήµα:
Καληµέρα και από εµένα! Ονοµάζοµαι Ράνια Ελ Αµπάσυ και εργάζοµαι στη ∆ιεθνή
Αµνηστία, ως συντονίστρια του Τοµέα Εκπαίδευσης, ως υπεύθυνη δηλ. των
εκπαιδευτικών προγραµµάτων.
Η ∆.Α. είναι µια παγκόσµιας εµβέλειας µη-Κυβερνητική Οργάνωση(ΜΚΟ), που προάγει
και προασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα, και ήδη από τη γένεσή της, πριν από 50
χρόνια (σηµ. φέτος γιορτάζουµε τα πεντηκοστά µας γενέθλια), έχει στηριχθεί πολύ στον
εθελοντισµό, µε τη µορφή του ακτιβισµού: δηλ. κινητοποίηση της κοινής γνώµης &
άσκηση πίεσης σε θεσµικά όργανα, προκείµενου να υλοποιηθούν εκστρατείες, που να
αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώµατα.
Ο εθελοντισµός µας προς το παιδί 0-18 ετών, χαρακτηρίζεται από ένα ευρύ και γενικό
πλαίσιο και, ένα άλλο πιο ειδικό.
Σε γενικό πλαίσιο, διαθέτουµε ένα πρόγραµµα θεµατικής δράσης για το παιδί, το οποίο
και ερευνά παγκοσµίως τις ανάγκες των παιδιών, και τις πιθανές παραβιάσεις των
δικαιωµάτων τους, µε ιδιαίτερη έµφαση στα παιδιά-Ροµά, παιδιά-στρατιώτες σε
εµπόλεµες ζώνες, και παιδιά-πρόσφυγες.
Σε πιο ειδικό πλαίσιο τώρα, δηλ. όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών σε άµεση επαφή µε
το παιδί, αυτές συντονίζονται, κυρίως, από το δίκτυο εκπαίδευσης.
Καταλάβαµε, αρκετά νωρίς, ότι -µια κουλτούρα ανθρωπίνων δικαιωµάτων- θα πρέπει να
οικοδοµείται από την πρώϊµη παιδική ηλικία, γι’αυτό και κατόπιν προσκλήσεων από
σχολεία, στέλνουµε τους εθελοντές µας, οι οποίοι διεξάγουν βιωµατικά εργαστήρια σε
µαθητές/τριες ∆ηµοτικού, Γυµνασίου και Λυκείου, µε στόχο τη γνωριµία και κατανόηση
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων -όπως αυτά παρουσιάζονται στη σχετική Οικουµενική
∆ιακήρυξη, αλλά και στην ∆ιεθνή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού(∆Σ∆Π)έτσι ώστε να αναλάβουν τα ανήλικα άτοµα το ρόλο των υποστηρικτών των δικών τους
δικαιωµάτων και αυτών των άλλων.
Οι εθελοντές µας προσέρχονται αυθόρµητα, έχοντας όµως προάγει αυτό το δίκτυο, µέσω
και της ιστοσελίδας µας, σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα. Ως αποτέλεσµα, οι υποψήφιοι
εθελοντές προσέρχονται αυθόρµητα, τους καλωσορίζουµε και, εν συνεχεία περνούν από
µια αρχική εκπαίδευση.
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Αναφορικά δε µε την εθελοντική προσφορά τους σε ενδιαφερόµενα σχολεία, ακολουθεί
µια περαιτέρω εκπαίδευση, που αφορά στις ιδιαίτερες συνθήκες του εκάστοτε σχολείου,
και το ιδιαίτερο θέµα που καλούνται να διαπραγµατευθούν οι ίδιοι εκεί.
Προάγουµε αρκετά την αυτο-αξιολόγηση των εθελοντών µας, γιατί αυτό συνδράµει στην
περαιτέρω κινητοποίησή τους, ενώ παράλληλα περιµένουµε και τις σχετικές
αξιολογήσεις των εµπλεκόµενων σχολείων, που µε αυτό τον τρόπο µας ενηµερώνουν,
σχετικά µε το εάν επιτεύχθηκαν οι βασικοί στόχοι, ή έστω τέθηκαν οι βάσεις για την
καλλιέργεια αυτής της κουλτούρας ευαισθητοποίησης εκ µέρους των εκπαιδευτικών.
Ευχαριστώ.
Γεώργιος Μόσχος-Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη»:
Νοµίζω ότι ολοκληρώσαµε τον κύκλο της µεταξύ µας γνωριµίας και παρουσίασης.
Ακούσαµε όλους τους εκπροσώπους, φορέων και οργανώσεων, και κατέστη σαφές ότι
αποτελούµε ένα ευρύ και αρκετά αντιπροσωπευτικό δείγµα αυτών που χρησιµοποιούν το
εθελοντικό ανθρώπινο δυναµικό στην υλοποίηση των παρεχοµένων υπηρεσιών τους
στην περιφέρεια Αττικής, αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα.
Εν συνεχεία -και αφού προηγηθεί ένα 15λεπτο διάλλειµα- θα συζητήσουµε όλοι µαζί, σε
µια προσπάθεια µιας πρώτης ανταλλαγής σκέψεων, προτάσεων ή/και ιδεών, σχετικά µε
τους τρόπους ανάπτυξης αυτής της πρωτοβουλίας, που ξεκινάµε σήµερα.
Στη δεύτερη, λοιπόν, ενότητα της σηµερινής µας συνάντησης, η κυρία Τσάγκαρη θα σας
παρουσιάσει κάποιες σκέψεις µας πάνω στο θέµα.
Αλλά και κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος, θα πρότεινα να ανταλλάξουµε µεταξύ µας
ιδέες.
Επισηµαίνω ότι τα επόµενα βήµατά µας περιλαµβάνουν τη συγκέντρωση -σχετικών µε
τη θεµατολογία- στοιχείων και δεδοµένων από διάφορες πηγές, κάποιες από αυτές είστε
εσείς οι ίδιοι, την οργάνωση και διεξαγωγή ενός σεµιναρίου περί τα τέλη του 2011,
σεµινάριο που απευθύνεται στους υπεύθυνους τοµέων και προγραµµάτων εθελοντισµού,
όχι προς τους εθελοντές, και ακολούθως παραγωγή -µε τη συνεργασία και συνδροµή
όλων µας- ενηµερωτικού υλικού-Οδηγού, που εν συνεχεία θα διατεθεί σε όλους τους
ενδιαφερόµενους -και άµεσα εµπλεκόµενους µε τον εθελοντισµό προς και για το παιδίφέρεις και οργανώσεις.
Αυτός είναι ο σκελετός του αρχικού σχεδιασµού µας. Κουβεντιάστε το και µεταξύ σας,
όπως είπαµε.
Σας ευχαριστούµε πάρα πολύ όλους, που βρίσκεστε εδώ σήµερα και, θα δώσετε στη
δεύτερη ενότητα το έναυσµα για τον περαιτέρω διάλογο.
Απογευµατινή Ενότητα (12:30-13:30)
ΑΤΖΕΝΤΑ:
Αναλυτική παρουσίαση της δράσης «Εθελοντισµός και ∆ικαιώµατα Παιδιού»
Ερωτήµατα
Σχολιασµός
Προτάσεις
Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα της δράσης
Μαρία Τσάγκαρη-ειδική επιστήµονας στον Κύκλο ∆ικαιωµάτων του Παιδιού του
Συνήγορο του Πολίτη:
Οι σηµαντικότερες επισηµάνσεις της παρουσίασης (βλ. Παράρτηµα Ι) της προτεινόµενης
δράσης «Εθελοντισµός και ∆ικαιώµατα του Παιδιού»:
• Εισαγωγή

29

•
•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Παρουσίαση της φιλοσοφίας και του αρχικού σχεδιασµού της δράσης
«Εθελοντισµός και ∆ικαιώµατα του Παιδιού»
Επιλεγµένη εντοπιότητα προσκεκληµένων φορέων και οργανώσεων (µόνο από
περιφέρεια Αττικής)
Οι συναφείς περιφερειακοί φορείς και οργανώσεις δεν συµπεριελήφθησαν στην
παρούσα φάση της δράσης, για οικονοµία χρόνου και ευελιξία συναντήσεων και
δυνατότητα άµεσης επαφής και επικοινωνίας
Όταν το τελικό προϊόν (Οδηγός Αρχών και Κατευθύνσεων για εθελοντικές
υπηρεσίες προς και για παιδιά 0-18 ετών), µορφοποιηθεί και δηµοσιοποιηθεί,
µέσα στο Α’Τρίµηνο του 2012, τότε θα ακολουθήσει µια διαδικασία περαιτέρω
διάχυσης της πληροφόρησης προς όλους τους ενδιαφερόµενους ανά την Ελλάδα
Απλά, για πρακτικούς -όπως προαναφέρθηκε- λόγους, κλήθηκαν αρχικά 140
φορείς και οργανώσεις , µέσω διασταύρωσης διαφορετικών πηγών για την
ευρύτερη περιοχή της Αττικής
Από αυτούς τους φορείς, τελικά, ανταποκρίθηκαν θετικά 47, όσοι δηλ.
εκπροσωπούνται και στη σηµερινή συνάντηση
Ορισµένοι από τους ανταποκριθέντες φορείς και οργανώσεις, δεν κατάφεραν να
προσέλθουν στη σηµερινή συνάντηση, ενηµέρωσαν όµως ότι επιθυµούν να
ενηµερώνονται σχετικά µε τη δράση, και να δικτυωθούν µε όλους τους
υπόλοιπους συµµετέχοντες
Άρα, η σηµερινή λίστα συµµετεχόντων αποτελεί και ενδεικτικό των φορέων και
οργανώσεων, που θα συµµετάσχει στη δράση, ως προς την ενηµέρωση και
ανταλλαγή πληροφοριών και δεδοµένων
Επίσης, προγραµµατίζεται η σύσταση µιας (το πιθανότερο) 7µελούς
Συντονιστικής (Επιστηµονικής) Επιτροπής, για την οποία οι λεπτοµέρειες θα
διευκρινισθούν και ανακοινωθούν στο άµεσο µέλλον, διότι κατά την παρούσα
φάση υφίσταται µόνο ένας αδρός περιγραφικός «χάρτης» της θεώρησης και
µορφολογίας της σχεδιαζόµενης/προτεινόµενης δράσης
Υπάρχει και µια Εκτελεστική Γραµµατεία (υπεύθυνη: Μ.Τσάγκαρη, ειδική
επιστήµονας στην Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Πολίτη), µε εξαιρετικά
βεβαρηµένο πρόγραµµα, γι’αυτό θα γίνονται συνεχείς προσπάθειες διατήρησης
της ροής της απαιτούµενης επικοινωνίας, µε προτεραιοποιήση της αναγκαίας
πληροφόρησης όλων των συµµετεχόντων στη δράση, σχετικά µε τις όποιες
εξελίξεις
Μια συνοπτική αποτύπωση των σκέψεων και ιδεών µας για τη δράση, µε τη
συνδροµή της ∆ρ. Ελένης Αγάθωνος, και την εµπειρία του θεσµού του
Συνηγόρου του Παιδιού στο πλαίσιο του Συνηγόρου του Πολίτη, υπό το
συντονισµό του κυρίου Γ.Μόσχου, περιγράφει ένα αρχικό χρονοδιάγραµµα
εργασιών µε αρχή-µέση-τέλος
Πιο συγκεκριµένα, ήδη στο Μάϊο 2011, έλαβε χώρα η σηµερινή πρώτη µας
συνάντηση γνωριµίας, όπου παρουσιάζεται και η φιλοσοφία-µεθοδολογία
εκπόνησης της δράσης
Η προοπτική της δράσης εστιάζει -µέσω της περαιτέρω ανταλλαγής
ηλεκτρονικών µηνυµάτων, και επεξεργασίας των σηµερινών & µελλοντικών
ανατροφοδοτούµενων θέσεων και απόψεων- στην παρουσίαση του παραγόµενου
προϊόντος των επιµέρους φάσεων της προσπάθειας αυτής
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Συνεπώς, αρχής γενοµένης από τον Ιούνιο 2011 κ.ε., θα ακολουθήσουν σταδιακά
4 επιµέρους πεδία δραστηριοποίησης, που ιδανικά θα κινηθούν τελικώς
παράλληλα
o Το πρώτο πεδίο αφορά στην ηλεκτρονική ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων
και ενηµερώσεων µεταξύ των εµπλεκοµένων συµµετεχόντων στη δράση
o Φυσικά, υφίσταται και η δυνατότητα επικοινωνίας -για όσους το
προτιµούν, επιθυµούν ή δεν έχουν άλλη επιλογή- άµεσα (φυσική
παρουσία/συναντήσεις πρόσωπο µε πρόσωπο), µέσω τηλεφωνικής
συνδιάλεξης, µέσω φαξ, ή µέσω του παραδοσιακού ταχυδροµείου
o Απλά, η ηλεκτρονική επικοινωνία διευκολύνει την αµεσότητα της
ανταπόκρισης, σχετικά µε τα τεθέντα θέµατα
o Το δεύτερο πεδίο αφορά τη χρονική περίοδο Ιουνίου-Σεπτεµβρίου 2011
(κατά προσέγγιση), κατά τη διάρκεια της οποίας θα λάβει χώρα η συλλογή
και συγκέντρωση της απαιτούµενης και στοχευόµενης θεµατικά
βιβλιογραφίας, από την Ελλάδα, την Ευρώπη και το ∆ιεθνές επιστηµονικό
γίγνεσθαι. Αυτή η επιµέρους φάση είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τη
δράση «Εθελοντισµός και ∆ικαιώµατα του Παιδιού», µια και θα εστιάσει
στο υπάρχον υλικό για το θεσµό του εθελοντισµού προς και για παιδιά σε
σχέση µε τη ∆ιεθνή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού(∆Σ∆Π)
o Αυτή η επιµέρους φάση θα δουλευτεί αρχικά από το Συνήγορο του
Πολίτη υπό το συντονισµό του γραφείου του Βοηθού Συνηγόρου του
Πολίτη για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, και σταδιακά θα ανοιχτεί προς
την 7µελή Συντονιστική Επιτροπή, αλλά και όλους τους σηµερινούς
συµµετέχοντες, που έχουν να προσφέρουν τεχνογνωσία και σχετικές
βιβλιογραφικές παραποµπές
o (παρέµβαση ∆ρ.Ε.Αγάθωνος: αναζήτηση επιστηµονικής βιβλιογραφίας µε
έµφαση στο συγκεκριµένο αντικείµενο της σχέσης του εθελοντισµού µε
τη ∆Σ∆Π, και όχι γενικά περί του θεσµού του εθελοντισµού, ή/και γενικά
περί της Σύµβασης)
o Ο θεσµός του Συνηγόρου του Παιδιού στο πλαίσιο του Συνηγόρου του
Πολίτη, όφειλε να ξεκινήσει από το γενικότερο, για να εστιάσει τελικά
στη θεµατική «Εθελοντισµός-∆ικαιώµατα Παιδιού»
o Αν υπάρχουν συµµετέχοντες φορείς και οργανώσεις που διαθέτουν ή
γνωρίζουν µια συναφή βιβλιογραφική παραποµπή, µε γενικότερη
αναφορά στον εθελοντισµό, που να περιλαµβάνει ένα χρήσιµο
µεθοδολογικό ή εκπαιδευτικό κοµµάτι, να το κοινοποιήσουν στους
υπόλοιπους
o Για το τρίτο πεδίο θα ενηµερωθούν όλοι οι συµµετέχοντες εν καιρώ -µετά
την ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων της σηµερινής συνάντησης- και
αφορά στην επεξεργασία του συνόλου του συλλεγόµενου επιστηµονικού
υλικού, που θα συγκεντρώσει η 7µελής Συντονιστική Επιτροπή,
µορφοποιώντας το σταδιακά
o Η επιτροπή αυτή θα είναι ολιγοµελής, ώστε να λειτουργεί ευέλικτα, µε
συµφωνηµένη επιθυµία αµφίδροµης συνεργασίας για την επεξεργασία
στοιχείων, δεδοµένων και πρακτικών, σε ένα σχετικά σύντοµο χρονικό

31

•

•

•

•

•

•

•

•

διάστηµα, έτσι ώστε να παράξει ένα πρώτο επιστηµονικό
αποτέλεσµα/προσχέδιο κειµένων
o Σαφώς και θα υπάρχουν περιοδικές, συνοπτικές ενηµερώσεις –από την
εκτελεστική γραµµατεία- όλων των συµµετεχόντων για την πρόοδο της
δράσης, σχετικά µε ό,τι καινούριο τυχόν προκύπτει, ενώ ευπρόσδεκτες θα
είναι και πληροφορίες από τους συµµετέχοντες
Περί τον Οκτώβριο του 2011, µετά από το προαναφερόµενο µεσοδιάστηµα
επεξεργασίας των επιστηµονικών δεδοµένων, θα υπάρξει µια αποστολή προς
όλους τους συµµετέχοντες φορείς και οργανώσεις, κάποιων πρώτων
σχηµατοποιηµένων προσχεδίων κειµένων, για περαιτέρω σχολιασµό και
ανατροφοδότηση προς την 7µελή Συντονιστική Επιτροπή
Περί τα τέλη του 2011, και αυτό αποτελεί το επόµενο κοµβικό πεδίο της δράσης,
θα οργανωθεί και θα διεξαχθεί ένα κλειστό σεµινάριο διαδραστικής
συνδιαλλαγής των συµµετεχόντων. Πιθανόν, να υπάρχουν προσκεκληµένοι
οµιλητές-εισηγητές, µε εξειδικευµένα πεδία τεχνογνωσίας και εµπειρίας, που θα
τα πραγµατευθούν µε βιωµατική µεθοδολογία
Με το παραπάνω σεµινάριο θα έχει ολοκληρωθεί µια πρώτη επικοινωνιακή
προσπάθεια εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης όλων των συµµετεχόντων, που
ξεκίνησε µε τη σηµερινή συνάντηση
Συνακόλουθα, το υλικό που θα συγκεντρωθεί από τη σχετική επεξεργασία της
7µελούς Συντονιστικής Επιτροπής -µε τη συνδροµή όλων των συµµετεχόντων και
τα πρακτικά του κλειστού σεµιναρίου- θα οδηγήσει σε µια πιο συστηµατική,
ουσιαστική σύνθεση του συνόλου των δεδοµένων, που θα λάβει την τελική
µορφή ενός επιστηµονικού κειµένου-Οδηγού Αρχών και Κατευθύνσεων.
Με το επιστηµονικό αυτό κέιµενο, δηµιουργείται και θα εκδοθεί ένας αρχικός
«οδηγός», που θα δηµοσιοποιηθεί για τη χρήση του από όποιο φορέα ή/και
οργάνωση επιθυµεί να ενθαρρύνει την αναδιοργάνωση, υλοποίηση και περαιτέρω
αξιολόγηση του εθελοντικού τους έργου µέσα από το πρίσµα και την ουσία του
περιεχοµένου της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού(∆Σ∆Π).
Με τον τρόπο αυτό, αρχικά διευκολύνεται η καλύτερη δυνατή πραγµάτωση των
επιµέρους άρθρων της Σύµβασης, και δευτερευόντως διευκολύνεται ανάλογα και
η προσφορά υπηρεσιών από τους εθελοντές, καθιστώντας ακόµα πιο δηµιουργικό
το έργο τους, µε τρόπο συστηµατικό, µετρήσιµο και συχνά πολλαπλασιαστικά
αξιοποιήσιµο
Όταν και εάν όλα τα σχεδιαζόµενα προχωρήσουν µε ικανοποιητικό, περιοδικό
τρόπο, θα γίνει προσπάθεια να υφίσταται µεθοδολογία για ετήσια
ανατροφοδότηση, µέσω αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας του Οδηγού
Αρχών και Κατευθύνσεων, ως «εργαλείου» δουλειάς
Εφόσον δηλ., ολοκληρωθεί και δηµοσιοποιηθεί η εν λόγω έκδοση, και κάποιοι
από τους συµµετέχοντες φορείς ή οργανώσεις χρησιµοποιήσουν τον εν λόγω
οδηγό, η παραχθείσα πρακτική -είτε θεωρείται πολύ καλή, είτε αναδείξει κενά,
ελλείψεις ή προβλήµατα- θα σχηµατοποιηθεί σε ένα κείµενο κοινοποιούµενο σε
όλους τους ενδιαφερόµενους, έτσι ώστε να οδηγήσει στην απαιτούµενη
αναδιάρθρωση από την εµπλεκόµενη «εθελοντική» κοινότητα
Επίσης, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί µια
βάση δεδοµένων, απλά ένας σύνδεσµος (link) στον ιστοχώρο για τα ∆ικαιωµάτα

32

του Παιδιού του Συνηγόρου του Πολίτη (www.0-18.gr), µετά την ολοκλήρωση
της δράσης αυτής, όπου και θα «αναρτώνται» όλες οι σχετικές ενηµερώσεις,
ανακοινώσεις, πληροφορίες, και βέβαια ο Οδηγός Αρχών και Κατευθύνσεων,
καθώς και τα ενδεχόµενα σχόλια και οι διαπιστώσεις των επιχειρούµενων «καλών
πρακτικών», ή όσων δεν απέφεραν επαρκή ή παραγωγικά αποτελέσµατα, έτσι
ώστε να ακολουθεί σχολιασµός και προτάσεις για την δυνατότητα άρσης των
ελλείψεων
• Καταληκτικά, θα υπάρχει ένας τρόπος συνεχιζόµενης ενηµέρωσης και, πιθανόν,
αργότερα να δοθεί και η δυνατότητα κάποιας µορφής ηλεκτρονικού διαλόγου
(κλειστού forum) για τα θέµατα αυτά
Γεώργιος Μόσχος-Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη»:
Είναι νοµίζω ξεκάθαρο, πλέον, το όραµά µας γι’αυτή την πρωτοβουλία και αρκετές οι
προσδοκίες µας.
Να διευκρινίσω δε, ότι η απόπειρα για την πραγµάτωση και ολοκλήρωση αυτής της
δράσης δεν χρηµατοδοτείται από την Ε.Ε., δεν λειτουργεί στο πλαίσιο του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς(ΕΣΠΑ 2007-2013), δεν προβλέπεται πουθενά και δεν
είµαστε υποχρεωµένοι να το υλοποιήσουµε.
Η προσπάθειά µας αυτή εδράζεται στο ενδιαφέρον του θεσµού µας για τη συγκεκριµένη
θεµατική.
Φυσικά, το αποτέλεσµά του θα εξαρτηθεί από το βαθµό και το είδος της εµπλοκής όλων
µας, γι’αυτό και σχεδιάζεται πρόσκληση ορισµένων εκ των συµµετεχόντων φορέων και
οργανώσεων µε µεγάλη εµπειρία, εξειδίκευση και εύρος δραστηριότητας, έτσι ώστε να
εµπλακούν στην προαναφερόµενη 7µελή Συντονιστική Επιτροπή. Οι υπόλοιποι -µε τον
τρόπο και τα εργαλεία δουλειάς του ο καθένας- θα συµβάλλουν π.χ. µε την αποστολή
υλικού, προτάσεων και, βεβαίως, συµµετέχοντας στο κλειστό σεµινάριο.
Ας αφιερώσουµε, λοιπόν, τον υπόλοιπο χρόνο της σηµερινής µας συνάντησης στην
ακρόαση σχετικών ερωτηµάτων, ιδεών και προτάσεων από όλους τους
παρευρισκόµενους.
Παρακαλώ όποιος ή όποια εκπρόσωπος θέλει να πάρει το λόγο.
Μεταξία Σταυριανάκη-Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού(ΙΥΠ)/∆ιεύθυνση Ψυχικής
Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας:
Θα ήθελα να διευκρινιστούν κάποια πράγµατα για το ρόλο της Συντονιστικής Επιτροπής.
Επειδή, όπως φαντάζοµαι, στη φάση αυτή, πέρα από το πρακτικό µέρος του
εγχειρήµατος, δηλ. το πώς µπορεί να λειτουργήσει ο εθελοντισµός στην Ελλάδα, θα
πρέπει να γίνει και κάποια µορφοποίησή του, δεδοµένου ότι ο εθελοντισµός δεν είναι
συνυφασµένος µε την έµµισθη εργασία και απασχόληση, χωρίς αυτό να υπονοεί ότι δεν
πρέπει ο θεσµός να αποκτήσει ένα διαφορετικό πιο συστηµατοποιηµένο χαρακτήρα,
κρατώντας σε κάθε περίπτωση σαφείς αποστάσεις από την έµµισθη εργασία και τον
ουσιώδη ρόλο του εκάστοτε επαγγελµατία. Με άλλα λόγια, άλλος ο ρόλος του εθελοντή
και άλλος αυτός του επαγγελµατία.
Το ΙΥΠ θα µπορούσε να συµβάλει στον θεωρητικό άξονα, π.χ. της υπόδειξης σχετικής
ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας, έχοντας ήδη κάνει µια πρώτη διερεύνηση: π.χ. η
καθηγήτρια στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, κυρία Όλγα Στασινοπούλου, έχει κάνει µια
µελέτη, την γνωστή έρευνα του 1997, που προσφέρει µια χαρτογράφηση σε 228 φορείς,
χωρίς -όµως- να υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα, παρά την ύπαρξη επιστηµονικής
τεκµηρίωσες και καταγραφής εµπειριών, που αποτελεί τελικά µια θαυµάσια δουλεία.
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Και επανέρχοµαι στο θέµα της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία αν κατάλαβα καλά, θα
αποτελέσει το όργανο που θα συλλέγει.
(παρέµβαση) Γεώργιος Μόσχος-Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη»:
Όπως το έχουµε αρχικά σκεφτεί, η Συντονιστική Επιτροπή θα εξειδικεύσει τον τρόπο
δουλειάς στο γενικότερο πλαίσιο της εν εξελίξει δράσης, γιατί -προφανώς- εάν
συλλέγουµε κάθε σχετική βιβλιογραφική αναφορά, το καταληκτικό υλικό θα είναι
άπειρο.
Απαιτείται, λοιπόν, διαλογή, αξιολόγηση και προτεραιόποιησή του, µε απώτερο στόχο
της παρέµβασης και πρωτοβουλίας αυτής, την ανάδειξη και σύνδεση των πιο
σηµαντικών δεδοµένων και πρακτικών µε την εξειδίκευση της εκπαίδευσης στα
∆ικαιώµατα του Παιδιού(∆Π) και τη ∆ιεθνή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παδιού
(∆Σ∆Π).
Βεβαίως, θα χρειασθεί να συµπεριληφθούν και ορισµένες γενικές προδιαγραφές, όπως:
σε ποιον «εθελοντισµό» στοχεύουµε, ποια προετοιµασία απαιτείται για την επιτέλεση
ενός τέτοιου έργου, ποιες αρχές και κανόνες εποπτείας πρέπει να διέπουν την υλοποίηση
και αξιολόγηση του εθελοντικού έργου, πώς όλο αυτό το υλικό πλέον εξειδικεύεται σε
σχέση µε τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού(∆Π).
Αυτή είναι µια καταρχήν περιγραφή των προθέσεών µας, που θα συντονισθούν από
ορισµένους εκπροσώπους φορέων, που διαθέτουν κύρος, τεχνογνωσία, εµπειρία.
συνέχεια σχολιασµού από κυρία Μεταξία Σταυριανάκη-ΙΥΠ/∆ιεύθυνση Ψυχικής
Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας:
Ολοκληρώνοντας, λοιπόν, πιστεύω ότι -µε µεγαλύτερη ή µικρότερη συµµετοχήυπάρχουν φορείς και οργανώσεις, που ανταποκρίνονται στο παραπάνω σκεπτικό, και το
ΙΥΠ µε τη µακρόχρονη εµπειρία του στο πεδίο της παιδικής κακοποίησης και
παραµέλησης, και όλοι οι υπόλοιποι φορείς και οργανώσεις, που έχουν ασχοληθεί και
ασχολούνται µε πλείστες µορφές παραβιάσεων ∆ικαιωµάτων του Παιδιού.
Ας ελπίσουµε, απλά, ότι κάποτε δεν θα χρειασθεί να δουλεύουµε όλοι µας ως
«εθελοντές», ιδίως στην ιδιαιτέρα δύσκολη χρονική περίοδο που διανύουµε.
Γεώργιος Μόσχος-Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη»:
Κάποιος άλλος παρακαλώ.
Ελένη Σταµέλου-ΧΕΝ Ελλάδος: Γυναικεία, µη-Κυβερνητική, Εθελοντική
Οργάνωση:
∆ουλεύοντας αρκετά χρόνια µε εθελοντές και στο πεδίο της εκπαίδευσής τους, έχω
διαπιστώσει ότι οι εθελοντές επιθυµούν απλές διαδικασίες, πολύ ξεκάθαρες αρχές, όχι
περίπλοκες ρήτρες, κανόνες, κ.λπ.
Και προσωπικά θεωρώ ότι ο Οδηγός Αρχών και Κατευθύνσεων θα πρέπει να είναι ένα
ισορροπηµένο «µείγµα» επιστηµονικότητας και εµπειρίας.
Επισηµαίνω δε, ότι και οι ίδιοι οι εθελοντές, µέσα από την µικρή ή µεγάλη εµπειρία τους
στο πεδίο της προσφοράς, έχουν συχνά να καταθέσουν εξαιρετικά σηµαντικά πράγµατα,
που όµως εκφεύγουν της αυστηρής επιστηµονικότητας. Ευχαριστώ.
Κυριακή Μπούρχα- Σύλλογος «Το ΧΑΜΟΓΕΛΟ του ΠΑΙ∆ΙΟΥ»(ΧτΠ), εθελοντικός
οργανισµός για τα παιδιά:
Συµφωνώντας µε την κυρία Σταµέλου, σχετικά µε το ότι οι εθελοντές προτιµούν
ξεκάθαρες κατευθύνσεις, επισηµαίνω ότι στο ΧτΠ, πολύ συχνά -όταν σχεδιάζουµε
προγράµµατα, όπου θα ενταχθούν οι εθελοντές- καλούµε τους εθελοντές, για να µας
βοηθήσουν, ενώ τόσο στην εκπαίδευση, όσο και στα µηνύµατα που περνάµε στον
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εκάστοτε εθελοντή, βασιζόµαστε -κατά κύριο λόγο- στις εµπειρίες τους, έτσι ώστε να
γνωρίζει ότι ο «εκπαιδευτής» δεν είναι µόνο επιστήµονας, αλλά και γνώστης του
εθελοντικού έργου ανθρώπων ηλικίας 15-75 ετών, χωρίς ιδιαίτερη εξειδίκευση, έτσι
ώστε να µην αισθάνεται ανεπαρκής, αλλά σίγουρος ότι µπορεί να συνδράµει ουσιαστικά
στην ενίσχυση του έργου µας.
Κάτι τέτοιο είναι πολύ σηµαντικό και -σύµφωνα µε τη µέχρι τώρα εµπειρία µας- πρέπει
να ληφθεί υπόψη.
∆ηµήτρης Καλαποθαράκος-∆ίκτυο για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού και τη Γονεϊκή
Ισότητα (∆ίκτυο Παιδί-ΓΟΝ.ΙΣ.) :
Επισηµαίνω ότι το πλαίσιο, στο οποίο όλοι µας θα θέλαµε να δουλέψουµε, πρέπει να
είναι ένα «δίκτυο» εµπιστοσύνης. ∆ηλ. να αναπτύξουµε την εµπιστοσύνη µεταξύ των
δοµών του τρίτου τοµέα, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί αυτό το «δίκτυο εθελοντών», όχι
µόνο σ’επίπεδο προσώπων, αλλά και σε επίπεδο µη-Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Τάσος ΛΟΥΚΑΣ-Παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα», Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας:
Επειδή οι περισσότεροι εδώ σήµερα προέρχονται από τον χώρο των µη-κυβερνητικών
Οργανώσεων, ενώ είµαστε µετρηµένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού οι εκπρόσωποι των
Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου(ΝΠ∆∆), είναι κατανοητό ότι η πλειοψηφία των
συµµετεχόντων εκπροσωπεί τον τρίτο τοµέα, δηλ. τις µη-Κυβερνητικές
Οργανώσεις(ΜΚΟ), τις αστικές µη-κερδοσκοπικές εταιρείες, τους κοινωφελείς
οργανισµούς, κ.λπ.
Έχω και εγώ εργασθεί 12 χρόνια στο πεδίο του τρίτου τοµέα, του οποίου η συνεισφορά
είναι πολύ σηµαντική, αναφορικά µε την ανάπτυξη του εθελοντικού δυναµικού και ως
προς την ποιότητα, και ως προς την ποσότητα.
Απλά, επειδή είµαι δόκιµος υπάλληλος -τρεις µήνες διορισµένος- στην Παιδόπολη «Αγία
Βάρβαρα», θέλω να επισηµάνω ότι αυτό που βρήκα όταν πήγα εκεί δεν το πίστευα, δηλ.
καλά οργανωµένους εθελοντές. Γιατί και εγώ, µέχρι τότε είχα την ίδια αντίληψη για το
δηµόσιο τοµέα.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί εξίσου και η υπάρχουσα εθελοντική
εµπειρία στο δηµόσιο, λαµβανοµένου υπόψη του νόµου 3868/210 (σηµ. ο πρόσφατος
νόµος της κυρίας Ξενογιαννακοπούλου), που προβλέπει την τήρηση µητρώου και την
πιστοποίηση εθελοντών, στοιχείο πολύ σηµαντικο για τους δηµόσιους φορείς.
Υπάρχουν εθελοντές που κάνουν εξαιρετική δουλειά σε πλαίσια του δηµοσίου τοµέα,
ίσως, όχι τόσο οργανωµένα, όσο στο ευρύτερο πλαίσιο των ΜΚΟ, αλλά γι’αυτό
βρισκόµαστε όλοι εδώ σήµερα, για τη µεταλαµπάδευση εµπειρίας και τεχνογνωσίας.
Σε κάθε περίπτωση, οι εθελοντές αυτοί δεν πρέπει να χαθούν, εφόσον µε την προσφορά
τους µπορούν να στηρίξουν τον πρώτο, δεύτερο και τρίτο πυλώνα του κράτους.
Γι’αυτό το λόγο πιστεύω ότι η Συντονιστική Επιτροπή θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από
ποικιλοµορφία, τόσο ως προς το είδος των (συµµετεχόντων) φορέων που παρέχουν
υπηρεσίες στα παιδιά και τις εξειδικευµένες ανάγκες τους, όσο και ως προς τη φύση
των φορέων και οργανισµών. Ευχαριστώ.
(Οµιλητής) :
Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτηµα µε τη µορφή πρότασης.
Να τεθούν κάποιοι κανόνες, ως προς τον ορισµό του εθελοντή, σε σχέση µε την
ανιδιοτέλεια, έτσι ώστε να έχουµε µια κοινή γραµµή και πολιτική όλες οι οργανώσεις του
τρίτου τοµέα, αλλά και του δηµοσίου και του κράτους, όπου βέβαια ο ένας θα συνδράµει
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τον άλλο και χέρι-χέρι θα πορευθούµε, καθορίζοντας µε συγκεκριµένους κανόνες, τι
σηµαίνει δεοντολογικά εθελοντής, και τι ανιδιοτέλεια στον εθελοντικό τοµέα.
Γεώργιος Μόσχος-Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη»:
Η επισήµανση/ερώτηµα που θέτετε είναι βέβαια πολύ δύσκολη, τι εστί ανιδιοτέλεια,
εξάλλου όσοι έχουµε ασχοληθεί µε τον εθελοντισµό, γνωρίζουµε ότι εθελοντής, που δεν
έρχεται να προσφέρει τις υπηρεσίες του µε κάποια συγκεκριµένη επιδίωξη, είναι
«χαοτικός». Ο εθελοντής πρέπει να έχει κάποια στόχευση.
Τα όρια µεταξύ επαγγελµατισµού και εθελοντισµού, φυσικά, και θα πρέπει να τα
ορίσουµε.
Συµφωνώ, όµως, και µε την παρέµβαση του κυρίου Τάσου ΛΟΥΚΑ, γι’αυτό και σας
έχουµε καλέσει όλους, διότι θεωρούµε ότι ο δηµόσιος τοµέας µπορεί να επωφεληθεί µε
τρόπο θετικό και δόκιµο από την προσφορά των εθελοντών, αρκεί να τους εντάξει και να
τους χρησιµοποιήσει στο πλαίσιο δουλειάς µε παιδιά, µε βάση τους κανόνες του
εθελοντισµού, και όχι της αναπλήρωσης του επαγγελµατία.
Λοιπόν, συνεχίζοντας το διάλογο, υπάρχει κάποιος άλλος, που θα ήθελε να πάρει το
λόγο;
Έλενα Βάγγερ-Κοινωνικές Συνεταιριστικές ∆ραστηριότητες Ευπαθών Οµάδων
(Κ.Σ.∆.Ε.Ο)-«Ε∆ΡΑ»:
Μια σκέψη, πιθανόν, προς περαιτέρω επεξεργασία: µήπως ήταν χρήσιµο οι εθελοντές να
παίρνουν ένα πιστοποιητικό, ή κάποιου είδους βεβαίωση, γιατί είναι θεµιτό να
υφίστανται κάποια αντισταθµιστικά οφέλη για την προσφορά τους.
Σχολιάζοντας δε, την επισήµανση σας σχετικά µε τη µη υποκατάσταση της αµειβόµενης
εργασίας από την εθελοντική προσφορά, επισηµαίνω ότι, πολλές φορές οι εθελοντές
είναι νέοι επαγγελµατίες µε επιθυµία να προσφέρουν, αλλά θέλουν να αποκοµίσουν
επίσης, οπότε είναι χρήσιµο να τους αποδίδεται µια µορφή αναγνώρισης της προσφοράς
τους αυτής, µέσω ενός πιστοποιητικού που να βεβαιώνει την παροχή υπηρεσιών.
Πέτρος Καλλίτσης - Κατασκηνώσεις «Χαρούµενα Παιδιά-Χαρούµενα Νιάτα», µηκυβερνητική, µη-κερδοσκοπική, οργάνωση εθελοντών:
Ένα βασικό περίβληµα που έχω εγώ και πολλά άτοµα από τη δική µας οργάνωση, είναι
εάν τελικά αυτή «η κοινωνία των πολιτών» και οι εθελοντικές δράσεις, υποκαταστήσουν
ένα µέρος της ευθύνης του κράτους προς τους ανθρώπους µε τις µεγαλύτερες ανάγκες,
και κυρίως τα παιδιά. ∆ιατηρώ δηλαδή πολλές επιφυλάξεις, εάν µέσω του εθελοντισµού
πρέπει να «δικαιολογήσουµε» την απραξία των κρατικών φορέων σε συγκεκριµένους
τοµείς.
Γεώργιος Μόσχος-Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη»:
Ευχαριστούµε για το σχόλιό σας. Νοµίζω, όµως, ότι -όσον αφορά στο θεσµό του
Συνήγορο του Παιδιού στο πλαίσιο του Συνηγόρου του Πολίτη- είναι προφανές ότι εµείς
πιστεύουµε στην ύπαρξη και διατήρηση -και µε επάρκεια αµειβόµενου ανθρώπινου
δυναµικού- των παρεχοµένων υπηρεσιών, που οφείλει να προσφέρει στους πολίτες το
δηµόσιο, και παράλληλα στην ανάπτυξη του εθελοντικού δυναµικού, µε το είδος
προσφοράς που ο κάθε εθελοντής µπορεί και οφείλει να καταθέσει στο εκάστοτε
πλαίσιο.
Αυτή τη στιγµή, πάντως, κύριε Καλλίτση, το προτασσόµενο και η πρόκληση για την
προσπάθειά µας αυτή, δεν αποτελεί σε κανένα επίπεδο το πώς να αναπτύξουµε τον
εθελοντισµό. ∆εν συζητάµε γι’αυτό σήµερα, αλλά για το πώς ο εθελοντισµός που -έτσι
και αλλιώς- αναπτύσσεται στη σηµερινή συγκυρία, θα είναι κατάλληλα επιµορφωµένος
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και ευαισθητοποιηµένος σε θέµατα ∆ικαιωµάτων του Παιδιού, ξεκαθαρίζοντας το ρόλο
του από αυτόν των επαγγελµατιών. Αυτά τα δυο στοιχεία ήθελα να επισηµάνω.
Τάσος ΛΟΥΚΑΣ-Παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα», Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας:
Από προσωπική µου εµπειρία θεωρώ ότι, όσοι εθελοντές έχουν βρεθεί σε δηµόσιους
φορείς, έχουν προσέλθει από µόνοι τους, δεν τους «κυνηγήσαµε». Άρα το κριτήριό τους
να προσφέρουν ήταν, µάλλον, ανιδιοτελές.
Προσωπικά δε, αλλά και µε συναδέλφους που έχω µιλήσει (σε πολλούς χώρους του
δηµοσίου), οι εθελοντές δεν έρχονται, για να αναπληρώσουν κανένα ωράριο. Αντίθετα,
οι εργαζόµενοι στο δηµόσιο τοµέα προσφέρουν παραπάνω -στην παρούσα φάση- και δεν
αµείβονται.
Τώρα, όσον αφορά στο ερώτηµα εάν αναπληρώνει ο εθελοντής εργασίες επαγγελµατία
στο δηµόσιο τοµέα, αυτό -εάν ποτέ συµβεί- µπορεί να συµβεί σε κάθε πλαίσιο,
δηµόσιου, ιδιωτικού ή άλλου χαρακτήρα, εφόσον ο κίνδυνος είναι ο ίδιος, και αυτό το
γνωρίζουµε πολύ καλά, όσοι έχουµε ήδη απασχοληθεί σε ποικίλα πεδία παροχής
υπηρεσιών.
∆άφνη Οικονόµου-Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών:
Θέλω να πω ότι απεκόµισα µια πολύ θετική εντύπωση από τη σηµερινή συνάντηση.
Φανερά υπάρχει µια πλούσια εθελοντική δράση στην Ελλάδα µε µακριά παράδοση και
µεγάλη δυναµική, και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάµε.
Πιστεύω πως αποτελεί µια πολύ καλή βάση, πάνω στην οποία µπορείτε να δουλέψετε.
Σας ευχαριστούµε, γιατί δώσατε στις εθελοντικές οργανώσεις την ευκαιρία να
µοιραστούν τη γνώση και εµπειρία τους ώστε να πάµε όλοι µαζί λίγο πιο πέρα και πιο
µπροστά.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεώργιος Μόσχος-Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη»:
Τη θετική αυτή ενέργεια τη χρειαζόµαστε όλοι µας! ∆εν πρέπει µόνο να γκρινιάζουµε,
ιδίως, στις µέρες µας. Ευχαριστώ και εγώ.
Κυριακή Ιωάννου-Σύλλογος για την Υποστηριζόµενη ∆ιαβίωση µε Νοητική
Υστέρηση «ΠΕΤΑΓΜΑ»:
∆εν µπορώ να ξέρω, εάν έχουν αντιµετωπίσει οι άλλες οργανώσεις που βρίσκονται
σήµερα εδώ, ένα πρόβληµα που συναντήσαµε στη δική µας, ίσως επειδή λειτουργούµε
σε 24ωρη βάση στήριξης: οι εθελοντές µας έχουν εκφράσει φόβους σχετικά µε το πώς
καλύπτοντα νοµικά οι ίδιοι -αν συµβεί ένα ατύχηµα σε εξυπηρετούµενο παιδί- ιδίως, σε
σχέση µε τις όποιες ευθύνες µπορεί να επισύρει κάτι τέτοιο, ή ακόµα και το τι ισχύει αν
πάθουν οι ίδιοι κάποιο ατύχηµα.
Ίσως, λοιπόν, και αυτό αποτελεί ένα ζήτηµα που πρέπει να επεξεργαστούµε περαιτέρω.
Γεώργιος Μόσχος-Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη»:
Έχετε δίκιο, ότι ίσως ένα από τα θέµατα, που πρέπει να µας απασχολήσει στο πλαίσιο
της εθελοντικής δεοντολογίας, να είναι και η νοµική ευθύνη που βαρύνει (εναπόκειται)
(σ)τον εθελοντή ή όχι, και πώς αυτός εκπαιδεύεται, σε σχέση µε το χειρισµό τέτοιων
θεµάτων.
Όλγα Αντωνίου-Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός(ΕΕΣ)/Τοµέας Κοινωνικής Πρόνοιας/
Υπηρεσία Εθελοντών:
Θέλω να ενηµερώσω την κυρία Ιωάννου (ΠΕΤΑΓΜΑ), ότι δυστυχώς δεν υπάρχει το
θεσµικό πλαίσιο, που να καλύπτει τον εθελοντή στην εφαρµογή της εθελοντικής του
εργασίας.
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Καταβάλλεται µια τέτοια προσπάθεια τώρα, στο πλαίσιο του Έτους Εθελοντισµού 2011,
και ο ΕΕΣ συµµετέχει σε αυτή, µέσα από τη συµµετοχή του σε οµάδες εργασίας σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο, που προσπαθούν -γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο- να έχουν κάποια
επικοινωνία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να καταγραφούν κάποιες προτάσεις,
τις οποίες και θα λάβει υπόψη της (η Ευρωπαϊκή Επιτροπή), και στη συνέχεια η κάθε
χώρα σε εθνικό επίπεδο, για το νοµικό πλαίσιο που αφορά στον εθελοντισµό.
Πραγµατικά, όµως, αποτελεί ένα εξαιρετικά δύσκολο κοµµάτι της γενικότερης πολιτικής,
που δεν καλύπτεται στην Ελλάδα, λόγω απουσίας σχετικού θεσµικού πλαισίου, και
συνακόλουθα δεν καλύπτονται ούτε οι εµπλεκόµενοι οργανισµοί και οργανώσεις.
Όσον αφορά τώρα στα όρια µεταξύ εθελοντικής και επαγγελµατικής εργασίας και
προσφοράς, όταν κανείς ανατρέξει στη σχετική βιβλιογραφία για τη διαχείριση του
εθελοντικού δυναµικού, αυτά εδράζονται από τον ορισµό της περιγραφής του έργου (job
description) και του ρόλου του εκάστοτε εθελοντή, η οποία πραγµατικά
συµπεριλαµβάνει το πώς και ποιος θα είναι ο ξεκάθαρος ρόλος του, και όπου εκεί
διακρίνονται τα όρια από το επαγγελµατικό δυναµικό του χώρου, ο χρόνος που θα
απασχολείται (σηµ., που δεν πρέπει να ταυτίζεται µε του επαγγελµατία).
Η 14χρονη εµπειρία µου στον ΕΕΣ, καταδεικνύει ότι ο εθελοντής 99% συµπληρώνει τον
επαγγελµατία, και ότι αυτός θα πρέπει να είναι και ο στόχος. ∆εν είναι βέβαια πάντοτε
εφικτό κάτι τέτοιο, αλλά αυτός θα πρέπει να είναι ο τελικός και ιδανικός στόχο.
Ευχαριστώ.
Αγγελική Μεννή, Κέντρο Παιδιού και Εφήβου-Κέντρο Ηµέρας Εφήβων µε Αυτισµό
«στην Αυλή του Κόσµου»-Κέντρο Ηµέρας Αυτιστικών ∆υτικής Αττικής:
Θέλω απλά να καταθέσω µια σκέψη µου, σε σχέση µε τα προηγούµενα που έχουµε
συζητήσει, και που κάποια στιγµή αναφέρθηκε, σχετικά µε την ανταλλαγή τεχνογνωσίας
και εξειδικευµένων γνώσεων προς τους εθελοντές, προερχόµενη η ίδια από το χώρο της
Ειδικής Αγωγής (σηµ.: µε τη σωρευµένη εµπειρία του Κέντρου Εφήβων µε Αυτισµό):
είναι, λοιπόν, πολύ σηµαντικό -και πιστεύω ότι όλοι οι φορείς και µη-Κυβερνητικές
Οργανώσεις το επιδεικνύουν, ειδικά δε οι πιο εξειδικευµένοι- να φερόµαστε µε τον
απαιτούµενο σεβασµό στον κάθε εθελοντή, αναλογιζόµενοι ότι το απώτερο όφελος όλων
όσων κάνουµε είναι η εξυπηρέτηση των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού. Εξίσου σηµαντική
είναι και η δηµιουργία ενός «δικτύου» εθελοντών, που εκτός από όλα τα άλλα
προαπαιτούµενα διαθέτει και τη δυνατότητα ανταλλαγής εξειδικευµένης γνώσης και
εµπειρίας, από τους παλαιότερους προς τους νεώτερους επαγγελµατίες και εθελοντές
υγείας, έτσι ώστε -µέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο αλληλεγγύης- οι τελικώς προσφερόµενες
υπηρεσίες προς τα παιδιά, να είναι υψηλού επίπεδου και εξειδίκευσης, βασισµένες είτε
στην ∆ιεθνή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, είτε στην κοινά αποδεκτή
συµπεριφορά όλων µας απέναντι στο ανήλικο άτοµο.
Ευχαριστώ.
Αγνή Παπαχριστοδούλου-Όµιλος Εθελοντών:
Λόγω της πολυετούς εµπειρίας µας στη διοργάνωση και διεξαγωγή σεµιναρίων
εκπαίδευσης, σχετικά µε τον εθελοντισµό, διαθέτουµε «πρακτικά» από όλες αυτές τις
ηµερίδες και συναντήσεις που έχουµε οργανώσει για υποψήφιους/νέους εθελοντές, που
είναι στη διάθεσή σας, αν έτσι µπορούµε και εµείς να βοηθήσουµε τη συνολική αυτή
προσπάθεια. Είµαστε, λοιπόν, στη διάθεσή σας για οτιδήποτε µας ζητηθεί. Τα εν λόγω
κείµενα µπορούν να µετατραπούν και σε ηλεκτρονική µορφή, αν αυτό διευκολύνει.
Ράνια Ελ Αµπάσυ - ∆ιεθνής Αµνηστία (∆.Α.)-Ελληνικό Τµήµα:
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Θεωρώ πολύ σηµαντικό για την κατάρτιση αυτών των Κατευθυντήριων Γραµµών προς
τον εθελοντισµό του µέλλοντος, τον ανθρώπινο παράγοντα, δηλ. να λαµβάνουµε υπόψη
µας το βίωµα των ίδιων των εθελοντών µας.
Επιπρόσθετα δε, µήπως θα έπρεπε να θέσουµε κάποια κριτήρια, ως προς την αξιολόγηση
αυτής της εµπειρίας του εθελοντή, που προσφέρει έργο χρόνων σε µια υπηρεσία ή
οργάνωση, και αντιδιαστέλλεται µε την περιστασιακή εµπλοκή ενός άλλου εθελοντή.
Επίσης, διαφορετική είναι η εµπειρία ενός εθελοντή που διαθέτει τεχνικές γνώσεις και
απασχολείται σε ένα συγκεκριµένο «πόστο», σε σχέση µε αυτή εκείνου που προσφέρει
εθελοντισµό στον ελεύθερο χρόνο του.
∆ιαφέρει δε, η εµπειρία του εθελοντή που προσέρχεται, για να προσφέρει µε µια σχετική
«ανιδιοτέλεια» (γιατί απόλυτη ανιδιοτέλεια δεν υφίσταται) στον ελεύθερο χρόνο του, σε
σχέση µε αυτή του εθελοντή που επιθυµεί και πιστεύει ότι -µέσα από την εθελοντική του
προσφορά- προσθέτει και χρήσιµη εµπειρία στο βιογραφικό του.
Τα παραπάνω αποτελούν σηµαντικά δεδοµένα, που πρέπει να αξιολογηθούν, κατά τη
σχηµατοποίηση και κατάρτιση του θεσµού του εθελοντισµού στον 21ο αιώνα.
Κατιάνα Σπυρίδου-Ένωση κοινωφελών φορέων «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι»:
Κάποια άλλα θέµατα, που θα πρέπει να έχουµε επίσης κατά νου, είναι: το ζήτηµα της
«ανταµοιβής», αλλά και κάποιας µικρής και συµβολικής αµοιβής -ίσως για την
επικάλυψη κάποιων βασικών εξόδων του εθελοντή- µέσα στο πλαίσιο της γενικότερης
ενθάρρυνσης του εθελοντικού ανθρώπινου δυναµικού, που πρέπει να περιλαµβάνει και
την «ηθική» του ανταµοιβή.
Απλά να σας ενηµερώσω ότι το 2010 ήταν η πρώτη χρονιά που το ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι
διοργάνωσε ειδική τελετή βράβευσης για τους εθελοντές του, κάτι που θα καθιερώσει
πλέον σε ετήσια βάση, µια και είχε τεράστια επιτυχία και ανταπόκριση.
∆ήµητρα Καρουζάκη-Σύνδεσµος Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας:
Θα συµφωνήσω µε την κυρία Μεννή (Κέντρο Εφήβων µε Αυτισµό), γιατί και εµείς
είµαστε ένα πολύ εξειδικευµένο πλαίσιο, στο οποίο οι απασχολούµενοι εθελοντές µας
προσελκύονται, για να αποτελέσουν υποστηρικτές του έργου που παρέχουν οι
εκπαιδευτές µας
Οι νέοι άνθρωποι, όµως, που δεν διαθέτουν πλέον πολύ ελεύθερο χρόνο, προσελκύονται
ως εθελοντές σε µας µε τη συµπληρωµατική δυνατότητα παροχής εφοδίων, µετά από µια
συνολική αξιολόγησή τους ακόµα και για τον µελλοντικό επαγγελµατικό τους
προσανατολισµό.
∆ηλαδή, ένας ειδικός παιδαγωγός, φυσιο-εργο, κοινωνικός λειτουργός ή ψυχολόγος
έρχεται σε µας ως εθελοντής και, παράλληλα σταθµίζει αν του ταιριάζει και
επαγγελµατικά, στοιχείο βιωµατικά πολύ βοηθητικό για τους νέους ανθρώπους.
Επίσης, πιστεύω ότι οι εθελοντές πρέπει να επιβραβεύονται, ενώ όσα νεαρά άτοµα
φεύγουν στο εξωτερικό για σπουδές ή άλλο λόγο, µας ζητούν βεβαιώσεις -που τις
παρέχουµε- γιατί θεωρείται ισχυρότατο προσόν η εθελοντική προσφορά τους. Θα
έπρεπε, λοιπόν, κάτι τέτοιο να εφαρµοσθεί ευρέως στο πεδίο της εθελοντικής εργασίας.
Γεώργιος Μόσχος-Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη»:
Νοµίζω ότι αυτή είναι µια πρακτική που ήδη υλοποιείται.
Ιωάννα Γουρνάκη-Αναρρωτήριο Πεντέλης/Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας
Παιδιών:
Θέλω να επισηµάνω µια παράµετρο σε αντιδιαστολή, ίσως, όσων έχουν ήδη ειπωθεί:
εµείς στο Αναρρωτήριο Πεντέλης υποδεχόµενοι υποψήφιους εθελοντές, που θέλουν να
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προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε προγράµµατα για τα παιδιά, αντιµετωπίζουµε συχνά
την δυσκολία, του πώς να αποκλείσουµε ένα άτοµο, που δεν κρίνουµε κατάλληλο ή
έτοιµο να «δουλέψει» µε παιδιά.
Η ανυπαρξία και ενός τέτοιου περιεχοµένου κανονισµού, µας «δένει συχνά τα χέρια
µας», µη ξέροντας πολλές φορές πώς να το αντιµετωπίσουµε, ενώ εµείς οι ίδιοι ως
επαγγελµατίες συχνά αναγκαζόµαστε να καταφεύγουµε σε ψεύδη ή δικαιολογίες που δεν
ισχύουν, προς το συµφέρον και για την προστασία των παιδιών µας.
Θα θέλαµε, λοιπόν, να υπάρξει κάποια πρόβλεψη και σε αυτό το επιµέρους πεδίο.
Ευχαριστώ.
∆ρ.Ελένη Αγάθωνος-Γεωργοπούλου, ψυχολόγος-ειδική εµπειρογνώµονας σε θέµατα
παιδικής προστασίας και ∆ικαιωµάτων του Παιδιού:
Η πρώτη µου απάντηση στην έννοια της ανταµοιβής προς τον εθελοντή µέσω ενός π.χ.
πιστοποιητικού, που θίχθηκε προηγουµένως, είναι η αποφυγή της εδραίωσης µιας
τέτοιας πρακτικής.
Η ανταµοιβή αυτή πρέπει, κατά κύριο λόγο, να είναι εσωτερική, εάν όµως ο κάποιος
εθελοντής χρειασθεί µια βεβαίωση ή συστατική επιστολή, για να την χρησιµοποιήσει
κάπου συγκεκριµένα, όπου πιστεύουµε ότι πρέπει να τον συνδράµουµε, τότε το
πράττουµε εξατοµικευµένα.
Να µη καταλήξει δηλ. να εξισωθεί η εκάστοτε εθελοντική προσφορά µε την παροχή µιας
βεβαίωσης ή ενός πιστοποιητικού, γιατί έτσι σταδιακά θα οδηγηθούµε σε µια «σύγχυση
κινήτρων» στο πεδίο του εθελοντισµού.
Άλλο ένα σηµαντικότατο θέµα που θέλω να θίξω είναι ότι, σήµερα, µαζευτήκαµε εδώ
και συζητάµε ουσιαστικά για τα παιδιά, χωρίς τα ίδια τα παιδιά. Και αναρωτιέµαι µε ποιο
άραγε τρόπο µπορούµε να φέρουµε τη «φωνή των παιδιών» στο προσκήνιο αυτής µας
της προσπάθειας.
Τα παιδιά είναι οι χρήστες και αποδέκτες του εθελοντισµού, που εµείς όλοι ως φορείς
και οργανώσεις κινητοποιούµε υπέρ των παιδιών.
∆εν έχουµε, όµως, στη διάθεσή µας την άποψη των ίδιων των παιδιών. Αναρωτιέµαι εάν
αυτή η παιδική φωνή µπορεί να ενισχυθεί µέσα από την άποψη των ίδιων των
εθελοντών, που µπορούµε να προσεγγίσουµε, ως υλικό ανατροφοδότησης, µέσα από
επιµέρους οµάδες εργασίας της Συντονιστικής Επιτροπής µας.
Εάν δηλαδή η Συντονιστική Επιτροπή µας:
• Αρχικά χωρισθεί σε επιµέρους οµάδες οµοειδούς θεµατικού αντικειµένου, π.χ.
ένας συντονιστής να ασχοληθεί µε το θέµα των παιδιών µε αναπηρία, άλλος µε τα
νοσηλευόµενα σε νοσηλευτικά ιδρύµατα παιδιά, άλλος µε τα παιδιά µε ζητήµατα
ψυχικής υγείας, ή τα παιδιά µε αυτισµό, κ.λπ.
• εν συνεχεία, δουλέψει πάνω στην -κατ’αντικείµενο- επεξεργασία των επιµέρους
δεδοµένων, µε βάση τη ∆ιεθνή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού(∆Σ∆Π),
ώστε να διαµορφωθεί µια προσέγγιση παιδοκεντρικά εστιασµένη, σε σχέση µε το
εκάστοτε εννιολογικό αντικείµενο
• το τελικό αποτέλεσµα θα αναδείξει -µε αντιπροσωπευτικό τρόπο- τη «φωνή», τις
ανάγκες και τις επιθυµίες των παιδιών, µε όποια µεθοδολογία κάθε συντονιστής
επιλέξει να την προσεγγίσει και να την καταγράψει (άλλως, µπορούµε να
υποδείξουµε διευκολυντικές µεθοδολογικές τεχνικές)
Σε κάθε περίπτωση, προσωπικά, θα ήθελα να γνωρίζω τι σηµαίνει για ένα παιδί ενός ή
1½ έτους, να έρχεται σε επαφή για 2 µόνο ώρες µε τον ίδιο ενήλικο φροντιστή, που θέλει
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και αγαπά. Ορισµένα ζητήµατα είναι πολύ δύσκολο να τα κατανοήσεις και ακόµα
περισσότερο να τα αποδεχθείς, τα οποία όµως αποφασίζονται και εν συνεχεία
υλοποιούνται, µέσα από µια διοικητικού τύπου καλοπροαίρετη άποψη περί «µη δεσµού».
Γεώργιος Μόσχος-Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη»:
Θα’θελα επ’αυτού να πω κάποια πράγµατα και, εν συνεχεία θα σας δώσω το λόγο.
Πρώτον, θεωρώ εξαιρετικά σηµαντικό το να βρούµε εµείς οι ίδιοι το συντονισµό
επικοινωνίας µεταξύ µας, γεγονός το οποίο φαίνεται ότι χρειάζεται αρκετή δουλειά
ακόµα, µια και ήδη διαφαίνονται διαφορετικά πεδία σκέψης και συνεργασίας.
Οφείλουµε, όµως, να επεξεργαστούµε µεταξύ µας ζητήµατα όπως το πώς επιλέγουµε,
πώς εκπαιδεύουµε, προς ποιες κατευθύνσεις, πώς επίσης εποπτεύουµε τους εθελοντές.
Όταν, λοιπόν, αρχίσει να παράγεται κάποιο υλικό, τότε τα µεθοδολογικά «φίλτρα» που
διαθέτει και χρησιµοποιεί κάθε φορέας ή οργάνωση, και τα παιδιά µε τα οποία έρχεται σε
άµεση επικοινωνία και επαφή (π.χ., ο θεσµός του Συνηγόρου του Παιδιού στο πλάισιο
του Συνηγόρου του Πολίτη επικοινωνεί και συνεργάζεται µε την Οµάδα Εφήβων
Συµβούλων του), θα αποτελέσουν το υλικό ανατροφοδότησης για την µετέπειτα
καταγραφή των συναγοµένων παιδοκεντρικών δεδοµένων
Να µην ξεκινήσουµε, όµως, σήµερα από αυτό το στοιχείο, εφόσον έχουµε ούτως ή
άλλως πολύ δρόµο µπροστά µας, για τον µεταξύ µας συντονισµό.
Αγγελική Παπούλια - ΣΧΕ∆ΙΑ: Κέντρο Καλλιτεχνικής και Παιδαγωγικής
Επιµόρφωσης:
Η ΣΧΕ∆ΙΑ στο κοµµάτι της ακρόασης και καταγραφής της φωνής των παιδιών από
ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, έχει καταγεγραµµένα δεδοµένα, αναφορικά µε τη φωνή όχι
µόνο των παιδιών, αλλά και των γονέων, εκπαιδευτικών, επαγγελµατιών της τοπικής
αυτοδιοίκησης, µε τρόπο συλλογικό, γιατί καταγράφει πάντα το έργο της, σε ερευνητικό
επίπεδο, σε έντυπο και οπτικο-ακουστικό υλικό, οπότε και είναι στη διάθεσή σας.
Ήδη έδωσα το βιβλίο µας στη Γραµµατεία της σηµερινής εκδήλωσης, το οποίο και
διδάσκεται ως υποχρεωτικό µάθηµα στο Παιδαγωγικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων και τιτλοφορείται «Η καταπολέµηση των προκαταλήψεων ως παιδαγωγικό
εργαλείο», ενώ θα σας αφήσω επίσης και το σχετικό υλικό µε τις «φωνές»(θέσεις και
απόψεις) όλων των συµµετεχόντων στο έργο µας από την περιοχή της Ελευσίνας.
Για οτιδήποτε άλλο είµαστε στη διάθεσή σας.
Κυριακή Μπούρχα - Σύλλογος «Το ΧΑΜΟΓΕΛΟ του ΠΑΙ∆ΙΟΥ», εθελοντικός
οργανισµός για τα παιδιά:
Θέλω να σας αναφέρω ένα σύντοµο παράδειγµα, σχετικά µε το θέµα της ακρόασης της
«φωνής των παιδιών», έτσι όπως σας το µεταφέρω, µέσω εθελοντή µας: προ µιας
εβδοµάδας δέχθηκα τηλεφωνική κλήση από ένα βαθιά συγκινηµένο εθελοντή µας, που
απασχολείται σε ένα από τους ξενώνες µας, µε δηµιουργική απασχόληση µε τα παιδιά
µας εκεί. Κάποια στιγµή, λοιπόν, κατά τη διάδρασή του µε τα παιδιά, τους αναφέρει ότι
είναι εθελοντής και εκείνα εξεπλάγησαν, λέγοντάς του «δεν ξέραµε ότι είστε εθελοντής!»,
και τότε αυτός τα ρώτησε «τι νοµίζατε ότι είµαι;», για να λάβει την απάντηση «νοµίζαµε
ότι είσαι φίλος µας!».
Εκείνη τη στιγµή -και όσον αφορά στην ανατροφοδότηση και τα βραβεία προς τους
εθελοντές- ο ίδιος ο εθελοντής ανέφερε ότι, πέρα από αυτή την απάντηση των παιδιών,
δεν θα χρειαζόταν καµία περαιτέρω επιβράβευση, ούτε από εµένα ως υπεύθυνη µελών
και εθελοντισµού, ούτε από τον Πρόεδρο κανενός οργανισµού, αλλά ότι αυτό που
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εισέπραξε από τα ίδια τα παιδιά εκείνη τη στιγµή, τον έκανε να αισθανθεί ότι προσφέρει
πραγµατικά, ως εθελοντής και ως άνθρωπος.
Με το παράδειγµα αυτό, νοµίζω ότι έθιξα συνοπτικά και το θέµα της επιβράβευσης και
το ζήτηµα της ακρόασης της φωνής των ίδιων των παιδιών.
Μαρία Μαρκάκη - Εταιρεία Κατά της Κακοποίησης του Παιδιού-«ELIZA»:
Θέλω να επισηµάνω ότι οι φορείς και οργανισµοί που προσφέρουµε υπηρεσίες στα
παιδιά, επικεντρωνόµαστε στο να κάνει ο εθελοντής σωστά τη δουλειά του προς το
συµφέρον των παιδιών.
Καλό είναι όµως να µην ξεχνάµε ότι, όπως θέλουµε και πρέπει να προστατεύουµε κάθε
εξυπηρετούµενο παιδί, πρέπει να προστατεύουµε και κάθε εθελοντή.
Στο σηµείο αυτό, λοιπόν, επισηµαίνουµε το ζήτηµα της από µέρους µας (ως στελέχη
ή/και προσωπικό των φορέων ή ΜΚΟ) αποδοχής και ενθάρρυνσης της αξιολόγησής µας
από τους συνεργαζόµενους εθελοντές, έτσι ώστε να έχουµε την απαιτούµενη
ανατροφοδότηση, που θα συνδράµει στη βελτίωση της λειτουργίας µας. Η
επαγγελµατική βελτίωση καθενός από εµάς, οδηγεί συνακόλουθα στη βελτίωση της
συνδιαλλαγής µε τους εθελοντές µας, και στην µεγιστοποίησης των παρεχοµένων προς
τους εξυπηρετούµενους ανήλικους υπηρεσιών.
Θανάσης Σπύρου-Σύλλογος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος(ΣΚΛΕ):
Εµείς ως ΣΚΛΕ είµαστε αρκετά ικανοποιηµένοι γι’αυτό που προαναφέρθηκε, σχετικά µε
την πλούσια γκάµα εθελοντισµού που υφίσταται στην Ελλάδα, σε σχέση µε την πρόθεσή
µας να προσφέρουµε.
Υπάρχει, όµως, κάτι εξαιρετικά σηµαντικό για εµάς, που ακούστηκε και από εσάς κύριε
Μόσχο, το τι θεωρούµε εθελοντισµό.
Εµείς ως ΣΚΛΕ, ως επαγγελµατίες κοινωνικοί λειτουργοί, θεωρούµε ότι εθελοντισµός
είναι η κινητοποίηση της κοινωνίας, για να βοηθήσει τα παιδιά, τους εφήβους, τους
ηλικιωµένους, όλες τις οµάδες του γενικού πληθυσµού.
Ο εθελοντισµός δεν πρέπει να υποκαθιστά το έργο του κράτους, όσον αφορά στις
ανάγκες των εξυπηρετούµενων ανηλίκων (και εδώ ανοίγω µια παρένθεση, ως
εργαζόµενος ο ίδιος σε Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας-ΝΠ∆∆, στην Παιδόπολη του
Αλίµου, για να σας αναφέρω ότι πολύ συχνά έρχονται σε µας εθελοντές, που θέλουν να
προσφέρουν µε οποιοδήποτε τρόπο, αρκετοί προσφέροντας και µικρά οικονοµικά ποσά
«για να πάρετε κάτι στα παιδιά αυτές τις δύσκολες µέρες». Ξέρουµε, λοιπόν, και πώς και
πού να τους χρησιµοποιήσουµε, αλλά δεν υποκαθιστούµε/αντικαθιστούµε µέσω αυτών
τις ανάγκες και τυχόν ελλείψεις µας σε προσωπικό).
Πολλές φορές, στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας διάβασα αγγελίες µη-Κυβερνητικών
Ογανώσεων(ΜΚΟ), όπου ζητούνταν κοινωνικός λειτουργός για εθελοντική εργασία. Και
ερωτώ, στις περιπτώσεις αυτές δεν υποκαθιστούµε;
Φέρνω, επίσης, ως παράδειγµα την περίπτωση της τηλεφωνικής γραµµής ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΑΙ∆Ι, όπου υπάρχει ένας εργαζόµενος πλήρους απασχόλησης, δύο µερικής
απασχόλησης και 30 εθελοντές, µε αποτέλεσµα να «µειώνεται» αξιολογικά το έργο των
τηλεφωνικών γραµµών όπως αυτές του ΕΚΚΑ, του ΧτΠ κ.α., που λειτουργούν µε
εργαζόµενους. Ευχαριστώ.
Γεώργιος Μόσχος-Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη»:
Να διευκρινίσω εδώ, για να µην δηµιουργούνται εντάσεις στη σηµερινή µας συνάντηση,
ότι για το τελευταίο ζήτηµα που θίχθηκε υπάρχουν διεθνώς πολλές και διαφορετικές
προσεγγίσεις.
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Ειδικότερα µε τις τηλεφωνικές γραµµές, βοήθειας, υποστήριξης ή/και πληροφόρησης,
έχω ασχοληθεί αρκετά και το έχω ερευνήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Υπάρχουν τηλεφωνικές γραµµές που λειτουργούν µόνο µε επαγγελµατίες και άλλες που
εµπλέκουν εθελοντές, µέσα από συγκεκριµένες διαδικασίες και δεοντολογία.
Υπάρχουν ακόµα και τηλεφωνικές γραµµές στην Ευρώπη από παιδιά για παιδιά, αλλά
αυτές λειτουργούν µε βάση ένα έντονο σύστηµα παρακολούθησης, εποπτείας και
επιστηµονικής βοήθειας.
∆εν ξέρω αν κάποιος από εµάς διαφωνεί ή συµφωνεί, αλλά πιστεύω ότι αυτό που πρέπει
να αναδείξουµε (και αποτελεί και την ουσία της παρέµβασής µας), είναι ότι ο
εθελοντισµός που απευθύνεται σε παιδιά-αποδέκτες, πρέπει να ακολουθεί µια γενική
δεοντολογία, και βεβαίως να σέβεται ουσιαστικά την παροχή των σχετικών υπηρεσιών
ως αµιγώς εθελοντικών.
Κώστας Παπαδηµητρόπουλος- Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος:
Πρέπει να σκεφτούµε -γιατί η συζήτηση µοιάζει να διαφοροποιείται κάπως από το
αρχικό ζητούµενο- τις ανάγκες των παιδιών, ως κατεξοχήν επαγγελµατίες ψυχικής
υγείας, που απευθύνουµε τις υπηρεσίες µας σε ανήλικα άτοµα.
Αυτό που είναι πολύ σηµαντικό να τεθεί -κατά τη γνώµη µου- είναι το ζήτηµα της
σκιαγράφησης του προφίλ, που θέλουµε όλοι εµείς να διαθέτει ο εκάστοτε εθελοντής,
έτσι ώστε να είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών, και τον αρχικό στόχο
του έργου που προσφέρει καθένας µας. Ευχαριστώ.
Γεώργιος Μόσχος-Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη»:
Νοµίζω ότι έχουν ήδη ακουσθεί κάποιες πρώτες αγωνίες, τάσεις και επιθυµίες για την
ενασχόλησή µας στη συνέχεια της προσπάθειά µας αυτής.
Εµείς (σηµ. ο θεσµός του Συνηγόρου του Παιδιού στο Συνήγορο του Πολίτη) θα
προσπαθήσουµε να συγκεντρώσουµε και να αποδελτιώσουµε, κυρίως, όσα ακούσθηκαν
στη σηµερινή συνάντηση. Εν συνεχεία, θα προσκαλέσουµε φορείς και οργανώσεις µε
γνώση και εµπειρία, για να συµµετάσχουν στην 7µελή Συντονιστική Επιτροπή µας. Εδώ,
θα µας επιτρέψετε να ενεργοποιήσουµε τα δικά µας κριτήρια, και να µην ανοίξουµε σε
περαιτέρω συζήτηση, σήµερα, το ποιος θέλει ή δεν θέλει να συµµετάσχει στην επιτροπή
αυτή.
Προφανέστατα, είµαστε όλοι χρήσιµοι για την δουλειά της επόµενης ηµέρας, που
σηµαίνει: συγκεντρώνουµε το υλικό, το «φιλτράρουµε», εκφράζουµε τη γνώµη µας,
συµµετέχουµε στο σεµινάριο (και ελπίζουµε να έχουµε τη συµµετοχή απ’όλους τους
φορείς, που ασχολούνται µε τα παιδιά ), και εν συνεχεία συνδράµουµε στην παραγωγή
αυτού του Οδηγού Αρχών και Κατευθύνσεων για το Εθελοντισµό προς και για Παιδιά,
πόνηµα πιστεύουµε χρήσιµο σε όλους µας.
∆ρ.Ελένη Αγάθωνος-Γεωργοπούλου, ψυχολόγος-ειδική εµπειρογνώµονας σε θέµατα
παιδικής προστασίας και ∆ικαιωµάτων του Παιδιού:
Και εγώ απλώς να σας ευχαριστήσω όλους. Πιστεύω ότι υπήρξε πολύ µεγάλος πλούτος
ερεθισµάτων µέσα στην αίθουσα σήµερα. Εστιάσαµε σε κοινά ιδεώδη,
προβληµατισµούς, και καλή δουλειά.
Θα τα ξαναπούµε πλουσιότεροι σε γνώση και µε περισσότερη, πλέον, ανταπόκριση στην
πράξη.
Το τελικό αποτέλεσµα θα αποτελέσει ένα πόνηµα, που θα εκπροσωπεί όλους µας!
Μαρία Τσάγκαρη-ειδική επιστήµονας στον Κύκλο ∆ικαιωµάτων του Παιδιού του
Συνήγορο του Πολίτη:

43

Να σας ευχαριστήσω και εγώ µε τη σειρά µου! Και θεωρώντας ότι ο εθελοντισµός έχει
πολλές αποχρώσεις και, πάνω από όλα, είναι προσφορά, θέλω να αναφέρω ότι -το
τελευταίο αυτό δίµηνο εντατικής επικοινωνίας µε όλους σας και προετοιµασίας για τη
σηµερινή µας συνάντηση- προσφέρθηκαν αγαπητοί συνάδελφοι να συνδράµουν -παρά το
φόρτο εργασία τους- και νιώθω υποχρέωσή µου να ακουσθεί το όνοµά τους, µια και
αποτελεί µια µικρή επιβράβευση: ευχαριστώ, λοιπόν, την κυρία Ελένη Πιπέλια και την
κυρία Εύη Παπανικολάου για τη γραµµατειακή τους υποστήριξη, ιδίως, στη σηµερινή
συνάντηση, καθώς και την Αλεξάνδρα Μοσχοπούλου, πέραν της πρακτικής βοήθειάς
της, γιατί είχε την υποµονή και το επαγγελµατισµό να ακούει τους προβληµατισµούς µου
και να συνοδοιπορεί υποστηρικτικά στην προετοιµασία αυτής της προσπάθειας. Και
φυσικά τον κύριο Μόσχο και την κυρία Αγάθωνος για την τεχνογνωσία και τον
επιστηµονικό ενθουσιασµό τους για το αντικείµενό µας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Ι. Επισύναψη της εισήγησης που παρουσιάστηκε από την Μαρία Τσάγκαρη την 26η
Μαΐου 2011, στη συνάντηση για την: Ανταλλαγή σκέψεων, ενηµέρωση και
επιµόρφωση στελεχών αρµοδίων για την προσφορά εθελοντικών υπηρεσιών σε παιδιά
µε θέµα «Ο θεσµός του εθελοντισµού στην Ελλάδα και οι εθελοντικές υπηρεσίες σε
παιδιά 0-18 ετών στη βάση της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού»
Ο θεσµός του Συνηγόρου του Παιδιού στο πλαίσιο του Συνηγόρου του Πολίτη,
απεύθυνε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συµµετοχή σε µια διαδικασία
ανταλλαγής ενηµέρωσης και επιµόρφωσης στελεχών αρµοδίων για την ανάπτυξη
εθελοντικών υπηρεσιών που απευθύνονται σε παιδιά 0-18 ετών
Το ενδιαφέρον της δράσης αυτής εστιάζεται στην ανάπτυξη ενός πλαισίου
εθελοντισµού, όπου η επιλογή, εκπαίδευση και υποστήριξη των εθελοντών, αλλά και η
κατά περίπτωση υιοθετούµενη δεοντολογία θα στηρίζονται στο περιεχόµενο της
∆ιεθνούς Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού
Η πρωτοβουλία µας αυτή βασίσθηκε, κατά κύριο λόγο, στην 8χρονη εµπειρία
παρακολούθησης των υπηρεσιών που παρέχονται σε παιδιά στη χώρα µας, ιδίως δε από
φορείς και οµάδες που προσφέρουν (και) εθελοντικό έργο
Ο εθελοντισµός αποτελεί αναµφίβολα οικουµενική κοινωνική αξία, χωρίς πλέον
να ταυτίζεται µε τη φιλανθρωπία, αφού οι σύγχρονες αντιλήψεις επιτάσσουν η προσφορά
εθελοντικού έργου να είναι αποτέλεσµα συνειδητής επιλογής, να γίνεται µε συστηµατικό
και οργανωµένο τρόπο, να βασίζεται σε γνώσεις και σταθερότητα, να έχει επίκεντρο τον
άνθρωπο -και στην περίπτωσή µας τα παιδιά- προϋποθέσεις τις οποίες οι εθελοντές
πρέπει να αντιµετωπίζουν µε σεβασµό και ευαισθησία
Μετά και από τις πρόσφατες και ραγδαίες οικονοµικές ανακατατάξεις στη χώρα µας,
ο εθελοντισµός αποκτά µια ιδιαίτερη αξία και ισχύ, καθώς καλείται όλο και περισσότερο
να συνδράµει στις νέες κοινωνικές ανάγκες, πολλές από τις οποίες έχουν επείγοντα
χαρακτήρα
Σε αυτή τη συγκυρία, θεωρούµε εξαιρετικά κρίσιµο οι εθελοντικές υπηρεσίες που
απευθύνονται στα παιδιά να είναι ποιοτικές, υποστηριζόµενες και ελεγχόµενες και να
αναπτύσσονται σε ένα σαφές λειτουργικό πλαίσιο που διασφαλίζει την ανταπόκρισή
τους στην κοινωνική τους στόχευση αλλά και στις επιταγές της σχετικής νοµοθεσίας
Στόχοι του θεσµού του Συνηγόρου του Παιδιού στο πλαίσιο του Συνηγόρου του Πολίτη:
 αφενός η διευκόλυνση της ανταλλαγής ενηµέρωσης σχετικά µε την οργάνωση,
κατεύθυνση και υποστήριξη εθελοντικών υπηρεσιών που απευθύνονται σε
ανηλίκους
 αφετέρου δε, η δηµιουργία αρχών και οδηγιών για την επιµόρφωση των
αρµοδίων στελεχών σε τµήµατα εθελοντισµού διαφόρων φορέων και
οργανώσεων, σχετικά µε τη µεθοδολογία οργάνωσης και τη δεοντολογία παροχής
εθελοντικών υπηρεσιών σε παιδιά 0-18 χρόνων, µε επίκεντρο το περιεχόµενο της
∆ιεθνούς Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού του ΟΗΕ (ν.2101/1992)
Γενικά στοιχεία για τη δράση “Εθελοντισµός και ∆ικαιώµατα Παιδιού”:
 Εθελοντικές παροχές σε παιδιά 0-18 ετών
 Συµµετέχοντες, καταρχήν, µόνο από την Περιφέρεια Αττικής: µη-Κυβερνητικές
Οργανώσεις, φορείς και άτοµα εγνωσµένης τεχνογνωσίας και εµπειρίας στο χώρο
της παιδικής προστασίας-πρόνοιας και κοινωνικής πολιτικής
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 Συντονιστική Επιτροπή και Εκτελεστική Γραµµατεία υπό την αιγίδα του
γραφείου του Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού
στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη»
Χρονοδιάγραµµα & προγραµµατισµός:
 05/2011: 1η συνάντηση γνωριµίας συµµετεχόντων φορέων και οργανώσεων,
παρουσίαση φιλοσοφίας και µεθοδολογίας προς εκπόνηση προγράµµατος
 06-09/2011: 1. Ηλεκτρονική ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων, ενηµερώσεις, 2.
Συλλογή επιστηµονικής βιβλιογραφίας σε επίπεδο Ελλάδας, ΕΕ και διεθνώς, 3.
Επεξεργασία επιστηµονικού υλικού από τη συντονιστική επιτροπή, 4. Περιοδικές
ενηµερώσεις από την εκτελεστική γραµµατεία, µέσω του γραφείου του Βοηθού
Συνηγόρου του Πολίτη για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού
 10/ 2011: αποστολή επεξεργασµένων δεδοµένων στους συµµετέχοντες, για
περαιτέρω σχολιασµό και ανατροφοδότηση της συντονιστικής επιτροπής
 12/2011: διεξαγωγή σεµιναρίου διαδραστικής συνδιαλλαγής συµµετεχόντων
 1ο τρίµηνο 2012: σύνθεση του τελικού κειµένου ενός Οδηγού Αρχών και
Κατευθύνσεων για την υλοποίηση των στόχων του Εθελοντισµού στη βάση του
περιεχοµένου της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού
 ∆ηµιουργία και τήρηση συνδέσµου/βάσης δεδοµένων για το πόνηµα στην
ιστοσελίδα ∆ικαιωµάτων του Παιδιού του Συνηγόρου του Πολίτη
 Ετήσια ανατροφοδότηση -µέσω αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας- του
οδηγού, ως εργαλείου δουλειάς από φορείς και οργανώσεις που το
χρησιµοποίησαν
 Ηλεκτρονική ενηµέρωση εταίρων-συµµετεχόντων φορέων, για τις “καλές
πρακτικές” και επιµέρους εφαρµογές του περιεχοµένου του εν λόγω οδηγού
εκπαίδευσης, µέσω της ιστοσελίδας για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού του
Συνηγόρου του Πολίτη (www.0-18.gr )
ΙΙ. Συµµετέχοντες φορείς και οργανώσεις στη συνάντηση:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

∆ρ. Ελένη Αγάθωνος, ειδική εµπειρογνώµονας σε θέµατα παιδικής προστασίας
ΑΘΗΝΑ: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης & Ψυχοθεραπείας
αµυµώνη: Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων Κηδεµόνων & Φίλων Ατόµων µε Προβλήµατα
Όρασης & Πρόσθετες Αναπηρίες
Αναρρωτήριο Πεντέλης – Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας Παιδιού
ΑΡΣΙΣ, Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
ΓΟΝ.ΙΣ. - Σύλλογος (Σωµατείο) για τη Γονεϊκή Ισότητα και το Παιδί // ΓΟΝ.ΙΣ. Πειραιά,
∆ίκτυο παιδί-γονείς
CISV - Children International Summer Village
∆ιεθνής Αµνηστία - Τοµέας Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα
Κοινωνικές Συνεταιριστικές ∆ραστηριότητες Ευπαθών Οµάδων-Κ.Σ.∆.Ε.Ο. «Ε∆ΡΑ»
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης - ΕΚΚΑ
Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων - ΕΛ.Ε.Π.Α.Π
Εταιρεία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού-ELIZA
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός - ΕΕΣ, Τοµέας Κοινωνικής Πρόνοιας
Εταιρία Προστασίας Σπαστικών – ΕΠΣ, Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης
«ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ»
Ίδρυµα Ι.Π.Α.Π.- «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»
Ίδρυµα Κοινωνικής Εργασίας – ΙΚΕ / Χατζηπατέρειο Κ.Α.Σ.Π.
ΙΥΠ-Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού / ∆ιεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής ΠρόνοιαςΚέντρο για τη Μελέτη και Πρόληψη της Κακοποίησης & Παραµέλησης του Παιδιού
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Κατασκηνώσεις «Χαρούµενα Παιδιά- Χαρούµενα Νιάτα»
ΚΕΘΕΑ - Τοµέας Πρόληψης
Κέντρο Ηµέρας Εφήβων µε Αυτισµό ∆υτικής Αττικής "στην Αυλή του Κόσµου"
Κοινωνική Στήριξη
Ένωση «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι»
Ξενώνας Παιδιών «Μελία»
Όµιλος Εθελοντών - Γωνιά του Παιδιού
Οµάδα Παρέµβασης ΟΜΠΡΕΛΑ : Ελληνική Εταιρία Μελέτης και Πρόληψης της Σεξουαλικής
Κακοποίησης
ΜΚΟ «ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΡΓΟΝ» - Κέντρο Μελετών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης
Πολύτεκνης Μητέρας
Ειδικά Αναγνωρισµένο Φιλανθρωπικό Σωµατείο ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΣΠΙΤΙ
Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος - Ξενώνας SOS-ΕΛΙΖΑ
Παιδόπολη ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Νέα Σµύρνη - Μονάδα κοινωνικής Φροντίδας
Σύλλογος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος - ΣΚΛΕ
Σύλλογος για την Υποστηριζόµενη ∆ιαβίωση µε Νοητική Υστέρηση «ΠΕΤΑΓΜΑ»
Σύνδεσµος Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας
ΣΧΕ∆ΙΑ – Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιµόρφωσης
Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού –ΣΕΟ
Σύλλογος «Το ΧΑΜΟΓΕΛΟ του ΠΑΙ∆ΙΟΥ», εθελοντικός οργανισµός για τα παιδιά
ΧΕΝ Ελλάδος – Χριστιανική Ένωση Νέων
Κέντρο Ηµέρας Εφήβων «ΩΡΙΩΝΑΣ»

ΙΙΙ. Χρήσιµες πληροφορίες, πηγές παραποµπής, σύνδεσµοι:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη»: www.0-18.gr
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Πρόληψης της Σεξουαλικής Κακοποίησης «ΟΜΠΡΕΛΑ»:
www.obrela.gr
End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purposes:
http://www.ecpat.net/EI/index.asp
ΣΧΕ∆ΙΑ: Κέντρο Καλλιτεχνικής και Παιδαγωγικής Επιµόρφωσης: http://www.schediaart.gr/el/goals.php
ΙΥΠ-∆/νση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας: http://www.ich-mhsw.gr/
Σύλλογος για την Υποστηριζόµενη ∆ιαβίωση µε Νοητική Υστέρηση «ΠΕΤΑΓΜΑ»:
www.petagma.gr
Τοµέας Πρόληψης ΚΕΘΕΑ: www.prevention.gr
Σύλλογος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος: www.skle.gr
«άρσις» Οργάνωση Κοινωνικής Υποστήριξης Νέων: http://www.arsis.gr/index2.htm
ΧΕΝ Ελλάδος-Γυναικεία, µη-Κυβερνητική, Εθελοντική Οργάνωση: www.xen.gr
Εταιρεία Κατά της Κακοποίησης του Παιδιού-ELIZA: www.eliza.org.gr
Επιµορφωτικό υλικό:
o http://www.eliza.org.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=1&Ite
mid=7&lang=el
o http://www.eliza.org.gr/images/stories/leaflet_sbs_low.pdf
o http://www.eliza.org.gr/images/stories/pdf/vivlioADAM_FINAL.pdf
Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών: http://www.eps-ath.gr/main.php?category_id=2
Κέντρο Μελετών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Πολύτεκνης Μητέρας ΜΗΤΕΡΑΣ
ΕΡΓΟΝ: http://www.miterasergon.gr/
Ελληνική Ένωση ∆ιεθνών Θερινών Παιδικών Κατασκηνώσεων (CISV Greece), µέλος της CISV
International-Building Global Friendship: www.cisv.org , www.gr.cisv.org , &
http://www.eurocharity.gr/el/member/1041
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης-ΕΚΚΑ: www.ekka.org.gr , (τηλ γραµµή 197)
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός / Τοµέας Κοινωνικής Πρόνοιας / Υπηρεσία Εθελοντών:
http://www.redcross.gr/default.asp?pid=11&la=1
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•

Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παίδων Βούλας-ΚΑΑΠ Βούλας: http://kaapvoulas.gr/
ΕΛΕΠΑΠ: www.elepap.gr
«ΤΟ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ», Σύλλογος Φίλων του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής µε
κοινωνικό,
ανθρωπιστικό,
επιστηµονικό
και
µη-κερδοσκοπικό
χαρακτήρα:
http://www.paidohosp.gr/09-Iliotropio.html
ΕΣΕΕΠΑ-ΕΣΤΙΑ, Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ατόµων µε Νοητική Υστέρηση:
http://www.eseepa.gr/site/
Κέντρο Παιδιού και Εφήβου-Κέντρο Ηµέρας Εφήβων µε Αυτισµό «στην Αυλή του Κόσµου»
(Κέντρο
Ηµέρας
Αυτιστικών
∆υτικής
Αττικής):
http://www.kpechios.gr/
,
http://www.kpechios.gr/el/kpe/2010-01-27-15-16-55.html
Κέντρο Ηµέρας Εφήβων «ΩΡΙΩΝΑΣ» της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγεία του Παιδιού και του
Εφήβου-ΕΨΥΠΕ:
http://www.epsype.gr/kentro_hmeras_orionas.aspx
,
http://www.epsype.gr/images/enhmerwtika_entypa/orionas/orion-2010.pdf
Όµιλος Εθελοντών - Γωνιά του Παιδιού: http://omilosethelonton.gr/index1.htm
http://omilosethelonton.gr/paidi.htm , http://omilosethelonton.gr/trip_1.htm
Ξενώνας Παιδιών «Μελία» της ΕΨΥΠΕ: http://www.epsype.gr/ksenwnas_paidiwn_melia.aspx
Κοινωνικές Συνεταιριστικές ∆ραστηριότητες Ευπαθών Οµάδων (Κ.Σ.∆.Ε.Ο) - «Ε∆ΡΑ»:
http://www.edra-coop.gr/ViewShopStaticPage.aspx?ValueId=2222
ΜΚΟ ΑΘΗΝΑ για την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και ψυχοθεραπεία-κοινωνική µέριµνα για την
ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων: http://www.athina.org.gr/
Πρόγραµµα
Youth
in
Action
Νέα
Γενιά
σε
δράση
(2007-2013):
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.php και http://ec.europa.eu/youth/youth-in-actionprogramme/doc/how_to_participate/programme_guide_11/programme-guide_el.pdf
Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και
Αποκαταστάσεως Αναπήρων
Παίδων:
http://www.elepap.gr/
Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος: http://www.sos-villages.gr/
Σύνδεσµος Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας: http://www.trag.gr/
Πρόγραµµα Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία EVS (European Voluntary Service), που αποτελεί
την δράση 2 του ευρωπαϊκού προγράµµατος "Νέα Γενιά σε ∆ράση": η Ευρωπαϊκή Εθελοντική
Υπηρεσία για Νέους, δίνει την δυνατότητα σε νέους ηλικίας 18-30 ετών να προσφέρουν την
εθελοντική εργασία τους σε φορείς που λειτουργούν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm
και
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/programme-guide_en.htm
και
http://www.elix.org.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=84&PH
PSESSID=3a5ac5529109947e26a1560bc33219fc
και
http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=45
και
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc82_en.htm
και
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=34000145801
Σύλλογος «Το ΧΑΜΟΓΕΛΟ του ΠΑΙ∆ΙΟΥ», εθελοντικός οργανισµός για τα παιδιά:
http://www.hamogelo.gr/
∆ίκτυο για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού και τη Γονεϊκή Ισότητα (∆ίκτυο Παιδί-ΓΟΝ.ΙΣ.):
http://www.gonis.gr/index.php?pN=%CE%A3%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF
%CE%B3%CE%BF%CF%82&txtWebPageID=17
«Αµυµώνη» Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεµόνων και Φίλων Ατόµων µε Προβλήµατα
Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες: http://www.amimoni.gr/
ΙΠΑΠ ΘΕΟΤΟΚΟΣ / Κέντρο Ειδικής και Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΘΕΟΤΟΚΟΣ:
http://www.theotokos.gr/
Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού-ΣΕΟ: http://www.seo.gr/homepage.asp?ITMID=2&Lang=GR
Ένωση ΜΑΖΙ για το ΠΑΙ∆Ι (1 Ένωση 10 Σωµατεία περισσότερα από 10.000 Παιδιά):
http://www.mazigiatopaidi.gr/main.php
Κατασκηνώσεις «Χαρούµενα Παιδιά-Χαρούµενα Νιάτα» - µη-κυβερνητική, µη-κερδοσκοπική,
οργάνωση εθελοντών: http://www.kataskinosi.gr/site/ και
http://xaroumenapaidia.blogspot.com/

48

•
•

Ίδρυµα Κοινωνικής Εργασίας-Χατζηπατέρειο ΚΑΣΠ (Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών
Παιδιών): http://www.ike.org.gr/
∆ιεθνής Αµνηστία (∆.Α.)-Ελληνικό Τµήµα: http://www.amnesty.org.gr/

ΙV. Ακρώνυµα και λέξεις ή φράσεις κλειδιά:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

ΑµεΑ: άτοµα µε αναπηρίες
ΓΟΝ.ΙΣ.: Γονεϊκή Ισότητα
∆ηλ.: ∆ηλαδή
∆.Α.: ∆ιεθνής Αµνηστία
∆Σ∆Π: ∆ιεθνής Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού του ΟΗΕ (κατοχυρώθηκε µε τον
ελληνικό νόµο 2101/1992)
∆Π: ∆ικαιώµατα του Παιδιού, ή ∆ικαιωµάτων των Παιδιών
∆ιεΣυ: ∆ιεθνείς Συµβάσεις
∆Σ: ∆ιοικητικό Συµβούλιο
∆ΥΠΕ: ∆ιοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρειας
ΕΛΕΠΑΠ: Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων
ΕΕΣ: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
ΕΚΚΑ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΠΣ: Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών (Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης
ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ)
ΕΣΠΑ: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
ΕΨΥΠΕ: Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγεία του Παιδιού και του Εφήβου
ΘΧΠ: Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων
ΙΚΕ: Ίδρυµα Κοινωνικής Εργασίας-Χατζηπατέρειο ΚΑΣΠ (Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών
Παιδιών)
ΙΥΠ: Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
κ.α.: και άλλα, και άλλες, και άλλοι
κ.λπ.: και λοιπά
ΚΑΑΠ Βούλας: Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παίδων Βούλας
Κ∆τΠαι: Κύκλος ∆ικαιωµάτων του Παιδιού
Κ.Λ.: Κοινωνικός Λειτουργός, ή Κοινωνικοί Λειτουργοί
Κ.Σ.∆.Ε.Ο - «Ε∆ΡΑ»: Κοινωνικές Συνεταιριστικές ∆ραστηριότητες Ευπαθών Οµάδων «Ε∆ΡΑ»
ΜΚΟ: µη-κυβερνητικές οργανώσεις
ΜΚΦ: Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας
ΝΠΙ∆: Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου
ΝΠ∆∆: Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου
Ο.Η.Ε.: Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών
ΣυνΠαι: Συνήγορος του Παιδιού
ΣυνΠολ: Συνήγορος του Πολίτη
ΣΚΛΕ: Σύλλογος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος
ΣΕΟ: Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού
ΥΠΕ: Υγειονοµική Περιφέρεια
ΧτΠ: Χαµόγελο του Παιδιού
EVS: European Voluntary Service/ Πρόγραµµα Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία
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