∆ράση «Εθελοντισµός και ∆ικαιώµατα του Παιδιού»
Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ
Ερωτηµατολόγιο
Προσωπικά στοιχεία
Επωνυµία φορέων/ΜΚΟ:
………………………………………………………………………………………………….................
Όνοµα (αριθµός τόµων που το δήλωσαν):
……………………………………………………………………………………...................................
Ηλικιακή οµάδα (πόσοι από κάθε υπο-οµάδα):
21-35
36-45
46-55
56-70
71-άνω
Ιδιότητα/θέση στο φορέα/ΜΚΟ (διευθυντής, µέλος ∆Σ, υπεύθυνος τµήµατος, ή προγράµµατος, άλλο τι):

…………………………………………………………………........................................................................
1.
Υπάρχει, υπήρχε συµµετοχή εθελοντών στη λειτουργία, τις επιµέρους δράσεις ή τα προγράµµατα του
φορέα σας;
υπάρχει σήµερα
ΝΑΙ
ΟΧΙ
υπήρχε στο παρελθόν
ΝΑΙ
ΟΧΙ
σε τακτική & σταθερή βάση
ΝΑΙ
ΟΧΙ
κατά περιόδους, σε έκτακτη βάση
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.
Ποια είναι -κατά προσέγγιση- η ποσοστιαία αναλογία υπάλληλων:εθελοντών στο φορέα σας σήµερα;
στις υπηρεσίες/δράσεις/προγράµµατα σας µε άµεση επαφή µε ανηλίκους:
υπάλληλοι..........
εθελοντές………..
στις άλλες υπηρεσίες σας:
υπάλληλοι..........
εθελοντές………..
3.
Η εµπειρία του φορέα σας, σχετικά µε τη συνεργασία µε εθελοντές, αφορά :
ειδικούς επαγγελµατίες (π.χ., γιατρούς,δασκάλους, ψυχολόγους, διοικητικούς υπαλλήλους) που επιθυµούν να
προσφέρουν στο πεδίο τους. Παρακαλούµε περιγράψτε:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
σπουδαστές που επιθυµούν να αποκτήσουν εµπειρία συναφή µε τις σπουδές τους. Παρακαλούµε περιγράψτε:
......................................................................................................................................................................................
άτοµα που επιθυµούν να προσφέρουν έργο, άσχετως επαγγελµατικής ή άλλης ιδιότητάς τους (π.χ.,συνταξιούχος
εκπαιδευτικός, που προσφέρει εθελοντικό έργο δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών). Παρακαλούµε περιγράψτε:
…………………………………………………………………………………………...........................................................
.....................................................................................................................................................................................
ανήλικα άτοµα, ή οµάδες ανηλίκων (π.χ., πρόσκοποι, κ.α.). Παρακαλούµε περιγράψτε:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
4.
Η εµπειρία σας από την προσφορά εθελοντών, αφορά ειδικά πεδία δράσης;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
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Αν ναι, περιγράψτε, βάσει των προτεινόµενων επιλογών:
κλειστή περίθαλψη ανηλίκων (διευκρινήστε)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ανοιχτή περίθαλψη ανηλίκων (διευκρινήστε)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
φύλαξη παιδιών (π.χ., βρεφονηπιακοί σταθµοί, κέντρα νεότητας κ.λπ.)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
παιδιά µε αναπηρία (διευκρινήστε, π..χ., κώφωση , αυτισµός, κ.λπ.)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
πλαίσια φροντίδας παιδιών προς αναδοχή ή υιοθεσία (διευκρινήστε)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
τηλεφωνικές γραµµές, πληροφόρησης, καθοδήγησης, υποστήριξης, παρέµβασης/αντιµετώπισης (διευκρινήστε το
είδος της τηλ.γραµµής)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
εκπαιδευτικά πλαίσια, ή πλαίσια προσχολικής απασχόλησης (διευκρινήστε)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
πλαίσια άθλησης, ή δηµιουργικής απασχόλησης (διευκρινήστε)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
προγράµµατα ή δράσεις κοινωνικο-προνοιακών παροχών (διευκρινήστε, π.χ. σισίτια, χορηγίες, εκστρατείες
ενηµέρωσης-ευαισθητοποίησης κ.λπ.)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
παιδιά οµάδων υψηλού κινδύνου (ευάλωτων, ή µειονοτικών, π.χ., Ροµά, απροστάτευτα, κακοποιηµένα, κ.λπ.),
Αναφέρετε αναλυτικά:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Άλλο, τι;
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
5.
Σύµφωνα µε τους κανονισµούς σας, όσον αφορά την αρχική επαφή µε εθελοντή/εθελοντές:
∆έχεστε αιτήµατα από τους ίδιους τους (ενδιαφερόµενους) υποψήφιους;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αν ναι,περιγράψτε
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Τους αναζητείτε (πώς), και τους διακινείτε το ενδιαφέρον µε εκδηλώσεις του φορέα σας;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αν ναι,περιγράψτε
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Απευθύνετε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, µέσω των ΜΜΕ, της ιστοσελίδας του φορέα σας, του
ιστοχώρου γενικότερα, κ.λπ.:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αν ναι,περιγράψτε
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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Κάνετε κάτι άλλο;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Περιγράψτε τι
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
6.
Ποια από τα παρακάτω κριτήρια χρησιµοποιείτε, για να δεχθείτε (υποδοχή) και να εντάξετε (τοποθέτηση)
κάποιον εθελοντή σε κατάλληλη θέση στο φορέα σας;
α) µορφωτικό επίπεδο
υποδοχή
ΝΑΙ
ΟΧΙ
τοποθέτηση
ΝΑΙ
ΟΧΙ
β) εµπειρία
υποδοχή
ΝΑΙ
ΟΧΙ
τοποθέτηση
ΝΑΙ
ΟΧΙ
γ) εξειδίκευση
υποδοχή
ΝΑΙ
ΟΧΙ
τοποθέτηση
ΝΑΙ
ΟΧΙ
δ) ειδικές δεξιότητες, ικανότητες (ταλέντα, ενδιαφέροντα)
υποδοχή
ΝΑΙ
ΟΧΙ
τοποθέτηση
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ε) ατοµικά κίνητρα
υποδοχή
ΝΑΙ
ΟΧΙ
τοποθέτηση
ΝΑΙ
ΟΧΙ
στ) προσωπική επιθυµία/ες
υποδοχή
ΝΑΙ
ΟΧΙ
τοποθέτηση
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ζ) προσωπικότητα
υποδοχή
ΝΑΙ
ΟΧΙ
τοποθέτηση
ΝΑΙ
ΟΧΙ
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η) συνολική παρουσία
υποδοχή
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Τοποθέτηση
ΝΑΙ
ΟΧΙ
θ) ανάγκες του φορέα και των εξυπηρετούµενων ανηλίκων
υποδοχή
ΝΑΙ
ΟΧΙ
τοποθέτηση
ΝΑΙ
ΟΧΙ
η) άλλο/α, τι;
……………………………………………………………………………………………........................................................
......................................................................................................................................................................................
7.
Αναφέρετε τους λόγους, που σας έχουν κάνει να απορρίψετε κάποιον υποψήφιο εθελοντή/ές;
…………………………………………………………………………………………………………………….......................
......................................................................................................................................................................................
8.
Ποιες διαδικασίες ακολουθείτε για την απασχόληση εθελοντή/ών;
αρχική αξιολόγηση
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αν ναι,περιγράψτε
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
εκπαίδευση/ενηµέρωση
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αν ναι,περιγράψτε
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ένταξη σε πεδίο έργου, υπό εποπτεία
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αν ναι,περιγράψτε
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
∆) άλλο, τι;
Περιγράψτε
…………………………………………………………………………………………...........................................................
.....................................................................................................................................................................................
9.
Προσφέρετε στους εθελοντές σας εκπαίδευση, ή κάποιου τύπου προετοιµασία, προκειµένου να
ενταχθούν σε πρόγραµµα ή δράση µε παιδιά;
Α. Απλή ενηµέρωση-ευαισθητοποίηση
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Β. Εκπαίδευση σε όλους ανεξαιρέτως τους (υποψήφιους) εθελοντές
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Γ. Εκπαίδευση σε ορισµένους από τους (υποψήφιους) εθελοντές
ΝΑΙ
ΟΧΙ
(αιτιολογία:..................................................................................................................................................................)
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Ε. Ποιος/οι αναλαµβάνουν την εκπαίδευση των (υποψηφίων) εθελοντών; (π.χ., µέλος/η ∆Σ, υπεύθυνος τµήµατος
ή προγράµµατος, εξειδικευµένος επιστήµονας, παλαιότεροι εθελοντές-µέλη, κ.α.).
Περιγράψτε ..................................................................................................................................................................
Στ. Πόσο διαρκεί η εκπαίδευση ή προετοιµασία των (υποψηφίων) εθελοντών;
Περιγράψτε ..................................................................................................................................................................
Ζ. Τι περιλµβάνει η εκπαίδευση, ή/και προετοιµασία των (υποψηφίων) εθελοντών:
1. γενικές αρχές & κανόνες, πολιτκή & στρατηγική του φορέα, σχετικά µε τη διαχείριση, την
αντιµετώπιση και το εθελοντικό έργο µε:
α. τα ίδια τα παιδιά
ΝΑΙ
ΟΧΙ
β. τους γονείς των παιδιών
ΝΑΙ
ΟΧΙ
γ. τους υπαλλήλους, ή/και το σταθερό προσωπικό
ΝΑΙ
ΟΧΙ
δ. τρίτα άτοµα ή οµάδες (π.χ., δηµοσιογράφοι, επισκέπτες, κ.λπ.)
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2. ενηµέρωση-ευαισθητοποίηση-εκπαίδευση, σχετικά µε το περιεχόµενο της ∆ιεθνούς Σύµβασης για
τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού του ΟΗΕ (ν.2101/1992), επιµέρους άρθρα της, ή συναφή διακηρυκτικά
κείµενα;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3. Άλλο, τι;
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
10.
Περιγράψτε την εµπειρία του φορέα σας, σχετικά µε τις τυχόν δυσκολίες/προβλήµατα, που πιθανόν να
παρουσιασθούν κατά την υλοποίηση εθελοντικής εργασίας. Μπορείτε να αναφερθείτε και σε
συγκεκριµένα παραδείγµατα, που µπορεί να ανακύψουν στη συνδιαλλαγή των εµπλεκοµένων µερών:
Α)Εθελοντή/Φορέα (σχετικά µε τη στρατηγική & φιλοσοφία του, ως προς την τήρηση αρχών & κανόνων: π.χ., δεν
φωνάζουµε στα παιδιά, δεν παραβιάζουµε το απόρρητο, κ.λπ. Επίσης, το συγκεκριµένο πλαίσιο µπορεί να
θεωρείται από τον εθελοντή πολύ αυστηρό, πολύ χαλαρό, κ.α.)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Β) Εθελοντή/επαγγελµατία υπαλλήλου, ή άλλου σταθερού στελέχους του φορέα (δυσκολία συνεργασίας,
παρέµβαση σε επιστηµονικό έργο, διαφωνίες, κ.α.)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Γ) Εθελοντή/εξυπηρετούµενου ανήλικου (ψυχρότητα, υπερβολική συναισθηµατική σύνδεση, κακοποιητική
συµπεριφορά, υποχώρηση σε παράλογες απαιτήσεις κ.α.)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
∆) Εθελοντή/άλλων συνεργαζόµενων εθελοντών
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
11.
Από ποιον/ους γίνεται η αξιολόγηση του έργου και της συµπεριφοράς του εθελοντή; (π.χ., µέλος/η ∆Σ,
υπεύθυνο τµήµατος ή προγράµµατος, εξειδικευµένο επιστήµονα, παλαιότερους εθελοντές-µέλη, κα.). Περιγράψτε:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
12.
Η αξιολόγηση του έργου και της συµπεριφοράς του εθελοντή, περιλαµβάνει τις παρακάτω διαστάσεις:
α) αποτελεσµατικότητα προσφερόµενου έργου
ΝΑΙ
ΟΧΙ
β) επίπεδο συνεργασίας µε τους εµπλεκόµενους
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ΝΑΙ
ΟΧΙ
γ) αποδοχή εθελοντή και υπηρεσιών από τον εξυπηρετούµενο ανήλικο
ΝΑΙ
ΟΧΙ
δ) τήρηση κανόνων δεοντολογίας
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ε) τήρηση αρχών, πολιτικής και στρατηγικής του φορέα
ΝΑΙ
ΟΧΙ
στ) άλλο, τι; περιγράψτε:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Ευχαριστούµε θερµά για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου! Επίσης, είναι ιδιαίτερα χρήσιµα τυχόν
σχόλια, παρατηρήσεις, ή επιµέρους αναφορές σας σε εξειδικευµένες περιπτώσεις, συνθήκες, ή οµάδες,
καθώς και η ενηµέρωση για υφιστάµενο βιβλιογραφικό υλικό, ή διαδικτυακές συνδέσεις/links συναφείς µε
το θέµα µας.
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∆ράση «Εθελοντισµός και ∆ικαιώµατα του Παιδιού»
Ερωτηµατολόγιο για εθελοντές φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ
Ερωτηµατολόγιο
Προσωπικά στοιχεία
Επωνυµία φορέα, που προσφέρετε τις εθελοντικές υπηρεσίες σας:
………………………………………………………………………………………………….................................................
Όνοµα εθελοντή (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)/ (αριθµός τόµων που το δήλωσαν):
.......………………………………………………………………………………………………………………........................
Αν δεν καταγράψετε το όνοµά σας, συµπληρώστε το φύλο σας:
Άνδρας
Γυναίκα
Ηλιακή οµάδα(πόσοι από κάθε υπο-οµάδα):
12-18
21-35
36-45
46-55
56-70
71-άνω
Ιδιότητα εθελοντή (π.χ., συνταξιούχος, εκπαιδευτικός, φοιτητής, άεργος, κ.λπ.):
......................................................................................................................................................................................
Πλαίσιο-πεδίο εργασίας εθελοντή:
......................................................................................................................................................................................

1.
Για πόσο χρονικό διάστηµα προσφέρετε εθελοντική εργασία στον φορέα αυτό;
……………………………..............................................................................................................................................
2.
Έχετε εργαστεί εθελοντικά και σε άλλους φορείς ;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αν ναι, σε ποιους και ποια ήταν οι εξυπηρετούµενη οµάδα πολιτών; (π.χ., παιδιά, έφηβοι, ΑµεΑ, άτοµα τρίτης
ηλικίας, κ.λπ.). Περιγράψτε (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
3.
Η µέχρι τώρα εθελοντική σας εµπειρία και προσφορά, αφορά κάποιο ειδικό πεδίο δράσης;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αν ναι, περιγράψτε, βάσει των προτεινόµενων επιλογών:
κλειστή περίθαλψη ανηλίκων (διευκρινήστε)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ανοιχτή περίθαλψη ανηλίκων (διευκρινήστε)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
φύλαξη παιδιών (π.χ., βρεφονηπιακοί σταθµοί, κέντρα νεότητας κ.λπ.)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
παιδιά µε αναπηρία (διευκρινήστε, π..χ., κώφωση , αυτισµός, κ.λπ.)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
πλαίσια φροντίδας παιδιών προς αναδοχή ή υιοθεσία (διευκρινήστε)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
τηλεφωνικές γραµµές, πληροφόρησης, καθοδήγησης, υποστήριξης, παρέµβασης/αντιµετώπισης (διευκρινήστε το
είδος της τηλ.γραµµής)
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......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
εκπαιδευτικά πλαίσια, ή πλαίσια προσχολικής απασχόλησης (διευκρινήστε)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
πλαίσια άθλησης, ή δηµιουργικής απασχόλησης (διευκρινήστε)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
προγράµµατα ή δράσεις κοινωνικο-προνοιακών παροχών (διευκρινήστε, π.χ. σισίτια, χορηγίες, εκστρατείες
ενηµέρωσης-ευαισθητοποίησης κ.λπ.)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
παιδιά οµάδων υψηλού κινδύνου (ευάλωτων, ή µειονοτικών, π.χ., Ροµά, απροστάτευτα, κακοποιηµένα, κ.λπ.),
Αναφέρετε αναλυτικά:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Άλλο, τι;
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
4.
Περιγράψτε αναλυτικά την εργασία που προσφέρετε εθελοντικά στο φορέα (π.χ., βοηθώ στη µεταφορά
παιδιών από τµήµα σε τµήµα, µαγειρεύω, παίζω µουσική στα διαλείµµατα, κάνω νευρολογικές εξετάσεις, πλένω
τα νήπια, βοηθώ στη γραµµατεία 2 ώρες την εβδοµάδα, απαντώ στην τηλεφωνική γραµµή βοήθειας, κ.λπ.)

…………………………………………………………………...........................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
5.
Η εργασία που προσφέρετε εθελοντικά έχει σχέση µε το επάγγελµά σας;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Σε περίπτωση που έχετε επιστηµονική ιδιότητα ή επάγγελµα σχετικό µε το αντικείµενο εθελοντισµού που
επιλέξατε, πιστεύετε ότι αυτό επηρεάζει θετικά ή αρνητικά την άσκηση της εθελοντικής εργασίας σας;
Πιστεύω ότι µε διευκολύνει
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αν ναι, γιατί;
………………………………….......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Αντιµετωπίζω κάποιες δυσκολίες
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αν ναι, παρακαλούµε περιγράψτε ποιες:
......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................……………………………….........
∆εν πιστεύω ότι υπάρχει σύνδεση µεταξύ των δύο ρόλων µου
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Άλλο τι; Παρακαλούµε περιγράψτε
………………………………………................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
6.
Ποιοι λόγοι σας έκαναν να επιλέξετε το φορέα, στον οποίο προσφέρετε εργασία σήµερα; (π.χ., µε
συγκινεί το έργο που επιτελεί, µου ταιριάζει το πλαίσιο, είναι κοντά στο σπίτι ή την εργασία µου, επικοινωνώ µε
άλλους εθελοντές, κ.λπ.)
………………………………………………………………………………………………....................................................
......................................................................................................................................................................................
7.
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Ποιες διαδικασίες ακολουθήθηκαν από το φορέα για την έγκριση της εθελοντικής σας απασχόλησης, και
την τοποθέτησή σας στο συγκεκριµένο πεδίο προσφοράς έργου, όπου συµµετέχετε;
αρχική αξιολόγηση
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αν ναι,περιγράψτε (από ποιον/ους: π.χ., µέλος/η ∆Σ, υπεύθυνο τµήµατος ή προγράµµατος, εξειδικευµένο
επιστήµονα, παλαιότερους εθελοντές-µέλη, κα.)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
εκπαίδευση/ενηµέρωση
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αν ναι,περιγράψτε (από ποιον/ους: π.χ., µέλος/η ∆Σ, υπεύθυνο τµήµατος ή προγράµµατος, εξειδικευµένο
επιστήµονα, παλαιότερους εθελοντές-µέλη, κα.)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ένταξη σε πεδίο έργου, υπό εποπτεία
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αν ναι,περιγράψτε(από ποιον/ους: π.χ., µέλος/η ∆Σ, υπεύθυνο τµήµατος ή προγράµµατος, εξειδικευµένο
επιστήµονα, παλαιότερους εθελοντές-µέλη, κα.)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
∆) άλλο, τι;
Περιγράψτε
…………………………………………………………………………………………...........................................................
.....................................................................................................................................................................................
8.
Εάν έρχεστε σε επαφή µε τους εξυπηρετούµενους ανηλίκους στο φορέα, σας έγινε κάποια σχετική
εκπαίδευση ή άλλη συναφής προετοιµασία, πριν ή κατά τη διάρκεια της ένταξής σας στο πρόγραµµα ή τη
δραστηριότητα;
Α. Απλή ενηµέρωση-ευαισθητοποίηση
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Β. Εκπαίδευση σε όλους ανεξαιρέτως τους (υποψήφιους) εθελοντές
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Γ. Εκπαίδευση σε ορισµένους από τους (υποψήφιους) εθελοντές
ΝΑΙ
ΟΧΙ
(αιτιολογία:..................................................................................................................................................................)
Ε. Ποιος/οι αναλαµβάνουν την εκπαίδευση των (υποψηφίων) εθελοντών; (π.χ., µέλος/η ∆Σ, υπεύθυνος τµήµατος
ή προγράµµατος, εξειδικευµένος επιστήµονας, παλαιότεροι εθελοντές-µέλη, κ.α.).
Περιγράψτε ..................................................................................................................................................................
Στ. Πόσο διαρκεί η εκπαίδευση ή προετοιµασία των (υποψηφίων) εθελοντών;
Περιγράψτε ..................................................................................................................................................................
Ζ. Τι περιλαµβάνει η εκπαίδευση, ή/και προετοιµασία των (υποψηφίων) εθελοντών:
1. γενικές αρχές & κανόνες, πολιτκή & στρατηγική του φορέα, σχετικά µε τη διαχείριση, την αντιµετώπιση ακι
το εθελοντικό έργο µε:
α. τα ίδια τα παιδιά
ΝΑΙ
ΟΧΙ
β. τους γονείς των παιδιών
ΝΑΙ
ΟΧΙ
γ. τους υπαλλήλους, ήκαι το σταθερό προσωπικό
ΝΑΙ
ΟΧΙ
δ. τρίτα άτοµα ή οµάδες (π.χ., δηµοσιογράφοι, επισκέπτες, κ.λπ.)
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3.

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ενηµέρωση-ευαισθητοποίηση-εκπαίδευση, σχετικά µε το περιεχόµενο της ∆ιεθνούς Σύµβασης για
τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού του ΟΗΕ (ν.2101/1992), επιµέρους άρθρα της, ή άλλα συναφή
διακηρυκτικά κείµενα;

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αν απαντήσατε ναι, παρακαλούµε αναφέρετε:
♦ Εάν ενηµερωθήκατε/εκπαιδευθήκατε από τους επαγγελµατίες πάνω σε συγκεκριµένα πεδία
εφαρµογής της ∆Σ∆Π, όσον αφορά στην οργάνωση ή/και λειτουργία του φορέα
ΝΑΙ
ΟΧΙ
♦ Εάν σας παρέχετε συµβουλευτική καθοδήγηση από τους επαγγελµατίες, σχετικά µε τον τρόπο και
το βαθµό υιοθέτησης των επιµέρους άρθρων του περιεχοµένου της ∆Σ∆Π σε συγκερκριµένα πεδία
της εθελοντικής σας εργασίας προς τα παιδιά
ΝΑΙ
ΟΧΙ
♦ Εάν σας παρέχετε εποπτεία από εξειδικευµένους επαγγελµατίες του φορέα ή εξωτερικούς
συνεργάτες, σχετικά µε τον τρόπο και το βαθµό υιοθέτησης των επιµέρους άρθρων του
περιεχοµένου της ∆Σ∆Π σε συγκερκριµένα πεδία της εθελοντικής σας εργασίας προς τα παιδιά
ΝΑΙ
ΟΧΙ
♦ Σε ποια επιµέρους άρθρα, ή θεµατικές της ∆Σ∆Π αναφέρεται η παραπάνω εκπαίδευση,
ενηµέρωση, συµβουλευτική καθοδήγηση ή/και εποπτεία; Παρακαλώ περιγράψτε:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Άλλο, τι; Περιγράψτε
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
9.
Περιγράψτε από την εµπειρία σας στο φορέα, τις τυχόν δυσκολίες/προβλήµατα, που παρουσιάσθηκαν, ή
πιθανόν να παρουσιασθούν κατά την υλοποίηση της εθελοντικής εργασίας σας. Μπορείτε να αναφερθείτε
και σε συγκεκριµένα παραδείγµατα, που ήδη εκδηλώθηκαν, ή µπορεί να εµφανισθούν στη συνδιαλλαγή
σας µε τα υπόλοιπα εµπλεκοµένα µέρη (διοίκηση, προσωπικό φορέα, άλλοι εθελοντές, εξυπηρετούµενοι
ανήλικοι):
Α)Εθελοντή/Φορέα (σχετικά µε τη στρατηγική & φιλοσοφία του, ως προς την τήρηση αρχών & κανόνων: π.χ., δεν
φωνάζουµε στα παιδιά, δεν παραβιάζουµε το απόρρητο, κ.λπ. Επίσης, το συγκεκριµένο πλαίσιο µπορεί να
θεωρείται από τον εθελοντή πολύ αυστηρό, πολύ χαλαρό, να τίθενται ζητήµατα χρονικών περιορισµών στην
επαφή του µε τα εξυπηρετούµενα παιδιά, για την αποφυγή δηµιοργίας «δεσµού», κ.α.)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Β) Εθελοντή/επαγγελµατία υπαλλήλου, ή άλλου σταθερού στελέχους του φορέα (δυσκολία συνεργασίας,
παρέµβαση σε επιστηµονικό έργο, διαφωνίες, κ.α.)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Γ) Εθελοντή/εξυπηρετούµενου ανήλικου (ψυχρότητα, υπερβολική συναισθηµατική σύνδεση, κακοποιητική
συµπεριφορά, υποχώρηση σε παράλογες απαιτήσεις κ.α.)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Ε) Εθελοντή/άλλων συνεργαζόµενων εθελοντών
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
10.
Θα είχατε να προτείνετε κάτι, που πιστεύετε ότι θα συνέβαλε στην προσωπική ικανοποίηση και θα
βοηθούσε στην καλύτερη απόδοσή σας, σε σχέση µε την εθελοντική προσφορά σας; (π.χ., τακτικά
ενηµερωτικά σεµινάρια, υποστηρικτική εργασία οµάδας, οµάδες αυτοαξιολόγησης, κ.α.)
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......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Ευχαριστούµε θερµά για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου! Επίσης, είναι ιδιαίτερα χρήσιµα τυχόν
σχόλια, παρατηρήσεις, ή επιµέρους αναφορές σας σε εξειδικευµένες περιπτώσεις, συνθήκες, ή οµάδες,
καθώς και η ενηµέρωση για υφιστάµενο βιβλιογραφικό υλικό, ή διαδικτυακές συνδέσεις/links συναφείς µε
το θέµα µας.
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