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Η έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο της υπό αναφορά Διακή-

ρυξης, θεσμοθετεί πολιτικά, ένα έγγραφο το οποίο ενδυναμώνει και 

βελτιώνει τον τρόπο λειτουργίας του Εθελοντικού Κινήματος, καθο-

ρίζοντας μια κοινή βάση, για τον εκσυγχρονισμό του Εθελοντικού κι-

νήματος.

Η υιοθέτηση της Διακήρυξης των ‘’Δικαιωμάτων και Ευθυνών 

των Εθελοντών’’ από την Κυπριακή Δημοκρατία, είναι ένα σημα-

ντικό βήμα στην αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθη-

σης (Εθελοντισμός).

Την πολιτική του Προέδρου της Δημοκρατίας για την στήριξη και εκ-

συγχρονισμό του Εθελοντικού Κινήματος, εφαρμόζει το Γραφείο του 

Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.



Εισαγωγή

Η πρόσβαση σε ευκαιρίες εθελοντισμού και ενεργούς πολιτότητας είναι δι-

καίωμα και όχι προνόμιο. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να εργαστεί εθελο-

ντικά οπουδήποτε αυτός επιλέξει. Για να προωθηθεί η νοοτροπία της συμμε-

τοχής, της προσωπικής και υπεύθυνης ανάπτυξης, και της ενεργούς πολιτότητας 

στην Κύπρο, πρέπει να δοθεί πρόσβαση, καθώς και ενθάρρυνση στους πολίτες 

να συμμετάσχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες. Ωστόσο, πρωτίστως - οι εθε-

λοντές πρέπει να ενδυναμωθούν με τα δικαιώματα που ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες και στα καθήκοντά τους. Ο εθελοντισμός χρειάζεται ένα δυναμικό και 

ευνοϊκό περιβάλλον. Η πλήρης και αποτελεσματική εφαρμογή των δικαιωμάτων 

και των υποχρεώσεων του παρόντος εγγράφου θα βελτιώσει τις συνθήκες για 

τους εθελοντές και τον εθελοντισμό.

Η Διακήρυξη βασίζεται στα δικαιώματα, τους κανόνες, τις αρχές, τα πρότυπα και 

τους στόχους του εθελοντισμού, αναγνωρίζει το συγκεκριμένο πλαίσιο και τις 

διάφορες μορφές του εθελοντισμού. Καθιερώνει τους εθελοντές ως ενεργούς 

κατόχους δικαιωμάτων και δημιουργεί αντίστοιχες υποχρεώσεις. 

Η βάση της Διακήρυξης αυτής, βασίζεται στα δικαιώματα του εθελοντισμού στην 

Ευρώπη, όπως αντικατοπτρίζεται στα βασικά έγγραφα και εργαλεία των Ηνω-

μένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 

περίπου 40 Ευρωπαϊκών Δικτύων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του εθε-

λοντισμού.



Η επένδυση στον Εθελοντισμό αποτελεί επένδυση στην κοινωνική συνοχή.  Κατ’ 

επέκταση, η αξία του εθελοντισμού χρειάζεται πλήρη αναγνώριση.

Η αναγνώρισή της, δημιουργεί την αίσθηση της ενεργούς πολιτότητας, της συμ-

βολής στο κοινό καλό, στο ανθρώπινο και το κοινωνικό κεφάλαιο. Επιπλέον, είναι 

μια πηγή οικονομικής ανάπτυξης, είναι ο δρόμος για την ενσωμάτωση και την 

απασχόληση, ένα θετικό αποτέλεσμα και ένας μηχανισμός για τη βελτίωση της 

συνοχής. Ο εθελοντισμός μειώνει επίσης τις οικονομικές, τις κοινωνικές και τις 

περιβαλλοντικές ανισότητες.

Η Διακήρυξη προάγει και το ρόλο των συμμετοχικών οργανισμών και φορέων, 

πράγμα που σημαίνει ότι οι εθελοντές πρέπει να έχουν πρόσβαση στις διαδικα-

σίες λήψης αποφάσεων, και συνεπώς να αποτελούν ενεργό μέρος της ζωής του 

οργανισμού, ως οι κύριοι φορείς εθελοντισμού. Ταυτόχρονα, η Διακήρυξη ανα-

γνωρίζει τη διαφορετικότητα των εθελοντικών δραστηριοτήτων και τους διαφο-

ρετικούς τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται. Επιπρόσθετα, απεικονίζει τις 

ανάγκες όλων των εθελοντών, συνεπώς περιλαμβάνονται επίσης τα δικαιώματα 

των ενεργών πολιτών που προσφέρουν εθελοντική εργασία εκτός του πλαισίου 

των φορέων εθελοντισμού.

Ο Χάρτης των ‘‘Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών’’ δημιουργεί μια 

κοινή κατανόηση του ορισμού των εθελοντών, των εθελοντικών δραστηρι-

οτήτων και των φορέων εθελοντισμού από το τοπικό έως το Ευρωπαϊκό 

επίπεδο και παρέχει ένα κοινό σύνολο πλαίσιο των δικαιωμάτων των εθελο-

ντών και των φορέων εθελοντισμού. 



Το έγγραφο αυτό, χρησιμεύει ως μια έκκληση για το σχεδιασμό και την αναβάθ-

μιση πολιτικών που σχετίζονται με τον εθελοντισμό σε όλα τα επίπεδα, εστιάζο-

ντας στον καθορισμό και αναφορά των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των 

εθελοντών.

Η υιοθέτηση της Διακήρυξης των ‘‘Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελο-

ντών’’ από την Κυπριακή Δημοκρατία, είναι ένα σημαντικό βήμα στην ανα-

γνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης (Εθελοντισμός).

 ΜΕΡΟΣ Ι

  ΟΡΙΣΜΟΣ

1. Ορισμός του εθελοντή

Ο εθελοντής είναι πολίτης, που έχοντας ελεύθερη βούληση, διεξάγει δραστηρι-

ότητες προς όφελος της κοινωνίας. Αυτές οι δραστηριότητες διεξάγονται για μη 

κερδοσκοπικό σκοπό, προσφέροντας στην προσωπική ανάπτυξη του εθελοντή, 

ο οποίος αφιερώνει το χρόνο και την ενέργειά του για το γενικό καλό χωρίς 

οικονομική ανταμοιβή.

2. Ορισμός των φορέων εθελοντισμού 

Οι φορείς εθελοντισμού είναι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ομάδες και φορείς, 

που είναι ανεξάρτητες και αυτοδιοικούμενες. Δραστηριοποιούνται στη δημόσια 

ζωή και η δραστηριότητά τους πρέπει να συμβάλει στο κοινό καλό.



3. Ορισμός εθελοντικής δραστηριότητας 

Οι εθελοντικές δραστηριότητες διεξάγονται από εθελοντές. Η δραστηριότητα 

αυτή διεξάγεται για ένα μη κερδοσκοπικό σκοπό, με στόχο την βελτίωση της 

κοινωνίας και δεν αντικαθιστά έμμισθο προσωπικό. Η δραστηριότητα μπορεί να 

πραγματοποιηθεί από φορέα εθελοντισμού ή με πρωτοβουλία ενός εθελοντή.

 ΜΕΡΟΣ II

  1. Δικαιώματα του εθελοντή 

Βασικά δικαιώματα

Άρθρο 1

Ο κάθε πολίτης που προσφέρει σε εθελοντική δραστηριότητα, έχει το δικαίωμα 

να έχει την ιδιότητα του «εθελοντή», εφόσον το επιθυμεί. Τότε ο εθελοντής 

πρέπει να έχει όλα τα βασικά δικαιώματα, όπως αναφέρονται στην Διακήρυξη.  

Άρθρο 2

Οι εθελοντές δικαιούνται πλήρη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, 

κατά τη διεξαγωγή της εθελοντικής δραστηριότητας.

Άρθρο 3

Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα στην ίση πρόσβαση σε ευκαιρίες εθελοντισμού 

και προστασία ενάντια σε όλες τις μορφές διακρίσεων, όπως διακρίσεις λόγω 

ηλικίας, φύλου, σεξουαλικής ταυτότητας, φυλής, χρώματος, γλώσσας, αναπηρίας, 

θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, 

εθνικής μειονότητας, γέννησης, και δεν πρέπει να υφίσταται διακρίσεις με βάση 

το παρελθόν ή τις πεποιθήσεις του.



Άρθρο 4

Κανείς δεν μπορεί να περιορίζεται από νόμο η οποιουσδήποτε άλλους κανο-

νισμούς, από το να συμμετέχει σε μια εθελοντική δραστηριότητα της επιλογής 

του, εφόσον η εθελοντική δραστηριότητα διεξάγεται με σεβασμό στα ανθρώ- 

πινα δικαιώματα και συμβάλλει στο κοινό καλό.

Άρθρο 5

Όλοι οι εθελοντές θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τα δικαιώματα και τις 

ευθύνες τους.

Άρθρο 6

Κάθε εθελοντής έχει δικαίωμα στην κοινωνική προστασία κατά τη διάρκεια της 

εθελοντικής δραστηριότητας με τη μορφή της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

και της ασφάλισης αστικής ευθύνης.

Άρθρο 7

Κάθε εθελοντής έχει το δικαίωμα να συμβιβάσει την εθελοντική δραστηριότητά 

του με την ιδιωτική και επαγγελματική ζωή του, και έτσι μπορεί να επιτύχει ένα 

ορισμένο βαθμό ευελιξίας κατά τη διάρκεια της εθελοντικής δραστηριότητας. 

Κάθε εθελοντής έχει επιπλέον το δικαίωμα να αρνηθεί εργασίες που θα ήταν 

αντίθετες με τις πεποιθήσεις του και / ή το φρόνημά του.

Άρθρο 8

Κάθε εθελοντής έχει το δικαίωμα να εργαστεί εθελοντικά εκτός της χώρας       

διαμονής ή γέννησής του. Ως εκ τούτου, εάν απαιτείται θεώρηση διαβατηρίου, 

θα πρέπει να μπορεί να αποκτηθεί χωρίς χρέωση μέσα από μια ανοικτή, προσιτή 

και διαφανή διαδικασία, η οποία να ευνοεί και θα ενθαρρύνει την κινητικότητα 

των εθελοντών.



Δικαίωμα στην υποστήριξη από φορείς εθελοντισμού 

Άρθρο 9

Κάθε εθελοντής δικαιούται την επιστροφή των εξόδων που προέκυψαν σε σχέ-

ση με την υλοποίηση της εθελοντικής δραστηριότητα (μόνο κάλυψη εξόδων 

του εθελοντή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται 

οποιαδήποτε αμοιβή ή άλλη αποζημίωση).

Άρθρο 10

Κάθε εθελοντής δικαιούται να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κα-

νόνες, αρχές, πρότυπα και στόχους των πολιτικών εθελοντισμού.

Άρθρο 11

Κάθε εθελοντής δικαιούται μια συνεκτική περιγραφή καθηκόντων, που να του 

επιτρέπει να εφαρμόσει την εθελοντική δραστηριότητα έχοντας ένα σαφές πλαί-

σιο των σκοπών και των στόχων. Η περιγραφή των εργασιών, στο μεγαλύτερο 

δυνατό βαθμό, θα πρέπει να έχει αναπτυχθεί και συμφωνηθεί από κοινού μεταξύ 

του φορέα εθελοντισμού και του εθελοντή και, αν χρειαστεί, θα πρέπει να επι-

καιροποιείται κατά τη διάρκεια της εθελοντικής δραστηριότητας. Επιπλέον, θα 

πρέπει να ορίζεται ότι οι εθελοντές και το έμμισθο προσωπικό (εκεί που υπάρ-

χει) έχουν συμπληρωματικούς ρόλους και οι φορείς εθελοντισμού πρέπει να 

εξασφαλίζουν ότι υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών 

προσωπικού.

Άρθρο 12

Κάθε εθελοντής δικαιούται υποστήριξη και ανατροφοδότηση κατά την εθελο-

ντική δραστηριότητα. Αυτό περιλαμβάνει την προετοιμασία της δραστηριότητας, 

προσωπική καθοδήγηση και βοήθεια κατά την υλοποίηση της δραστηριότητας, 



σωστή αξιολόγηση και απολογισμό μετά από την ολοκλήρωση της δραστηριό-

τητας, και πλήρη υποστήριξη στην υλοποίηση των απαιτούμενων δραστηριοτή-

των παρακολούθησης.

Άρθρο 13

Κάθε εθελοντής έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφά-

σεων σχετικά με την εθελοντική δραστηριότητα. Επιπλέον, ο κάθε εθελοντής 

πρέπει να έχει πρόσβαση στις δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων των 

φορέων. Ο εθελοντής πρέπει να έχει κάποια ιδιοκτησία της δράσης, μέσω της  

διαδικασίας συναπόφασης κατά την εφαρμογή της, και το δικαίωμα να συμμετέ-

χει στις δημοκρατικές διαδικασίες που σχετίζονται με τη δράση αυτή.

Δικαιώματα στην προσωπική ανάπτυξη

Άρθρο 14

Κάθε εθελοντής δικαιούται την απαραίτητη εκπαιδευτική υποστήριξη και κατάρ-

τιση, προκειμένου να εφαρμόσει με τον καλύτερο τρόπο τις γνώσεις και δεξιό-

τητές του στην υλοποίηση της εθελοντικής δραστηριότητας.

Άρθρο 15

Κάθε εθελοντής έχει το δικαίωμα να του αναγνωρίζονται από επίσημες εκπαι-

δευτικές και επαγγελματικές δομές και θεσμούς η συμβολή του, οι δεξιότητες 

και οι ικανότητες που αποκτά μέσω των εθελοντικών δραστηριοτήτων. Οι εθε-

λοντές θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και ικα-

νότητες και το χώρο για να ανακαλύψουν, να πειραματιστούν και να αναπτύξουν 

το δικό τους τρόπο άτυπης μάθησης.



Άρθρο 16

Κάθε εθελοντής έχει το δικαίωμα, εφόσον απαιτείται από την εθελοντική δρα-

στηριότητα, της ευελιξίας του χρόνου εργασίας και των εκπαιδευτικών δραστη-

ριοτήτων, προκειμένου να αναλάβει εθελοντικές δραστηριότητες. Σε περίπτωση 

που η εφαρμογή των εθελοντικών δραστηριοτήτων απαιτεί κάποια ευελιξία από 

την πλευρά των συμβατικών ή των εκπαιδευτικών υποχρεώσεων, ο εθελοντής 

πρέπει να επιδιώξει την επίτευξη συμφωνίας από τον ανάδοχο ή τον εκπαιδευ-

τικό φορέα.

2. Ευθύνες του Εθελοντή 

Άρθρο 17

Κάθε εθελοντής σέβεται τους κανόνες δικαίου και της μη διάκρισης σε όλη τη 

διάρκεια της εθελοντικής του δραστηριότητας.

Άρθρο 18

Ο εθελοντής έχει την ευθύνη να σεβαστεί την ακεραιότητα, την αποστολή, τους 

στόχους και τις αξίες του φορέα εθελοντισμού.

Άρθρο 19

Κάθε εθελοντής σέβεται τις δεσμεύσεις που γίνονται με τον φορέα εθελοντι-

σμού όσον αφορά στη χρονική διάρκεια, την προσπάθεια και την ποιότητα που 

απαιτείται, όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί από κοινού.

Άρθρο 20

Ο εθελοντής έχει την ευθύνη να συμμετέχει σε σχετικές για τον ίδιο καταρτίσεις 

που προσφέρονται και σχετίζονται με τις δεξιότητες που απαιτούνται για την 

εκτέλεση των συμφωνημένων στόχων. Η κατάρτιση πρέπει να είναι δωρεάν για 

τον εθελοντή.



Άρθρο 21

Κάθε εθελοντής σέβεται την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών (της οργάνω-

σης), ιδίως όσον αφορά τις νομικές υποθέσεις και σχετικές με τα προσωπικά 

δεδομένα των μελών, του προσωπικού και των δικαιούχων των εθελοντικών δρα-

στηριοτήτων.

Άρθρο 22

Ο εθελοντής καταλαβαίνει ότι ο εθελοντισμός έχει σαν κύριο στόχο, τα οφέλη 

για το κοινό καλό ή την κοινωνία.

Άρθρο 23

Κάθε εθελοντής συνεργάζεται με άλλους εθελοντές εντός της οργάνωσης, ανά-

λογα με την περίπτωση και συμβάλλει στη βιωσιμότητα της οργάνωσης μέσα 

από την επικοινωνία με τους άλλους.

 ΜΕΡΟΣ III

1.  Δικαιώματα των φορέων εθελοντισμού 

Άρθρο 24

Μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις, ομάδες και φορείς, οι οποίες είναι ανεξάρτητες 

και αυτοδιοικούμενες, καθώς και άλλες μη κερδοσκοπικές οντότητες ή δημό-

σιες αρχές που παρέχουν ευκαιρίες εθελοντισμού, δικαιούνται το καθεστώς του 

φορέα εθελοντισμού.



Άρθρο 25

Οι φορείς εθελοντισμού έχουν δικαίωμα για ένα σταθερό και βιώσιμο πλαίσιο 

στήριξης και ευνοϊκό περιβάλλον, περιλαμβανομένων των κατάλληλων υποδομών 

και διαδικασιών χρηματοδότησης.

Άρθρο 26

Οι φορείς εθελοντισμού έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε πολιτικές διαδι-

κασίες λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα στον τομέα του εθελοντισμού, 

εκπροσωπώντας τα συμφέροντα και τις ανάγκες των εθελοντών. Λαμβάνοντας 

υπόψη την εμπειρία των φορέων εθελοντισμού, ως οι φορείς που είναι πιο κο-

ντά στον εθελοντή, θα πρέπει να ζητείται η γνώμη τους στα θέματα που τους 

αφορούν.

Άρθρο 27

Οι φορείς εθελοντισμού δε θα πρέπει να φορολογούνται για τα έσοδά τους.

Άρθρο 28

Εθελοντικοί φορείς, θα μπορούν να επιλέγουν εθελοντές σύμφωνα με την απο-

στολή και τις ειδικές δεξιότητες και προφίλ των εθελοντών, εάν ορισμένες εθε-

λοντικές δραστηριότητες το απαιτούν (μόνο σε εξειδικευμένες δράσεις). 

2. Ευθύνες των φορέων εθελοντισμού 

Βασικές ευθύνες

Άρθρο 29

Οι φορείς εθελοντισμού δεσμεύονται να αναπτύξουν κοινή εθελοντική πολιτική 

που να σέβεται τα δικαιώματα του εθελοντή.



Άρθρο 30

Οι εθελοντικοί οργανισμοί θα πρέπει να εξοικειωθούν με το ισχύον νομικό πλαί-

σιο για τον εθελοντισμό και να εφαρμόζουν όλες τις νομικές πτυχές που αφο-

ρούν την εφαρμογή και πολιτικές του εθελοντισμού.

Άρθρο 31

Οι φορείς εθελοντισμού θα εξασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και 

θα παρέχουν σαφή καθοδήγηση για τον εθελοντή. Στο πλαίσιο αυτό, ο φορέας 

δεσμεύεται για τη διασφάλιση όσο το δυνατόν ασφαλέστερου περιβάλλοντος 

για τον εθελοντή και την παροχή πλήρους ενημέρωσής του, σχετικά με τους   

πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με την εθελοντική δραστηριότητα.

Άρθρο 32

Οι φορείς εθελοντισμού προσφέρουν ισότιμη και διαφανή πρόσβαση σε πληρο-

φορίες σχετικά με ευκαιρίες εθελοντισμού, καθώς και σχετικά με τα δικαιώματα 

και τις ευθύνες των εθελοντών.

Άρθρο 33

Οι φορείς εθελοντισμού θέτουν σε ισχύ ισότιμες και χωρίς αποκλεισμούς δια-

δικασίες πρόσληψης για τις εθελοντικές δραστηριότητες. Θα πρέπει να προσ-

διορίζουν τα εμπόδια και να αναπτύσσουν μέτρα για την αντιμετώπισή τους, 

προκειμένου να συμμετέχουν ποικίλες ομάδες της κοινωνίας των πολιτών.

Άρθρο 34

Οι εθελοντικές οργανώσεις διασφαλίζουν την κατάλληλη  ασφάλιση που καλύ-

πτει την κοινωνική προστασία, με τη μορφή της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

και της ασφάλισης αστικής ευθύνης για τον εθελοντή κατά τη διάρκεια της εθε-

λοντικής δραστηριότητας.



Άρθρο 35

Οι φορείς εθελοντισμού θα προωθούν τον εθελοντισμό και τα οφέλη του για 

την κοινωνία και για τον πολίτη.

Ευθύνες για την υποστήριξη των εθελοντών

Άρθρο 36

Οι φορείς εθελοντισμού επιστρέφουν τα έξοδα που έχει επωμισθεί ο εθελοντής 

και  προκύπτουν σε σχέση με την υλοποίηση της εθελοντικής δραστηριότητας. 

Άρθρο 37

Οι εθελοντικές οργανώσεις δίνουν σαφή περιγραφή των εργασιών για τη δρα-

στηριότητα που πρέπει να πραγματοποιήσει ο εθελοντής. Το περιεχόμενο της 

περιγραφής της δράσης θα πρέπει, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, να έχει ανα-

πτυχτεί και συμφωνηθεί από κοινού από τον φορέα εθελοντισμού και τον εθε-

λοντή και, αν χρειαστεί, θα πρέπει να επικαιροποιείται κατά τη διάρκεια της εθε-

λοντικής δραστηριότητας.

Άρθρο 38

Οι φορείς εθελοντισμού δεσμεύονται για την ανάπτυξη και την εφαρμογή προ-

τύπων ποιότητας που θα εξασφαλίζουν την κατάλληλη προετοιμασία και ενη-

μέρωση, θα προσφέρουν προσωπική καθοδήγηση, υποστήριξη και παρακολού-

θηση σε όλη τη διαδικασία, σαφείς μηχανισμούς αξιολόγησης και την πλήρη 

υποστήριξη στην υλοποίηση των απαιτούμενων δραστηριοτήτων. Ο φορέας εθε-

λοντισμού θα πρέπει να έχει σύστημα διασφάλισης της ποιότητας των δράσεων 

που αναλαμβάνει.



Άρθρο 39

Οι φορείς εθελοντισμού προσφέρουν στους εθελοντές τα απαραίτητα μέσα και 

πρόσβαση σε υπάρχοντες πόρους και εργαλεία, ώστε να μπορέσουν να εφαρμό-

σουν τις συμφωνηθείσες δραστηριότητες.

Άρθρο 40

Οι εθελοντικές οργανώσεις, εξασφαλίζουν την αποτελεσματική προσαρμογή και 

διαδικασία αναφοράς για τους εθελοντές, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσι-

μότητα των εθελοντικών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 41

Οι φορείς εθελοντισμού θα εξασφαλίζουν το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικα-

σία λήψης αποφάσεων για τους εθελοντές σε σχέση με την εθελοντική δραστη-

ριότητα. Οι φορείς εθελοντισμού θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εθελοντές 

αισθάνονται ιδιοκτησία της δράσης, μέσω της διαδικασίας συναπόφασης και το 

δικαίωμα να συμμετέχουν στις δημοκρατικές διαδικασίες που σχετίζονται με 

αυτή. Ο φορέας εθελοντισμού θα πρέπει να διασφαλίζει πρόσβαση για τους 

εθελοντές, προκειμένου να συμμετέχουν στη λειτουργία της οργάνωσης και στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εθε-

λοντές έχουν την αυτονομία να αναπτύξουν τις δικές τους πρωτοβουλίες, εφό-

σον συμβάλλουν στους σκοπούς της οργάνωσης.

Συνεργασία και συνέργιες φορέων Εθελοντισμού

Άρθρο 42

Οι φορείς εθελοντισμού εξασφαλίζουν την απαραίτητη στήριξη για όσους θέ-

λουν να γίνουν εθελοντές, για συγκεκριμένες ομάδες-στόχους ενδεχόμενων εθε-

λοντών, όπως είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες, με προβλήματα ψυχικής υγείας, 

ανήλικοι, ή ηλικιωμένοι.



Ευθύνες για την υποστήριξη της προσωπικής ανάπτυξης του εθελοντή

Άρθρο 43

Οι φορείς εθελοντισμού εξασφαλίζουν την αναγκαία εκπαιδευτική υποστήριξη 

για τους εθελοντές σε όλη τη διαδικασία. Επιπλέον, πρέπει να εξασφαλίζουν ότι 

ο εθελοντής έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει δεξιότητες και ικανότητες και έχει 

στη διάθεσή του τα εργαλεία ώστε συνειδητά να προβληματιστεί σχετικά με τις 

διαδικασίες μάθησης.

Άρθρο 44

Οι φορείς εθελοντισμού εξασφαλίζουν ότι θα τεθούν σε εφαρμογή τα μέσα για 

την αναγνώριση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της εθελοντικής δραστηριότητας, σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικές 

και επαγγελματικές δομές, και τα θεσμικά όργανα.

Άρθρο 45

Οι εθελοντικές οργανώσεις διασφαλίζουν την προστασία της ιδιωτικής, προσω-

πικής και επαγγελματικής ζωής του εθελοντή. 

Συνεργασία και συνέργιες φορέων Εθελοντισμού

Άρθρο 46

Οι φορείς εθελοντισμού θα πρέπει να δημιουργούν δίκτυα, ανά τομέα δραστη-

ριοτήτων και θεματικής ( Περιβάλλον, Υγείας, κ.λ.π.), ώστε να υπάρχει καλύτερος 

συντονισμός και μεγιστοποίηση στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, 

υποδομών και χορηγιών.



ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
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