
Εθελοντισμός 
για προαγωγή 
της ευημερίας

Εθελοντισμός 
σε ευπαθείς 
ομάδες

Εθελοντισμός 
στις ΜΚΟ /άλλες 
υπηρεσίες

Πολιτιστικός 
εθελοντισμός 

Περιβαλλοντικός 
εθελοντισμός 

Εθελοντισμός 
για προώθηση 
του αθλητισμού
και της ευημερίας

Εθελοντισμός 
σε καταστάσεις 
εκτάκτου ανάγκης

Γενικά

ο εθελοντισμός δεν έχει πλαίσια ούτε 
όρια και η εθελοντική προσφορά μπορεί 
να επικεντρωθεί σε οποιοδήποτε τομέα 
φανεί ότι υπάρχει ανάγκη και η 
προσφορά της θα είναι χρήσιμη.

[π.χ. ανθρωπιστική και οποιαδήποτε 
άλλη βοήθεια]

[π.χ. αθλητικές δραστηριότητες 
για ενίσχυση κάποιου κοινωνικού 
σκοπού, κ.ά.]

[π.χ. δεντροφύτευση, δημιουργία/βελτίωση 
πάρκων, περιβαλλοντικά έργα στην 
κοινότητα για προστασία/ανάπτυξη του 
φυσικού περιβάλλοντος, καθαρισμός 
χώρων, προστασία και φροντίδα των 
ζώων, δραστηριότητα ανακύκλωσης, κ.ά.]

[π.χ. συντήρηση αρχαιολογικών, 
ιστορικών, εθνικών, εκκλησιαστικών 
χώρων, καταγραφή και αξιοποίηση 
λαογραφικού υλικού, δραστηριότητα 
προαγωγής της μουσικής, της τέχνης, 
της λογοτεχνίας, της θρησκευτικής και 
πολιτιστικής παράδοσης, ψυχαγωγικές 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, κ.ά.]

[π.χ. στήριξη, συντροφιά, ψυχαγωγία, 
καθοδήγηση, βοήθεια, φροντίδα, κ.ά.]

[π.χ. εθελοντικό έργο κοινοτικής 
ανάπτυξης, βελτίωση της ποιότητας 
ζωής μελών της κοινωνίας, κ.ά.]

[π.χ. παροχή διοικητικών 
/επαγγελματικών υπηρεσιών, 
υποστήριξη των εργασιών τους, βοήθεια 
στη διοργάνωση εκδηλώσεων, κ.ά.]

Πώς μπορείς να γίνεις εθελοντής;

Συμπλήρωσε την ηλεκτρονική φόρμα 
«Εγγραφής εθελοντών» στη Διαδικτυακή 
Πύλη Εθελοντισμού www.ethelontis.net 
ή 

Επικοινώνησε με το Σώμα Εθελοντών 
στην επαρχία σου
 

Μορφές 
Εθελοντικής 

εργασίας
Είδη εθελοντικής εργασίας

Ηθική ικανοποίηση από τη συμβολή 
και εθελοντική προσφορά του

Εσωτερική ολοκλήρωση και ανάπτυξη του 
αισθήματος της υπευθυνότητας

Απόκτηση νέων φίλων και ενδιαφερόντων

Απόκτηση νέων εμπειριών και κοινωνικών, 
επικοινωνιακών, επαγγελματικών δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων

Άσκηση της ιδιότητας του ενεργού πολίτη

Ποιοτική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου

Πώς εργαζόμαστε

Εντάσσουμε εθελοντές

Εντοπίζουμε τις ανάγκες για εθελοντική 
εργασία με τη συνεργασία διαφόρων φορέων

Τοποθετούμε εθελοντές με βάση τα 
ενδιαφέροντα, το χρόνο που διαθέτουν και τις 
ανάγκες που υπάρχουν

Τι προσφέρουμε στους εθελοντές

Εκπαίδευση  

Καθοδήγηση

Αναγνώριση

Πιστοποίηση

Τι ‘κερδίζει’ ο εθελοντής

Πού και πώς μπορείς να προσφέρεις

Τομείς εθελοντικής προσφοράς



Εθελοντισµός για 
    την Eυηµερία, 
   το Περιβάλλον,
τον Πολιτισµό, 
   τον Αθλητισµό,
την αντιµετώπιση έκτάκτων 
   ανθρωπιστικών αναγκών,
την Κοινωνική Ανάπτυξη,
  την Καταπολέµηση 
       των ∆ιακρίσεων

Κεντρικό Σημείο επαφής και προαγωγής 
της εθελοντικής προσφοράς

Δημιουργήθηκε το 1991 από το Παγκύπριο Συντονιστικό 
Συμβούλιο Εθελοντισμού και σήμερα λειτουργεί από τα 

Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού

9, Andrea Avraamides Str. 3rd Floor,
Appart. 301, 2024 Strovolos - Nicosia, Cyprus

Tel: +357 22 514786  |  Fax: +357 22 514788 
info@volunteerism-cc.org.cy 
www.volunteerism-cc.org.cy

Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ / VOLUNTEER CENTRE

LIVE THE EXPERIENCE OF VOLUNTEERING
THROUGH THE VOLUNTEERING PORTAL

Have fun and make new friends
Utilize their free time in an effective way
Make a positive difference in the society
Develop new skills
Gain new experiences 
Learn new things and improve their CV

Volunteering with people and families
Environmental volunteer projects
Cultural volunteer projects
Volunteering in NGOs and other institutions 
Community volunteer projects

Advice | Support | Training | Certification

Identify needs and develop volunteer
opportunities
Match the needs of volunteers with 
volunteering needs
Recruit and train volunteers
Facilitate the placement of volunteers
Provide on-going support and guidance

Συντονιστής
του Σώματος
Εθελοντών


