
ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ
ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ!

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕ
(ΩΣ ΑΤΟΜΟ / ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ) 

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ / ΠΡΟΣΩΠΩΝ

µέσω της

∆ιαδικτυακής Πύλης Εθελοντισµού

www.ethelontis.net

Βοήθησε αυτούς που σε χρειάζονται…
για µια κοινωνία ίσων ευκαιριών! 

Επικοινώνησε µε το Σώµα Εθελοντών στην επαρχία σου 

Σώµα Εθελοντών Λευκωσίας 
22512602   nicosia@ethelontis.net
Σώµα Εθελοντών Λεµεσού 
25737761   limassol@ethelontis.net
Σώµα Εθελοντών Λάρνακας
24650525  larnaca@ethelontis.net
Σώµα Εθελοντών Πάφου
26953725  paphos@ethelontis.net
Σώµα Εθελοντών Αµµοχώστου  
99124521  famagusta@ethelontis.net
Σώµα Εθελοντών Κερύνειας  

  kyrenia@ethelontis.net

LIVE THE EXPERIENCE OF VOLUNTEERISM 
REGISTER THE NEEDS

OF THE VULNERABLE SOCIAL GROUPS

by visiting the
Volunteering Portal

www.ethelontis.net
The Volunteering Portal is an internet based software application
which enables the following:
• Registration of new volunteers & groups
• Registration of the needs of the vulnerable groups
• A matching need and demand mechanism 

(which identifies the volunteer who matches with the 
specifications of every registered need) 

• Information Room
• A Personal Page for every volunteer
• An SMS and email reminder mechanism 

(which informs volunteers for every new volunteering 
opportunity & their voluntary service programme) 

The Volunteering Portal:
• Improves  the Volunteer Centre’s procedures 
• Enhances  the procedures for the registration, 

administration, training,  monitoring and evaluation  
of volunteers

• Speeds up and makes more effective and efficient the need and 
demand matching process 

Contact the Volunteer Centre in your district

Volunteer Centre of Nicosia 22512602   nicosia@ethelontis.net
Volunteer Centre of Limassol 25737761   limassol@ethelontis.net
Volunteer Centre of Larnaca 24650525  larnaca@ethelontis.net
Volunteer Centre of Paphos 26953725  paphos@ethelontis.net
Volunteer Centre of Famagusta 99124521   famagusta@ethelontis.net
Volunteer Centre of Kyrenia     kyrenia@ethelontis.net 9774318597743185



Η ∆ιαδικτυακή Πύλη Εθελοντισµού

www.ethelontis.net

προσφέρει 6 βασικές λειτουργίες:

1. Εγγραφή νέων εθελοντών και εθελοντικών οµάδων

2. Καταχώρηση των αναγκών των ευπαθών οµάδων και 
διαχωρισµός των αναγκών τους σε έκτακτες και σταθερές, 
για την αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση τους

3. Μηχανισµό Σύνδεσης Αναγκών και Εθελοντών

α. για ταχύ εντοπισµό των εθελοντών που πληρούν τα κριτήρια 
για εξυπηρέτηση κάθε νέας ανάγκης που καταχωρείται και

β. έγκρισης του καταλληλότερου εθελοντή ή της εθελοντικής 
οµάδας για εξυπηρέτηση της κάθε ανάγκης

4. Χώρο Ανακοινώσεων και πληροφοριών 

5. Προσωπική σελίδα των εθελοντών
Με τους προσωπικούς τους κωδικούς οι εθελοντές ενηµερώνονται για:

• Το ιστορικό της προσφοράς τους 
• Νέες ευκαιρίες εθελοντικής προσφοράς

6. Μηχανισµό ενηµέρωσης και υπενθύµισης των εθελοντών
µέσω email και µηνυµάτων στο κινητό

• για τις νέες ανάγκες και ευκαιρίες εθελοντικής
προσφοράς 

• για το εθελοντικό τους πρόγραµµα 

∆ιαδικτυακή Πύλη Εθελοντισµού

www.ethelontis.net

Η πρότυπη για τα κυπριακά δεδοµένα ∆ιαδικτυακή Πύλη Εθελοντισµού
του Παγκύπριου Συντονιστικού Συµβουλίου Εθελοντισµού:

Α. αναβαθµίζει γενικά τη λειτουργία των Σωµάτων 
Εθελοντών

Β. εκσυγχρονίζει και αυτοµατοποιεί:
1. τις διαδικασίες εγγραφής, διαχείρισης,    

εκπαίδευσης, καθοδήγησης και αξιολόγησης  
των εθελοντών 

2. τη διαδικασία καταχώρησης των αναγκών των  
ευπαθών οµάδων και της  άµεσης  
εξυπηρέτησης τους µε τους αρµόδιους 
εθελοντές 

Μία προσεγµένη και ασφαλής Πύλη
η οποία εφαρµόζει προδιαγραφές ασφάλειας για τη 

µέγιστη δυνατή προστασία των προσωπικών δεδοµένων

Η ∆ιαδικτυακή Πύλη Εθελοντισµού υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου 
‘Software Application development for the creation of an equal opportunity 

environment of the vulnerable social groups’

Κυπριακή ∆ηµοκρατία 

Με την χορηγία της Ισλανδίας, Λίχτενσταϊν και Νορβηγίας µέσω του Χρηµατοδοτικού 
Μηχανισµού του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) και του Νορβηγικού 

Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού και της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας


