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Αυτό το μανιφέστο έχει εκδοθεί από το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Εθελοντισμού (E.K.E.)- (Centre Européen du Volontariat, 
CEV), ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που αυτήν την περίοδο αποτελείται 
απο  38 συνδέσμους ανάπτυξης του εθελοντισμού και εθελοντικά 
κέντρα, τα οποία αντιπροσωπεύουν χιλιάδες εθελοντές σε 
τοπικό επίπεδο. Απευθύνεται στους Ευρωπαίους Αρμοδίους 
για τη λήψη αποφάσεων,  εξηγεί γιατί ο εθελοντισμός ειναι 
σημαντικός και προτείνει συγκεκριμένες ενέργειες με 
τις οποίες οι αντιπρόσωποι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ 
μπορούν, στα πλαίσια των δυνατοτήτων και των αρμοδιοτήτων 
τους, να αναγνωρίσουν, να προωθήσουν και να διευκολύνουν 
την περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξη του εθελοντισμού  στην 
ΕΕ.  Εξηγεί επίσης, ότι όλοι οι αρμόδιοι παράγοντες από 
την κυβέρνηση, τον επιχειρηματικό και τον εθελοντικό τομέα 
πρέπει να εργαστούν από κοινού για να εξασφαλίσουν μια 
„κοινωνία που να προωθεί τον εθελοντισμό“. – Το μανιφέστο 
παρουσιάζει την συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτήν 
την κοινή προσπάθεια.
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Το 2002 ο χρόνος που αφιερώθηκε σε 
εθελοντικές εργασίες, σε διάφορους 
συνδέσμους/οργανώσεις στην Γαλλία, 
ήταν ισοδύναμος με περισσότερο 
από 716.000 θέσεις εργασίας πλήρους 
απασχόλησης. 

Το 2004 στην Πολωνία, περίπου 5,4 
εκατομμύρια πολίτες ασχολήθηκαν με τον 
εθελοντισμό, το οποίο αντιπροσωπεύει 
το 18,3% του συνολικού πληθυσμού. 
Η κατ‘ εκτίμηση οικονομική αξία του 
εθελοντισμού, που υπολογίστηκε από 
τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των 
κατ’ αντιστοιχεία εργαζομένων σε θέσεις 
πλήρους απασχόλησης (εθελοντές) με 
τον μέσο όρο μισθού στον συγκεκριμένο 
τομέα, ανήλθε στα 124 εκατομμύρια 
ΕΥΡΩ.

23 εκατομμύρια πολίτες (36%) 
συμμετέχουν σε διάφορα είδη 
εθελοντικής εργασίας στη Γερμανία 
ενώ το 33% του ενήλικου πληθυσμού 
στην Ιρλανδία (δηλ. περίπου 1.287.000 
άτομα) ασχολείται με τον εθελοντισμό. 

Ο εθελοντισμός εμφανίζεται με διάφορες μορφές σε ολόκληρη την Ευρώπη, κάτι το οποίο 
αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία των προσεγγίσεων και των παραδόσεων που χαρακτηρίζει τα 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντούτοις, κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα ανάμεσα 
στις διάφορα κράτη μπορούν να προσδιοριστούν.

Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πηγάζει & αναπτύσσεται:

Από την ελεύθερη θέληση/βούληση, επιλογή και εσωτερικά κίνητρα  ενός 
ατόμου;
Χωρίς την επιδίωξη του προσωπικού οικονομικού οφέλους;
Σε ένα οργανωμένο χώρο (σε μη-κυβερνητικές/κερδοσκοπικές οργανώσεις , 
σε εθελοντικά κέντρα, οργανωμένες ομάδες κ.λ.π.);
Με σκοπό να συμβάλει σε γενικότερες της κοινωνίας.

Εκατομμύρια πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη ασχολούνται ενεργά με τις διάφορες μορφές 
εθελοντισμού. Οι πιο πρόσφατοι αριθμοί1 παρουσιάζουν, τα ακόλουθα:

Γιατί είναι σημαντικός ο εθελοντισμός

1 Τα στοιχεία πηγάζουν από έρευνα του ΕΚΕ ‘Δεδομένα & Στατιστικά Στοιχεία.  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:  
www.cev.be/facts&fi gures.htm

!

!

!

!

Στο Ηνωμένο Βασίλειο 23 
εκατομμύρια άνθρωποι προσφέρουν 
εθελοντικά κάθε χρόνο, αποτελώντας 
ένα εργατικό δυναμικό ισοδύναμο 
με 180.000 εργαζομένους πλήρους 
απασχόλησης - για κάθε ΕΥΡΩ της 
δημόσιας χρηματοδότησης που 
δαπανάται για να υποστηριχθεί ο 
εθελοντισμός, οι εθελοντές προσφέρουν 
εργασία αξίας 30 ΕΥΡΩ- η οικονομική 
αξία του επίσημου εθελοντισμού στο ΗΒ 
έχει υπολογισθεί σε περισσότερα απο 65 
δις ΕΥΡΩ ετησίως, ή 7,9% του ΑΕΠ.
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Οι Βέλγοι αφιερώνουν 5 ώρες την 
εβδομάδα σε εθελοντικές δραστηριότητες 
χωρίς αμοιβή, το οποίο είναι ισοδύναμο 
με περίπου 200.000  θέσεις εργασίας 
πλήρους απασχόλησης. 



Ο εθελοντισμός και η δημιουργία καινοτόμων συνεταιριστικών σχέσεων μεταξύ των 
επιχειρήσεων, των δημόσιων αρχών και των εθελοντικών κέντρων είναι ένας τρόπος 
προώθησης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (corporate social responsibility).

Ο εθελοντισμός διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στην εξεύρεση λύσεων για 
αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων. Οι εθελοντές βοηθούν στην ανάπτυξη 
και βελτίωση, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά των  προσφερόμενων υπηρεσιών και 
στη δημιουργία νέων προγραμμάτων. Κατ‘ αυτό τον τρόπο ο εθελοντισμός μπορεί να 
συμβάλει στη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης.

Η εθελοντική δράση είναι επομένως ένα σημαντικό συστατικό του στρατηγικού 
στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να γίνει „... η ανταγωνιστικότερη 
και δυναμικότερη, οικονομία στον κόσμο...“ όπως υιοθετήθηκε από τα κράτη μέλη 
της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας τον Μάρτιο του 2000.
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Η αναγνώριση, η διευκόλυνση και η προώθηση του εθελοντικού 
πνεύματος και  της δικτύωσης είναι ουσιαστικά  για την 
υλοποίηση όλων των μορφών του εθελοντισμού. Προκειμένου να 
εξασφαλισθεί μία αποτελεσματική υποδομή για τον εθελοντικό 
τομέα, η υποστήριξη όλων των παραγόντων  της κοινωνίας: των 
επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων σε τοπικό, περιφερειακό, 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι αναγκαία. Για επίτευξη αυτού 
του στόχου, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η ΕΕ  η οποία  μπορεί 
να συμβάλει με ποικίλους τρόπους για την προώθηση και ανάπτυξη 
ενός πιο αποτελεσματικού πλαισίου, το οποίο να προωθεί τον 
εθελοντισμό στην Ευρώπη.

Παρόλο που ο εθελοντισμός δεν έχει οικονομικά 
κίνητρα, το κόστος είναι αναπόφευκτο.

Παρόλες τις διαφορετικές εκδηλώσεις & εκφράσεις του, ο εθελοντισμός 
διαδραματίζει έναν κρίσιμο ρόλο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση:

Οι εθελοντές συμμετέχουν σε ένα ποικίλο και ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως η 
παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αμοιβαία βοήθεια/προσφορά ή ‘αυτοβοήθεια’, 
οργάνωση εκστρατειών, κοινοτικές και περιβαλλοντικές δράσεις.

Ο εθελοντισμός είναι ένα μέσο για επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης και 
κοινωνικής ολοκλήρωσης και συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή της κοινωνίας, 
δημιουργώντας δεσμούς εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης επενδύοντας στο 
κοινωνικό κεφάλαιο.

Ο εθελοντισμός είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι όλων 
των εθνικοτήτων, των θρησκειών, των κοινωνικοοικονομικών τάξεων και των ηλικιών 
μπορούν να συμβάλλουν στη θετική εξέλιξη και αλλαγή.

Οι εθελοντές συμβάλλουν στην εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ, όπως στις 
πολιτικές της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της αναπτυξιακής βοήθειας.

Ο εθελοντισμός μπορεί να αξιοποιηθεί ως εργαλείο για προώθηση της ενεργού και 
υπεύθυνης συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη, το οποίο είναι ένα βασικό στοιχείο 
των ευρωπαϊκών αξιών και ιδανικών της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και της 
συμμετοχής.

Είναι μια ισχυρή πηγή συμφιλίωσης και αναδημιουργίας των διαιρεμένων κοινωνιών.

Μέσω του εθελοντισμού οι άνθρωποι επωφελούνται αφού εξασκούν και αξιοποιούν 
τις δεξιότητες τους, διευρύνουν τις επαφές και συνεργασίες τους με άλλα κοινωνικά 
δίκτυά τους και βοηθούνται να ενταχθούν σε θέσεις πλήρους απασχόλησης στην 
αγορά εργασίας. Ο εθελοντισμός παρέχει ανεπίσημες και άτυπες εκπαιδευτικές 
ευκαιρίες μάθησης και είναι επομένως ένα βασικό εργαλείο που συμβάλλει στην 
ευρωπαϊκή στρατηγική για τη δια βίου μάθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η οικονομική αξία και το μερίδιο της „οικονομικής“ δραστηριότητας στο 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν του εθελοντισμού είναι σημαντική και πρέπει να 
προσδιορίζεται με σαφήνεια στους Εθνικούς Στατιστικούς Λογαριασμούς και 
Απολογισμούς.
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Γιατί είναι σημαντικός ο εθελοντισμός



Καλούμε τα όργανα της ΕΕ...

1. Να αναγνωρίσουν και να προωθήσουν τον εθελοντισμό στις πολιτικές της ΕΕ 
αναγνωρίζοντας την οριζόντια φύση του και να διασφαλίσουν ότι οι πολιτικές της ΕΕ 
είναι φιλικές προς τον εθελοντισμό και ότι ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών;

2. Να συνεχίσουν την υποστήριξη ειδικών εθελοντικών προγραμμάτων που στοχεύουν 
στους νέους και να αναπτύξουν παρόμοια προγράμματα που να απευθύνονται και σε άλλες 
ομάδες (π.χ. τους ηλικιωμένους  και τα άτομα με ειδικές ανάγκες). Ενώ αναγνωρίζουμε 
τη σημασία του κοινοτικού προγράμματος ΝΕΟΛΑΙΑ της ΕΕ, είμαστε πεπεισμένοι ότι 
οι στόχοι των  ευρωπαϊκών προγραμμάτων πρέπει να διευρυνθούν για να ανταποκρίνονται 
στους στόχους του εθελοντισμού και να απευθύνονται σε περισσότερες ομάδες;

3. Να αναγνωρίσουν τον ρόλο που διαδραματίζει ο εθελοντισμός στην  πολιτική για „την 
ενεργό γήρανση“. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μέσος όρος ηλικίας αυξάνεται είναι  
αναγκαίο όπως προωθηθούν οι κατάλληλες ενέργειες για να υποστηριχθεί η συμμετοχή 
των ηλικιωμένων στην κοινωνία;

4. Να αναγνωρίσουν το ρόλο του εθελοντισμού στην ενθάρρυνση της  ενεργού 
συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη και να σχεδιάσουν σχετικά ευρωπαικά προγράμματα. 
Οι εθελοντές σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδ, ως ενεργοί πολίτες δεσμεύονται να 
προωθούν τις ευρωπαϊκές αξίες και μπορούν να διαδραματίσουν ένα βασικό ρόλο στην 
προώθηση των ευρωπαϊκών ιδανικών, εάν ενσωματωθεί μία ευρωπαϊκή διάσταση στις 
δραστηριότητες των εθελοντών;

5. Να υποστηρίξουν τον εθελοντισμό στις διεθνείς πολιτικές αναπτυξιακής βοήθειας, με 
σκοπό να επιτευχθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι που έχουν τεθεί για την χιλιετία;

6. Να αναγνωρίσουν την ισχυρή επίδραση του εθελοντισμού στην ενσωμάτωση και 
ενδυνάμωση των παραδοσιακά αποκλεισμένων κοινωνικών ομάδων όπως των μεταναστών 
και να ερευνήσουν πώς μπορούν να προωθήσουν δραστηριότητες που θα οδηγήσουν σε 
μια καλύτερη κατανόηση του ρόλου και του αντικτύπου του εθελοντισμού στην ένταξη 
αυτών των ομάδων;

7. Να αναγνωρίσουν τον ρόλο του εθελοντισμού στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων που απαιτούνται για την καθιέρωση μίας κοινωνίας της γνώσης και τη 
συμβολή του στην απασχόληση; 
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1. Προωθήσουν ενεργά και να αναγνωρίσουν τον εθελοντισμό 
Ο εθελοντισμός είναι ένα φαινόμενο που 
εμφανίζεται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, 
παρόλο  που οι τρόποι εκδήλωσης, έκφρασης 
και παράδοσης του μπορεί να διαφέρουν 
σημαντικά από χώρα σε χώρα. Οι εθελοντές 
σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν την από 
κοινού φιλοδοξία να δραστηριοποιούνται 
ενεργά και  και να συμβάλλουν στην επίλυση 
των κοινωνικών προβλημάτων. Αυτό που 
απαιτείται είναι ένα αμοιβαίο/κοινό 
όραμα  σχετικά με την σημασία του 
εθελοντισμού στα διάφορα κράτη μέλη 
της ΕΕ και μια από κοινού κατανόηση 
του ρόλου των διάφορων παραγόντων 
σχετικά με το πώς να προωθήσουν και να 
αναγνωρίσουν περαιτέρω τον εθελοντισμό. 
Η επιστημονική πληροφόρηση θα 
διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στο να 
τοποθετηθεί  ο εθελοντισμός στην ημερήσια 
διάταξη της ΕΕ. Παράλληλα, η ΕΕ, οι 
εθνικές κυβερνήσεις και άλλα ενδιαφερόμενα 
μέρη πρέπει να βελτιώσουν τις ικανότητες/
δεξιότητες τους για να μπορούν, με 
αποτελεσματικό τρόπο, να παρακολοθούν τις 
εξελίξεις στον τομέα του εθελοντισμού και να 
αξιολογούν τις αξίες που αντιπροσωπεύει ο 
εθελοντισμός.  Από την άποψη αυτή, η ΕΕ 
και οι εθνικές κυβερνήσεις ενθαρρύνονται 
να εφαρμόσουν και να ενσωματώσουν 
τα στοιχεία του Εγχειριδίου του Ο.Η.Ε 
για τις Μη Κυβερνητικές/Εθελοντικές 
Οργανώσεις, στα εθνικά συστήματα 
πληροφοριών και δεδομένων και με τη 
βοήθεια της Ευρωπαικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας, να παρέχουν στοιχεία σχετικά 
με τον εθελοντισμό και την οικονομική του 
αξία. 

Η ΕΕ πρέπει να αναγνωρίσει την 
σημασία του εθελοντισμού στις διάφορες 
πολιτικές της. Για αυτό καλούμε όλα τα 
θεσμικά όργανα να κινητοποιηθούν, να 
συνεργαστούν και διαβουλευθούν στενά 
με το Ευρωπαικό Κέντρο Εθελοντισμού 
(Ε.Κ.Ε.), για να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις και τα ζητήματα που προωθεί 
ο εθελοντικός τομέας.  
Μερικά κράτη μέλη οργανώνουν ετήσιες 

εκδηλώσεις (π.χ., Ημέρα των εθελοντών ή 
„Εβδομάδα Εθελοντισμού“) με σκοπό να 
προωθήσουν τον εθελοντισμό. Το Διεθνές 
Έτος Εθελοντισμού (ΔΕΕ 2001 ) ήταν ένας 
σημαντικός καταλύτης για να προσελκύσει 
το διεθνές ενδιαφέρον στον εθελοντισμό 
και να αναπτύξει το απαραίτητο πλαίσιο για 
την επίτευξη σημαντικών επιτευγμάτων και 
μέτρων που να συμβάλλουν στην ενίσχυση 
του παγκόσμιου εθελοντικού κινήματος. Στη 
Βρετανία το 2005 (το οποίο καθορίστηκε 
ως Έτος Εθελοντισμού) επαναλαμβάνει την 
διεθνή εμπειρία του ΔΕΕ σε εθνικό επίπεδο. 
Για αυτό  η ΕΕ πρέπει να αξιοποιήσει αυτά 
τα παραδείγματα εμπειριών και πρακτικής 
και να ενθαρρύνει τις εθνικές κυβερνήσεις 
να δώσουν περισσότερη προσοχή στον 
εθελοντισμό και να καθορίσει και 
αφιερώσει ένα ευρωπαϊκό έτος για την 
ενεργό συμμετοχή του πολίτη μέσω του 
εθελοντισμού.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί 

στην αναγνώριση των δεξιοτήτων και 
των ειδικοτήτων που αναπτύσσονται 
μέσα από τους ανεπίσημους και άτυπους 
τρόπους μάθησης. Ο ρόλος και η συμβολή 
του εθελοντισμού στην στρατηγική για τη 

Το Ευρωπαικό Κέντρο Εθελοντισμού 
προτρέπει τα όργανα της ΕΕ να...
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δια βίου μάθηση πρέπει να αναγνωριστεί 
και πρέπει να υποστηριχθούν όλες οι 
δραστηριότητες που προωθούν την ανάπτυξη 

πλαισίων και ευκαιριών για την επίσημη 
αναγνώριση αυτών των ανεπίσημων και 
άτυπων τρόπων μάθησης.



Καλούμε τα όργανα της ΕΕ...

13.  Να δημοσιεύσουν μία ‘Λευκή Βίβλο’ για την Εθελοντική Δράση και την Ενεργό 
Συμμετοχή του Πολίτη, για να αναθεωρηθεί η έκταση και η  σημασία του εθελοντισμού 
στην Ευρώπη. Αυτό θα συνέβαλλε στην ανάπτυξη μιας κοινοτικής στρατηγικής  
προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και άλλων χωρών με 
απώτερο στόχο την προώθηση του εθελοντισμού και την υποστήριξη της Ανακοίνωσης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COM (1997) 241 [Commission Communication COM 
(1997) 241];

14. Να ενθαρρύνουν και να εισηγηθούν στις κυβερνήσεις των κρατών μελών να 
διαμορφώσουν  εθνικές πολιτικές για τον εθελοντισμό, να δημιουργήσουν την 
απαραίτητη εθελοντική υποδομή για την εφαρμογή τους και να προσφέρουν ένα νομικό 
πλαίσιο για τον εθελοντισμό, με βάσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα;

15. Να εστιάσουν ιδιαίτερα την προσοχή τους στην ανάπτυξη του εθελοντισμού στα 
κράτη της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης , (νέα κράτη μέλη και  στις υποψήφιες 
προς ένταξη χώρες), για να ενισχύσουν τα νεοϊδρυθέντα δημοκρατικά τους καθεστώτα;

16. Να κατανέμουν στο ΕΚΕ, τους απαραίτητους πόρους για την δημιουργία ενός 
Ταμείου Ανάπτυξης που να στοχεύει στην ανάπτυξη μίας κατάλληλης υποδομής για την 
υποστήριξη και προώθηση του εθελοντισμού;

17. Να προωθήσουν ενεργά την περαιτέρω επέκταση της εταιρικής κοινοτικής 
συμμετοχής και του εταιρικού εθελοντισμού (στις επιχειρήσεις) μέσα στα πλαίσια 
του ευρωπαϊκού διαλόγου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Τα κράτη μέλη της ΕΕ 
μπορούν να ενθαρρύνουν τον επιχειρηματικό τομέα, με την παροχή φορολογικών 
ωφελημάτων σε επιχειρήσεις που προωθούν τον εθελοντισμό, ιδιαίτερα την εθελοντική 
από το έμμισθο προσωπικό τους.
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προωθούν τον εθελοντισμό σε όλα τα κράτη 
μέλη και λίγα ευρωπαϊκά κράτη διαθέτουν την 
κατάλληλη υποδομή για να ενθαρρύνουν την 
εθελοντική εργασία σε τοπικό επίπεδο. 
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν υπάρχει 

αυτήν την περίοδο κανένα συγκεκριμένο 
χρηματοδοτικό πλαίσιο για να 
υποστηριχθούν οι δομές του εθελοντισμού.  
. Για αυτό κρίνεται αναγκαία η δημιουργία 
ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για ανταλλαγή 
πληροφοριών και καλών πρακτικών, 

ανάπτυξης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων, 
με στόχο τον προσδιορισμό και καλύτερη 
κατανόηση του ευρωπαϊκού πεδίου στο 
οποίο λειτουργεί ο εθελοντισμός, τη διάδοση 
πληροφοριών μεταξύ των εθνικών πλαισίων 
και της ΕΕ και την παροχή ευκαιριών 
έκφρασης των απόψεων των εθελοντών, ώστε 
να προστεθεί  μια ευρωπαϊκή διάσταση στις 
αναρίθμητες δραστηριότητες που επιτελούν 
οι εθελοντές σε όλη την Ευρώπη.

8. Να αναγνωρίσουν την ανάγκη για μια καλύτερη κατανόηση του εθελοντισμού στην ΕΕ 
και την ανάγκη για προώθηση ευρωπαϊκών συγκριτικών ερευνών προκειμένου να 
συλλεχθούν τα απαραίτητα στοιχεία για τον εθελοντισμό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του σε ευρωπαϊκό επίπεδο;

9. Να συμπεριλάβουν εναλλακτικούς οικονομικούς δείκτες στους Στατιστικούς 
Απολογισμούς της EUROSTAT, για να διαφανεί η συμβολή του μη κυβερνητικού/
εθελοντικού τομέα στις  εθνικές οικονομίες;

10. Να αναγνωρίσουν έμπρακτα, μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα την εργασία 
των εθελοντών ως μία πραγματική κοινοτική επένδυση και ως συμβολή που πρέπει να 
υποστηρίζεται οικονομικά; 

11. Να προωθήσουν ένα επίσημο πλαίσιο πιστοποίησης των εθελοντών με σκοπό την 
αναγνώριση της ανάπτυξης των ικανοτήτων που μπορεί να αποκτηθεί μέσω του 
εθελοντισμού στα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών. Επίσης να αναπτύξουν  
ένα πλαίσιο πιστοποίησης της άτυπης και ανεπίσημης μάθησης, που να βασίζεται πάνω 
στις κοινές αρχές που υιοθετήθηκαν από το (Συμβούλιο Εκπαίδευσης, Νεολαίας και 
Πολιτισμού) και να υποστηρίξουν την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού βραβείου για τους 
εθελοντές;

12. Να υποστηρίξουν την Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού (5 Δεκεμβρίου) και να 
προκηρύξουν ένα Ευρωπαϊκό έτος για την ενεργό συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη 
μέσω του εθελοντισμού;

2. Να Υποστηρίξουν και να διευκολύνουν τον εθελοντισμό
Σε πολλές χώρες, ο δημόσιος και ιδιωτικός 
τομέας διερευνούν από κοινού τρόπους 
προκειμένου  να διευκολυνθεί και να 
υποστηριχθεί η εθελοντική εργασία μέσω 
της ανάπτυξης σχετικών πολιτικών και της 
εφαρμογής σχετικού νομοθετικού πλαισίου. 
Αυτές οι ενέργειες προωθούν τη μεθόδευση 
ενεργειών για εντοπισμό των κατάλληλων 
νομικών πλαισίων που να προσδιορίζουν τους 
ρόλους των εμπλεκόμενων μερών και την 
κατανομή της απαραίτησης   οικονομικής 
υποστήριξης. Τα τελευταία χρόνια, ο 
επιχειρηματικός τομέας συμβάλλει πιο ενεργά 
στον τομέα του εθελοντισμού, προωθώντας 
ενέργειες που ενθαρρύνουν και διευκολύνουν 

τη συμμετοχή των  εργαζομένων,   . 
Η ανάγκη για τη δημιουργία/ανάπτυξη 

υποδομών που να υποστηρίζει τους εθελοντές, 
τον εθελοντισμό, και την εθελοντική εργασία, 
αναγνωρίζεται ευρέως. Μία τέτοια υποδομή 
πρέπει να περιλαμβάνει ένα επίσημα 
αναγνωρισμένο νομικό πλαίσιο για προώθηση 
του εθελοντισμού, που να υποστηρίζεται απο 
τα ευρωπαικά κοινοτικά πρότυπα και κριτήρια. 
Σχετικές έρευνες παρουσιάζουν μεγάλη 
ποικιλομορφία μεταξύ των κρατών μελών της 
ΕΕ ως προς τον ορισμό, το νομικό πλαίσιο 
και την αντίληψη  του όρου της „εθελοντικής 
δράσης“. Οι έρευνες παρουσιάζουν επίσης 
ότι δεν υπάρχουν εθνικά κέντρα που να 

8

Το Ευρωπαικό Κέντρο Εθελοντισμού 
προτρέπει τα όργανα της ΕΕ να...



Επόμενα βήματα

Το E.Κ.E. προτρέπει τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τους αξιωματούχους της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο, τους αντιπροσώπους της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και άλλων οργάνων/θεσμών, τις οργανώσεις μέλη 
του E.Κ.E. καθώς και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που υποστηρίζουν την περαιτέρω 
ανάπτυξη του εθελοντισμού στην Ευρώπη να:

...
θέσουν ως προτεραιότητα στο πρόγραμμα εργασιών τους, την προώθηση ενεργειών 
για την περαιτέρω αναγνώριση, προώθηση, υποστήριξη και διευκόλυνση του 
εθελοντισμού.

...
προωθήσουν και διαβιβάσουν το Μανιφέστο (του E.K.E.) για τον εθελοντισμό 
στην Ευρώπη, στους αρμόδιους φορείς/οργανισμούς, ιδιαίτερα στους Υπουργούς 
των εθνικών κυβερνήσεων.

...
προωθήσουν και διαβιβάσουν το Μανιφέστο (του E.K.E.) για τον εθελοντισμό 
στην Ευρώπη, στις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λειτουργούν 
σε όλα τα κράτη μέλη.

...
προωθήσουν και διαβιβάσουν το Μανιφέστο (του E.K.E.) για τον εθελοντισμό στην 
Ευρώπη  σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν και 
να προωθήσουν την εθελοντική δραστηριότητα στην Ευρώπη.

...
Να συμμετέχουν ενεργά σε εκστρατείες ενημέρωσης και ευαιστθητοποίησης του 
κοινού για την ανεκτίμητη προσφορά και συμβολή των εθελοντών στη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των πολιτών, των κοινοτήτων και της  κοινωνίας γενικότερα και 
να υπογραμμίσουν την ανάγκη δημιουργίας συνεταιριστικών σχέσεων μεταξύ των 
εθελοντών και των επαγγελματιών.
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3. Να ευνοούν ενεργά τη δικτύωση μεταξύ των 
διάφορων φορέων

Καλούμε τα όργανα της ΕΕ να...

18. Δημιουργήσουν ομάδες εργασίας και συγκεκριμένα σημεία /κέντρα πρόσβασης στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για σκοπούς προώθησης 
του εθελοντισμού, σε όλα τα επίπεδα (οριζόντια & κάθετα) σε όλες τις πολιτικές της 
ΕΕ; 

19. Προωθήσουν την ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων για τον εθελοντισμό μεταξύ όλων 
των κρατών μελών της ΕΕ προκειμένου να προωθηθεί ένα κοινό όραμα και μια κοινή 
στρατηγική; 

20. Δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο που διαδραματίζει ο  εθελοντικός τομέας μέσα 
στα πλαίσια της ανοικτής μεθόδου συντονισμού στις διάφορες πολιτικές όπως: της 
απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσειεων και της εκπαίδευσης;

21. Να διευκολύνουν την ανταλλαγή, σε ευρωπαικό επίπεδο, καλών πρακτικών  μέσω 
των συντονιστικών δικτύων όπως  το E.K.E. και να αναπτυχθεί πιο στενή συνεργασία 
με αυτά τα δίκτυα, ιδιαίτερα στις διαδικασίες και στα πλαίσια των μηχανισμών 
διαβούλευσης σε θέματα που αφορούν την  ενεργό συμμετοχή του πολίτη;

22. Να συνεχίσουν να ενθαρρύνουν  και να υποστηρίζουν ενεργά τις σχέσεις μεταξύ του 
επιχειρηματικού και του εθελοντικού τομέα  σε επίπεδο ΕΕ; 

23. Να ενθαρρύνουν τους ευρωβουλευτές να αναπτύξουν ουσιαστικά πλαίσια συνεργασίας 
με τις εθελοντικές οργανώσεις στη χώρα τους ώστε να είναι σε θέση να   παρέχουν 
τεχνογνωσία για το πεδίο δράσης του εθελοντισμού  στη χώρα τους. 
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Προκειμένου να ενισχυθούν οι δομές που 
υποστηρίζουν και προωθούν τον εθελοντισμό 
σε όλα τα επίπεδα (τοπικό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο),  και συγκεκριμένα 
στην παροχή ευκαιριών για προώθηση των 
απόψεων του τομέα,, τα όργανα της ΕΕ 

πρέπει να αναγνωρίσουν τον ουσιαστικό ρόλο 
που διαδραματίζουν τα συντονιστικά δίκτυα 
των εθελοντικών οργανώσεων στη διασύνδεση 
και προώθηση των πολιτικών της  ΕΕ στις 
πολιτικές των εθελοντικών οργανώσεων

Το Ευρωπαικό Κέντρο Εθελοντισμού 
προτρέπει τα όργανα της ΕΕ να...



• O εθελοντισμός είναι ένα μέσο που προωθεί τη δια βίου μάθηση και  συμβάλει 
στην διευκόλυνση της ένταξης στην αγορά εργασίας και στην αύξηση της 
απασχολησιμότητας.  

• Ο εθελοντισμός είναι ένα κεντρικό σημείο συμμετοχής, που συμβάλει στην 
διατομεακή συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τομέων.

• Η οικονομική αξία της εθελοντικής προσφοράς είναι τεράστια.

Eurofestation, Μάαστριχτ 2004: Ευρωπαϊκό ROADMAP 2010
• Η διάσκεψη, η οποία διοργανώθηκε από την Ένωση Δήμων της Ολλανδίας 

(VNG) και το CIVIQ, το Ολλανδικό Εθνικό Κέντρο Εθελοντισμού, διαμόρφωσε 
και προώθησε ένα Ευρωπαϊκό χάρτη μέχρι το 2010 για την ΕΕ, τα κράτη μέλη, τις 
πολυ/ εθνικές επιχειρήσεις, τα εθνικά κέντρα εθελοντών, τις εθελοντικές οργανώσεις 
και τις δομές που υποστηρίζουν και προωθούν τον εθελοντισμό. Ο χάρτης 
αναμένεται να αποτελέσει ένα δυνατό εργαλείο επιρροής για την περαιτέρω ανάπτυξη 
πολιτικών, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων στην Ευρώπη για τον εθελοντισμό.

Το Έτος Εθελοντών  2005 στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο στρατηγικός στόχος του 
οποίου είναι η:

• αύξηση του αριθμού των εθελοντών, ιδιαίτερα των νέων και ατόμων 
από τις τάξεις των αποκλεισμένων ομάδων  του πληθυσμού, η  προβολή 
της εθελοντικής εργασίας που επιτελείται στο εθνικό επίπεδο και η 
αναγνώριση/επιβράβευση της συμβολής των εθελοντών στην κοινωνία.
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„Ψήφισμα για τον εθελοντισμό“ (1983) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, , το οποίο:
• αναγνωρίζει το γενικό ενδιαφέρον για τον εθελοντισμό και υποστηρίζει ότι 
η ανάπτυξη επαρκών υποδομών,  είναι βασικό και μέτρο για την επίτευξη 
αποτελεσματικών πολιτικών για τον εθελοντισμό;

• Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να περιλαμβάνει, σε συστηματική βάση, στο 
πρόγραμμα εργασιών της τα θέματα που αφορούν τον εθελοντισμό;

• Εισηγείται την εισαγωγή ενός νομοθετικού πλαισίου  για την εθελοντική εργασία“ 
που να καλύπτει την αποζημίωση των εξόδων που καταβάλλουν οι εθελοντές και 
την κοινωνική ασφάλεια των εθελοντών. 

Διακήρυξη 38 (Declaration 38) για τις εθελοντικές δραστηριότητες/υπηρεσίες, 
(που επισυνάπτεται στην Συνθήκη του Αμστερνταμ, 1999) η οποία: 

• αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή εθελοντικών δραστηριοτήτων/υπηρεσιών, στην 
ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής

• δηλώνει ότι η Κοινότητα θα ενθαρρύνει την ευρωπαϊκή διάσταση των εθελοντικών 
οργανώσεων με ιδιαίτερη έμφαση στην ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, 
καθώς επίσης και στη συμμετοχή τηw νεολαίας και των ηλικιωμένων στην 
εθελοντική εργασία. 

Aνακοίνωση της Επιτροπής της ΕΕ για ‘την προώθηση του ρόλου των 
εθελοντικών οργανώσεων και ιδρυμάτων, COM (1997) 241, η οποία:

• αναγνωρίζει την πολιτική, οικονομική και κοινωνική σημασία της εθελοντικής 
δράσης „στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας που να προωθεί την αλληλεγγύη, 
την κοινωνική ενσωμάτωση και να βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή του πολίτη.“

Το Διεθνές Έτος  Εθελοντισμού/Εθελοντών -  IYV 2001
• Το ψήφισμα 56/38 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (5 Δεκεμβρίου 
2001- United Nations General Assembly Resolution 56/38 of 5 December 
2001) καθώς και το ψήφισμα για το Διεθνές έτος  A/57/L.8 της 26ης Νοεμβρίου 
2002 (United Nations General Assembly Follow-up Resolution to the Inter-
national Year A/57/L.8 of 26 November 2002) τα οποία αναγνωρίζουν ότι:

• Η εθελοντική δράση δίνει την ευκαιρία στους πολίτες να διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στις δημοκρατικές διαδικασίες. 

• Μέσω του εθελοντισμού, επωφελείται τόσο ο  εθελοντής,  όσο και τα άτομα του 
εξωτερικού περιβάλλοντος, η κοινότητα και η κοινωνία γενικότερα. 

• Ο εθελοντισμός συμβάλλει στην κοινωνική ενσωμάτωση. 

Το Ευρωπαικό Κέντρο Εθελοντισμού χαιρετίζει τα ακόλουθα 
έγγραφα και τις πρωτοβουλίες/δράσεις των κρατών/
κυβερνήσεων σε ευρωπαικό και διεθνές επίπεδο:
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Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Εθελοντισμού (E.K.E.) είναι μία ομπρέλλα  οργανώσεων  που 
αποτελείται από 38 εθνικά και περιφερειακά κέντρα εθελοντισμού σε όλη την Ευρώπη, τα 
οποία έχουν ως κοινό στόχο την υποστήριξη και προώθηση της  εθελοντικής δραστηριότητας. 

Το Ε.Κ.Ε. προωθεί τις προτεραιότητες και τις ανησυχίες των οργανώσεων μελών του στα 
θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενεργεί ως κεντρικό φόρουμ για ανταλλαγή 
πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα πολιτικής, και καλών πρακτικών και πληροφοριών 
για τον εθελοντισμό, υποστηρίζει τη δικτύωση μεταξύ των μελών του και οργανώνει διάφορες 
διασκέψεις, σεμινάρια, εργαστήρια και προωθεί διάφορες άλλες δραστηριότητες όπως η έρευνα, 
κά.

Τα μέλη του Ε.Κ.Ε. αντιπροσωπεύουν χιλιάδες εθελοντικές οργανώσεις, συνδέσμους και άλλες 
εθελοντικές ομάδες/οργανωμένα σύνολα στην κοινότητα,  σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο. Κοινός στόχος όλων είναι:

Η αποτελεσματική προώθηση των θεμάτων που αφορούν τον εθελοντισμό  στην 
Ευρώπη.

Η ενίσχυση/ενδυνάμωση των υποδομών του εθελοντισμού σε όλες τις χώρες της 
Ευρώπης.

Η προώθηση του εθελοντισμού για ενίσχυση της αποτελεσματικήτητας τους.

Οι δραστηριότητες του Ε.Κ.Ε. περιλαμβάνουν:
Προώθηση του εθελοντισμού στο ευρύ κοινό, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, στις 
επιχειρήσεις και στα κέντρα λήψεως αποφάσεων όπου διαμορφώνονται οι διάφορες 
πολιτικές

Διαμόρφωση πολιτικής και έρευνα

Προώθηση των θεμάτων των οργανώσεων μελών του προς τα όργανα της ΕΕ

Υποστήριξη των υφιστάμενων εθνικών, περιφερειακών και τοπικών εθελοντικών 
κέντρων σε όλη την Ευρώπη

Υποστήριξη για ανάπτυξη νέων εθελοντικών κέντρων

Ενίσχυση της δικτύωσης μεταξύ των εθελοντικών κέντρων και άλλων εθελοντικών 
οργανισμών σε όλη την Ευρώπη

Υποστήριξη των οργανώσεων που προωθούν την καινοτομία και που επιθυμούν να 
εφαρμόσουν ορθές πρακτικές όσον αφορά τον εθελοντικό τομέα

Ενίσχυση των δομών και της τεχνογνωσίας ανάμεσα στις οργανώσεις μέλη του  
Ε.Κ.Ε.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Εθελοντισμού, E.K.E.
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