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1. Πρόλογος  

Η ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος με σκοπό την άρση των διακρίσεων και την προαγωγή του 

δικαιώματος της ίσης συμμετοχής μέσα στο κοινωνικό σύνολο υλοποιεί δράσεις αγωγής 

κοινότητας, ενέργειες δηλαδή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού, 

προκειμένου να τροποποιηθούν και να αλλάξουν οι αρνητικές στάσεις του απέναντι στην 

ψυχική διαταραχή. Η αγωγή κοινότητας μια δυναμική διαδικασία, λαμβάνει υπόψη της τις 

εκάστοτε ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και προωθεί την ενεργό συμμετοχή και τη 

συνεργασία με τους πολίτες, τα πρόσωπα κύρους και τους φορείς. Εκστρατείες ενημέρωσης 

σε τοπικό επίπεδο έχουν αποδειχτεί αποτελεσματικές στη μείωση του στίγματος και των 

διακρίσεων.  

Στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης εντάσσονται και οι 

δράσεις ανάπτυξης του εθελοντισμού, με σκοπό οι πολίτες να αποκτήσουν μια 

διαφορετική στάση ζωής, με ιδιαίτερες αξίες και ιδεολογία, όπως αυτές της αλληλεγγύης, 

της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής συμμετοχής.  

Ο εθελοντισμός, σε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, όπως είναι η Εταιρία Κοινωνικής 

Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος (εφεξής ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος), σχετίζεται με την 

παροχή μη αμειβόμενης δράσης από τον εθελοντή και του προσφέρει εκπαίδευση και 

ευαισθητοποίηση, που αποσκοπεί στην τροποποίηση των αρνητικών του στάσεων πάνω 

σε θέματα που άπτονται της ψυχικής υγείας. 

Ο εθελοντισμός αποτελεί δείκτη πολιτισμού μιας κοινωνίας, έκφραση επικοινωνίας, 

έμπρακτη προσφορά και στάση ζωής. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που μπορεί να πάρει 

διάφορες μορφές με βάση τις αξίες, τις αρχές και την κοινωνικοοικονομική & πολιτισμική 

πραγματικότητα της κοινωνίας. Τα οφέλη που προκύπτουν σε έναν οργανισμό από τη 

δράση των εθελοντών/τριών είναι πολλά και σημαντικά. Συγκεκριμένα: 

• Ο /η εθελοντής/τρια με την προσφορά του προσθέτει αξία στον οργανισμό καθώς 

συνεργαζόμενος με το προσωπικό του Φορέα παράγεται σημαντικό έργο. 

• Ένας/μια εθελοντής/τρια μπορεί να φέρει τεχνογνωσία και εμπειρία στον οργανισμό που 

αλλιώς θα απουσίαζαν.  

• Αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ του οργανισμού και της κοινωνίας. 

• Συμβάλει στην εξεύρεση πόρων, αποτελεί έμμεση μορφή χρηματοδότησης με τη μη 

αμειβόμενη εργασία που προσφέρει. 

• Φέρνει νέες ιδέες και ανανέωση του Οργανισμού διευρύνοντας τις δυνατότητες 

παραγωγής έργου με καινοτομικές δραστηριότητες. 

•Λειτουργεί σαν «τρίτο μάτι», έχοντας μια στάση αντικειμενική , καθώς και ανιδιοτελούς 

προσφοράς, στα επαγγελματικά οργανωμένα δίκτυα παροχής υπηρεσιών. 

Η εθελοντική προσφορά στην ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος παρέχεται σε οργανωμένο πλαίσιο, 

σύμφωνα με τις βασικές αρχές της Κοινωνικής - Κοινοτικής Ψυχιατρικής: σταθερότητα, 
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συνέχεια και συνέπεια. Υπάρχουν σαφή όρια στο πλαίσιο συνεργασίας με τον εθελοντή, 

προκαθορισμένος χρόνος απασχόλησης και συμμετοχή σε συγκεκριμένες δραστηριότητες 

που υλοποιούνται σε συνεργασία με τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εργάζονται 

στο πλαίσιο αυτό.   

Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν την απόκτηση της εμπειρίας στις μονάδες του φορέα και 

πιο συγκεκριμένα, τις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, τις Κινητές Μονάδες 

Ψυχικής Υγείας, τα Κέντρα Ημέρας, τους ΚοιΣΠΕ, αλλά και προγράμματα που ο φορέας 

είναι συμμέτοχος, όπως το Best Buddies, τα Erasmus+. Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. 

Σακελλαρόπουλος ενθαρρύνει την ανάπτυξη του εθελοντισμού, έτσι ώστε να προαχθούν τα 

προγράμματα φροντίδας των ατόμων με  ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και να δημιουργηθούν 

βαθύτεροι δεσμοί με την Κοινότητα. Οι εθελοντές μπορούν αφενός να ενισχύσουν αυτούς 

τους δεσμούς, αφετέρου να προσφέρουν στήριξη και πλαισίωση στο υπάρχον έργο. Η 

συνεισφορά τους είναι σημαντικότατη για την εξάλειψη του στίγματος για την ψυχική υγεία 

και των λανθασμένων απόψεων και πεποιθήσεων που υπάρχουν γι’ αυτήν.  

 

«Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στην προσωπική αξιοπρέπεια, το σεβασμό και στον 

μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ανεξαρτησίας. Στόχος των παρεχόμενων υπηρεσιών της Εταιρίας 

Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος είναι να προάγουν την ποιότητα ζωής του 

ατόμου με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, να προωθούν την ανεξαρτησία του, να τιμούν τα 

δικαιώματά του και να καλύπτουν τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες του».    

 

2. Προσδιορισμός αναγκών  

Έχει διαπιστωθεί ότι το πρώτο βήμα για τον σχεδιασμό εθελοντικού προγράμματος είναι ο 

προσδιορισμός και η διασαφήνιση των αναγκών βάσει α) του θεραπευτικού στόχου και 

σχεδιασμού, β) της οργάνωσης και γ) της λειτουργίας της δομής που θα υλοποιήσει το 

πρόγραμμα. 

Οι προσδιοριζόμενες ανάγκες της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος βάσει των οποίων 

αναπτύσσεται το πρόγραμμα εθελοντισμού είναι: 

Α) Γενικού τύπου ανάγκες και σχετίζονται με: 

* διοικητική υποστήριξη (πχ. δράσεις επικοινωνίας/προβολής, συμβουλευτική 

σε θέματα οργάνωσης) 

* γραμματειακή ενίσχυση (αρχειοθέτηση, δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή εγγράφων, 

προετοιμασία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού για εκδηλώσεις κ.α.) 

εξωτερικές εργασίες  

Β ) Ειδικού τύπου και αφορούν στην: 

* ενίσχυση του κλινικού έργου της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος. 
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* συμμετοχή στις κλινικές ομάδες των Μονάδων, συμμετοχή στις κλινικές εποπτείες, 

συμμετοχή στις πρώτες συνεντεύξεις. 

* υποστήριξη των δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της Κοινότητας (Αγωγή 

Κοινότητας). 

* στήριξη της προεπαγγελματικής και επαγγελματικής κατάρτισης ατόμων με 

ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. 

* προάσπιση των δικαιωμάτων των ψυχικά πασχόντων και την ενίσχυση της 

αυτοσυνηγορίας τους.  

Για τις εργασίες τύπου Α συνήθως αναζητούνται εθελοντές με γενικές 

δεξιότητες και για εργασίες τύπου Β άτομα με εξειδικευμένες δεξιότητες και εκπαίδευση 

συναφή με το αντικείμενο του φορέα. 

 

3. Ορισμός υπευθύνων για την οργάνωση της υποδοχής και της ενημέρωσης 

των εθελοντών. 

Υπεύθυνος για την υποδοχή του εθελοντή, την παρακολούθηση της πορείας του και την 

πλαισίωση της εθελοντικής προσφοράς είναι ο αρμόδιος του Τομέα Εκπαίδευσης ανά 

Δομή και η ομάδα του.  

Ο αρμόδιος τομέα πραγματοποιεί μια αρχική συνάντηση με τον εθελοντή στην διάρκεια της 

οποίας αξιολογείται το κίνητρο του εθελοντή, οι γνώσεις και οι δεξιότητες του και η 

επιθυμία του για τον τομέα στον οποίο θα ήθελε να αξιοποιηθεί. Ο αρμόδιος του τομέα 

ενημερώνει τον εθελοντή για την εισαγωγική εκπαίδευση που θα ενταχθεί και για το 

πρόγραμμα των επισκέψεων στις Μονάδες και τις υπηρεσίες του Φορέα που θα 

ακολουθήσει την εισαγωγική εκπαίδευση. Η τοποθέτηση των εθελοντών γίνεται με βάση τις 

κενές θέσεις που υπάρχουν αλλά και το προφίλ του εθελοντή (δεξιότητες-γνώσεις- 

επιθυμία). Μετά την ανάληψη των καθηκόντων των εθελοντών ορίζεται ένα πρόσωπο 

αναφοράς για κάθε εθελοντή εντός της μονάδας ή της υπηρεσίας που τοποθετείται.  Οι 

εθελοντές σε όλη τη διάρκεια της εθελοντικής τους εργασίας συμμετέχουν σε τακτικές 

συναντήσεις με τον Αρμόδιο τομέα της Δομής τους που στόχο έχουν την εκπαίδευση αλλα 

και  την υποστήριξη τους.   

Οι αρμόδιοι ανά Δομή για τους εθελοντές υποστηρίζονται και συντονίζονται από 

τον υπεύθυνο του κεντρικού γραφείου εκπαίδευσης, έρευνας και ποιότητας. Στο 

πλαίσιο αυτό, μηνιαίως πραγματοποιούνται συναντήσεις με στόχο την ενημέρωση 

του κεντρικού γραφείου, αλλά και την διαχείριση τυχόν δυσκολιών που μπορεί να 

προκύψουν. Στη συνέχεια ο αρμόδιος του Κεντρικού Γραφείου Εκπαίδευσης 

ενημερώνει γραπτώς τη Συντονιστική Επιτροπή για την πορεία του εθελοντισμού 
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στον Φορέα. Στις μηνιαίες συναντήσεις, όπου κρίνεται απαραίτητο, συμμετέχουν 

και μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής.  

 

4. Τύποι εθελοντών 

Μόνιμοι – Σταθεροί εθελοντές: έτσι ονομάζονται τα άτομα που προσφέρουν συγκεκριμένη 

εθελοντική εργασία, συνεχόμενα  

Περιστασιακοί εθελοντές: έτσι ονομάζονται τα άτομα που προσφέρουν εθελοντική 

εργασία περιστασιακά ή μόνο για μια φορά.  

Ο εθελοντής υπερβαίνει την επαγγελματική ή επιστημονική του ιδιότητα και προσφέρει 

έργο ως πρόσωπο που ευαισθητοποιείται απέναντι στους ψυχικά πάσχοντες. Βιώνει στην 

πράξη το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου στη διαφορετικότητα και διαμορφώνει έτσι μια 

στάση που αντιμάχεται τον κοινωνικό αποκλεισμό και τον κοινωνικό ρατσισμό. Έχει 

διάθεση εθελοντικής ενεργοποίησης, συγκροτώντας έτσι την άτυπη πλευρά της φροντίδας 

στην κοινότητα. Συχνά, μπορεί να αναδεικνύει ανάγκες και η δράση του να αποτελεί 

αφορμή για την κάλυψη νέων αναγκών και τη δημιουργία νέων προοπτικών σε ένα Τμήμα 

του Φορέα. Σε καμιά περίπτωση όμως, ο εθελοντής δεν υποκαθιστά τον ειδικό ή τον 

επαγγελματία. 

 

5. Εσωτερικός κανονισμός/πρωτόκολλο υποδοχής και ενημέρωσης των 

εθελοντών  

(Βλέπε «Διαδικασία υποδοχής και συνεργασίας με εθελόντριες/ές του φορέα» Παράρτημα 

1) 

 

Προσδιορισμός εθελοντικών θέσεων εργασίας (βλ. Παράρτημα 2) 

Ο αριθμός των εθελοντών που μπορεί να υποστηρίζει και να εκπαιδεύει ο Φορέας δεν είναι 

απεριόριστος. Ο αριθμός των αιτημάτων που γίνονται δεκτά καθορίζεται κάθε φορά από 

τον αριθμό του διαθέσιμου προσωπικού για την εκπαίδευση και υποστήριξη τρίτων, αλλά 

και τις λοιπές δυνατότητες του Φορέα.  

Οι εθελοντές μπορούν να απευθύνονται στην Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. 

Σακελλαρόπουλος υποβάλλοντας την αίτηση εθελοντισμού μέσω της ιστοσελίδας (βλ. 

Παράρτημα 3). Ο εθελοντής της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος μπορεί να ανήκει σε 

οποιαδήποτε ηλικιακή ομάδα από 18 ετών και άνω με διάθεση προσφοράς και 

συμμετοχής.  

Τομείς Εθελοντικής Δραστηριοποίησης 
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Πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας 

Γίνε μέτοχος στις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας, 

εκπαιδεύσου στις βασικές αρχές της Αγωγής Κοινότητας και της Έρευνας Δράσης, 

διεκδίκησε τη δυνατότητα να γίνεις ένας ακόμα κρίκος σύνδεσης με την κοινότητα 

στην προσπάθεια καταπολέμησης του στίγματος για τα άτομα με ψυχικές 

δυσκολίες και την προαγωγή της ψυχικής υγείας. 

 Διοικητική/ Γραμματειακή Υποστήριξη 

Βίωσε από κοντά την καθημερινότητα και τη λειτουργία μιας δομής ψυχικής υγείας. 

Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη μονάδων είναι ένα από τα πιο 

νευραλγικά κομμάτια σε έναν φορέα ψυχικής υγείας, η κινητοποιός δύναμη. Είναι 

το κέντρο συντονισμού της πληροφορίας και διαχείρισης αυτής. Τι θα κερδίσεις; 

Δεξιότητες οργάνωσης, διαχείρισης χρόνου, συνέπεια, ενσυναίσθηση. 

Μονάδες ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος 

*        Κινητές Μονάδες 

*        Κέντρα Ημέρας 

*        Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 

Γίνε μέλος της πολυκλαδικής ομάδας. Μάθε να λειτουργείς ως σύνολο κι όχι ως 

άτομο. Συνεργασία, αλληλεγγύη, επικοινωνία είναι κάποιες από τις  ικανότητες που 

θα καλλιεργήσεις συμμετέχοντας στη λειτουργία των μονάδων. Η επαφή με άτομα 

που έχουν βιώσει ψυχολογικές δυσκολίες μέσα στην κοινότητα που ζουν και 

δραστηριοποιούνται ή στο πλαίσιο μιας μονάδας υποστηριζόμενης διαβίωσης θα 

φωτίσει πλευρές του ίδιου σου του εαυτού και θα σε γεμίσει εμπειρία και γνώση 

που δεν μπορεί να αποτυπωθεί σε κανένα βιβλίο. 

Ομάδα Έρευνας 

Τι ρόλο παίζει η έρευνα στο τομέα της ψυχικής υγείας; Ποιο είναι το ερευνητικό 

πεδίο; Πως ορίζουμε την ομάδα στόχου; Πως συντάσσεται και πως σταθμίζεται ένα 

ερωτηματολόγιο; Τι μεθοδολογικές προσεγγίσεις θα εφαρμόσουμε και τι εργαλεία 

ανάλυσης θα αξιοποιήσουμε; 
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Μαζί θα πάμε βήμα βήμα! Ο τομέας της έρευνας είναι ένα καινούργιο πεδίο που 

δουλεύουμε στον φορέα, οπότε που ξέρεις, μπορείς να γίνεις πολύτιμος βοηθός 

μας! 

Πρόγραμμα ενδυνάμωσης ατόμων με θέματα ψυχικής υγείας 

Ένα πρόγραμμα που πραγματοποιείται μαζί με τους χρήστες των υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας και αφορά τους ίδιους. Βασικός στόχος η ενδυνάμωση των ατόμων 

με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και η προώθηση της ενεργούς συμμετοχής τους στις 

υπηρεσίες που λαμβάνουν και που επιθυμούν να λαμβάνουν. Αποδοχή, 

ενσυναίσθηση, ισοτιμία, οι βασικές έννοιες του παζλ της γνώσης σε αυτό το πεδίο. 

 Πρόγραμμα Best Buddies Greece – Πρόγραμμα Φιλίας 

Δημιούργησε μια σχέση φιλίας με άτομα με ή χωρίς νοητικές ή/και αναπτυξιακές 

δυσκολίες. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται κάθε ακαδημαϊκό έτος με έναρξη το 

Σεπτέμβριο και λήξη το Ιούνιο. Κάθε έτος προστίθενται νέες φιλίες «ένας-προς-

έναν» φιλίες. Με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα τα άτομα με νοητικές ή/και 

αναπτυξιακές δυσκολίες αναπτύσσουν ενδιαφέροντα, εμπειρίες και συμμετέχουν 

σε δραστηριότητες που όλοι οι άνθρωποι απολαμβάνουν.  

Ο εθελοντής συμμετέχει στα παραπάνω προγράμματα αναλόγως και της χρονικής του 

δέσμευσης. Η χρονική δέσμευση του εθελοντή εξαρτάται και από το πεδίο ενασχόλησης 

του. Δραστηριότητες που εμπλέκουν ωφελούμενους απαιτούν μεγαλύτερη δέσμευση από 

την πλευρά του εθελοντή με ελάχιστη χρονική δέσμευση τους έξι (6) μήνες.  

Ο φορέας προτείνει τους τρεις (3) μήνες ως ελάχιστη δέσμευση σε σύνολο χρόνου για την 

κατανόηση του πλαισίου και την εισαγωγή κάποιου εθελοντή σε κάποιο από τα παραπάνω 

προγράμματα.  

 

6. Κινητοποίηση εθελοντών ψυχικής υγείας  

Ο εθελοντισμός στην ψυχική υγεία είναι μια απαιτητική διαδικασία η οποία προϋποθέτει  

την σταθερότητα των εθελοντών, την εκπαίδευσή τους, την εποπτεία και την καθοδήγηση 

τους. Οι εθελοντές στην Ε.Κ.Ψ. Π. Σακελλαρόπουλος προσελκύονται μέσα από τις 

οργανωμένες δραστηριότητες ενημέρωσης του πληθυσμού για θέματα ψυχικής υγείας 

(ημερίδες, ομιλίες, αρθρογραφία σε τοπικές εφημερίδες και εθνικό τύπο, ενημερωτικά 

έντυπα κτλ), στις οποίες ο Φορέας δηλώνει το ενδιαφέρον του για την ανάπτυξη 

συνεργασίας με εθελοντές, προβάλλοντας τις αξίες της κοινωνικής αλληλεγγύης και τα 

οφέλη της συμμετοχής στις κοινωνικές δράσεις. Η εξωστρέφεια του Φορέα και η 

διασύνδεση με άλλους κοινωνικούς φορείς αποτελεί μέσο προσέλκυσης εθελοντών.   
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Επιπλέον, μέσα από την καθημερινή επαφή των επαγγελματιών ψυχικής υγείας με τους 

κατοίκους και τους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλα και μέσω των 

κοινωνικών επαφών των ληπτών και των οικογενειών,  προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι 

να γνωρίσουν τις δραστηριότητες του φορέα και ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε αυτές. 

Σε αυτή την διαδικασία, επίσης, οι ίδιοι οι εθελοντές είναι δυνατόν να αποτελέσουν ένα 

αποτελεσματικό μέσο της προώθησης του εθελοντισμού στην κοινότητα.  

 

Τέλος, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος όπου έχει 

δημιουργηθεί ειδική ενότητα με πληροφοριακό υλικό για τον εθελοντισμό όπου υπάρχει 

δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης (www.ekpse.gr) (Βλ. Παράρτημα 2) 

• Διασύνδεση με άλλους Φορείς και Εξωστρέφεια 

• Erasmus/Δράσεις και ημερίδες σε Παγκόσμιες Ημέρες 

• Μοίρασμα βιώματος-εμπειρίας από εθελοντές του Φορέα 

 

7. Βασικά κίνητρα εθελοντών ψυχικής υγείας  

Τα βασικά κίνητρα του εθελοντή για την παροχή εθελοντικής εργασίας είναι η ηθική και 

συναισθηματική ικανοποίηση που λαμβάνει προσφέροντας στο πλαίσιο ενός φορέα με 

πολύχρονη και αναγνωρισμένη δράση στο χώρο της ψυχικής υγείας, η δυνατότητα 

επικοινωνίας ως μέλος της πολυκλαδικής ομάδας, η δημιουργική αξιοποίηση του 

ελεύθερου χρόνου του, η ενίσχυση του προσωπικού του γοήτρου, η διεύρυνση των 

κοινωνικών του επαφών, η έμμεση προσέγγιση των προσωπικών του δυσκολιών, η 

συμβολή του στη βελτίωση της λειτουργίας των υπαρχουσών δομών και η αντίληψη ότι 

μπορεί να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια.  

Από την άλλη, η ουσιαστική εμπλοκή του εθελοντή σε συλλογικά προβλήματα της 

κοινωνίας, σε συνδυασμό με την αίσθηση της ουσιαστικής δημιουργίας και την 

ικανοποίηση που απορρέει από τη συμβολή του στην επίλυση κοινωνικών ζητημάτων τον 

οδηγεί να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της επικοινωνίας, της διαρκούς ανταλλαγής 

εμπειρίας και γνώσης αλλά και να εξελίσσεται προσωπικά και κοινωνικά.  

Αναγνωρίζοντας το σημαντικό αυτό ρόλο του εθελοντή στην ενίσχυση της κοινωνικής 

συνοχής και της κοινωνικής προστασίας ο εθελοντής, με την ανάλογη εκπαίδευση, μπορεί 

να αναδειχθεί αρωγός και σύμμαχος στο έργο της φροντίδας των ατόμων με ψυχικές 

δυσκολίες και της διασύνδεσης αυτών με την κοινότητα. 

 

8.  Βασικά προσόντα εθελοντών ψυχικής υγείας  

✔ Ειλικρινές ενδιαφέρον για προσφορά και υποστήριξη σε άτομα με ψυχοκοινωνικές 

δυσκολίες. 



 

 

 

 

9 

 
 

 

 

✔  Προθυμία να αποδεχθούν το πλαίσιο και τη φιλοσοφία του Φορέα.  

✔  Υψηλό αίσθημα ευθύνης και αξιοπιστία.  

✔  Σταθερότητα.  

✔  Ικανότητα να εργαστούν ως μέλη μιας διεπιστημονικής θεραπευτικής ομάδας.  

✔  Να διαθέτουν ευελιξία, κατανόηση, υπομονή και λεπτότητα.  

✔  Σεβασμός του ιατρικού απόρρητου, καθώς και των προσωπικών δεδομένων και των 

πληροφοριών που αφορούν το κάθε άτομο με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες.  

 

Προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων των εθελοντών 

Ανάλογα με τις γνώσεις και την εμπειρία που διαθέτουν θα μπορούν να παρέχουν: 

▪ Εκπαίδευση ή φροντίδα των ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, ως εκπαιδευτές, 

βοηθοί εκπαιδευτών και φροντιστές.  

▪ Ενίσχυση της αυτοσυνηγορίας και της ενδυνάμωσης των ατόμων με ψυχοκοινωνικά 

προβλήματα σε συνεργασία με τον στρατηγικο στοχο με τίτλο “Ανάπτυξη παρεμβάσεων 

συνηγορίας, ενδυνάμωσης και συμίεριληψης των εξυπηρετουμένων στις παρεχόμενες 

υπηρεσίες” με συντονίστρια την Αγγελική Γιαντσελίδου και συν-συντονίστρια την 

Αρσενία Μαλακόζη 

▪ Ενίσχυση του κλινικού έργου της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος σε συνεργασία με τους 

αρμόδιους των τομέων 

▪ Επιστημονική - διοικητική – Τεχνική υποστήριξη για τις δράσεις που αφορούν σε 

προγράμματα 

α) ευαισθητοποίησης – Αγωγής Κοινότητας, 

β) κοινωνικοποίησης 

γ) υποστηριζόμενης εργασίας 

δ) υποστήριξης κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων/οικογενειών κ.α. σε συνεργασία 

πάντα με τους αρμόδιους, επιστημονικούς υπευθύνους (ΕΥ), συντονιστές τομέων 

και αναπληρωτές δομών και Συντονιστικη Επιτροπη (ΣΕ) 

ε. Εκπαίδευση 

 

9. Δικαιώματα των εθελοντών  

● Λήψη εκπαίδευσης πριν από την έναρξη της εθελοντικής προσφορά και κατά τη 

διάρκεια της θητείας του για την παρακολούθηση όποιων εξελίξεων. 

● Συνεχής υποστήριξη και εποπτεία στο έργο τους καθόλη τη διάρκεια της εθελοντικής 

εργασίας. 
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● Συμμετοχή στα εσωτερικά εκπαιδευτικά του φορέα. 

● Ισότιμη αντιμετώπιση ως συνεργάτη και όχι ως άτομο που παρέχει δωρεάν βοήθεια ή 

ως βοηθό. 

● Τοποθέτηση στο κατάλληλο πλαίσιο, με βάση τις προσωπικές προτιμήσεις, την 

προσωπικότητα και τις εμπειρίες του. 

● Επαρκής πληροφόρηση για το Φορέα, τους στόχους του, τις δραστηριότητες, τα 

προγράμματα και το προσωπικό του. 

● Συμμετοχή στην προσεκτικά σχεδιασμένη εκπαίδευση για την εργασία που παρέχει. 

● Συνεχής εκπαίδευση, ως συμπληρωματική της αρχικής εκπαίδευσης με πληροφορίες 

για τις νέες εξελίξεις. 

● Καθοδήγηση και κατεύθυνση από κάποιον έμπειρο, καλά ενημερωμένο και 

υπομονετικό επαγγελματία (πρόσωπο αναφοράς του εθελοντή), ο οποίος αφιερώνει 

αρκετό χρόνο για να στηρίζει και να συμβουλεύει. 

● Παροχή εξοπλισμού, προσωπικού χώρου, λειτουργικού και κατάλληλου για εργασία. 

● Εξέλιξη και απόκτηση εμπειριών, αλλάζοντας τομέα δραστηριοτήτων και 

αναλαμβάνοντας εργασία που απαιτεί μεγαλύτερη υπευθυνότητα. 

● Αναγνώριση της εθελοντικής προσφοράς, με τη μορφή κάποιας επιβράβευσης. 

 

10. Υποχρεώσεις/ Υπευθυνότητες των εθελοντών  

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι εθελοντές είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν κατά την 

άσκηση του εθελοντικού έργου: 

✔ Δέσμευση 

✔ Συνέπεια 

✔ Υπευθυνότητα 

✔ Εχεμύθεια 

✔ Διασφάλιση προσωπικών δεδομένων 

Ο εθελοντής διατηρεί ελευθερία ενεργειών ως προς την παροχή της εργασίας του. Έχει 

όμως καθήκον, στο πλαίσιο της καλής λειτουργίας των μονάδων του Φορέα και με γνώμονα 

τις ανάγκες των ασθενών, να συνεργάζεται με τους υπεύθυνους, προσφέροντας την 

εργασία του σε τμήματα που προτείνει ο φορέας, κατά τη διάρκεια του καταρτιζόμενου 

εβδομαδιαίου προγράμματος.  

Κάθε εθελοντής συντάσσει εκθέσεις – αναφορές για τις υπηρεσίες που παρέχει, ζητώντας 

όταν χρειάζεται τη βοήθεια του επόπτη του. Ο επόπτης (αρμόδιος τομέα Εκπαίδευσης)  
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είναι αυτός που θα ορίσει τη συχνότητα των εκθέσεων βάσει του προγράμματος του κάθε 

εθελοντή.  

Επίσης, ο εθελοντής αποφεύγει να συζητά με τους χρήστες των υπηρεσιών μας θέματα που 

σχετίζονται άμεσα με την διάγνωσή τους. Εάν αισθάνεται ότι πιέζεται από τον ασθενή να 

απαντήσει σε δύσκολες ερωτήσεις, είναι προτιμότερο να ζητά την άποψη του επόπτη ή του 

προσώπου αναφοράς. 

Δε δέχεται, δε δανείζεται και δε δανείζει χρήματα στους χρήστες των υπηρεσιών μας. Είναι 

σημαντικό να είναι φιλικός και εγκάρδιος, παράλληλα όμως είναι απαραίτητο να θέτει όρια 

για μια καλή συνεργασία.  

Ακόμα είναι καλό να αποθαρρύνεται η ανταλλαγή τηλεφωνικών αριθμών και διευθύνσεων. 

Εξαιρέσεις μπορεί να υπάρξουν μετά από συζήτηση με τον επόπτη και τους άλλους 

επαγγελματίες του Φορέα. Οποιοδήποτε ατύχημα ή τραυματισμός θα πρέπει να 

αναφέρεται αμέσως στον επόπτη. Για ερωτήσεις και απορίες σχετικά με τα καθήκοντα και 

τις δραστηριότητες μπορεί να απευθύνεται στον επόπτη ή το πρόσωπο αναφοράς του.  

 

11.Ένταξη, επιλογή και αξιολόγηση εθελοντών  

Πρώτο βήμα στη σωστή επιλογή των εθελοντών είναι ο προσδιορισμός των οργανωτικών 

και λειτουργικών αναγκών του Φορέα που καλούνται να καλύψουν οι εθελοντές. Ο 

προσδιορισμός των αναγκών θα συμβάλει και στον ορθό προσδιορισμό των περιγραφών 

εθελοντικής εργασίας, αλλά και στην ορθή καταγραφή της αναγγελίας για την προσέλκυση 

των εθελοντών. 

Για την καταγραφή των αναγκών σε εθελοντές έχει διαμορφωθεί μια ηλεκτρονική φόρμα 

καταγραφής όπου ο Επιστημονικά Υπεύθυνος κάθε Μονάδας ή ο Επικεφαλής κάθε 

τμήματος/υπηρεσίας συμπληρώνει τον αριθμό των εθελοντών που θα χρειαστεί, την 

ειδικότητα των εθελοντών αλλα και το χρονικο διάστημα που θα δεσμεύσει τους εθελοντές.  

Με αυτό τον τρόπο καταγράφονται οι ανάγκες σε εθελοντές ανά Μονάδα και Δομή και στη 

συνέχεια ανακοινώνονται οι θέσεις εθελοντών που είναι διαθέσιμες, σε ποιες μονάδες και 

σε ποιους τομείς καθώς και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται. Οι διαθέσιμες θέσεις για 

εθελοντική εργασία ανανεώνονται κάθε έξι (6) μήνες.  

Οι υποψήφιοι/ες εθελοντές/τριες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συνεργασίας θα 

κληθούν σε μια αρχική συνάντηση με τον αρμόδιο του Τομέα Εκπαίδευσης προκειμένου να 

διερευνηθούν τα κίνητρα, οι ανάγκες αλλά και η διαθεσιμότητα τους. 

Παράλληλα, θα ενημερωθούν για το Φορέα και τις υπηρεσίες που αυτός παρέχει καθώς και 

για τις ανάγκες που υπάρχουν και χρειάζονται κάλυψη. Με αυτό τον τρόπο θα δοθεί η 

δυνατότητα στους υποψήφιους εθελοντές/τριες να εκτιμήσουν, εάν οι δικές τους 

προσδοκίες, επιθυμίες και δυνατότητες μπορούν να συνάδουν με τις ανάγκες του Φορέα, 
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καθώς και κατά πόσο μπορούν να αντεπεξέλθουν σε ενδεχόμενες υποχρεώσεις και 

δεσμεύσεις. 

 

    Διαδικασία ένταξης, επιλογής και αξιολόγησης εθελοντών 

1. Η ένταξη των εθελοντών στο πρόγραμμα, γίνεται μέσω της αυθόρμητης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον υποψήφιο εθελοντή στον Φορέα. Στην 

ιστοσελίδα του Φορέα υπάρχει η σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

2. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος διατυπώνεται εγγράφως με συμπλήρωση από τον 

εθελοντή έντυπης «Αίτησης για θέση εργασίας Εθελοντισμού». Η αίτηση στην 

συνέχεια υποβάλλεται στον φορέα και ακολουθεί διαδικασία συνέντευξης και 

αξιολόγησης. 

3. Η αξιολόγηση γίνεται καταρχήν μέσω της αίτησης, η οποία περιλαμβάνει όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες που προσδιορίζουν κατά πόσο ο αιτών είναι 

κατάλληλος. Για περαιτέρω αξιολόγηση ακολουθεί προσωπική συνέντευξη του 

εθελοντή από τον αρμόδιο της εκάστοτε δομής του φορέα. 

4. Ο αιτήσεις αξιολογούνται βάσει της ικανότητας των εθελοντών και σε σχέση με 

τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις των επικείμενων θέσεων εθελοντικής εργασίας. 

5. Η διαδικασία αξιολόγησης γίνεται από τον αρμόδιο Τομέα Εκπαίδευσης και το 

Συμβούλιο Δομής. Κατόπιν ορίζεται το πρόσωπο αναφοράς και η θέση εθελοντικής 

απασχόλησης του ενδιαφερομένου. 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης εθελοντών /ντριών 

* Τα κίνητρά τους για εθελοντική εργασία 

* Η διαθεσιμότητά τους 

* Τα στοιχεία της προσωπικότητάς τους 

* Ο τρόπος επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης τους με τους άλλους 

* Οι στάσεις τους προς την ψυχική νόσο 

* Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των άλλων 

* Οι γνώσεις και η εμπειρία  

* Η τήρηση της εχεμύθειας 

 

11. Διαδικασία αποχώρησης -Λύση της εθελοντικής εργασίας 

Η λύση της συμφωνίας για παροχή εθελοντικής εργασίας μπορεί να συμβεί μετά από: 
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1. Την ολοκλήρωση εθελοντικού έργου ή προγράμματος. 

2. Επιθυμία του εθελοντή και αφού έχουν πλήρως συζητηθεί οι λόγοι αποχώρησής 

του. 

3. Απόφαση του φορέα όταν διαπιστωθεί ακαταλληλότητα του εθελοντή σε σχέση με 

τις αρμοδιότητές του. Ο αρμόδιος τομέα Εκπαίδευσης και η ομάδα του έχει το 

δικαίωμα να λύει την εθελοντική εργασία όταν αυτή δεν εξασφαλίζει το καλύτερο 

συμφέρον των χρηστών της. 

 

12. Αναγνώριση της προσφοράς των εθελοντών 

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος σέβεται και εκτιμά ιδιαίτερα τη 

συμβολή και συνεισφορά των εθελοντών. Αναγνωρίζει την προσφορά εργασίας κάθε 

εθελοντή προκειμένου να παρέχει κίνητρα, καθώς και την ηθική και ψυχολογική 

ικανοποίηση στον εθελοντή. Η αναγνώριση της προσφοράς εργασίας θα πρέπει να είναι 

άμεση και έγκαιρη. Ο υπέυθυνος τομέα Εκπαίδευσης θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι:  

2. Ο κάθε εθελοντής είναι ξεχωριστή προσωπικότητα και επομένως τα κίνητρα 

διαφέρουν. 

3. Η κατανομή των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων θα πρέπει να γίνεται βάσει των 

προσόντων των εθελοντών προκειμένου να επιτύχουμε την καλύτερη απόδοση και την 

μεγαλύτερη ικανοποίηση του εθελοντή. 

4. Θα πρέπει να παρέχεται εκπαίδευση στους εθελοντές πριν από την έναρξη, καθώς 

και κατά τη διάρκεια της εθελοντικής εργασίας. 

5. Είναι χρήσιμο να επιδιώκεται η συνεχής επικοινωνία με τους εθελοντές 

προκειμένου να λαμβάνεται γνώση θεμάτων που απαιτούν άμεση επίλυση. 

Παράλληλα, ο Φορέας υλοποιεί δράσεις δημοσιοποίησης, αναγνώρισης και προαγωγής 

της παροχής των υπηρεσιών των εθελοντών αρχικά εντός του Δομών του και στη 

συνέχεια πληροφορεί την κοινή γνώμη για τα οφέλη του εθελοντισμού, είτε με 

ενημερωτικά έντυπα είτε μέσα από τη συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες και άλλες 

οργανωμένες εκδηλώσεις ενημέρωσης των πολιτών. Μέσα από αυτές τις ενέργειες 

αξιολογείται και εκτιμάται η εθελοντική προσφορά και παράλληλα γίνονται προτάσεις 

βελτίωσης και καλύτερης οργάνωσης των προγραμμάτων εθελοντισμού.  

 

14. Τήρηση αρχείου  

Ο/Η αρμόδιος τομέα Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την Γραμματεία μεριμνά για την 

τήρηση οργανωμένου αρχείου- μητρώου εθελοντών. Εκεί διατηρείται ατομικός φάκελος 

του κάθε εθελοντή, που περιλαμβάνει το βιογραφικό του σημείωμα, το πρόγραμμα 

εκπαίδευσης (rotation), το πρόγραμμα των σταθερών του δραστηριοτήτων, τυχόν 

εργασίες του, τα ατομικά δελτία δραστηριοτήτων, τις εκθέσεις του κτλ. Αυτό χρησιμεύει 
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για τη σωστή τοποθέτηση και αξιοποίησή του, την παρακολούθησή του και την 

υποστήριξή του στο πέρασμα του χρόνου. 

 

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Η παροχή σωστής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης των εθελοντών πριν την 

έναρξη της εθελοντικής τους εργασίας θέτει τις βάσεις για την ορθή περαίωση των 

αρμοδιοτήτων τους. Η διασαφήνιση και επικοινωνία των αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων και 

δικαιωμάτων των εθελοντών κατά την έναρξη της εθελοντικής τους εργασίας αποτελεί 

βασικό παράγοντα για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος εθελοντισμού. 

Η εκπαίδευση παρέχει στον εθελοντή τις τεχνικές και τις πληροφορίες που χρειάζεται, ώστε 

να εκτελεί κάποια εργασία. Η εκπαίδευση συνήθως παρέχεται από το προσωπικό του 

φορέα. 

Μετά την πρώτη συνέντευξη με τον αρμόδιο του τομέα εκπαίδευσης της Δομής ο εθελοντής 

συμμετέχει στην εισαγωγική εκπαίδευση που οργανώνεται σε κεντρικό επίπεδο για όλους 

τους εθελοντές του Φορέα. Η διάρκεια της εισαγωγικής εκπαίδευσης είναι 12 ώρες και 

πραγματοποιείται σε διάστημα 3 ημερών. Στόχος είναι η εισαγωγή των εθελοντών σε 

βασικές έννοιες που έχουν να κάνουν με την Κοινωνική Ψυχιατρική, το Ψυχαναλυτικό 

Πρίσμα, την Έρευνα Δράσης και την λειτουργία των ομάδων. Παράλληλα η εκπαίδευση 

περιλαμβάνει θέματα που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα των ασθενών, την αγωγή 

κοινότητας και θέματα δεοντολογίας.  

Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγικής εκπαίδευσης ο εθελοντής συμμετέχει σε ένα καλά 

οργανωμένο πρόγραμμα πρώτων επισκέψεων στις Μονάδες (rotation), όπου 

πληροφορείται λεπτομερώς για την επιστημονική και διοικητική λειτουργία τους. 

Παράλληλα, του δίδεται έντυπο υλικό για επιπλέον ενημέρωση. Ο κάθε εθελοντής μπορεί 

να έχει πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του Φορέα αλλά και σε αρχειακό υλικό, που θα τον 

βοηθήσουν να κατανοήσει καλύτερα και συντομότερα τη δομή, τη λειτουργία και τη 

φιλοσοφία εργασίας του Φορέα. Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του εθελοντή 

ξεκινάει η κατα την διάρκεια της εθελοντικής εργασίας εκπαίδευση (on the job training). 

Κάθε δομή έχει την ευελιξία να οργανώσει με τον δικό της τρόπο την εκπαίδευση 

προσαρμόζοντας την στις ανάγκες των εθελοντών και των Μονάδων της  

Το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του κάθε εθελοντή /τριας σχεδιάζεται 

λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις του τελευταίου και τις δυνατότητες εκπαίδευσής του 

στις Μονάδες, αλλά και τις ανάγκες αυτών την εκάστοτε χρονική στιγμή. 

Σημαντικό στοιχείο για τη διαμόρφωση του προγράμματος συνεργασίας είναι το χρονικό 

διάστημα παραμονής του εθελοντή στο Φορέα.  

Το πρόγραμμα οργανώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευέλικτο, σε σχέση με τις 

επιθυμίες και δυνατότητες του εθελοντή, να είναι βιωματικό και να συνδυάζει τόσο 
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ατομικές συνεργασίες όσο και οργανωμένες ομαδικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Θέματα που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα εκπαίδευσης αφορούν τους 3 Πυλώνες 

του φορέα (Κοινοτική Ψυχιατρική, Ψυχαναλυτικό πρίσμα και Έρευνα Δράσης).  

Ενδεικτικά: βασικές αρχές κοινωνικής-κοινοτικής ψυχιατρικής, ψυχαναλυτικό πρίσμα, 

αποασυλοποίηση και ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, κατανόηση του προφίλ του ατόμου 

με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, δικαιώματα ψυχικά ασθενών, ανάρρωση, η έννοια της 

παρέμβασης στην κρίση, η σημασία της ολοκληρωμένης κοινοτικής φροντίδας, σχέση 

θεραπευτή – θεραπευόμενου  - Χειρισμοί επικοινωνίας, αγωγή κοινότητας κτλ.  

Για τους εθελοντές που θα παρέχουν διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη η 

εκπαίδευση τους περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με την επικοινωνία, την προβολή 

αλλά και το μοντέλο διοίκησης του φορέα. 

Μέλημα του Φορέα είναι η απασχόληση του/της εθελοντή/τριας σε δύο τουλάχιστον 

Μονάδες.  Έτσι, διευρύνονται οι ορίζοντές του, αποκτά σφαιρική εικόνα της λειτουργίας 

του Φορέα, εξοικειώνεται με ζητήματα εσωτερικής δικτύωσης και διασύνδεσης. Επίσης, 

ένα μέρος των καθηκόντων και των δραστηριοτήτων του έχει συλλογικό χαρακτήρα, 

αναλαμβάνει δηλαδή από κοινού, με κατανομή ρόλων, αρμοδιοτήτων και εποπτεία την 

ολοκλήρωση ενός έργου που του έχει ανατεθεί. Ακόμη, συμμετέχει στις τακτικές 

συναντήσεις των διεπιστημονικών ομάδων του προσωπικού για το συντονισμό, την 

ανταλλαγή εμπειριών και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων, αλλά και σε ατομικές 

και ομαδικές εποπτείες κλινικού και τεχνογνωστικού χαρακτήρα. Το ψυχαναλυτικό πρίσμα, 

με την απαραίτητη θεωρητική υποδομή, εμπλουτίζει τις διαγνωστικές και θεραπευτικές 

δυνατότητες των εκπαιδευομένων, χωρίς να έχει όμως δογματικό χαρακτήρα.  

 

2. Χρόνος Εκπαίδευσης – Rotation  

Βασική θεωρητική κατάρτιση διάρκεια: 12 ωρών 

Rotation σε όλες τις Μονάδες: 20 ώρες 

Το πρόγραμμα της βασικής θεωρητικής κατάρτισης διαμορφώνεται ως εξής: 

1η ημέρα: Η ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος- Ιστορία κοινοτικής ψυχιατρικής, Φιλοσοφία, Αξίες 

και Ιστορία του φορέα. Όραμα, Αποστολή, Στόχοι, Οργανόγραμμα Φορέα Παρουσίαση των 

Δομών, Μονάδων, λειτουργία Μονάδων και πολυκλαδικής ομάδας 

2η ημέρα: Βασικές έννοιες ψυχικής υγείας, Κοινωνικής Ψυχιατρική, Αποασυλοποίηση 

Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση, Ψυχαναλυτικό Πρίσμα, Αγωγή Κοινότητας 

 

3η ημέρα: Προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων εθελοντή – διαχείριση ορίων σε σχέση 

με τους ασθενείς και το λοιπό προσωπικό. 
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Τρόποι προσέγγισης- επικοινωνίας με τον λήπτη υπηρεσιών (τι επιτρέπεται, τι δεν 

επιτρέπεται) – διαχείριση ασθενούς – διάγνωση-πρόληψη υποτροπής 

Δικαιώματα ασθενών - Θέματα δεοντολογίας, εχεμύθειας και απορρήτου των 

πληροφοριών – άρση στίγματος και κοινωνικού αποκλεισμού 

Μετά την ολοκλήρωση της βασικής θεωρητικής κατάρτισης ακολουθεί το rotation στις 

Μονάδες και τις βασικές δράσεις του Φορέα. Στόχος του rotation είναι η γνωριμία του 

εθελοντή με το έργο του Φορέα και η διαμόρφωση ενός πλάνου εργασίας του εθελοντή με 

βάση τις επιθυμίες του αλλα και τις ανάγκες του Φορέα έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται 

μετά την ολοκλήρωση των επισκέψεων στις Μονάδες.  

 

3. Διαχείριση και Συνεχής Υποστήριξη των Εθελοντών  

Ο αρμόδιος τομέα ως υπεύθυνος διαχείρισης των εθελοντικών προγραμμάτων είναι 

σημαντικός για την ομαλή και σωστή λειτουργία τους. Οι υπεύθυνοι διαχείρισης των 

εθελοντών αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των εθελοντών, των Ε.Υ. των μονάδων, 

του προσωπικού και των ωφελουμένων. Είναι αυτοί που ανάλογα με τις δυνατότητες και 

την επιθυμία προσφοράς του εθελοντή θα ορίσουν το κατάλληλο πρόσωπο αναφοράς του. 

Η δημιουργία διαδικασίας συνεχούς εποπτείας, υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων 

των εθελοντών αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του 

προγράμματος. Συνεπώς κατά τη διάρκεια της εθελοντικής δραστηριότητας ο φορέας 

παρέχει στον εθελοντή εποπτεία, παροτρύνει τη συμμετοχή του σε ειδικά επιμορφωτικά 

σεμινάρια, υποστηρίζει και ενδυναμώνει μέσα από συστηματικές συναντήσεις με τον 

αρμόδιο τομέα, όπως αναλύονται παρακάτω.  

 

4. Εποπτεία και συνεχιζόμενη εκπαίδευση 

Μετά το τέλος της αρχικής εκπαίδευσης οι εθελοντές αναλαμβάνουν καθήκοντα, έχοντας 

ως πρόσωπο αναφοράς κάποιον έμπειρο επαγγελματία ψυχικής υγείας του Φορέα με 

ειδικότητα συναφή ως προς το δικό τους αντικείμενο.  

Ο/Η αρμόδιος Τομέα Εκπαίδευσης ενημερώνεται απο τον Επιστ. Υπευθυνο της Μονάδας 

σχετικά με τον ορισμό των επαγγελματιών ψυχικής υγείας της Μονάδας που θα παρέχουν 

εποπτεία, συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη, ανάλογα με την ειδικότητά τους και θα 

απαντούν σε όλα τα αιτήματα για βοήθεια, προερχόμενα από τους εθελοντές.  

Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας (πρόσωπα αναφοράς) δομούν συγκεκριμένο πρόγραμμα/ 

πλαίσιο/ θεματολογία εκπαίδευσης που εμπεριέχει τόσο θεωρητικό υλικό/βιβλιογραφία 

όσο και πρακτική εξάσκηση μέσω παρατήρησης, role playing, case studies, λήψη intake και 

συμμετοχή σε δράσεις των μονάδων (σύνδεση θεωρίας – πράξης). 

Οι εθελοντές μπορούν να χρησιμοποιούν τη δανειστική βιβλιοθήκη του Φορέα.  
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Οι εθελοντές επίσης, συμμετέχουν σε συστηματικές ομάδες υποστήριξης και 

ενδυνάμωσης που οργανώνονται από τον αρμόδιο τομέα εθελοντικών 

προγραμμάτων μια φορά το δεκαπενθήμερο. 

Δ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΒΛ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4) 

Οι βασικοί όροι του συμβολαίου:  

1. ενημέρωση και αποδοχή της φιλοσοφίας και των στρατηγικών του Φορέα, τόσο 

απέναντι στην κοινωνία όσο και ειδικότερα στο χώρο της εκπαίδευσης. 

2. συμφωνία παροχής εθελοντικής εργασίας χωρίς αμοιβή ή άλλο αντάλλαγμα με σκοπό:   

● τη θεωρητικο-κλινική κατάρτιση και περαιτέρω εξειδίκευση του εθελοντή σε 

χώρους άσκησης της κοινωνικής ψυχιατρικής 

● την παροχή εργασίας για λόγους μόρφωσης, ηθικής βελτίωσης, προσωπικών 

ψυχικών αναγκών και προσφοράς προς την κοινωνική ομάδα για την αποφυγή της 

υποτροπής των ασθενών, του στίγματος κτλ.  

 

Χρονοδιάγραμμα συνεργασίας   

Το διάστημα συνεργασίας και το ακριβές χρονοδιάγραμμα προσδιορίζεται από τον αρμόδιο 

του τομέα Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τον κάθε εθελοντή που συνάπτει σύμβαση 

εθελοντικής εργασίας με τον φορέα.  Η χρονική δέσμευση του εθελοντή εξαρτάται και από 

το πεδίο ενασχόλησης του. Δραστηριότητες που εμπλέκουν ωφελούμενους απαιτούν 

μεγαλύτερη δέσμευση από την πλευρά του εθελοντή με ελάχιστη χρονική δέσμευση τους 

έξι (6) μήνες.  

Ως εκ τούτου, ανάλογα με το είδος του εθελοντή και την ανάγκη του φορέα που καλύπτεται 

μέσω της συνεργασίας το διάστημα συνεργασίας μπορεί να ποικίλει.  

 

 

 

Ε. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 

Μετά την ολοκλήρωση της εθελοντικής εργασίας παρέχεται στους/στις εθελοντές/τριες 

βεβαίωση παρακολούθησης και συστατική επιστολή. Κατά τη διάρκεια της εθελοντικής 

τους εργασίας ο Φορέας καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης για τη συμμετοχή τους σε δράσεις 

του Φορέα. Η εκπαίδευση των εθελοντών θα σχεδιάζεται και θα γίνεται στον φορέα 

υλοποίησης κατά την διάρκεια των εργάσιμων ωρών, από τον αρμόδιο τομέα Εκπαίδευσης 

της εκάστοτε Δομής του φορέα. 
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Οι εθελοντές αναλαμβάνουν καθήκοντα, έχοντας ως επόπτη/πρόσωπο αναφοράς κάποιον 

έμπειρο επαγγελματία ψυχικής υγείας του Φορέα, όπως αναφέρεται και πιο πάνω. Ο 

επόπτης αυτός συμπαραστέκεται, συμβουλεύει και στηρίζει τους εθελοντές. Φροντίζει να 

ολοκληρώνονται οι εργασίες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ενώ παράλληλα στηρίζει τους 

εθελοντές να αντλήσουν προσωπική ικανοποίηση και ευχαρίστηση από την προσφορά 

τους.   

Πιο ειδικά:  

1. Αναγνωρίζεται η προσφορά των εθελοντών. 

2. Παρέχεται ενημέρωση και εκπαίδευση πριν την έναρξη της εθελοντικής εργασίας. 

3. Παρέχεται υποστήριξη και εποπτεία στους εθελοντές σε όλη την διάρκεια του 

έργου τους. 

4. Ενδυναμώνεται ο εθελοντής στη διαχείριση δυσκολιών που ενδέχεται να 

προκύψουν. 

5. Δημιουργείται κλίμα καλής συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. 

 

ΣΤ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 

Με την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος και έργου εθελοντισμού ο φορέας οφείλει να 

καταγράψει τις εμπειρίες και των δύο μερών. Ο φορέας κατά τον απολογισμό προβαίνει 

στις παρακάτω ενέργειες: 

• Αξιολογεί την διαδικασία διαχείρισης των εθελοντών μέσα από τα μάτια του 

εθελοντή (φόρμα αξιολόγησης). 

• Αξιολογεί την εθελοντική εργασία, σε σχέση με τις αρμοδιότητες και καθήκοντα 

καθώς και βάσει της αξιολόγησης που έχει πραγματοποιήσει ο αρμόδιος για 

την διαχείριση των εθελοντών. 

• Αναδιοργανώνει- εμπλουτίζει τα προγράμματα εθελοντισμού, σε περίπτωση 

που έχει προκύψει ανάγκη από τα ευρήματα των παραπάνω αξιολογήσεων. 

• Προσδιορίζει αν και πώς ο εθελοντής θα ήθελε να συνεχίσει την συνεργασία 

του με τον φορέα. 

Η διαδικασία αυτή πλαισιώνεται με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου/φόρμας 

αποχώρησης και σύντομη συζήτηση με τον υπεύθυνο του εκάστοτε εθελοντή. Η φόρμα 

αποχώρησης αποτελεί έναν έμμεσο τρόπο υποβολής των ερωτημάτων, κοινοποίησης των 

προβλημάτων, καθώς και των θετικών εμπειριών που αντιμετωπίστηκαν κατά την διάρκεια 

της εθελοντικής εργασίας. Στην συνάντησή του ο εθελοντής με τον υπεύθυνο, θα έχει το 

δικαίωμα να αναπτύξει τις σκέψεις του πάνω στα θέματα που αναφέρθηκαν στην φόρμα 

αποχώρησης. Μέσω αυτού αξιολογείται η γενικότερη αλλαγή της στάσης του εθελοντή πριν 

και μετά την εθελοντική εργασία. 
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Αποτελέσματα εθελοντισμού  

Ξεκινώντας από τα εμφανή, θετικά αποτελέσματα για το χώρο θα λέγαμε ότι οι εθελοντές 

με τον ενθουσιασμό, τη διάθεση για μάθηση, το κίνητρο να ανταπεξέλθουν με επιτυχία 

μεταφέρουν στις μονάδες ένα κλίμα ζωντάνιας κι ανανέωσης. Το προσωπικό, συχνά 

επιφορτισμένο και ίσως ματαιωμένο κάποιες φορές, έχοντας το ρόλο του εκπαιδευτή 

κινητοποιείται, ανατροφοδοτείται και αποκτά μια νέα ματιά για τα θέματα της δουλειάς, 

κυρίως όμως αποκτά τη δυνατότητα να δει το αντικείμενο της εργασίας του μέσα από τη 

«φρέσκια», καθαρή και τρίτη ματιά του εθελοντή. Ο χρόνος και η εμπειρία, μας δείχνουν 

ότι, με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η σταδιακή ανάπτυξη δεξιοτήτων που κρίνονται 

απαραίτητες για την αλλαγή της φιλοσοφίας και της στάσης των εθελοντών απέναντι σε 

θέματα που άπτονται της ψυχικής υγείας. 
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Ζ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

Διαδικασία υποδοχής και συνεργασίας με τους 

εθελόντριες/ές του φορέα 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 

• Διατυπώνεται αίτημα συνεργασίας προς τον φορέα. 

• Αν δεν έχει ήδη συμπληρώσει την αίτηση, του ζητούμε να το κάνει (αυτή που έχει 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του φορέα). Πέρα από την αίτηση ζητάμε και 

βιογραφικό.  

• Πραγματοποιείται το πρώτο ραντεβού με τον υπεύθυνο (Υ.Δ.) για τις/τους 

εθελόντριες/ές ανά δομή όπου και γίνεται μια πρώτη ενημέρωση για το φορέα και 

τις μονάδες.  

• Προτείνουμε να γίνει rotation σε όλες τις Μονάδες της Δομής. Από την γραμματεία 

προωθείται στις/τους εθελόντριες/ές ένα e-mail με τα στοιχεία επικοινωνίας των 

μονάδων και των προσώπων αναφοράς και προτρέπουμε τις/ους εθελόντριες/ές να 

καλέσουν οι ίδιοι/ες και να κανονίσουν τα ραντεβού με τα πρόσωπα αναφοράς. 

Κοινοποιείται στα π.α. και στους ΕΥ. 

• Επόμενο βήμα είναι να ενημερώσουμε το συμβούλιο δομής, δίνουμε τα στοιχεία 

της/του εθελόντριας/ή (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ιδιότητα) και εγκρίνει γραπτώς 

την έναρξη του rotation της/του εθελόντριας/ή. Με αυτό τον τρόπο οι Μονάδες 

ξέρουν πόσους και ποιους θα περιμένουν για rotation. Κοινοποιείται στη ΣΕ. 

• Μόλις ολοκληρωθεί το rotation γίνεται πάλι ραντεβού με τον υπεύθυνο εθελοντών. 

Σε αυτή την συνάντηση η/ο εθελόντρια/ής Δηλώνει σε ποια μονάδα επιθυμεί να 

εμπλακεί και να αφιερώσει τον χρόνο της. Ζητάμε να μας δώσουν 3 επιλογές ώστε 

να τοποθετηθούν και ανάλογα με την διαθεσιμότητα. Ενημερώνουμε ότι ο φορέας 

ζητάει μια χρονική δέσμευση παρουσίας τουλάχιστον ενός έτους και αντίστοιχα οι 

μονάδες ζητούν χρονική δέσμευση τουλάχιστον δύο ημερών, την ημέρα που 

συναντιέται η κλινική ομάδα της Μονάδας και άλλη μία μέρα. Μετά το πέρας του 

ενός έτους η/ο εθελόντρια/ής έχει το δικαίωμα να ζητήσει να απασχοληθεί σε άλλη 

μονάδα ή να παραμείνει σε αυτή που αρχικά επέλεξε.  
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• Αφού καταλήξουμε που θα απασχοληθεί υπογράφει τη σύμβαση με το φορέα η 

οποία περιγράφει σε ποια Μονάδα θα απασχοληθεί και με ποια καθήκοντα. 

Υπογράφει επίσης την δήλωση εμπιστευτικότητας και ότι έλαβε γνώση του 

κανονισμού GDPR. 

• Στη Μονάδα τον/την υποδέχεται ο ΕΥ και το π.α. και συμφωνούν για τις 

λεπτομέρειες  

• Ξεκινά την εθελοντική εργασία στη μονάδα επιλογής και ορίζεται κάποιος από το 

προσωπικό  ως πρόσωπο αναφοράς ανάλογα με την ειδικότητα του. Σε αυτή την 

φάση ενημερώνεται ότι θα μπορεί να συμμετέχει σε όλες τις διεργασίες της 

Μονάδας της/του, σε όλες τις εκπαιδευτικές διεργασίες της Μονάδας και του 

Φορέα καθώς και σε ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις εφόσον το επιθυμεί.  

• Το πρόσωπο αναφοράς της μονάδας συναντά την/τον εθελόντρια/ή κάθε 15 

ημέρες, γράφει μια έκθεση προόδου και τη στέλνει στον υπεύθυνο εθελοντών μια 

φορά τρίμηνο, εκτός αν προκύψει κάποια άλλη ανάγκη.  

• Μία φορά το μήνα και ανάλογα με τις ανάγκες ή δύο φορές το μήνα, ο υπεύθυνος 

των εθελοντών της Δομής συναντά όλες/ους τις/τους εθελόντριες/ες μαζί. Στη 

συνάντηση αυτή συζητούνται κείμενα από το συμφωνημένο ενιαίο εκπαιδευτικό 

υλικό του φορέα, εκφράζονται προβληματισμοί και σκέψεις, αναλύονται κλινικά 

περιστατικά και κλινικά ζητήματα μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής ψυχιατρικής, 

ψυχαναλυτικού πρίσματος και Έρευνας Δράσης. Η συνάντηση αυτή έχει την 

λειτουργία μιας εποπτείας της ομάδας και γίνεται και μια εμπερίεξη των δυναμικών 

που αναδύονται. Δίνεται η δυνατότητα και για ατομικά ραντεβού όποτε αυτά 

κριθούν απαραίτητα. Ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν, ο ΥΔ μπορεί να 

καλέσει συνεργάτη για τις πιο εξειδικευμένες γνώσεις του/της.  

• Μετά το πέρας κάθε έτους συνεργασίας, ζητείται από τις/τους εθελόντριες/ες να 

γράψουν μια έκθεση αξιολόγησης της συνεργασίας με τα θετικά και αρνητικά της 

μέχρι τότε εμπειρίας, την οποία την συζητάνε με τον Υπεύθυνο της Δομής.   

• Το π.α. στέλνει μια περιληπτική αξιολόγηση για τον/την εθελοντή με όποια άλλα 

σημεία χρειάζονται βελτίωση για να αρχειοθετηθεί στο αντίστοιχο αρχείο 

(γραμματεία, ΣΔ…).  

• Με την λήξη της συνεργασίας, λύεται και η σύμβαση. Πριν η/ο εθελοντής 

αποχωρήσει επίσης ζητάμε μια έκθεση αξιολόγησης της συνολικής συνεργασίας, 

μια εφ’ όλης της ύλης ανατροφοδότηση.  

• Ο υπεύθυνος Δομής των εθελοντών, στέλνει την δική του έκθεση εμπεριέχοντας 

ό,τι υλικό από την έκθεση αξιολόγησης, ή/και δικές του παρατηρήσεις, προς τη ΣΕ.  
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ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ 

Ακολουθείται η ίδια διαδικασία με τις προβλεπόμενες και απαραίτητες τροποποιήσεις 

όπου χρειαστούν.  

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ  

• Οι συναντήσεις της ομάδας με τον υπεύθυνο εθελοντών ανά Δομή γίνονται εξ΄ 

αποστάσεως. Οι συναντήσεις γίνονται δύο φορές το μήνα με έμφαση σε κλινικά 

περιστατικά και προσαρμόζοντας το GDPR, καθώς απουσιάζει η επαφή από κοντά 

με την ομάδα. Προτείνεται ως τρόπος ενίσχυσης της συνοχής της ομάδας.   

• Η διαδικασία του rotation επίσης αλλάζει καθώς δεν μπορούν να μπουν σε κάποιες 

μονάδες. Η ενημέρωση-γνωριμία γίνεται με μια εξ’αποστάσεως συνάντηση.  

• Η προσπάθεια επικεντρώνεται στο να  διασφαλίσουμε τη σύνδεση τους με την 

μονάδα εξ’ αποστάσεως (εποπτεία, εκπαιδευτικά, κλινικές ομάδες). Το κύριο και 

βασικό είναι να μην χάσουνε την επαφή με την μονάδα και εμείς μαζί τους.  

•  Στη δια ζώσης συνεργασία να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να γίνεται εφόσον 

τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. 

• Συμφωνείται συγκεκριμένο πρόγραμμα και ενημερώνεται ο ΥΔ και η ΣΕ.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Στην ........ σήμερα την ....η του μηνός ................... του έτους 2014, οι υπογράφοντες 

συμβαλλόμενοι 

 Α) Το Σωματείο με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μελ. Πηγά αριθμ. 22) και εκπροσωπείται νομίμως 

στο παρόν από τ.... ............................................., δυνάμει σχετικής εξουσιοδοτήσεως του 

Δ.Σ. και 

 Β) ... ...................................................................................., κάτοικος ......................... 

(οδός .................... αριθμ. .....) 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα κάτωθι: 

 

Το πρώτο των συμβαλλομένων, καλούμενο στην παρούσα χάριν συντομίας ως 

«Εταιρία», έχει αναπτύξει επί 30ετία εξαιρετική δραστηριότητα σε κρίσιμους τομείς της 

ψυχικής υγείας (πρωτοβάθμια περίθαλψη – αποασυλοποίηση) στα πλαίσια της Κοινωνικής 

Ψυχιατρικής και της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, προσφέροντας προς την Κοινωνία, την 

Πολιτεία και τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Πλέον, συγκεκριμένα έχει αναπτύξει 

δραστηριότητα στη λειτουργία Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, Κινητών 

Μονάδων ψυχιατρικής περίθαλψης υπαίθρου και Κέντρων Ημέρας, ενώ δραστηριοποιείται 

επίσης στην αγωγή της κοινότητας και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

επαγγελματίες ψυχικής υγείας.  

 Ήδη, ... δεύτερ... των συμβαλλομένων αναγνωρίζοντας την προσφορά της Εταιρείας 

στην κοινωνία και στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση (αποασυλοποίηση και πρωτοβάθμια 

ψυχιατρική περίθαλψη, εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας) και έχοντας ... ίδι... επιθυμία 

προσφοράς προς την ευαίσθητη κοινωνική ομάδα των ψυχικά πασχόντων και ανάλογο 

ανθρωπιστικό και επιστημονικό προσανατολισμό δηλώνει ότι επιθυμεί για λόγους 

φιλανθρωπικούς, ηθικής βελτιώσεως και μορφώσεως να προσφέρει εθελοντικά τις 

υπηρεσίες τ...., συμβάλλοντας έτσι στο έργο της Εταιρίας και αποκτώντας ... ίδι...., 

παράλληλα, πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες τόσο στο χώρο του εθελοντισμού όσο και της 
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ψυχικής υγείας (θεωρητική και κλινική κατάρτιση ως προς τον τρόπο λειτουργίας μονάδων 

αποασυλοποίησης και λοιπών μονάδων ψυχικής υγείας). 

Η Εταιρία αποδέχεται με ικανοποίηση τις ανιδιοτελώς προσφερόμενες υπηρεσίες 

τ... δεύτερ... συμβαλλόμεν...., στο εξής «εθελοντής/εθελόντρια», και μετά από συζήτηση 

μαζί τ.... ως προς τον τομέα που μπορεί και επιθυμεί να προσφέρει συμφωνούνται 

ειδικότερα τα ακόλουθα: 

1. Ο/Η εθελοντής/εθελόντρια αναλαμβάνει δια του παρόντος την παροχή προς την 

Εταιρία εθελοντικής εργασίας δηλαδή άνευ αμοιβής ή άλλου ανταλλάγματος και σύμφωνα 

με τα όσα ορίζονται στον οδηγό περιγραφής θέσης της κάθε Μονάδας. Παράλληλα δηλώνει 

ότι είναι στη διάθεση της Εταιρίας προκειμένου να παρέχει εθελοντικά και οποιαδήποτε 

άλλη εργασία του προταθεί, κατόπιν προηγούμενης συμφωνίας του/της και ειδικότερης 

συνεννόησης ως προς το είδος και τους όρους παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών. 

2. Ο/Η εθελοντής/εθελόντρια διατηρεί ελευθερία ενέργειας ως προς την παροχή 

των εθελοντικών υπηρεσιών του, υπό την έννοια ότι μπορεί να επιλέξει, σε συνεργασία με 

τους εκάστοτε υπευθύνους, το είδος των υπηρεσιών, τον τόπο, τις ημέρες και ώρες που 

μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές καθώς και τα χρονικά διαστήματα, συνεχόμενα ή 

μη, που μπορεί να αναλάβει τα ανωτέρω περιγραφόμενα καθήκοντα. Στα πλαίσια όμως της 

καλής λειτουργίας των Μονάδων της Εταιρείας και με δεδομένο ότι οι υπηρεσίες του/της 

απευθύνονται στην ευάλωτη κοινωνική ομάδα των ψυχικά ασθενών, για τους οποίους 

βάσει θεραπευτικού πλαισίου προέχει μεταξύ άλλων η σταθερότητα των σχέσεων και του 

προγράμματος, ο/η εθελοντής/εθελόντρια υποχρεούται να τηρεί το πρόγραμμα που .... 

ίδι.... έχει επιλέξει, σεβόμενος το εκάστοτε καταρτιζόμενο εβδομαδιαίο πρόγραμμα 

λειτουργίας των Μονάδων, και να φέρνει σε πέρας, στα μέτρα των δυνατοτήτων του/της, 

τα καθήκοντα τα οποία οικειοθελώς έχει αναλάβει.  

3. Η διάρκεια της παρούσης συμβάσεως είναι αορίστου χρόνου και καταγγέλεται 

ελεύθερα και αζημίως από κάθε συμβαλλόμενο μέρος, κάθε δε αξίωση προς αποζημίωση 

αποκλείεται. Λόγω της ψυχιατρικής θεραπευτικής διαδικασίας και του ενδεχόμενου 

συναισθηματικού δεσμού που θα καλλιεργηθεί με ασθενείς, ο/η εθελοντής/εθελόντρια θα 

πρέπει να προαναγγείλει και να προετοιμάσει την αποχώρησή του τουλάχιστον έναν μήνα 

πριν.  
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 4. Συμφωνείται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι ότι η παρούσα σύμβαση δεν υπόκειται 

στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και δεν αποτελεί σε καμμία περίπτωση σύμβαση 

εξηρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν υπέχει καμμία υποχρέωση καταβολής 

μισθού ή αποδοχών πάσης φύσεως ή επιδομάτων κάθε είδους στον/στην 

εθελοντή/εθελόντρια, ασφαλιστικής ή άλλου είδους κάλυψης τ..., ούτε εκείν.... έχει 

δικαίωμα σε οποιαδήποτε άλλη παροχή ή οποιοδήποτε άλλο πλεονέκτημα ή διευκόλυνση 

σε χρήμα ή είδος, τα οποία παρέχει η Εταιρεία στο προσωπικό της. 

 5.  Ο/Η εθελοντής/εθελόντρια υποχρεούται  

α) να ανταποκρίνεται στην αποστολή και το έργο του Σωματείου,  

β) να εκπληρώνει τα καθήκοντα που αναλαμβάνει ευσυνείδητα με βάση τις 

αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκάστοτε υπευθύνων 

γ) να ακολουθεί τις οδηγίες και εντολές που εκάστοτε δίδονται στο προσωπικό και 

τους συνεργάτες της Εταιρίας σε σχέση με θέματα επιστήμης, δεοντολογίας ή ασφάλειας ή 

σε έκτακτα θέματα. Ο/η εθελοντής/εθελόντρια ενέχεται έναντι της Εταιρίας μόνο για δόλο 

ή βαρειά αμέλεια. 

δ) να διαμορφώνει οικεία συμπεριφορά προς τους ασθενείς – θεραπευομένους και 

το προσωπικό και συνεργάτες της Εταιρείας. 

ε) σε όλη την έκταση προστασίας των προσωπικών δεδομένων, αλλά και ειδικότερα 

λόγω της φύσεως της σχέσεως, υποχρεούται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με όσα 

λαμβάνει γνώση τόσο ως προς τις παρεχόμενες από την Εταιρεία υπηρεσίες, γενικά, όσο 

και εν σχέσει προς συγκεκριμένα πρόσωπα  που παρακολουθούνται από αυτό, καθώς 

επίσης και σχετικά με κάθε πληροφορία, στοιχείο ή έγγραφο, τα οποία λόγω της 

απασχολησής του περιέρχονται σε γνώση της.  Στην τήρηση της εχεμύθειας αυτής 

υποχρεούται και σε περίπτωση διακοπής της σχέσεως με την Εταιρεία. 

6. Η Εταιρία υποχρεούται, κατόπιν σχετικού αιτήματος, να χορηγήσει βεβαίωση 

προς τον/την εθελοντή/εθελόντρια για την ανιδιοτελή προσφορά του/της και την εμπειρία 

και τυχόν θεωρητική/κλινική κατάρτιση που αποκόμισε κατά τη διάρκεια της εθελοντικής 

παροχή των υπηρεσιών του/της 

Σε πίστωση συντάχθηκε το παρόν, το οποίο, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται ως έπεται: 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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