
 

 
 

                 
Το Περιοδικό Δελτίο του Δικαιούχου Φορέα «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» 

(«Ε.Π.Ε.Κ.Α.») για τo Σχέδιο Δράσης με τίτλο  «ΕΠΕΚΑ_ Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο 
Δήμο Καλαμάτας» (στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ», 
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»). 
 

Οκτώβριος  2013  

Διανέμεται δωρεάν 

 

 

 

 

 

 

     Σε αυτό το τεύχος …  

 ΝΕΟ –Ανακοίνωση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προσέλκυση 

/επιλογή των άμεσα ωφελούμενων στις Κοινωνικές Δομές του Δήμου 

Καλαμάτας...  

 Διαδικασίες ολοκλήρωσης επιλογής των ανέργων (έμμεσα ωφελούμενων) για τη 

στελέχωση και λειτουργία των Κοινωνικών Δομών... 

 Ο εθελοντισμός και ο ρόλος του στην ενεργοποίηση της προσφοράς της τοπικής 

κοινότητας... 

 

 
 
 

Η Πράξη  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο,                                                                    
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 

 

 

 

                                     

 
   

    

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

& ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Π.Ε.Κ.Α.) 

 
    

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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      Εισαγωγικό σημείωμα… 
 
 

                   
 
 

   

       Φίλες και Φίλοι,   

        Με το περιοδικό Newsletter επιδιώκουμε να μεταφέρουμε τις εξελίξεις, την πορεία & τα αποτελέσματα του 

Σχεδίου Δράσης  με τίτλο  «ΕΠΕΚΑ_ Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο 

Καλαμάτας» που υλοποιεί ο Δικαιούχος Φορέας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)  (υπ’ αριθμ. 3.6352/6.1322/28/02/2013 Απόφαση 

Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ΑΔΑ: ΒΕΔ2Λ-ΧΟΩ, ΟΠΣ: 

431303). Η Πράξη  συμβάλλει στην  αντιμετώπιση της φτώχειας των άμεσα ωφελούμενων μελών ευπαθών 

κοινωνικά ομάδων και την ενίσχυση της απασχόλησης μέσω δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για τη 

λειτουργία των Κοινωνικών Δομών στην περιοχή παρέμβασης. Μέσω της  παρούσας περιοδικής έκδοσης 

επιτυγχάνεται η απαραίτητη ενημέρωση στον ευρύ κοινό για το συγκεκριμένο Σχέδιο αλλά και η απαιτούμενη 

βελτίωση των υπηρεσιών μας μέσω της συγκέντρωσης & συνεχούς ανατροφοδότησης   εντυπώσεων και 

συμπερασμάτων.   

                

        Ο Φορέας μας λειτουργεί επί σειρά ετών ως Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 

(Φ.Π.Σ.Υ.Υ.). Είναι ένας ευρύτερος ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ευπαθών κοινωνικά ομάδων, ανάπτυξης 

ανθρώπινου δυναμικού, επαγγελματικής κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση στην Ελλάδα, με 

έμφαση στον τομέα των κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, στα πλαίσια του οποίου λειτουργούν δομές 

στήριξης και πρωτοβάθμιας παροχής κοινωνικής φροντίδας. 

        Όλα αυτά τα χρόνια αντιμετωπίζουμε καθημερινά προκλήσεις που μας κάνουν πιο δυνατούς, καλύτερους και 

περισσότερο αποφασιστικούς στο έργο μας. Βελτιώνουμε διαρκώς την ποιότητα της δουλειάς μας, 

ανανεώνουμε τις υπηρεσίες και τον εξοπλισμό μας, ενισχύουμε το προσωπικό μας με δράσεις εκπαίδευσης, 

προωθούμε ενέργειες δικτύωσης με τους τοπικούς φορείς για την μέγιστη εξυπηρέτηση των επωφελούμενων 

στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν τις συνθήκες της κοινωνικής & εργασιακής τους διαβίωσης.  

         

        Για κάποιους ανθρώπους το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης Κοινωνικών Δομών άμεσης αντιμετώπισης της 

φτώχειας, ανακουφίζει τον πόνο και  διασφαλίζει την  πρόσβαση σε βασικά κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες.  

        Αυτός είναι και ο δικός μας στόχος. Γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι 

σε αυτό που κάνουμε. Να παρέχουμε υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης και φροντίδας και στήριξης σε 

ανθρώπους που τις  έχουν ανάγκη.    

       Για τον Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.» 

       Εκ της Διεύθυνσης                

«Όλοι μαζί μπορούμε. 
Όλοι μαζί στηρίζουμε.  

   Ενάντια στη Φτώχεια.  
Δίπλα στο Συνάνθρωπο.» 
 



 

[3] 

 

ΝΕΟ –Ανακοίνωση/Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προσέλκυση 
/επιλογή των άμεσα ωφελούμενων στις Κοινωνικές Δομές του Δήμου 
Καλαμάτας...  
 

Ο Δικαιούχος Φορέας προβαίνει στη δημοσίευση της  Ανακοίνωσης 

/Πρόσκλησης Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος για την 

προσέλκυση /επιλογή  των άμεσα ωφελούμενων στις 

Κοινωνικές Δομές του Δήμου παρέμβασης, Περίληψη της 

οποίας  έχει ως ακολούθως:   

Περίληψη Ανακοίνωσης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος   
για την προσέλκυση / επιλογή άμεσα ωφελούμενων  στις Κοινωνικές Δομές 

 στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου /Υποέργου  «ΕΠΕΚΑ_ Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο 
Καλαμάτας»  (υπ’ αριθμ. 3.6352/6.1322/28-02-2013 Απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού 2007-2013», ΑΔΑ: ΒΕΔ2Λ-ΧΟΩ, ΟΠΣ: 431303)  
 

Καλαμάτα, 14/10/2013 
Ο  Δικαιούχος Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών  

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)  

 
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ  

Τους/τις ενδιαφερόμενους/ες υποψήφιους/ες ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις 
για την υποβολή αιτήσεων  συμμετοχής στις Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας, στην 

περιοχή του Δήμου Καλαμάτας  όπως περιγράφονται στη συνέχεια:    

 

Πληροφορίες  
Για πρόσθετη ενημέρωση και πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι ωφελούμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα 

του Δικαιούχου Φορέα (www.epeka.gr) ή να απευθύνονται στα αρμόδια Στελέχη του Φορέα, Δευτέρα - Παρασκευή, 

ώρες 10.00-15.00, στην κατωτέρω δομή στήριξης: 
 Αγία Τριάδα- Δυτικό Κέντρο, T.K. 24100 Καλαμάτα τηλ/fax: 27210 97222. 

 

Α/Α  
ΔΟΜΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

ΑΜΕΣΑ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/ΕΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1 Α. Κοινωνικό Παντοπωλείο: Κατάστημα για διανομή 
τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκες σε ωφελούμενους 

-Άστεγοι 
 
 
-Άτομα ευρισκόμενα σε 
κατάσταση φτώχειας/ 
απειλούμενα από 
φτώχεια 
 
 
 

Διασφάλιση σταθερής τροφοδοσίας 
τουλάχιστον 150 οικογενειών κάθε 
μήνα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24  ΜΗΝΕΣ 

2 Β. Δομή παροχής Συσσιτίων: Δομή παροχής 
συσσιτίων για την τροφοδοσία γευμάτων σε 
ωφελούμενα άτομα. 

Εξασφάλιση τροφοδοσίας 
γευμάτων σε τουλάχιστον 100  
ωφελούμενους ημερησίως 

3 Γ. Κοινωνικό φαρμακείο: 
Παροχή δωρεάν φαρμάκων , υγειονομικού υλικού και 
λοιπών παραφαρμακευτικών προϊόντων σε 
ωφελούμενα άτομα. 

Παροχή δωρεάν φαρμάκων, 
υγειονομικού υλικού, και 
παραφαρμακευτικών προϊόντων σε 
τουλάχιστον 100 αστέγους, 
απόρους και ανέργους  κάθε μήνα 

4 Δ. Δημοτικός Λαχανόκηπος: Έκταση ενιαίου 
αρδευόμενου και περιφραγμένου αγροκτήματος, η 
οποία κατανέμεται σε ισομερή τεμάχια, σε ωφελούμενα 
άτομα, προκειμένου να τα καλλιεργήσουν, με 
αποκλειστικό σκοπό την σίτιση τους. 

Παροχή γεωργικής έκτασης 50τ.μ. 
σε τουλάχιστον 100 άπορους, 
άνεργους και αστέγους  με σκοπό 
τη σίτισή τους για ένα έτος 

5 Ε. Τράπεζα χρόνου: Δομή συναλλαγής ωφελούμενων 
για τις ανταλλαγές αγαθών και υπηρεσιών με μονάδες 
εναλλακτικού συστήματος. 

Οι άμεσα ωφελούμενοι του σχεδίου 
& ο ευρύτερος πληθυσμός της 
περιοχής παρέμβασης 

6 ΣΤ. Γραφείο Διαμεσολάβησης: Δομή παροχής 
πληροφόρησης και υπηρεσίες διευκόλυνσης σε 
ωφελούμενα άτομα σχετικά με τις υπηρεσίες που 
προσφέρουν οι Κοινωνικές Δομές 
και σχετικά με την προώθησή τους στις αντίστοιχες 
δομές με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. 

Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης 
σε τουλάχιστον 200 απόρους, 
ανέργους και αστέγους  κάθε μήνα   

Πλέον των ανωτέρω υπηρεσιών που παρέχονται, ανά Κοινωνική Δομή παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και  πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση 
και κοινωνική ενδυνάμωση των ωφελούμενων. 

 

http://www.epeka.gr/


 

[4] 

 

 
Διαδικασίες ολοκλήρωσης επιλογής των ανέργων (έμμεσα ωφελούμενων) για τη 
στελέχωση και λειτουργία των Κοινωνικών Δομών...  
 

 
 

  Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επιλογής των ανέργων (έμμεσα ωφελούμενων) 

που θα στελεχώσουν τη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών στην περιοχή 

παρέμβασης, ύστερα από την ευρεία δημοσιοποίηση της σχετικής ανακοίνωσης  

/πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κάθε πρόσφορο μέσο από το 

Δικαιούχο Φορέα. Το ενδιαφέρον των υποψηφίων αποδείχθηκε ιδιαίτερα 

υψηλό, λαμβάνοντας υπόψη τη συγκέντρωση των αιτήσεων. 

  

   

  Προς το σκοπό αυτό εφαρμόσθηκε εγκεκριμένο - από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας   - 

Σύστημα Επιλογής προσαρμοσμένο στις ανάγκες και χαρακτηριστικά των μελών της ομάδας στόχου, 

συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Πρόσκλησης και της 

κείμενης νομοθεσίας. Η λογική του συστήματος αυτού βασίσθηκε στο ότι οι ωφελούμενοι  πρέπει να είναι το 

επίκεντρο της  διαδικασίας με στόχο την επαγγελματική τους ένταξη στις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται,   

λαμβάνοντας  υπ’ όψιν: 

 Την προσωπικότητα και τις ικανότητες και δεξιότητες που διαθέτουν, με σκοπό την υποβοήθηση της εξέλιξής 

τους, 

 Τις προϋπάρχουσες γνώσεις και τις διάφορες εμπειρίες τους, 

 Τα ατομικά χαρακτηριστικά, που μπορεί να διαφοροποιούν την διαδικασία, εξελικτικά, 

 Τις πραγματικές προθέσεις των ωφελούμενων σε σχέση με την διαδικασία σύνδεσης με την απασχόληση, τους 

στόχους και τα αποτελέσματά της, 

 Την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών. 

 

Τα κριτήρια καθώς και η αντίστοιχη βαθμολογία τους  έχουν ήδη περιγραφεί αναλυτικά στην δημοσιευμένη 

ανακοίνωση /πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δικαιούχου Φορέα.  

Διακρίθηκαν  σε τυπικά κριτήρια (on/ off), με γνώμονα τις ειδικότερες προδιαγραφές (ανάγκες ειδικοτήτων) 

κάθε είδους Κοινωνικής Δομής, σε αντικειμενικά, με γνώμονα την  κοινωνική, οικογενειακή και οικονομική τους 

κατάσταση (π.χ.  χρονικό διάστημα ανεργίας, χαμηλό ατομικό εισόδημα, μέλη ευπαθών κοινωνικά ομάδων, 

συμμετοχή σε δράσεις εθελοντισμού κλπ.) και σε υποκειμενικά με γνώμονα την κρίση της επιτροπής επιλογής 

κατά την παρουσίαση των υποψηφίων στα πλαίσια της συνέντευξης (π.χ. αίσθημα συνεργασίας, προσωπικό 

προφίλ, συνολική παρουσία κλπ.). 

 

 

 

 

 



 

[5] 

 

Οι θέσεις εργασίας /προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν ανά Κοινωνική Δομή, αποτυπώνονται στον πίνακα 

που ακολουθεί:  

 

Α/Α  
ΔΟΜΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ  

1 Α. Κοινωνικό Παντοπωλείο: Κατάστημα για διανομή τροφίμων 
και ειδών πρώτης ανάγκες σε ωφελούμενους 

5  ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 1 Διοικητικό προσωπικό,                          
3 Υποστηρικτικό προσωπικό/ στελέχη τροφοδοσίας, 1 
Κοινωνικός λειτουργός 

2 Δ. Δομή παροχής Συσσιτίων: Δομή παροχής συσσιτίων για 
την τροφοδοσία γευμάτων σε ωφελούμενα άτομα. 

7  ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 1 Διοικητικό προσωπικό,                       
2  Άτομα καθαριότητας, 3 Στελέχη κουζίνας, 1 Κοινωνικός 
λειτουργός 

3 Ε. Κοινωνικό φαρμακείο: 
Παροχή δωρεάν φαρμάκων , υγειονομικού υλικού και λοιπών 
παραφαρμακευτικών προϊόντων σε ωφελούμενα άτομα. 

3  ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 2 Φαρμακοποιοί, 1  Κοινωνικός 
λειτουργός 

4 ΣΤ. Δημοτικός Λαχανόκηπος: Έκταση ενιαίου αρδευόμενου και 
περιφραγμένου αγροκτήματος, η οποία κατανέμεται σε 
ισομερή τεμάχια, σε ωφελούμενα άτομα, προκειμένου να 
τα καλλιεργήσουν, με αποκλειστικό σκοπό την σίτιση τους. 

3  ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 1 Γεωπόνος, 1 Επιστάτης,                
1 Κοινωνικός λειτουργός 

5 Ζ. Τράπεζα χρόνου: Δομή συναλλαγής ωφελούμενων για τις 
ανταλλαγές αγαθών και υπηρεσιών με μονάδες εναλλακτικού 
συστήματος. 

4  ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 3  Διοικητικό προσωπικό,  1  
Κοινωνικός λειτουργός 

6 Η. Γραφείο Διαμεσολάβησης: Δομή παροχής πληροφόρησης 
και υπηρεσίες διευκόλυνσης σε ωφελούμενα άτομα σχετικά με 
τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι Κοινωνικές Δομές 
και σχετικά με την προώθησή τους στις αντίστοιχες δομές με 
βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. 

2  ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 2 Άτομα ανθρωπιστικών 
επιστημών       

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την 

ιστοσελίδα του Δικαιούχου  Φορέα (www.epeka.gr) ή να απευθύνονται στα αρμόδια Στελέχη του Φορέα, 

Δευτέρα - Παρασκευή, ώρες 10.00-15.00, στις εξής Δομές Στήριξης: 

 Κανάρη 20, T.K. 10674 Αθήνα, τηλ.: 210-3625300, fax: 210-3618341, Ε-mail: info@depeka.gr   

 Αγία Τριάδα- Δυτικό Κέντρο, T.K. 24100 Καλαμάτα τηλ/fax: 27210 97222. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epeka.gr/
mailto:info@depeka.gr
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Ο εθελοντισμός και ο ρόλος του στην ενεργοποίηση της προσφοράς της τοπικής 
κοινότητας... 
 

       

   Στα πλαίσια του σχεδίου  υποστηρίζεται ο εθελοντισμός ως  

      καινοτόμος  παρέμβαση για την καλύτερη πληροφόρηση της τοπικής κοινωνίας για 

   τις δράσεις αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και για τα 

γενικότερα προβλήματα των ομάδων στόχου.  

    

   Άλλωστε, το  περιεχόμενο της ίδιας της Πράξης των Κοινωνικών Δομών από μόνο 

του, σχεδιάστηκε στα πλαίσια μιας φιλοσοφίας Δικτύου άμεσης κοινωνικής παρέμβασης για την 

εφαρμογή ενός συνόλου ενεργειών προς όφελος των ανθρώπων που πλήττονται έντονα από την οικονομική 

κρίση και τη φτώχεια ή απειλούνται από αυτή.  

 

Η έννοια του δικτύου προϋποθέτει την απαραίτητη δικτύωση, συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη τόσο ανάμεσα 

στο Δικαιούχο και τον Συμπράττοντα Φορέα (Δήμο), όσο και με λοιπούς  κοινωνικούς φορείς που 

ενεργοποιούνται στην περιοχή αλλά και το σύνολο της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η συλλογική και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.     

  

Ο εθελοντισμός διέπεται από τις  αρχές της κοινωνικής συμμετοχής και κοινωνικής αλληλεγγύης των 

πολιτών που θα επιδείξουν ενδιαφέρον να προσφέρουν την βοήθειά τους στην επίλυση των  κοινωνικών 

προβλημάτων των ωφελούμενων.  Η ωφελιμότητα της ενέργειας προκύπτει από:  

-την προσπάθεια  για  ευρύτερη πληροφόρηση του σχεδίου στην περιοχή παρέμβασης 

-την επιθυμία για προσφορά κοινωνικού έργου στην τοπική κοινωνία μέσω ευαισθητοποίησης                                     

και ενεργοποίησης των πολιτών.  

 

Τα  ΣΤΑΔΙΑ  υλοποίησης των δράσεων εθελοντισμού δύνανται να περιλαμβάνουν: 

 

1. Αναζήτηση  εθελοντών κατοίκων της τοπικής κοινωνίας με τους εξής,  ενδεικτικά, τρόπους: 

 

-  διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων  σε χώρους υψηλής 

 συγκέντρωσης πληθυσμού, 

- ανάρτηση ενημερωτικών αφισών, ανακοινώσεων κλπ. 

- δημοσιεύσεις, καταχωρήσεις στην ιστοσελίδα, σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης, 

- προσέγγιση των συλλόγων και φορέων εθελοντικής εργασίας, 

- δράσεις ενημέρωσης σε πλατείες, ενορίες κλπ.     

- πληροφόρηση του ωφελούμενου πληθυσμού στις κοινωνικές δομές με σκοπό 

 την ενεργοποίηση ακόμη και των ίδιων ή των οικογενειών τους σε δράσεις εθελοντισμού κλπ. 
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  2. Επιλογή των  εθελοντών: 

 

Η επιλογή των εθελοντών δύναται να πραγματοποιείται, βάσει  

αντικειμενικών κριτηρίων που σχετίζονται με τις γνώσεις τους,  

την ηλικία τους ή και την εμπειρία τους σε δράσεις εθελοντισμού 

καθώς και υποκειμενικών κριτήριων κυρίως σε ότι αφορά το  

ενδιαφέρον τους για κοινωνική προσφορά, την ευαισθητοποίησή  

τους στα κοινωνικά προβλήματα των ευπαθών ομάδων πληθυσμού.  

 

 

 3. Καθοδήγηση των  εθελοντών: 

           

Η καθοδήγηση των εθελοντών δύναται να πραγματοποιείται από  

          τα στελέχη των δομών ή του Φορέα μέσω τεχνικών  

          συζητήσεων ενημερωτικού χαρακτήρα, διανομής  

          ενημερωτικού υλικού και οδηγιών χρήσης ή λοιπών 

εργαλείων προς διευκόλυνση του έργου τους.    

                 

 

  

 

 Επίσης, ενθαρρύνεται η συμμετοχή εθελοντών  

 σε εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, ημερίδες και συναφείς  

 δραστηριότητες φορέων και συλλόγων εθελοντικής δράσης  

 που προάγουν το πνεύμα και τις ωφέλειες του εθελοντισμού  

 στις πληθυσμιακές ομάδες στόχους των ωφελούμενων.  
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Η Πράξη  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο,                                                                    
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 

 

 

 

 

 
   

    

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

& ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Π.Ε.Κ.Α.) 

 
    

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

 
 

Φορέας Παροχής 
Συνοδευτικών 

Υποστηρικτικών 
Υπηρεσιών  «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΘΗΝΩΝ»  
(Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.») 

 
 

Δομές: 
Αθήνα 

Θεσσαλονίκη  
Καλαμάτα  

Μυτιλήνη 
 

Κεντρική Δομή Αθηνών: 
Κανάρη 20, 

Τ.Κ. 10674 Αθήνα    

Τηλ.: 210 3625300                                                                            

Fax.: 210 3618341 
E-mail: info@depeka.gr   

URL: www.epeka.gr  
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