
Κινητήριος δύναμη του εθελοντισμού 
πρέπει να είναι η αγάπη και η 
συμπαράσταση στον συνάνθρωπο μας 
που υποφέρει και ζητά βοήθεια. 

 Από όποιον χώρο και αν βρισκόμαστε, 
μπορούμε και εμείς με την εμπειρία μας 
να προσφέρουμε ένα λιθαράκι στο έργο 
μας. Έργο που απευθύνεται στην 
κοινωνία μας, χτίζοντας το  μέλλον της 
ώστε τα παιδιά μας να βρουν έναν πιο 
όμορφο κόσμο.

στόχοι 
Η διάδοση της ιδέας του εθελοντισμού

Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση 
των πολιτών

Η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
δημοτών 

οφέλη 
Ενδυναμώνει την κοινωνική συνοχή και 
αλληλεγγύη

Ενισχύει την ενεργό συμμετοχή και τη 
συνύπαρξη, προσδίδοντας νέο 
περιεχόμενο στη ζωή μας

γραφείο 
εθελοντισμού 

Ελάτε να κάνουμε τη διαφορά
Όλοι μας μπορούμε να προσφέρουμε λίγο 
απ’ αυτό  που μας περισσεύει. Όλοι μας 
μπορούμε να γίνουμε εθελοντές, γιατί όλοι 
μας μπορούμε να αγαπήσουμε!

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής 
μπορείτε να απευθυνθείτε στα κατά τόπους 
γραφεία των δημοτικών και τοπικών 
κοινοτήτων, στην ιστοσελίδα του δήμου, 
καθώς και στον πενταψήφιο αριθμό 
εξυπηρέτησης των πολιτών του Δήμου μας.
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γ ρ α φ ε ί ο   ε θ ε λ ο ν τ ι σ μ ο ύ
«Εθελοντής είναι ο πολίτης εκείνος, ο 
οποίος ανεξάρτητα από ατομική οικονομική 
ευχέρεια, συμβάλλει προσωπικά, ανάλογα 
με τις ικανότητές του και την κλίση του, στη 
ζωή της κοινωνίας του προάγοντας την 
ποιότητα ζωής για τους άλλους, χωρίς 
αυτό  που κάνει να περιορίζει το ίδιο αυτό 
δικαίωμα των άλλων» . 

Ο εθελοντής συνδυάζει τον έρωτα του 
ερασιτέχνη, τη συνέπεια του επαγγελματία, 
την πειθαρχία τού στρατιώτη και την 
ανιδιοτέλεια του ανώτερου ανθρώπου.

Ο εθελοντισμός συνδέεται με την ανιδιοτελή 
προσφορά για την κοινή ευημερία. 
Συνδυάζει τα στοιχεία της ελεύθερης 
βούλησης και της επιλογής, με την ένταξη 
σε ένα πρόγραμμα δράσης. Είναι ένα θέμα 
που μας αγγίζει όλους, ανεξαρτήτως 
κοινωνικής τάξης και επαγγελματικής 
ιδιότητας.

«Είναι άλλο να προσφέρεις ό,τι έχεις και 
άλλο να προσφέρεις ό,τι είσαι. Το πρώτο, 
κάπου και κάποτε τελειώνει, το δεύτερο 
είναι πηγή ανεξάντλητη που μπορεί να 
γεννά, κάθε φορά, ό,τι χρειάζεται για να 
προσφέρει! »

αποστολή του εθελοντισμού
- Η διάδοση της ιδέας του εθελοντισμού
- Η καταγραφή και αποτύπωση των 
αναγκών ανάπτυξης εθελοντικής 
δραστηριότητας σε κάθε δημοτική και 
τοπική κοινότητα

- Η δημιουργία μητρώου εθελοντών 
- Η εκπαίδευση- επιμόρφωση των 
εθελοντών
- Η ανάπτυξη πολιτικής για τον 
εθελοντισμό  
- Η προώθηση εθελοντικών δράσεων
- Η συνεργασία με φορείς για την 
προώθηση του εθελοντισμού.

τομείς εθελοντικής προσφοράς 
- Τομέας φυσικού περιβάλλοντος και 
καθαριότητας 
- Τομέας πολιτικής προστασίας    
- Τομέας υγείας και κοινωνικής πρόνοιας
- Τομέας πολιτισμού, παιδείας και 
αθλητισμού 
-Τομέας διεθνούς συνεργασίας 
Σύνθημά του Δήμου μας: Ο εθελοντισμός 
ξεκινά από την καρδιά του καθενός και 
διαχέεται στο περιβάλλον του χωρίς 
φραγμούς και περιορισμούς. 

Ένας απ’ τους στόχους του προγράμματος 
μας όταν συζητούσαμε μαζί σας, ήταν και η 
ενίσχυση του εθελοντισμού:

«Γιατί ο πολίτης και ιδιαίτερα ο νέος 
άνθρωπος πρέπει να δράσει, να πάρει 
πρωτοβουλίες, να γίνει μέλος της κοινωνίας 
των πολιτών. Ο εθελοντισμός δεν έχει όρια 
και συγκεκριμένους χώρους που υπηρετεί. 
Ξεκινά από την καρδιά του καθενός και 
σκορπά γύρω μας χωρίς φραγμούς και 
περιορισμούς. Είναι ο δρόμος για μια “άλλη” 
κοινωνία. Μια κοινωνία που βασίζεται στις 
αρχές της αλληλεγγύης, του σεβασμού της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αλλά και στο 
δικαίωμα του πολίτη να παρεμβαίνει για να 
αλλάζει την κοινωνία». 

Η νέα Δημοτική Αρχή υλοποιώντας την 
υπόσχεση της προχώρησε στην οργάνωση 
του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου 
Αριστοτέλη. Ο Δήμος Αριστοτέλη στην 
προσπάθεια του για μια κοινωνία 
αλληλεγγύης, ανθρωπιάς και προσφοράς 
προς τον συνάνθρωπο θέλει 
συμπαραστάτες του τους δημότες του. 
Πιστεύει ότι η σημασία  και η 
σπουδαιότητα των εθελοντικών ομάδων 
είναι μεγάλη. Είναι το κλειδί για  την 
επιτυχία των στόχων μας και την 
πραγματοποίηση του οράματος μας. Είναι 
ο ακρογωνιαίος λίθος της λειτουργίας 
μας! 


