Σεμινάριο με θέμα:
«Η Αξία του Εθελοντισμού και της Προσφοράς»
Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού στις 05/12,
ο Όμιλος για την UNESCO Αμαρουσίου διοργανώνει
σεμινάριο με θέμα: Η Αξία του Εθελοντισμού και
της
Προσφοράς,
διάρκειας
δύο
ωρών,
που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 07/12/2016
και ώρα 17:45, στα γραφεία του Ομίλου μας
Βασ. Γεωργίου 2-4, Μαρούσι, Πλατεία Ηλεκτρικού
Σταθμού, 1ος όροφος.
Ο εθελοντισμός αποτελεί μια εκδήλωση κοινωνικής συμπεριφοράς, όπου το άτομο χωρίς το κίνητρο της
υλικής ανταμοιβής προσφέρει τον ελεύθερό του χρόνο για ένα κοινωφελή σκοπό, είτε με δική του
πρωτοβουλία είτε στο πλαίσιο μιας ομάδας ή φορέα. Ο σύγχρονος εθελοντισμός προχωρά πέρα από τις
παραδοσιακές του μορφές και περικλείει μια δυναμική ενεργή συμμετοχή των εθελοντών, που
εμπλέκονται σε φορείς ή οργανώσεις.
Ο εθελοντισμός τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας έχει πάρει μια πιο οργανωμένη μορφή.
Χαρακτηριστικά δείγματα αυτής της παρουσίας είναι η αύξηση του αριθμού οργανώσεων, η υποστήριξη
οργανώσεων καθώς και η αφύπνιση του επιστημονικού ενδιαφέροντος για το θέμα. Είναι σημαντικό να
τονίσουμε ότι η κουλτούρα της προσφοράς, του εθελοντισμού και η κοινωνική διάσταση του
αλτρουισμού και της αλληλεγγύης επανέρχονται - παρά τις πολλαπλές δυσκολίες - και οι πολίτες
μπορούν εν δυνάμει να βρουν τρόπους δημιουργικής και ουσιαστικής κοινωνικής εθελοντικής
προσφοράς.
Η αξία του εθελοντισμού και της προσφοράς βοηθά στη διάδοση παγκόσμιων αξιών και κανόνων, που
προάγουν την αλληλεγγύη στις κοινωνίες. Δημιουργεί ένα δίκτυ προστασίας για τις ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες. Συμβάλλει στη διάχυση πληροφοριών, παροχή πληροφόρησης & γνώσης,
δημοσιοποίηση προβλημάτων και κινητοποίηση της κοινής γνώμης προωθώντας αλλαγές.
Στο Σεμινάριο αυτό θα συζητηθούν τα εξής θέματα: α) Ποιο είναι το προφίλ του εθελοντή;,
β) Υποχρεώσεις και δικαιώματα εθελοντή, γ) Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση μιας
κουλτούρας προσφοράς, δ) Τι δεν είναι εθελοντισμός και ε) Τα οφέλη του εθελοντισμού για
την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου και για την κοινωνία.
Ομιλήτρια:
Ιφιγένεια Σωτηροπούλου
Συμβουλευτική Ψυχολόγος (BA, MSc)
Το σεμινάριο δεν έχει οικονομική επιβάρυνση.
Λόγω περιορισμένων θέσεων επιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας μέχρι τη Δευτέρα 05/12/2016,
είτε στο e-mail: info@unesco.gr είτε στα τηλέφωνα: 210-6147002 & 212-1000-250.
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