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Προσδιορισμός των Δεξιοτήτων των 
Εθελοντών και Τρόποι Προσέλκυσης 

Εθελοντών



Θεματική Ενότητα 1

Ενότητα 1.2 Τρόποι Προσέλκυσης Εθελοντών

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.



Στόχος αυτής της ενότητας

Ο κύριος στόχος αυτής της ενότητας είναι να

αναλύσει τους διάφορους τρόπους προσέλκυσης

εθελοντών



Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος της παρούσας ενότητας θα είστε σε θέση

να προγραμματίσετε και να διαχειριστείτε τον

οργανισμό σας για να μάθετε πώς να προσελκύσετε

νέους εθελοντές.



Τι είναι η Προσέλκυση Εθελοντών;

Οι εθελοντές είναι η ραχοκοκαλιά ενός μη

κερδοσκοπικού οργανισμού. Η προσέλκυση

εθελοντών είναι η διαδικασία πρόσληψης των

καλύτερων υποψηφίων για αυτόν τον κερδοσκοπικό

οργανισμό.



Κυρίως Περιεχόμενο 

➢ Διαχειριστείτε αποτελεσματικά τον μη κερδοσκοπικό σας οργανισμό 

➢ Καθορίστε τις ανάγκες σας 

➢ Χρησιμοποιήστε το κοινωνικό σας δίκτυο & άλλους τρόπους 

προσέλκυσης 

➢ Κάντε το διασκεδαστικό



Διαχειριστείτε αποτελεσματικά τον μη κερδοσκοπικό 

σας οργανισμό

Οι αποτελεσματικά διαχειριζόμενες ομάδες διευκολύνουν

την προσέλκυση επειδή έχουν ως αποτέλεσμα

μεγαλύτερη ικανοποίηση των εθελοντών και αυξημένη

προώθηση από στόμα σε στόμα.



Καθορίστε τις ανάγκες σας

Προσδιορίστε τις δεξιότητες που χρειάζονται στον οργανισμό
σας για ένα συγκεκριμένο έργο και στρατολογήστε εθελοντές
για αυτούς τους συγκεκριμένους ρόλους.
Πριν ξεκινήσετε την προσέλκυση σκεφτείτε τις απαραίτητες
γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές που πρέπει να
αποκτήσουν οι νέοι εθελοντές για να λειτουργήσουν
αποτελεσματικά.
Προετοιμάστε τη διαδικασία ενσωμάτωσης των νέων
εθελοντών.



Χρησιμοποιήστε το Κοινωνικό σας Δίκτυο 

Οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να εμπιστεύονται
ανθρώπους που γνωρίζουν παρά οργανισμούς.
Ξεκινήστε ρωτώντας τους φίλους και την οικογένειά
σας, τους γείτονες και τα άτομα που έχουν
επηρεαστεί από το πρόβλημα που προσπαθείτε να
λύσετε. Τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με τον
οργανισμό σας ή το πρόβλημα είναι πιο πιθανό να
εμπλακούν στο έργο σας.



Εκτός από τη χρήση του κοινωνικού σας δικτύου,

υπάρχουν περισσότεροι τρόποι για να

προσελκύσετε υποστηρικτικούς εθελοντές.

Για παράδειγμα, μπορείτε να απευθυνθείτε σε

σχολεία και πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, ομάδες

κοινότητας και μέσα ενημέρωσης.

Άλλοι τρόποι προσέλκυσης



Δραστηριότητα 1

Δίνοντας στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό σας
πρόσωπο, φωνή και προσωπικότητα θα διευκολύνετε τις
προσλήψεις. Ένας πολύ καλός τρόπος για να το κάνετε
αυτό είναι να μοιραστείτε ιστορίες των ενεργών
εθελοντών σας. Η εμφάνιση της ανθρώπινης πλευράς
του μη κερδοσκοπικού οργανισμού σας μπορεί να
βοηθήσει τους ανθρώπους να συνδεθούν με τους
σκοπούς σας και να συμμετάσχουν σε αυτούς.
Σκεφτείτε περισσότερους τρόπους για να το κάνετε αυτό.



Κάντε το διασκεδαστικό

Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο οι
εθελοντές μπορούν να διασκεδάζουν και να
απολαμβάνουν τη δουλειά τους είναι εξίσου
σημαντική με την ανάλυση των αναγκών σας και την
κατάλληλη εκπαίδευση. Για να το πετύχετε αυτό
πρέπει να προσφέρετε ευκαιρίες για την ανάπτυξη
προσωπικών, συναισθηματικών και επαγγελματικών
συνδέσεων.



Οι δραστηριότητες που θα καλλιεργήσουν τέτοιες συνδέσεις
μπορεί να περιλαμβάνουν το σχεδιασμό δραστηριοτήτων
γνωριμίας, την οργάνωση κοινωνικών συγκεντρώσεων ή τον
σχεδιασμό ενός προγράμματος παρακολούθησης όπου νέοι
εθελοντές θα παρακολουθούν έμπειρους εθελοντές για μια
χρονική περίοδο.
Η δημιουργία της αίσθησης του ανήκειν και της κοινότητας,
όχι μόνο θα διευκολύνει την προσέλκυση εθελοντών, αλλά θα
βοηθήσει και τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς να τους
διατηρήσουν.



Μια καλή πρακτική - Δραστηριότητα 2

Ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ διοργάνωσε μια

συγκέντρωση στις 24 Ιουνίου 2021 τη

νύχτα της πανσέληνου, προκειμένου να

προσελκύσει άτομα που ενδια-

φέρονται για την εθελοντική κατα-

πολέμηση των δασικών πυρκαγιών.

Σκεφτείτε περισσότερους τρόπους για

να προσελκύσετε εθελοντές με

ευχάριστο τρόπο.



Επιπλέον Εκπαιδευτικό Υλικό

Εδώ μπορείτε να βρείτε επιπλέον πηγές και αναφορές για τα παραπάνω 
θέματα:

https://www.volunteerhub.com/blog/

https://tobijohnson.com/attract-volunteers/

https://donorbox.org/nonprofit-blog/how-to-attract-the-best-volunteers-
and-keep-them/

https://www.volunteerhub.com/blog/
https://tobijohnson.com/attract-volunteers/
https://donorbox.org/nonprofit-blog/how-to-attract-the-best-volunteers-and-keep-them/


ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Σε αυτήν την ενότητα μάθατε πώς να σχεδιάζετε και

να διαχειρίζεστε τον οργανισμό σας για να

προσελκύετε νέους εθελοντές.



Ιστοσελίδα του προγράμματος:  https://volinact.com/en/

Το παρόν έργο διατίθεται με όρους άδειας χρήσης: 

https://volinact.com/en/

