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Περισσότερα από 60 χρόνια έχουν περάσει από την υπογραφή των πρώτων 
Ευρωπαϊκών Συνθηκών, η ιδιότητα του Ευρωπαίου Πολίτη  παραμένει όμως 
ακόμη ένα όνειρο, μία όμορφη και ρομαντική ιδέα που φαίνεται να ξεθωριάζει 
όλο και περισσότερο. Είναι ένα όνειρο που στοχεύει να πραγματοποιηθεί 
κάποια στιγμή στο αβέβαιο μέλλον, όπως η παγκόσμια ειρήνη και η εξάλειψη 
της φτώχειας. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η κατάκτηση της ιδιότητας του 
Ευρωπαίου Πολίτη έχει αποδειχθεί να είναι ένας από τους πιο προσιτούς 
τρόπους να προωθηθεί η διαδικασία της προώθησης της Ευρωπαϊκής 
αλληλεγγύης. Οι Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και οι Ευρωπαίοι πολιτικοί αρχηγοί δεν 
θα αναγκαστούν να δράσουν αποτελεσματικά ώστε να κάνουν της αλλαγή αν 
δεν υπάρξει ένας σημαντικός μαζικός αριθμός ανθρώπων που να νιώθουν ότι 
ανήκουν την ίδια πολιτική κοινότητα με ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. 

Ο φόβος της αλλαγής, των αμέτρητων Ευρωπαϊκών κρίσεων, της 
μετανάστευσης και της απώλειας της παγκόσμιας πολιτικής δύναμης και 
κύρους, θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην κινητοποίηση για την αλλαγή όμως 
σπάνια αποτελεί την κινητήριο δύναμη για τη δημιουργία ενός κοινού πολιτικού 
έργου με στόχο ένα κοινό μέλλον.

Το πρόγραμμα Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας είναι 
ακόμη μια περιορισμένη πρωτοβουλία υπό το διακριτικό πρίσμα της ιδιότητας 
του Ευρωπαίου Πολίτη. Παρόλα αυτά, με γνώμονα τις υπάρχουσες συνθήκες, 
το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί σαν μία από τις βάσεις για να θεμελιωθεί 
μία σοβαρή πολιτική κοινότητα που θα ενσωματωθεί στον κόσμο διεθνώς, 
υπονομεύοντας την άθλια οχυρωμένη Ευρώπη που φαίνεται να αναδύεται.

Μέσα από τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας μάθαμε και βελτιώσαμε τις μεθόδους μας στη 
διαχείριση εθελοντών, ποιες αρχές και διαδικασίες λειτουργούν με τον 
βέλτιστο τρόπο σε διαφορετικά πεδία καθώς και ποιες προδιαγραφές και 
πως οι προϋπολογισμοί είναι απαραίτητα στοιχεία. Το πιο σημαντικό γεγονός 
βέβαια εξακολουθεί να εντοπίζεται στο ότι όσοι από εμάς έχουμε συμμετάσχει 
στο πρόγραμμα- άνθρωποι και οργανώσεις- νιώθουμε πραγματικά Ευρωπαίοι 
Πολίτες και θέλουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα για την πραγματοποίηση αυτού 
του ονείρου.

AnA AlCAldE
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ, AliAnzA por lA SolidAridAd
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ;
Η Πρωτοβουλία Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ αποτελεί ευκαιρία για την προώθηση της 
συνεργασίας μεταξύ ενεργών Ευρωπαίων πολιτών, που συνεργάζονται με τις κοινότητες σε χώρες που 
αντιμετωπίζουν ανθρωπιστικές κρίσεις. Ταυτόχρονα, η σχέση μεταξύ της ανθρωπιστικής δράσης και της 
ενεργού ιδιότητας του πολίτη οδηγεί σε συμμαχίες μεταξύ τοπικών, εθνικών και παγκόσμιων οργανώσεων.

Η θέσπιση της πρωτοβουλίας «Εθελοντές Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ» προβλέπεται στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, με στόχο «τη δημιουργία πλαισίου για την από κοινού συμμετοχή των νέων Ευρωπαίων στις 
επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας της Ένωσης» (άρθρο 214.5 ΣΕΕ).

Για να θεσπιστεί αυτή η πρωτοβουλία, η Επιτροπή ξεκίνησε μια περίοδο διαβουλεύσεων το 2010 προκειμένου 
να αποκτήσει μια επισκόπηση της κατάστασης του εθελοντισμού στην ανθρωπιστική βοήθεια και να μάθει για 
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της δημιουργίας μιας εθελοντικής πρωτοβουλίας ανθρωπιστικής 
βοήθειας. Πραγματοποιήθηκε διαβούλευση όλων των σχετικών φορέων μέσω μιας σειράς διμερών 
συναντήσεων, ερευνών, διασκέψεων και δημόσιων διαβουλεύσεων στο διαδίκτυο. Επιπλέον, μεταξύ 2011 
και 2013 πραγματοποιήθηκαν 12 πιλοτικά σχέδια για να δοκιμαστούν διαφορετικοί μηχανισμοί ανάπτυξης 
των εθελοντών σε τρίτες χώρες. Τέλος, το 2013 πραγματοποιήθηκαν τρεις προπαρασκευαστικές ενέργειες 
(διαγωνισμοί) για την εμπεριστατωμένη ανάλυση του εταιρικού εθελοντισμού, των προτύπων και της 
πιστοποίησης των οργανώσεων, καθώς και της κατάρτισης και της δημιουργίας ικανοτήτων.

Το 2014 εγκρίθηκε ο κανονισμός για τη σύσταση του ευρωπαϊκού σώματος εθελοντικής ανθρωπιστικής 
βοήθειας (Πρωτοβουλία Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ):  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 375/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014. 

Η νομική βάση της Πρωτοβουλίας βρίσκεται στη διεύθυνση:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ. 375/20141

Ιδρύει το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντικής Ανθρωπιστικής Βοήθειας («Πρωτοβουλία Εθελοντών της ΕΕ»).

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ 1244/20142

Καθιερώνει διαδικασίες διαχείρισης εθελοντισμού, πρόγραμμα κατάρτισης, μηχανισμό πιστοποίησης.

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ ΑΡΙΘ. 1398/20143

Καθιερώνει πρότυπα σχετικά με την αναγνώριση, τις ίσες ευκαιρίες, τις εταιρικές σχέσεις και το πλαίσιο 
δεξιοτήτων.

Το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού αριθ. 375/2014 καθορίζει τον στόχο της πρωτοβουλίας, τονίζοντας 
τρεις πτυχές:

Συμβολή στην ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια βασισμένη 
στις ανάγκες με στόχο τη διατήρηση της ζωής, την πρόληψη και την ελάφρυνση του ανθρώπινου 
πόνου, και τη διατήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Ενίσχυση της ικανότητας και της ανθεκτικότητας των ευάλωτων πληθυσμών ή των κοινοτήτων 
που πλήττονται από καταστροφές σε τρίτες χώρες, ιδίως μέσω της ετοιμότητας για καταστροφές, 
της μείωσης του κινδύνου καταστροφών και της ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ αρωγής, 
αποκατάστασης και ανάπτυξης.

Προώθηση της προστιθέμενης αξίας των κοινών συνεισφορών των Εθελοντών Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας της ΕΕ, εκφράζοντας τις αξίες και την αλληλεγγύη της Ένωσης με τα άτομα που έχουν 
ανάγκη και προωθώντας προφανώς την αίσθηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας.

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ Αριθ. 375/2014 της 3ης Απριλίου 2014, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0375
&from=EN 

2 Εκτελεστικός Κανονισμός αριθ. 244/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ης Νοεμβρίου 2014, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1244&from=EN

3 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της ΕΕ αριθ. 1398/2014 της 24ης Οκτωβρίου 2014, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PD
F/?uri=CELEX:32014R1398&from=EN
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Από το 2015, η πρωτοβουλία Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ υλοποιήθηκε μέσω κλήσεων έργων 
για την υποστήριξη συμμετεχουσών οργανώσεων και την αποστολή εθελοντών.

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ;
Η πρωτοβουλία είναι ανοιχτή στη συμμετοχή πολιτών και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και δημόσιων 
ιδρυμάτων που εδρεύουν στην Ευρώπη ή σε τρίτες χώρες4 . Οι συμμετέχοντες οργανώνονται σύμφωνα με το 
ρόλο τους στην πρωτοβουλία σε τρεις ομάδες:  Οργανώσεις αποστολής, Οργανώσεις υποδοχείς και Εθελοντές.

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Οργανώσεις με έδρα την ΕΕ που 
είναι υπεύθυνες για όλες τις 
πτυχές του προσδιορισμού, της 
επιλογής, της προετοιμασίας, 
της ανάπτυξης και της 
διαχείρισης των Εθελοντών 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας της 
ΕΕ.

Οι οργανώσεις υποδοχής είναι 
εγκατεστημένες σε χώρες 
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ) και είναι υπεύθυνες για 
τη φάση της ένταξης, τον 
καθορισμό των καθοδηγητών 
και τη διασφάλιση της παροχή 
κατάλληλων συνθηκών 
στέγασης και εργασίας.

Ευρωπαίοι πολίτες 
που ενδιαφέρονται να 
συμμετάσχουν ως εθελοντές 
σε επιχειρήσεις ανθρωπιστικής 
βοήθειας σε τρίτες χώρες.

Οι οργανώσεις αποστολής 
(με έδρα την ΕΕ) πρέπει να 
ανήκουν σε οποιαδήποτε από 
τις παρακάτω κατηγορίες:

•  Μη κυβερνητικές μη 
κερδοσκοπικές οργανώσεις 
εγκατεστημένες σε κράτος 
μέλος της ΕΕ

•  Μη στρατιωτικοί οργανισμοί 
δημοσίου δικαίου κράτους 
μέλους

•  Η Διεθνής Ομοσπονδία Εθνικών 
Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και 
Ερυθράς Ημισελήνου.

Οι υποψήφιες χώρες και 
οι χώρες εταίροι της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής 
Γειτονίας και οι χώρες που 
είναι μέλη του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 
μπορούν να συμμετάσχουν 
αφού υπογράψουν συμφωνίες 
με την ΕΕ που καλύπτουν το 
πρόγραμμα.

Οι οργανώσεις αποστολής 
πρέπει να δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της ανθρωπιστικής 
βοήθειας.

Οι οργανώσεις υποδοχής (με 
έδρα τρίτες χώρες) πρέπει να 
ανήκουν σε οποιαδήποτε από 
τις παρακάτω κατηγορίες:

•  Μη κυβερνητικές μη 
κερδοσκοπικές οργανώσεις που 
δρουν ή είναι εγκατεστημένες 
σε τρίτη χώρα σύμφωνα με το 
δίκαιο που ισχύει στη χώρα 
αυτή,

•  Οργανισμοί δημοσίου δικαίου 
μη στρατιωτικού χαρακτήρα 
που διέπονται από το δίκαιο 
ενός κράτους μέλους,

•  Διεθνείς οργανισμοί και 
οργανώσεις.

Οι οργανώσεις υποδοχής 
πρέπει να δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της ανθρωπιστικής 
βοήθειας.

Για να γίνετε Εθελοντής 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ 
πρέπει:

•  Να είστε τουλάχιστον 18 ετών.
•  Να είστε πολίτης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κάτοικος 
μακράς διάρκειας σε κράτος 
μέλος της ΕΕ.

•  Να έχετε διαθεσιμότητα 
πλήρους απασχόλησης για 
ολόκληρο το χρονικό διάστημα 
που ορίζεται στην προκήρυξη 
κενής θέσης, το οποίο μπορεί να 
είναι από 1 μήνα έως 18 μήνες.

•  Να είστε διατεθειμένοι να 
συμμετάσχετε σε πρόγραμμα 
κατάρτισης διάρκειας δύο 
εβδομάδων στο πλαίσιο της 
διαδικασίας επιλογής.

•  Για να υποβάλετε αίτηση 
Εθελοντή Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας της ΕΕ, δεν.

4  Όπως ορίζονται στον κανονισμό αριθ. 375/2014: Ως «τρίτη χώρα» νοείται μια χώρα εκτός της Ένωσης όπου διεξάγονται οι δραστηρι-
ότητες και οι επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.
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ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ;

Οι Εθελοντές μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις ευκαιρίες που δημοσιεύονται στην 
Πλατφόρμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ 5. Εάν υπάρχει κενή θέση που τους 
ενδιαφέρει και διαθέτουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται, μπορούν να 
στείλουν τη φόρμα αίτησης μαζί με το ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης, το βιογραφικό 
σημείωμα EuroPass και μια συνοδευτική επιστολή προς την οργάνωση αποστολής.

Οι οργανώσεις αποστολής και υποδοχής πρέπει να πιστοποιούν ότι συμμορφώνονται 
με τα πρότυπα ποιότητας που απαιτούνται για την ορθή διαχείριση των εθελοντών. Η 
διαδικασία πιστοποίησης πραγματοποιείται μέσω μιας φόρμας αυτοαξιολόγησης που 
πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και 
την εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών που ορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμό ΕΕ αριθ. 1398/2014 και τις διαδικασίες που ορίζονται στον εκτελεστικό 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1244 / 2014.

ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Η πιστοποίηση αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία για όλες τις οργανώσεις που ενδιαφέρονται να 
συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ. Η διαδικασία πιστοποίησης 
βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις για τις 
οποίες οι οργανώσεις αποστολής πρέπει να έχουν θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες για τις οποίες πρέπει 
να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία ώστε να πιστοποιούνται ως οργανώσεις αποστολής. Με τον τρόπο 
αυτό εξασφαλίζεται ότι τα πρότυπα διαχείρισης εθελοντών που καθορίζει η Επιτροπή πληρούνται από όλες 
τις συμμετέχουσες οργανώσεις.

Στην αυτοαξιολόγηση που βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία, η οργάνωση αποστολής γνωστοποιεί τυχόν 
κενά και τομείς που χρήζουν βελτίωσης, οι οποίοι ενδέχεται να απαιτούν τεχνική βοήθεια για την επίτευξη 
του πλήρους επιπέδου συμμόρφωσης. 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του Εκτελεστικού 
Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA): https://eacea.ec.europa.eu/
eu-aid-volunteers/actions/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en 

Οι πιστοποιημένες οργανώσεις αποστολής και υποδοχής υποβάλλονται σε επαναπιστοποίηση μετά από 
τρία έτη μετά την απόφαση της Επιτροπής που χορηγεί την πιστοποίηση ή οποτεδήποτε σε περίπτωση 
ουσιαστικών τροποποιήσεων των προτύπων ή των διαδικασιών που εφαρμόζονται για την πρωτοβουλία 
Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να αποφασίσει να αναστείλει ή να 
τερματίσει την πιστοποίηση σύμφωνα με τους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο. 37 του Κανονισμού 
1244/2014.

Μόνο οι πιστοποιημένες οργανώσεις μπορούν να δημιουργήσουν κοινοπραξίες με άλλες οργανώσεις 
αποστολής και υποδοχής για την υποβολή σχεδίων για την αποστολή Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας 
της ΕΕ.

5  Πλατφόρμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ: https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/
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ΤΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ;

Παρουσιάζονται ευκαιρίες για εθελοντές με διάφορα προφίλ και επίπεδα εμπειρίας 
(νεότεροι ή μεγαλύτερης ηλικίας) που συμβάλλουν με την εμπειρία και την κινητοποίησή 
τους σε ανθρωπιστικά πλαίσια.

Ευκαιρία για εθελοντές που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο να εφαρμόσουν και να 
αποκτήσουν εμπειρία σε διεθνές ανθρωπιστικό πλαίσιο.

Ηλεκτρονικές δραστηριότητες εθελοντισμού για όσους θέλουν να συμβάλουν σε παγκόσμιους 
σκοπούς χωρίς να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Δημιουργία νέων και ενίσχυση υφιστάμενων εταιρικών σχέσεων με οργανώσεις αποστολής 
και υποδοχής.

Να γίνουν οργανώσεις που οικοδομούν συμμαχίες και συνδέουν τους λαούς, ανταποκρίνονται 
και ευαισθητοποιούν σε παγκόσμιες προκλήσεις. 

Οι οργανώσεις θα διαθέτουν επιπλέον πόρους και κεφάλαια για την ενίσχυση των ικανοτήτων 
τους. 

Ευκαιρίες και κεφάλαια για δραστηριότητες επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης που θα 
ενισχύσουν το ρόλο της ενεργού συμμετοχής του πολίτη στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων 
προκλήσεων. 

Επαγγελματική υποστήριξη από εκπαιδευμένους και καλά προετοιμασμένους εθελοντές σε 
κοινότητες που έχουν πληγεί από καταστροφές.

Η συμμόρφωση με τα απαιτούμενα πρότυπα και την πιστοποίηση Εθελοντή Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας της ΕΕ (ΕΑΒΕΕ) μπορεί να δώσει πρόσβαση σε άλλα προγράμματα εθελοντισμού, 
όπως το Σώμα Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης, χωρίς την ανάγκη μετάβασης από έναν ξεχωριστό 
μηχανισμό διαπίστευσης.
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ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ2
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ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΙ ΟΔΗΓΟΙ; 
Η Alianza por la Solidaridad συνεργάστηκε με τη Volonteurope, τη GVC και την ουγγρική HBAid για να υποστηρίξει 
την υλοποίηση της πρωτοβουλίας, προσφέροντας τεχνική υποστήριξη6 σε οργανώσεις που ενδιαφέρονται για 
την αποστολή Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ. 

Στο πλαίσιο της υποστήριξης που προσφέρεται, αυτοί οι οδηγοί έχουν αναπτυχθεί με βάση τα πρότυπα 
που απαιτούνται στη διαδικασία πιστοποίησης, έτσι ώστε όλες οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις να μπορούν 
να αποκτήσουν μια βαθιά γνώση των απαιτήσεων της πρωτοβουλίας ΕΑΒΕΕ και πώς να εφαρμόσουν τις 
διαδικασίες προσαρμογής των διαδικασιών τους, και με αυτόν τον τρόπο, να συμμορφωθούν με τα πρότυπα 
Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ; 
Οι οδηγοί αυτοί αναμένεται να είναι πολύ πρακτικοί, απλοί και εύχρηστοι, ενώ θα περιλαμβάνουν όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες και αναφορές για τις οργανώσεις ώστε να κατανοήσουν τι σημαίνει κάθε πρότυπο 
και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάθε οργάνωση για να συμμορφωθεί με τα πρότυπα σύμφωνα με το 
απαιτούμενο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Για κάθε πρότυπο που απαιτείται στη διαδικασία πιστοποίησης των οργανώσεων αποστολής, αναπτύχθηκε 
ένας συγκεκριμένος οδηγός που υποδεικνύει το νομικό πρότυπο αναφοράς και εξετάζει τέσσερα βασικά 
ερωτήματα:

ΠΟΙΕΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΈΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΉΣΕΙ ΚΑΝΕΊΣ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΑ ΠΡΌΤΥΠΑ;
Παρέχονται βασικοί ορισμοί ή/και έννοιες που ελήφθησαν υπόψη σε τεχνικές αναφορές, στην 
ευρωπαϊκή νομοθεσία και ιδίως στο νομικό πλαίσιο της πρωτοβουλίας.

ΓΙΑΤΊ ΕΊΝΑΙ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΌΤΥΠΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΎ ΣΕ 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΈΣ ΑΠΟΣΤΟΛΈΣ;
Υπάρχει μια σύντομη αιτιολόγηση για τη σημασία του προτύπου για τη διαχείριση του ανθρωπιστικού 
εθελοντισμού στις οργανώσεις και για τη διασφάλιση της εφαρμογής της πρωτοβουλίας Εθελοντών 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ.

ΤΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΚΆΝΟΥΝ ΟΙ ΟΡΓΑΝΏΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΌΣΟΥΝ ΑΥΤΆ ΤΑ ΠΡΌΤΥΠΑ;
Παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ενσωμάτωση 
κάθε προτύπου στις οργανωτικές διεργασίες και παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο 
εφαρμογής τους.

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΕΛΈΓΧΟΥ
Συμπεριλαμβάνεται ένας κατάλογος ελέγχου για να βοηθήσει τον οργανισμό να απεικονίσει το επίπεδό 
συμμόρφωσής του. 

ΠΟΎ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΒΡΕΊΤΕ ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΈΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥ 
ΠΡΟΤΎΠΟΥ;

 Παρέχονται αναφορές, παραδείγματα ή ορθές πρακτικές έτσι ώστε οι οργανώσεις που το επιθυμούν 
να μπορούν να συμβουλεύονται τα έγγραφα προκειμένου να επεκτείνουν τις πληροφορίες τους για 
το σχετικό πρότυπο και άλλες που σχετίζονται με τις κατευθυντήριες γραμμές. 

6   Δείτε τον ιστότοπο που είναι αφιερωμένος στο έργο τεχνικής βοήθειας: https://volonteurope.eu/project/eu-aid-volunteers-technical-
assistance/
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ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ
Οι ευρωπαϊκές οργανώσεις που ενδιαφέρονται να διεξάγουν διαδικασία πιστοποίησης για να καταστούν 
οργανώσεις αποστολής της πρωτοβουλίας Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τους οδηγούς για να βρουν τις βασικές πληροφορίες που απαιτούνται για την εφαρμογή 
καθενός από τα πρότυπα ποιότητας. Οι οδηγοί μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την εύρεση 
παραδειγμάτων ορθής πρακτικής και αναφορών σε άλλες πηγές πληροφοριών.

Για να διευκολυνθεί η κατανόηση των 18 προτύπων ποιότητας που απαιτούνται από τις οργανώσεις 
αποστολής, τα έχουμε ομαδοποιήσει σε τρεις κατηγορίες:

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Αυτό καθορίζει τα πρότυπα 
που σχετίζονται με κανόνες ή 
κανονισμούς που επηρεάζουν 
μέρος ή ολόκληρο τον κύκλο 
διαχείρισης εθελοντών και 
εκείνους στους οποίους πρέπει 
να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή 
προκειμένου να αναπτυχθεί 
η πρωτοβουλία Εθελοντών 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ.

ΠΡΟΤΥΠΑ:

1 · Καθήκον επιμέλειας, και μέτρα προστασίας και ασφάλειας
2 · Ίσες ευκαιρίες και μη διακριτική μεταχείριση
3 · Προστασία παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων
4 · Υγεία και ασφάλεια
5 · Προστασία δεδομένων

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣΗ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Αυτό καθορίζει το πλαίσιο των 
οργανώσεων αποστολής και 
υποδοχής και ορίζει τις αρχές 
που πρέπει να ακολουθηθούν για 
να διασφαλιστεί η κατάλληλη 
διαχείριση του εθελοντισμού σε 
ανθρωπιστικές αποστολές.

ΠΡΟΤΥΠΟ: 

6 · Εταιρική σχέση

ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Αναφέρεται στις διάφορες φάσεις 
που διεξάγουν οι οργανώσεις για 
να εξασφαλίσουν επαρκή σχέση 
και φροντίδα του εθελοντή. 
Αναγνωρίζουμε ως κύριες 
φάσεις του κύκλου Εθελοντών 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας της 
ΕΕ, οι οποίες ενσωματώνουν τα 
διάφορα πρότυπα:

• Προσδιορισμός εργασιών

• Εντοπισμός και επιλογή 
εθελοντών

• Προετοιμασία

• Λογιστικές πτυχές

• Αποστολή 

• Παρακολούθηση και αξιολόγηση 

• Αναγνώριση και σύνδεσμος μετά 
την αποστολή

ΠΡΟΤΥΠΑ:

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ 
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

7 · Ανάθεση εργασιών και επιλογή εθελοντή
8 · Σχέδιο εκμάθησης και ανάπτυξης

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
9 · Διαδικασίες για την προετοιμασία των εθελοντών 

ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ προ της αποστολής
10 · Θέσεις μαθητείας

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ 
13 · Συνθήκες διαβίωσης
14 · Συνθήκες εργασίας

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
15 · Σύμβαση με τον Εθελοντή Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ
16 · Ακεραιότητα και Κώδικας Δεοντολογίας

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
11 · Διαχείριση απόδοσης
17 · Ενημέρωση

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
12 · Επαγγελματική και κοινωνική αναγνώριση

1

2

3
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ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
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ΝΟΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣΗ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΥΚΛΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

1

2

3
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Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής



ΚΑΘΗΚΟΝ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ, 

ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ1ο
 Π

ρό
τυ

πο
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ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ

άρθρο 28 του εκτελεστικού κανονισμού 
1244/2014 της ΕΕ και σημεία 5 και 6 του 
παραρτήματος 1

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ;
Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές αφορούν το νομικό πλαίσιο, τις διαδικασίες και τις δραστηριότητες που 
πρέπει να εφαρμόζει μια οργάνωση για να εγγυάται την προστασία και την ασφάλεια των ανθρώπων που 
συμμετέχουν σε αυτήν (προσωπικό, εθελοντές κ.λπ.). 

ΒΑΣΙΚΟΊ ΟΡΙΣΜΟΊ:

ΑΣΦΆΛΕΙΑ: Προστασία του προσωπικού μας, των εθελοντών ή των πόρων της οργάνωσης από βία, 
κλοπή ή ζημία. Αντίδραση σε σκόπιμες ενέργειες.

ΑΣΦΆΛΕΙΑ: Προστασία από τις επιπτώσεις εξωτερικών συμβάντων. Αντίδραση σε τυχαίες 
ενέργειες.

ΑΠΕΙΛΉ: Κίνδυνος στο προσωπικό, την οργάνωση ή την ιδιοκτησία της. (Γενικά, αυτό επηρεάζει 
κάθε μέλος/οργάνωση της ομάδας που μοιράζεται το ίδιο πλαίσιο και τα ίδια χαρακτηριστικά με 
παρόμοιο τρόπο).

ΕΥΠΆΘΕΙΑ: Επίπεδο έκθεσης σε συγκεκριμένη απειλή. (Αλλάζει από μία οργάνωση σε άλλη - 
εσωτερικοί παράγοντες).

ΚΊΝΔΥΝΟΣ: Η πιθανότητα και ο αντίκτυπος της αντιμετώπισης μιας απειλής. (Η πιθανότητα 
αντίκτυπου αλλάζει από μία οργάνωση σε άλλη). 

ΑΝΤΊΚΤΥΠΟΣ (ΣΟΒΑΡΌΤΗΤΑ): Συνέπειες ενός περιστατικού ασφαλείας για την οργάνωση, τα μέλη 
του, το πρόγραμμα ή τους δικαιούχους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ: Πρόκειται για τα μέτρα, τις ενέργειες και τις διαδικασίες 
που εφαρμόζονται για την αποφυγή ή/και την ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου των εντοπισμένων 
κινδύνων.
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ΒΑΣΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ:

  Η ΖΩΉ ΩΣ ΚΎΡΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΕΝΌΣ ΑΤΌΜΟΥ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΉΣΕΙ ΑΠΌ ΤΟ 
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ. Για την οργάνωση, οι ανθρώπινες ζωές είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας. Ούτε οι 
υπάλληλοι ούτε οι εθελοντές πρέπει να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους ή τη ζωή άλλων ανθρώπων, 
ενώ προσπαθούν να προστατεύσουν τον εξοπλισμό, τους οικονομικούς πόρους, τα έγγραφα ή τις 
υποδομές της οργάνωσης. Όταν εμφανίζονται νέοι κίνδυνοι ή υπάρχει κάποια αλλαγή στο πλαίσιο 
ή τις περιστάσεις, το προσωπικό θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αναστολή οποιασδήποτε 
δραστηριότητας ή εκτοπισμού. (Εξαρτάται από την πολιτική των οργανώσεων, δεν καλύπτεται 
αυτόματα από την Επιτροπή).

  Η ΑΡΧΉ ΤΗΣ ΠΡΟΦΎΛΑΞΗΣ. Η αρχή της προφύλαξης μας επιτρέπει να αντιδρούμε γρήγορα όταν 
αντιμετωπίζουμε έναν πιθανό κίνδυνο για την υγεία μας ή για την προστασία του περιβάλλοντος.

  ΑΠΟΔΟΧΉ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ. Η διαχείριση της ασφάλειας βασίζεται στην αποδοχή των κοινωνικών 
ομάδων ή των τοπικών κοινοτήτων με τις οποίες συνεργάζεστε. Μία από τις βασικές προϋποθέσεις 
για να λειτουργήσουμε σε οποιοδήποτε μέρος είναι να ενθαρρύνουμε τις τοπικές κοινότητες να μας 
δεχτούν, να συνεισφέρουν, να συμμετέχουν και να επικοινωνούν μαζί μας μέσω των έργων μας.

  ΑΠΟΦΥΓΉ ΖΗΜΊΑΣ. Δεν πρέπει ποτέ να πραγματοποιούμε οποιαδήποτε αποστολή ή έργο που θα 
μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των κοινωνικών ομάδων ή των τοπικών κοινοτήτων με 
τις οποίες συνεργάζεστε.

  ΌΡΙΟ ΚΙΝΔΎΝΟΥ. Πρέπει πάντα να αξιολογούμε τους κινδύνους που μπορούν να προκαλέσουν οι 
παρεμβάσεις ή τα έργα. Οι επιχειρήσεις πρέπει να διακόπτονται όταν οι κίνδυνοι ασφαλείας 
ενδέχεται να είναι δυσανάλογοι σε σχέση με τα οφέλη ή τις θετικές επιπτώσεις της παρέμβασης. 
Οι οργανώσεις θα πρέπει να δεσμευτούν για τη συνεχή αναθεώρηση του πλαισίου και των κινδύνων 
που αυτό συνεπάγεται.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΗΣ:

Ανάλυση του πλαισίου 
ασφάλειας και των 

υφιστάμενων κινδύνων.

Μέτρα πρόληψης 
για την αποφυγή ενός 

περιστατικού + ικανότητα 
για τη διαχείριση μιας 
κατάστασης κρίσης + 

διαχείριση των συνεπειών 
ενός κρίσιμου 
περιστατικού

Καθημερινή διαχείριση 
της επιχειρησιακής και 
προληπτικής ασφάλειας

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ;
Η ύπαρξη πολιτικής ασφάλειας και προστασίας και των σχετικών διαδικασιών διασφαλίζει ότι η οργάνωση 
είναι διατεθειμένη να προλαμβάνει και να ανταποκρίνεται σε πιθανά περιστατικά (τροχαία ατυχήματα, 
επιθέσεις, απειλές κλπ.) που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη σωματική ακεραιότητα των μελών της, καθώς 
και τις συνήθεις επιχειρήσεις, εικόνα ή εργασία της οργάνωσης. 

Για την πρωτοβουλία Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ, η ασφάλεια και η προστασία των εθελοντών 
αποτελεί προτεραιότητα και θεωρείται κοινή ευθύνη μεταξύ της οργάνωσης αποστολής, της οργάνωσης 
υποδοχής και των ίδιων των εθελοντών.
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ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Οι οργανώσεις αποστολής έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Εθελοντών 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ:

1 · Να έχουν μια πολιτική ασφάλειας και προστασίας η οποία πρέπει:
• Να είναι σαφής και ακριβής.
• Να είναι ρεαλιστική και εφαρμόσιμη, προσαρμοσμένη στο συγκεκριμένο πλαίσιο.
• Να λαμβάνει υπόψη ολόκληρο το προσωπικό της οργάνωσης, ιδίως του εθελοντές. 
• Να καθορίζει τις ευθύνες κάθε μέλους της ομάδας.
• Να καθιερώνει μηχανισμούς διάδοσης.
• Να ελέγχεται και να ενημερώνεται τακτικά.

2 ·  Να διασφαλίζουν ότι οι οργανώσεις υποδοχής παρέχουν επίσης στους εθελοντές επαρκείς 
όρους υγείας και ασφάλειας. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα περιβάλλοντα όπου αποστέλλονται οι 
εθελοντές μπορούν:

• Να παρουσιάζουν κοινωνική ή πολιτική αστάθεια, ή να είναι περιοχές επιρρεπείς σε συγκρούσεις7. 
• Να είναι άγνωστα περιβάλλοντα για τους εθελοντές (κουλτούρα, γεωγραφία ...).
• Σημερινές καταστάσεις στις οποίες οι εθελοντές δεν είναι εξοικειωμένοι και ως εκ τούτου είναι 

πιο ευάλωτοι στην ανάληψη κινδύνων.

3 ·  Να ενημερώνουν, να παρέχουν κατάρτιση και διαρκή επικοινωνία με τους εθελοντές σχετικά με 
την πολιτική ασφάλειας, ανάλυση των πλαισίων και των κινδύνων, μηχανισμοί επικοινωνίας και 
μέτρα πριν από διάφορες καταστάσεις κινδύνου. Η οργάνωση αποστολής θα πρέπει να ενθαρρύνει 
τους εθελοντές να δεσμευτούν να τηρήσουν τα πρότυπα προστασίας και να τους ενημερώσει για 
τις πιθανές συνέπειες της μη συμμόρφωσής τους.

4. Να αναπτύσσουν με την οργάνωση υποδοχής μια αξιολόγηση των κινδύνων και των μηχανισμών 
προστασίας και υγείας που καλύπτουν την περίοδο των δραστηριοτήτων στη χώρα ανάπτυξης 
και περιλαμβάνουν ταξίδια προς το εξωτερικό και επιστροφής. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να 
ενημερώνεται συνεχώς και, σε περίπτωση σχετικών αλλαγών, πρέπει να εντοπίζονται νέα μέτρα 
προστασίας και να ενημερώνονται οι εθελοντές.

5. Να υποβάλουν έκθεση σχετικά με την αποστολή εθελοντών στις αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών της ΕΕ, στις τοπικές αρχές όπου βρίσκονται οι οργανώσεις υποδοχής, καθώς και στα 
γραφεία ανθρωπιστικής βοήθειας της Επιτροπής. Η οργάνωση αποστολής πρέπει επίσης να 
εξετάσει πώς θα αντιμετωπίσει τους κανονισμούς για την προξενική προστασία των εθελοντών 
που δεν είναι πολίτες της ΕΕ.

6. Σε περίπτωση περιστατικών ή καταστάσεων που αφορούν την έγκαιρη επιστροφή εθελοντών, 
οι οργανώσεις αποστολής θα πρέπει να δεσμευτούν να ακολουθήσουν τους συνιστώμενους 
μηχανισμούς διαχείρισης της ECHO και του EACEA και, ενδεχομένως, να εφαρμόσουν τις 
διαδικασίες εκκένωσης των πρεσβειών και των προξενείων όπου είναι εγγεγραμμένοι οι 
εθελοντές.

Παρόλο που οι Εθελοντές της ΕΕ δεν θα χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης σε περιοχές ένοπλων συγκρούσεων, τα μέτρα ασφαλείας και η κατάλληλη κατάρτιση έχουν 
ύψιστη σημασία.

7  Όπως ορίζεται στον κανονισμό 375/2014, οι Εθελοντές Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ δεν θα χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις 
που διεξάγονται στο θέατρο διεθνών και μη διεθνών ένοπλων συγκρούσεων (άρθρο 14). Κάθε χρόνο, ο EACEA και η ECHO (το τμήμα 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) παρέχουν έναν κατάλογο των επιλέξιμων χωρών 
για ανάπτυξη, βάσει της έκθεσης αξιολόγησης ασφάλειας INFORM http://www.inform-index.org
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ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ;
ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΔΥΟ 
ΕΠΙΠΕΔΑ:

1 · ΘΕΣΜΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ: Αναπτύξτε το πλαίσιο για την ασφάλεια που θα καθοδηγήσει την οργάνωση. 
Πρέπει να περιλαμβάνει τις αρχές, τις δεσμεύσεις και τα όρια εντός των οποίων μπορεί να 
λειτουργήσει. Η πολιτική αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη συγκεκριμένων σχεδίων, διαδικασιών 
και μηχανισμών.

2 · ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΆ ΣΧΈΔΙΑ: Συγκεντρώστε συγκεκριμένες ενέργειες που αναλύουν τους κινδύνους, 
οργανώστε τους πόρους και τις ικανότητες για να φτάσετε σε επίπεδο προετοιμασίας που επιτρέπει 
την κατάλληλη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των απειλών και των περιστατικών.

Η ανάπτυξη ενός σχεδίου ασφάλειας είναι μια δουλειά που πρέπει να γίνει ως ομάδα. Θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μεθοδολογίες για τη συλλογή της συμβολής ατόμων που κατέχουν διαφορετικές θέσεις 
εντός της οργάνωσης.
 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟψΗ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΜΕΤΡΑ:

Βήμα 1ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αυτό συνίσταται στον προσδιορισμό των ρόλων, των ευθυνών και των δεδομένων των προσώπων που πρέπει 
να έρθουν σε επαφή για κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα, ο ρόλος του συντονιστή ασφάλειας πρέπει να οριστεί 
σε κάθε γραφείο ή στην έδρα της οργάνωσης, καθώς και ποιος θα είναι υπεύθυνος για την ενεργοποίηση των 
μηχανισμών απόκρισης, ποιος θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία 
σε περίπτωση περιστατικού, ποιος είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με 
το σχέδιο κ.λπ. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ένα διάγραμμα οργάνωσης ασφάλειας, καθορίζοντας τα επίπεδα 
που καταλαμβάνουν οι άνθρωποι στη διαχείριση της ασφάλειας και τους χώρους που ορίζονται για την 
ομαδική εργασία ή τη λήψη αποφάσεων (επιτροπή ασφάλειας κ.λπ.).

Πρέπει επίσης να θεσπιστούν ευθύνες για κάθε μέλος της οργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των εθελοντών.

Βήμα 2ο
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ  
Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές, γεωγραφικές, περιβαλλοντικές και 
άλλες συναφείς πτυχές των τοποθεσιών στις οποίες η οργάνωση εκτελεί τις εργασίες της. Επιπλέον, είναι 
σημαντικό να συμπεριληφθεί η ιστορική ανάλυση των περιστατικών εγκληματικότητας, των ατυχημάτων, των 
καταχρήσεων, των προβλημάτων υγείας, της προσφοράς βασικών πόρων (νερό, τρόφιμα κ.λπ.), των φυσικών 
εκδηλώσεων (σεισμοί, πλημμύρες κλπ.), καθώς και τα χαρακτηριστικά της περιοχής.

Βήμα 3ο
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Για να πραγματοποιήσετε μια κατάλληλη ανάλυση κινδύνου, απαιτείται:

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΠΕΙΛΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΠΑΘΕΙΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Κίνδυνοι στους 
οποίους εκτίθενται το 
προσωπικό και οι πόροι 
του οργανισμού.

+
Πιθανή έκθεση 
ανθρώπων και πόρων 
σε κάθε απειλή.

=
Ο κίνδυνος συνδέεται 
με την ευπάθεια 
σε συγκεκριμένες 
απειλές.

Π.Χ.
Υψηλό επίπεδο 
ατυχημάτων σε 
συγκεκριμένο δρόμο

+
Καθημερινή αποστολή 
προσωπικού της 
οργάνωσης από αυτόν 
τον δρόμο.

= Τροχαίο ατύχημα
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ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η ανάλυση αυτή πρέπει να συμπληρωθεί με ανάλυση αντικτύπου και ανάλυση της πιθανότητας εμφάνισης του 
κινδύνου:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

Καταμετράται οι επιπτώσεις 
της εμφάνισης του κινδύνου στο 
προσωπικό και στους πόρους της 
οργάνωσης.

Για την αξιολόγησή τους, 
χρησιμοποιείται κλίμακα από το 1 
έως το 5: Αμελητέες (1), Μικρές (2), 
Μέτριες (3), Σοβαρές (4), Κρίσιμες (5)

Μια ανάλυση των πιθανοτήτων βοηθά 
στην ιεράρχηση των πιθανών απειλών 
από το τι είναι δυνατόν σε αυτό που 
είναι πιθανό.

Χρησιμοποιείται κλίμακα από το 1 έως 
το 5: Καμία πιθανότητα (1), χαμηλή 
πιθανότητα (2), μέση πιθανότητα (3), 
υψηλή πιθανότητα (4), πολύ πιθανό (5)

Π.Χ. 
ΤΡΟΧΑΙΟ 
ΑΤΥΧΗΜΑ

Αντίκτυπος: Κρίσιμο (5) Πολύ πιθανό

Τέλος, η ανάλυση κινδύνου περιλαμβάνει προληπτικά και αντιδραστικά μέτρα για κάθε απειλή. Για να 
καθοριστούν τα μέτρα αυτά, είναι απαραίτητο να αναλυθούν οι ικανότητες και οι πόροι της οργάνωσης.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Λαμβάνονται για την αποφυγή 
κινδύνων. 

Πρέπει να λαμβάνονται ως αντίδραση 
σε κάποιο περιστατικό.

Π.Χ. 
ΤΡΟΧΑΙΟ 
ΑΤΥΧΗΜΑ

• Τήρηση ορίου ταχύτητας και κανόνων 
οδήγησης

• Τακτική επικοινωνία με το γραφείο 
• Χρήση ζώνης 
• Έλεγχος υγείας οδηγού
• Συντήρηση αυτοκινήτου και εξοπλισμός 

αυτοκινήτου (κυτίο πρώτων βοηθειών, 
νερό κλπ.)

• Απαγορεύεται η νυχτερινή οδήγηση
• Υπογεγραμμένη ευθύνη για τους 

επιβάτες που δεν ανήκουν στην ομάδα 
μας

• Επικοινωνία με την τοπική αστυνομία
• Επικοινωνία με το γραφείο της χώρας 

και τα κεντρικά
• Εκκένωση τραυματιών σε συγκεκριμένα 

νοσοκομεία. 
• Επικοινωνία με την εταιρεία ασφάλισης 

οχήματος 
• Ενημέρωση της οικογένειας

Η ανάλυση κινδύνου πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες, για τις οποίες συνιστάται η 
συμβουλή εκθέσεων και μελετών των ιδρυμάτων της περιοχής σχετικά με τις απειλές και τις ευπάθειες. 
Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι μπορείτε να περιβληθείτε από πολλές διαφορετικές απειλές, αλλά αν δεν 
υπάρχει έκθεση σε αυτά, δεν υπάρχει κίνδυνος.

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι ορισμένες οργανώσεις ενδέχεται να απαιτούν την παροχή 
τεχνικών συμβουλών από κρατικούς φορείς, πανεπιστήμια και άλλους εξειδικευμένους οργανισμούς για την 
πραγματοποίηση ανάλυσης κινδύνου με μεγάλη ακρίβεια και ποιότητα.
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Βήμα 4ο
ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
Ορισμένες οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου του ΟΗΕ, διαχειρίζονται την ασφάλειά τους με βάση την 
ταξινόμηση του κινδύνου σε «επίπεδα ή φάσεις».

Οι οργανώσεις έχουν 3 ή 5 φάσεις ασφάλειας, από χαμηλό κίνδυνο έως πολύ υψηλό κίνδυνο. Για παράδειγμα:

ΕΠΙΠΕΔΟ1 ΕΠΙΠΕΔΟ2 ΕΠΙΠΕΔΟ3 ΕΠΙΠΕΔΟ4

Ηρεμία και 
σταθερότητα

Ένταση που επηρεάζει 
τις δραστηριότητες

Ένταση που εμποδίζει 
τις δραστηριότητες 
της οργάνωσης

Ανοικτή κρίση, 
εκκένωση

Άλλες οργανώσεις δίνουν χρώματα σε κάθε μία από τις φάσεις για να κάνουν το επίπεδο ασφάλειας πιο 
οπτικό. Για παράδειγμα:

ΚΑΝΕΝΑΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ ΜΕΤΡΙΟΣ ΥψΗΛΟΣ

Το υψηλό επίπεδο σημαίνει εκκένωση όλου του προσωπικού.

Κάθε φάση θα συνοδεύεται από δείκτες που εξηγούν την κατάσταση (κοινωνικοί, πολιτικοί, περιβαλλοντικοί 
δείκτες κ.λπ.) και τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν σε κάθε περίπτωση.

Το όφελος της εργασίας με τα επίπεδα ασφάλειας είναι ότι, όταν έχουν δηλωθεί, υποτίθεται ότι κινητοποιούν 
ενέργειες χωρίς αμφιβολία ή συζήτηση.

Βήμα 5ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
Πρόκειται για τα μέτρα, τις ενέργειες και τις διαδικασίες που όταν εφαρμόζονται συμβάλλουν στην αποφυγή 
ή/και την ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου των εντοπισμένων κινδύνων. Πρέπει να είναι υποχρεωτικές για 
όλο το προσωπικό, μεταξύ αυτών και για τους εθελοντές.

Οι διαδικασίες και τα μέτρα ασφαλείας πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο πρέπει να προχωρήσουμε σε κάθε περίπτωση, ποιος πρέπει να επικοινωνήσει, ποιος είναι υπεύθυνος 
σε κάθε περίπτωση, ποιος λαμβάνει αποφάσεις, ποιος θα πρέπει να επικοινωνήσει με τις αρχές εάν είναι 
απαραίτητο (εάν υπάρχει) και να διαθέτει όλους τους απαραίτητους αριθμούς τηλεφώνου επικοινωνίας, 
καθώς και τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, ανάλογα με την περίπτωση (πυροσβέστες, κέντρα υγείας κ.λπ.).

Κάθε οργάνωση, ανάλογα με τη δραστηριότητα, τη θέση και τους πόρους της, πρέπει να προσδιορίσει τις 
συγκεκριμένες πτυχές της συμπεριφοράς και των εργασιακών πρακτικών στις οποίες θέλει να εφαρμόσει 
τους κανόνες, αλλά συνιστάται να αξιολογηθούν τα εξής:

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Ειδικοί κανόνες σχετικά σε θέματα όπως η γλώσσα (σεβασμός για τις 
κοινότητες, ζητήματα φύλου), τα είδη ένδυσης (εάν το πολιτιστικό πλαίσιο 
επιβάλλει ειδικούς κανόνες), τα στοιχεία ταυτότητας και τα έγγραφα που 
πρέπει να φέρουν (κατάλογος ασφαλείας, οργανωτική κάρτα, ασφάλιση 
κ.λπ. (εγγραφή στην πρεσβεία, κλινικό ιστορικό κ.λπ.), χρονοδιαγράμματα, 
κατανάλωση αλκοόλ ή ψυχοτρόπων ουσιών. Καθήκον αυτοεξυπηρέτησης κ.λπ.
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ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ Εάν ο οργανισμός έχει τα δικά του οχήματα, θα πρέπει να καθορίσει ποιος είναι 
εξουσιοδοτημένος να τα οδηγήσει, να καθορίσει τις ευθύνες που σχετίζονται με 
τα οχήματα, τις ώρες χρήσης του οχήματος (για παράδειγμα, εάν απαγορεύεται 
η χρήση τη νύχτα ή τις αργίες). Εξοπλισμός και έγγραφα που πρέπει να 
μεταφέρονται σε οχήματα (κυτίο πρώτων βοηθειών, πυροσβεστήρας), κανόνες 
για το ποιος μπορεί να ταξιδέψει σε οχήματα, διαδικασίες σε περίπτωση βλάβης 
ή ατυχήματος κ.λπ.

Σε περίπτωση που δεν έχετε δικό σας όχημα, θα πρέπει να καθορίσετε τον τύπο 
των επιτρεπόμενων μεταφορών, τα χρονοδιαγράμματα κ.λπ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Απαραίτητα και διαθέσιμα συστήματα επικοινωνίας, πρωτόκολλα επικοινωνίας 
(συχνότητες, κωδικοί, επαφές κ.λπ.), χρήση τηλεφώνων, διαδίκτυο κ.λπ. Ειδικές 
διαδικασίες για την επικοινωνία ευαίσθητων πληροφοριών.

ΣΠΙΤΙΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με το ποιος είναι υπεύθυνος για το άνοιγμα 
και το κλείσιμο γραφείων, καλές πρακτικές για την πρόληψη περιστατικών, 
εξοπλισμό και βασικές προμήθειες (κιτ πρώτων βοηθειών, πυροσβεστήρες, 
νερό κ.λπ.), χρήση εξοπλισμού πληροφορικής, χειρισμό εμπιστευτικών ή 
ευαίσθητων εγγράφων κ.λπ.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ 
ΚΥΡΙΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Πρέπει να συλλέξετε τις ειδικές διαδικασίες για κάθε εντοπισμένο κίνδυνο. Για 
παράδειγμα, τη διαδικασία σε περίπτωση ληστείας σε γραφεία ή τα κεντρικά, 
επίθεση με εξοπλισμό, επιθέσεις, κλοπή οχημάτων, πυρκαγιά, σεισμοί κλπ.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Θα πρέπει να περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με τους εμβολιασμούς, τους 
περιοδικούς ιατρικούς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων 
πριν και μετά το ταξίδι, την ψυχολογική υποστήριξη μετά από αποστολή σε 
ανθρωπιστικά πλαίσια, το περιεχόμενο του κυτίου πρώτων βοηθειών για 
γραφεία και για ταξίδια κ.λπ.

Πρέπει να θεσπιστούν ειδικά προληπτικά μέτρα και διαδικασίες αντιμετώπισης 
των κινδύνων για την υγεία, όπως: σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, 
μεταδοτικές ή ενδημικές ασθένειες σε μια περιοχή, διαχείριση άγχους κ.λπ. και 
τα ιατρικά κέντρα που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε κάθε περίπτωση.

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ 
ΕΠΙΘΕΣΗ

Σε περίπτωση σεξουαλικής επίθεσης, οι κανόνες και οι διαδικασίες που 
θεσπίζονται πρέπει να εγγυώνται την εμπιστευτικότητα και την προστασία των 
θυμάτων.

Βήμα 6ο
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ
Σύμφωνα με τα επίπεδα ασφαλείας, είναι απαραίτητο να καθοριστεί πότε θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια 
μερική ή ολική εκκένωση.

Πρέπει επίσης να διεξαχθεί διαδικασία για τις διάφορες αιτίες εκκένωσης, όπως: ιατρική εκκένωση, εκκένωση 
λόγω φυσικής καταστροφής, εκκένωση λόγω διατάραξης της δημόσιας τάξης. Οι διαδρομές εκκένωσης 
(χερσαίες, αεροπορικές και θαλάσσιες) θα πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς σε κάθε περίπτωση και να 
παρέχονται ειδικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένου του ποιος λαμβάνει την απόφαση, την εκκένωση των 
διαδρομών εκκένωσης και τα στοιχεία επικοινωνίας του προσωπικού ασφαλείας, των αρμόδιων αρχών και 
των κέντρων υγειονομικής περίθαλψης.

Εάν υπάρχει ιατρική εκκένωση, τότε υπάγεται στην κάλυψη της ιατρικής ασφάλισης της Πρωτοβουλίας 
Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ.
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Σε περίπτωση που το προσωπικό ή ο εθελοντής βρίσκεται σε αποστολή σε άλλη χώρα, συνιστάται να 
συντονίζονται οι διαδικασίες εκκένωσης με τις αντίστοιχες πρεσβείες και προξενεία.

Βήμα 7ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Κάθε φορά που συμβαίνει κάποιο περιστατικό, ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα, είναι σημαντικό να συμπληρωθεί 
μια έκθεση περιστατικού, συμπεριλαμβανομένων των απειλών και των περιστατικών ασφαλείας. Αυτά τα 
περιστατικά θα αναφέρονται στους υπεύθυνους για την ασφάλεια.

Είναι σημαντικό να αναφέρονται τα περιστατικά επειδή έτσι προειδοποιείται η υπόλοιπη οργάνωση ή ακόμα 
και άλλες οργανώσεις να λάβουν τις απαραίτητες προφυλάξεις. Είναι σημαντικό η έκθεση περιστατικών να 
περιλαμβάνει τα αντικειμενικά δεδομένα και όλες τις αναλύσεις και τις απόψεις που προσδιορίζονται σαφώς 
ή εκκρεμούν για το επόμενο στάδιο έρευνας και ανάλυσης του περιστατικού.

Γενικά, υπάρχουν τρία είδη εκθέσεων περιστατικών, αλλά κάθε οργάνωση πρέπει να καθορίσει τις δικές της 
εκθέσεις και τη συχνότητα κάθε έκθεσης.

ΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Παρέχεται τη στιγμή του περιστατικού. Μπορεί να γίνει προφορικά

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ

Πραγματοποιείται λίγο μετά το περιστατικό και ενώ αυτό δεν έχει ακόμη 
τελειώσει (12, 24, 48 ώρες). Πρέπει να παράσχει λεπτομερέστερες 
πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό και τα ληφθέντα μέτρα.

ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗ Συντάσσεται μόλις ολοκληρωθεί το περιστατικό και πρέπει να περιέχει όλες τις 
διαδικασίες που ακολουθήθηκαν.

Οι εκθέσεις θα πρέπει να περιέχουν όλες τις πιθανές πληροφορίες: το είδος του περιστατικού, τους 
εμπλεκόμενους, τον χρόνο και τον τόπο, τις αιτίες, τον αντίκτυπο στους ανθρώπους και τους πόρους, τα 
μέτρα που ελήφθησαν κ.λπ.

Βήμα 8ο
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ/ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΤΥΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τα σχέδια ασφάλειας είναι συνήθως έγγραφα μόνο για εσωτερική χρήση, λόγω των ευαίσθητων πληροφοριών 
που μπορεί να περιέχουν σχετικά με την οργάνωση. Ως εκ τούτου, η επικοινωνία του σχεδίου περιορίζεται στο 
προσωπικό και τους εθελοντές.

Συνιστάται να έχετε μια συνεδρία κατάρτισης με όλο το προσωπικό για να τους εξηγήσετε τα βασικά στοιχεία 
της Πολιτικής Ασφαλείας και των Σχεδίων Ασφαλείας της οργάνωσής σας.

Κάθε νέο μέλος του προσωπικού θα πρέπει να έχει μία συνεδρία που θα είναι αφιερωμένη στις διαδικασίες 
και τις πολιτικές ασφάλειας στην κατάρτιση της ένταξής τους. Οι εθελοντές πρέπει να λαμβάνουν κατάρτιση 
και ενημερώσεις σχετικά με την ασφάλεια και πρέπει να ακολουθούν διαδικασίες ασφαλείας όπως το 
υπόλοιπο προσωπικό. Οι οργανώσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις 
διαδικασίες ασφαλείας κοινοποιούνται και γίνονται κατανοητές από τον εθελοντή, και να ενημερώνουν για 
την προετοιμασία πριν από την αποστολή, την αποστολή και το διάστημα μετά την αποστολή.

Τόσο το προσωπικό όσο και οι συμβάσεις εθελοντών πρέπει να δηλώνουν ότι οι πολιτικές και τα πρότυπα 
ασφάλειας έχουν διαβαστεί, κατανοηθεί και γίνει δεκτά.

28



ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

      ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΕΛΈΓΧΟΥ

Η οργάνωση διαθέτει πολιτική φροντίδας, ασφάλειας και προστασίας που εξετάζει τις απαιτήσεις για τη 
συμμετοχή στην πρωτοβουλία Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ;

Η οργάνωση ανέπτυξε με συμμετοχικό τρόπο ένα σχέδιο ασφάλειας που περιλαμβάνει: 

 Διαγράμματα ασφάλειας οργάνωσης

 Διαχείριση ασφάλειας

 Ανάλυση πλαισίου

 Ανάλυση κινδύνων

 Επίπεδα ασφάλειας

 Διαδικασίες και κανόνες ασφάλειας:

 Σχέδιο εκκένωσης

 Διαχείριση περιστατικών

 Επικοινωνία του σχεδίου/κατάρτισης στις πτυχές ασφάλειας

 Η πολιτική φροντίδας, ασφάλειας και προστασίας περιλαμβάνει τη διαχείριση του 
εθελοντισμού.

 Η οργάνωση ενημερώνει την πολιτική ασφάλειας τακτικά.

 Το προσωπικό γνωρίζει και εκπαιδεύεται σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της περίθαλψης, 
της πολιτικής ασφαλείας και προστασίας.

 Η οργάνωση ενημέρωσε τις αρμόδιες εθνικές αρχές πριν από την αποστολή Εθελοντών 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ.

 Η οργάνωση έχει εξασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες ασφάλειας 
και προστασίας κοινοποιούνται και γίνονται κατανοητές από τον εθελοντή, ώστε να παρέχεται 
ειδική ενημέρωση σχετικά με το πλαίσιο ασφάλειας πριν από την αναχώρηση και εντός 24 
ωρών από την άφιξη στη χώρα αποστολής. 

 Η οργάνωση έχει εξασφαλίσει ότι ο Εθελοντής Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ καλύπτεται, 
τουλάχιστον, από την παρεχόμενη ασφάλιση Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ.

 Η οργάνωση καθιέρωσε ενημέρωση ασφάλειας πριν από την αποστολή.

 Η οργάνωση καθιέρωσε μια ενημέρωση ασφάλειας εντός 24 ωρών από την άφιξη. (Θα πρέπει 
να γίνει από την οργάνωση υποδοχής).

 Λοιπά αποδεικτικά στοιχεία.
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ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Η ΚΑΛΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ; 

ΣΥΝΙΣΤΟΎΜΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΉ ΣΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΈΣ, ΕΘΝΙΚΈΣ 
ΠΛΑΤΦΌΡΜΕΣ ΚΑΙ ΔΊΚΤΥΑ: Εξετάστε κατά πόσον η οργάνωσή σας, ως μέλος, έχει πρόσβαση 
στα σχετικά έγγραφα διαχείρισης, πρότυπα και ορθές πρακτικές διαχείρισης ασφάλειας, όπως 
πρότυπο πολιτικής ασφάλειας, κατευθυντήριες γραμμές ασφάλειας για την ανάπτυξη προσωπικού 
και εθελοντών, πρότυπα σχεδίου εκκένωσης, εκπαιδευτικά σεμινάρια ασφαλείας κ.λπ. 

Η Alianza por la Solidaridad ξεκίνησε το διαδικτυακό σεμινάριο για την ασφάλεια και, μέσα σ ‘αυτό, 
μπορείτε να βρείτε μια μέθοδο ανάπτυξης των πολιτικών προστασίας και ασφάλειας βήμα προς 
βήμα: 

Βίντεο: https://youtu.be/q0d_iZgJn5c 

Παρουσίαση: https://volonteurope.eu/wp-content/uploads/2016/12/Taller-de-Seguridad-
ALIANZA-DEF.pdf?95c7d6 

Εδώ θα βρείτε μια άσκηση διαχείρισης κινδύνου: https://volonteurope.eu/wp-content/
uploads/2016/12/Task-1exercises.pdf?95c7d6 

Παρακάτω θα βρείτε μια μη εξαντλητική λίστα πιθανών απειλών που θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν στην ανάλυση των απειλών σε κάθε πλαίσιο: https://volonteurope.eu/wp-content/
uploads/2016/12/Task-3Threat-List.pdf?95c7d6 

Αυτός ο πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς για τις πτυχές που 
καλύπτονται συνήθως από τις διάφορες συνιστώσες μιας οργανωσιακής πολιτικής 
ασφάλειας, που παρέχεται από την πρωτοβουλία Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της 
ΕΕ: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/security-checklist-for-self-assesment.xls

Προτείνει αυτό το πρότυπο σχεδίου ασφάλειας που καταρτίστηκε από τον οδηγό ασφαλείας 
της ECHO. https://volonteurope.eu/wp-content/uploads/2017/05/SecurityPlan.docx?b1922a

Αυτή η ενότητα παρέχει σειρά αναφορών για λεπτομερή διερεύνηση συγκεκριμένων 
θεμάτων: ECHO, 2004, Generic Security Guide for Humanitarian Organisation, http://ec.europa.
eu/echo/files/evaluation/watsan2005/annex_files/ECHO/ECHO12%20-%20echo_generic_
security_guide_en.doc 

ECHO, 2004, Report of Security of Humanitarian Personnel, http://reliefweb.int/sites/reliefweb.
int/files/resources/14B8FB85F0FB1CDBC1256F510039BF2F-security_report_echo_2004.pdf 

Irish AID, Guidelines for NGO Professional Safety & Security Risk Management, https://www.
irishaid.ie/media/irishaid/allwebsitemedia/20newsandpublications/irish-aid-guidelines-for-ngo-
professional-safety-and-security-risk-management.pdf 

The Humanitarian Practice Network at the Overseas Development Institute, Good Practice 
Review, Operational security management in violent environments 2010, http://odihpn.org/wp-
content/uploads/2010/11/GPR_8_revised2.pdf
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ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ

Άρθρα 11 και 12 του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού 1398/2014, και άρθρο 7 του 
εκτελεστικού κανονισμού 1244/2014 της ΕΕ

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ;
Σύμφωνα με το Προοίμιο του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού αριθ. 1398/2014 για την πρωτοβουλία Εθελοντών 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ: «Οι αρχές που αφορούν την ισότητα ευκαιριών και την απαγόρευση των 
διακρίσεων κατοχυρώνονται στην εθνική και στην κοινοτική νομοθεσία και πρέπει πάντα να τηρούνται και να 
προωθούνται από τις οργανώσεις αποστολής και υποδοχής».

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία εν προκειμένω πηγάζει από τη «Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών» που υπεγράφη το 1950, γνωστή ως Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενσωμάτωσε την εντολή προσχώρησης στη Συνέλευση στο 
άρθρο 6 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως κωδικοποιήθηκε μετά τις τροποποιήσεις 
που έγιναν με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία υπογράφηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2007.

Η Σύμβαση προωθεί τις αρχές της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών. Ειδικότερα, την ουσιαστική αναγνώριση ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν την ίδια αξία και πρέπει να έχουν 
ισότιμη πρόσβαση στις ευκαιρίες της ζωής. Οι διακρίσεις παραβιάζουν αυτά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες.

Το άρθρο 14 της Σύμβασης ορίζει ότι «για λόγους φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικής 
ή άλλης γνώμης, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, 
γέννησης ή άλλου καθεστώτος». Η κατηγορία «κάθε άλλης κατάστασης» επέτρεψε να συμπεριληφθούν 
εκείνα τα χαρακτηριστικά (μεταξύ άλλων) που προστατεύονται ρητά από τις οδηγίες για την απαγόρευση των 
διακρίσεων, όπως: αναπηρία, ηλικία και σεξουαλικός προσανατολισμός.

Από την άλλη πλευρά, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εντάσσονται στις ακόλουθες συνθήκες των Ηνωμένων 
Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες περιλαμβάνουν την απαγόρευση των διακρίσεων:

• Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα - CCPR8

• Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα - CESCR9

• Διεθνής Σύμβαση για την κατάργηση κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων - CERD10

• Σύμβαση για την κατάργηση κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών - CEDAW11

• Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής 
μεταχείρισης ή τιμωρίας-CAT12

• Σύμφωνο για τα Δικαιώματα των Παιδιών - CRC 13

• Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία - CRPD14

8   http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 
9   http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx  
10  http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx 
11   http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx 
12  http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx   
13  http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx  
14   http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ:
Οι διακρίσεις είναι μια κατάσταση κατά την οποία ένα άτομο είναι κατά κάποιο τρόπο σε μειονεκτική θέση σε 
σχέση με άλλους λόγω ενός «ειδικού χαρακτηριστικού».

ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ:

ΑΜΕΣΕΣ 
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Αυτή η μορφή χαρακτηρίζεται από τη διαφορετική μεταχείριση σε ένα άτομο 
που έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Για παράδειγμα: λιγότερο ευνοϊκή 
μεταχείριση σε σύγκριση με άλλο άτομο σε παρόμοια κατάσταση που δεν έχει 
αυτό το χαρακτηριστικό.

ΕΜΜΕΣΕΣ 
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Αυτή η μορφή χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη διαφορετικών επιπτώσεων ή 
επιδράσεων. Για παράδειγμα, όταν ένα άτομο βρίσκεται σε μειονεκτική θέση με 
απόφαση σε σχέση με άλλη ομάδα αναφοράς.

ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ Η παρενόχληση είναι ένα συγκεκριμένο είδος διάκρισης που υπονομεύει 
την αξιοπρέπεια του ατόμου ή/και δημιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό, 
εξευτελιστικό, ταπεινωτικό ή προσβλητικό περιβάλλον.

Οι οδηγίες σχετικά με την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών καθορίζουν 
συγκεκριμένα τη σεξουαλική παρενόχληση ως ειδικό είδος διάκρισης, όταν η 
ανεπιθύμητη «λεκτική, μη λεκτική ή σωματική» συμπεριφορά έχει «σεξουαλικό» 
χαρακτήρα.

ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ 
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Παρόλο που όλες οι οδηγίες κατά των διακρίσεων ορίζουν επίσης ότι οι 
«εντολές για διακρίσεις» συνιστούν διάκριση, καμία από αυτές δεν παρέχει 
ορισμό αυτού του όρου. Για να είναι χρήσιμη για την καταπολέμηση των 
πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις, δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στις 
επιτακτικές εντολές, αλλά πρέπει να επεκταθεί και σε καταστάσεις στις οποίες 
εκφράζεται ή ενθαρρύνεται η προτίμηση για την λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση 
των προσώπων για ένα συγκεκριμένο κίνητρο.

Οι ευρωπαϊκές οδηγίες για την απαγόρευση των διακρίσεων απαγορεύουν τη διαφοροποιημένη 
μεταχείριση που βασίζεται σε ορισμένα «προστατευμένα χαρακτηριστικά», όπως το φύλο, ο σεξουαλικός 
προσανατολισμός, η αναπηρία, η ηλικία, η θρησκεία, καθώς και η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, μεταξύ 
άλλων. Το «προστατευμένο χαρακτηριστικό» ενός ατόμου είναι μια προϋπόθεση του ιδίου που δεν πρέπει 
να θεωρείται σχετική για τη παροχή διαφορετικής αντιμετώπισης ή για να απολαμβάνει ένα συγκεκριμένο 
όφελος. 

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών απολαμβάνουν επίσης το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης σε περιοχές παρόμοιες με 
εκείνες που περιλαμβάνονται στις οδηγίες της ΕΕ κατά των διακρίσεων, εφόσον χαρακτηρίζονται ως «επί 
μακρόν διαμένοντες» στο πλαίσιο της οδηγίας σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών.15

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ;
Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, θεσμοί και οργανώσεις πρέπει να καταπολεμούν τις διακρίσεις και να προσφέρουν 
σε όλους τους ανθρώπους δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση σε κοινωνικές ευκαιρίες.

Η πρωτοβουλία Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ υιοθετεί ως γενική αρχή τις ίσες ευκαιρίες 
και την αποφυγή διακρίσεων και δηλώνει ότι είναι «ανοικτή σε όλους τους επιλέξιμους υποψηφίους 
ανεξαρτήτως εθνικότητας, φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, ηλικίας, κοινωνικού υπόβαθρου, θρησκείας 
ή πεποιθήσεων, ή γενετήσιου προσανατολισμού και αν έχουν αναπηρία» (άρθρο 11 κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού 1398/2014).

15   Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-country nationals who are long-term residents:
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0109&from=en
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ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Οι οργανώσεις αποστολής έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Εθελοντών 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ:

• Να έχουν μια δήλωση αρχών και μια πολιτική που να εγγυάται την ενσωμάτωση στις εργασιακές 
πρακτικές της ίσης μεταχείρισης, των ίσων ευκαιριών και της μη διάκρισης.

• Να ζητούν από την οργάνωση υποδοχής γραπτή αναγνώριση των αρχών και της πολιτικής των ίσων 
ευκαιριών και της μη διακριτικής μεταχείρισης καθώς και τυχόν εξαιρέσεις για τον καθορισμό του 
προφίλ του Εθελοντή Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ και το ειδικό πλαίσιο της εργασίας του.

• Να παρέχουν υποστήριξη και συμβουλές στην οργάνωση υποδοχής για την εφαρμογή της πολιτικής 
και την προσαρμογή στο πλαίσιο και τις δραστηριότητες της χώρας.

• Να παρέχουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και περιοδική κατάρτιση σε όλο το 
προσωπικό για να κατανοήσουν, να υποστηρίξουν και να εφαρμόσουν την πολιτική.

• Να ενσωματώσουν τις αρχές της ισότητας και της μη διάκρισης στις διαδικασίες του εθελοντικού 
κύκλου διαχείρισης (προσδιορισμός των καθηκόντων, προσδιορισμός και επιλογή εθελοντών, 
προετοιμασία, θέματα υλικοτεχνικής υποστήριξης, ανάπτυξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση, 
αναγνώριση και επαφή μετά την αποστολή), και να είναι σε θέση να αποδείξουν και να δικαιολογήσουν 
τις αποφάσεις επιλογής καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ;
Οι οργανώσεις υποδοχής θα πρέπει να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μια δήλωση και πολιτική σχετικά με 
την ισότητα ευκαιριών και την αποφυγή διακρίσεων, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον:

ΔΗΛΩΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η δέσμευση για την προώθηση των αρχών της ισότητας και της μη διάκρισης 
εκφράζεται και η οργάνωση εξηγεί πώς θα υποστηρίξει την επίτευξή της. Για 
παράδειγμα: θα διατεθούν πόροι, ένταξη σε γενικές γραμμές εργασίας, κατάρτιση 
του προσωπικού κλπ.

ΣΚΟΠΟΣ Καθορίζει τους στόχους που θέτει η πολιτική.

ΠΕΔΙΟ
Ορίζει το πεδίο εφαρμογής της πολιτικής στις περιοχές και τις υπηρεσίες της 
οργάνωσης (για παράδειγμα, μόνο σε θέματα επιλογής προσωπικού, για όλες τις 
περιοχές κλπ.), καθώς και στο προσωπικό που εμπλέκεται άμεσα.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ

Εκτός από τις ευρωπαϊκές πολιτικές αναφοράς, κάθε οργάνωση πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τις πολιτικές της χώρας της.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε το είδος των «προστατευμένων χαρακτηριστικών» 
που εξετάζετε (για παράδειγμα, μπορείτε να συμπεριλάβετε τη μητρότητα ως 
προστατευόμενο χαρακτηριστικό).

ΟΡΙΣΜΟΙ
Περιλαμβάνει τους κύριους ορισμούς που σχετίζονται με την εφαρμογή των 
αρχών της ισότητας και της μη διάκρισης στην οργάνωση. Για παράδειγμα, τι 
εννοείται με τον εκφοβισμό, τη σεξουαλική παρενόχληση κ.λπ.

ΕΥΘΥΝΕΣ

Οι λειτουργίες και οι ευθύνες όλων των μελών του προσωπικού, των εθελοντών, 
των ανώτερων στελεχών και των ομάδων καθορίζονται για την προώθηση της 
πολιτικής, τη συμμόρφωση με τις διαδικασίες, τον εντοπισμό περιπτώσεων που 
παραβιάζουν τις αρχές και την ευθύνη στην αναφορά τους.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καθορίζει τις ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν σε κάθε τομέα όπου 
εφαρμόζεται η πολιτική. Για παράδειγμα: ποιες ενέργειες θα αναληφθούν για να 
διασφαλιστεί ότι η πρόσληψη και η επιλογή θα παρέχουν ευκαιρίες για ισότητα 
και μη διάκριση σε όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η απόκτηση της πιστοποίησης ως οργάνωσης 
αποστολής πρέπει να καθορίσει τις δράσεις και τους μηχανισμούς που παρέχουν 
ευκαιρίες σε Εθελοντές Ανθρωπιστικής Βοήθειας σε κάθε μία από τις φάσεις του 
κύκλου εθελοντών.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Οι μηχανισμοί δράσης θα πρέπει να ορίζονται σε περίπτωση καταγγελίας λόγω 
διακρίσεων.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπάρχουν δράσεις για την προώθηση της πολιτικής, την κατάρτιση του 
προσωπικού και των σχεδίων επικοινωνίας και διάδοσης.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αυτό θα καθορίσει τις περιόδους αναθεώρησης και αξιολόγησης, καθώς και 
εκείνους που είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση αυτού του καθήκοντος. Η πολιτική 
πρέπει να ενημερώνεται διαρκώς ώστε να διασφαλίζεται ότι συμμορφώνεται με 
τη σχετική νομοθεσία και εφαρμόζεται αποτελεσματικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ! 
Εάν η οργάνωση έχει υπογράψει τη συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης, FPA, στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της ECHO, το πρότυπο αυτό έχει ήδη εφαρμοστεί.16

      ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΕΛΈΓΧΟΥ

Η οργάνωση σας δεσμεύεται και ενσωματώνει τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης 
στις πολιτικές και τις διαδικασίες της;

  Η οργάνωση ενσωμάτωσε τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, των ίσων ευκαιριών και της μη 
διάκρισης στις διαδικασίες διαχείρισης των εθελοντών (προσδιορισμός, επιλογή, πρόσληψη, 
προετοιμασία και διαχείριση απόδοσης).

  Η οργάνωση το αντικατοπτρίζει αυτό στους δεσμευτικούς εσωτερικούς κανόνες για την 
πρόσληψη και την επιλογή.

  Η οργάνωση μπορεί να αποδείξει τη δέσμευσή της σε αυτές τις αρχές μέσω του 
παραδείγματος των διαφημίσεων πρόσληψης.

  Η οργάνωση προωθεί μια οργανωσιακή κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς και εκπαιδεύει το 
προσωπικό της στις πολιτικές της για ίση μεταχείριση, ίσες ευκαιρίες και μη διακριτική 
μεταχείριση.

  Η οργάνωση υποδοχής έχει αποδεχθεί το έγγραφο πολιτικής για τις ίσες ευκαιρίες και την 
πολιτική κατά των διακρίσεων. 

  Η οργάνωση υποστήριξε την οργάνωση υποδοχής για την εφαρμογή της πολιτικής ίσων 
ευκαιριών και της μη διάκρισης. 

16   http://dgecho-partners-helpdesk.eu/partnership/start  

36



ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Η ΚΑΛΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ;

ΣΥΝΙΣΤΟΎΜΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΉ ΣΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΈΣ, ΕΘΝΙΚΈΣ 
ΠΛΑΤΦΌΡΜΕΣ ΚΑΙ ΔΊΚΤΥΑ: ελέγξτε εάν ως μέλος η οργάνωσή σας έχει πρόσβαση σε σχετικά 
έγγραφα πολιτικής σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και την απαγόρευση των διακρίσεων και 
εάν ισχύει, αν η οργάνωσή σας συμμορφώνεται με την πολιτική του σχετικού δικτύου και αν 
μπορείτε να αποκτήσετε σχετικό πιστοποιητικό. 

ΕΊΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΊΤΕ ΤΗΝ ΙΣΧΎΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ:

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, http://www.echr.coe.int/Documents/
Convention_ENG.pdf

Μια στρατηγική-πλαίσιο για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την ισότητα ευκαιριών για 
όλους, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c10313&from=ES 

Εγχειρίδιο σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο κατά των διακρίσεων, http://fra.europa.eu/sites/
default/files/fra_uploads/1510-FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EN.pdf 

ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΒΡΕΊΤΕ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΎΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ:

Gender and Age markers, http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/gender_age_marker_
toolkit.pdf

Gender in Humanitarian Aid: Different Needs, Adapted Assistance, http://ec.europa.eu/echo/
sites/echo-site/files/Gender_SWD_2013.pdf 

ΑΥΤΉ Η ΕΝΌΤΗΤΑ ΠΑΡΈΧΕΙ ΣΕΙΡΆ ΑΝΑΦΟΡΏΝ ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΉ ΔΙΕΡΕΎΝΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΩΝ 
ΘΕΜΆΤΩΝ:

Policy Guidance & Templates από τη Harris Voluntary Service, Equal Opportunities policies, 
http://www.harrisvs.org.uk/home_htm_files/Equal%20Opps%20Policy%20Template%202013.
doc

POLICY GUIDANCE & TEMPLATES ΑΠΌ ΤΟ BRADFORD VOLUNTEER CENTRE,

Equal Opportunities Policy Why is it so important?, http://www.volunteeringbradford.org/wp-
content/uploads/2011/11/Equal-Opportunities-Policy-2.3.doc 

Developing an Equal Opportunities Policy, http://www.volunteeringbradford.org/wp-content/
uploads/2011/11/Developing-an-Equal-Opportunities-policy-2.4.doc 

Sample Volunteer Policy and Equality Policy, http://www.volunteeringbradford.org/wp-content/
uploads/2011/11/Sample-Volunteer-Policy-and-Equality-Policy-and-Volunteer-Agreement.pdf  
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ 
ΤΗΣ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΑΝΟΧΗΣ 

ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ 3ο
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τυ
πο
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ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ

Άρθρο 18 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 
1398/2014 της ΕΕ.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ;
Ο κανόνας της προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της 
μηδενικής ανοχής έναντι της σεξουαλικής κακοποίησης, σχετίζεται ιδιαίτερα με το κανονιστικό πλαίσιο 
των ίσων ευκαιριών και της μη διάκρισης, επειδή η ευπάθεια συνδέεται με μια συγκεκριμένη προϋπόθεση 
(«προστατευόμενο χαρακτηριστικό») που προσδιορίζει ένα άτομο ως μέλος μιας καθορισμένης ομάδας που, 
κατά γενικό κανόνα, βρίσκεται σε συνθήκες σαφούς ανισότητας όσον αφορά την ομάδα πλειοψηφίας.

ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Η ηλικία καθιστά τους ανηλίκους και τους εφήβους πολύ ευάλωτους στη 
σεξουαλική κακοποίηση, τη σωματική και ψυχολογική βία, μεταξύ άλλων.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ Το γυναικείο φύλο καθορίζει μια κατάσταση ιδιαίτερης ευπάθειας όσον αφορά τα 
εργασιακά δικαιώματα, όπως λαμβάνουν χαμηλότερους μισθούς, ή υφίστανται βία 
επειδή είναι γυναίκες, ή είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε σεξουαλικές επιθέσεις κλπ.

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙ-
ΣΜΟΣ

Το να είναι κανείς λεσβία, ομοφυλόφιλος, αμφιφυλόφιλος, διεμφυλικός ή 
τρανσέξουαλ γίνεται μια κατάσταση ευπάθειας όσον αφορά την πρόσβαση στα 
δικαιώματά τους να σχηματίζουν οικογένεια ή το ότι γίνονται θύματα βίαιων 
επιθέσεων και παρενοχλήσεων λόγω απόρριψης ορισμένων τομέων της 
κοινωνίας

ΑΝΑΠΗΡΙΑ Οι σωματικές, αισθητηριακές, ψυχικές ή πνευματικές αναπηρίες παρουσιάζουν 
εμπόδια στην πρόσβαση σε βασικά δικαιώματα όπως η εργασία ή η εκπαίδευση.

ΦΥΛΗ Η συμμετοχή σε εθνοτικές μειονότητες μπορεί να συνδέεται με την εξαίρεση 
αυτής της μειονότητας (π.χ. Ρομά) σε όλη την κοινωνία, προκαλώντας 
μεγαλύτερη ευπάθεια στην πρόσβαση στα δικαιώματά τους.

Υπάρχουν όμως και άλλοι όροι που μπορούν να καθορίσουν την υψηλή ευπάθεια μιας συγκεκριμένης ομάδας: 
για παράδειγμα, καθεστώς μετανάστευσης, πρόσφυγα ή εκτοπισμένου πληθυσμού, ακραία φτώχεια, ασθένειες, 
ιδιαίτερα χρόνιες ή σπάνιες ασθένειες κλπ. Επιπλέον, είναι σαφές ότι μερικοί άνθρωποι έχουν περισσότερες 
από μία προϋποθέσεις ευπάθειας. Για παράδειγμα, μια κοπέλα μπορεί να είναι ευάλωτη τόσο από το φύλο της 
όσο και από την ηλικία της. Ένας ομοφυλόφιλος μετανάστης θα μπορούσε να είναι ευάλωτος μέσω της φυλής 
και του σεξουαλικού προσανατολισμού και ούτω καθεξής. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη 
οι διατομεακές ανισότητες.

Τόσο η Σύμβαση της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα όσο και οι συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών που 
αποσκοπούν στην προάσπιση ειδικών δικαιωμάτων (γυναίκες, παιδιά, άτομα με αναπηρία κ.λπ.) αποβλέπουν 
στην αποφυγή διακρίσεων (βλ. 2ο Πρότυπο), αλλά επιθυμούν επίσης να αποφύγουν τον κίνδυνο κατάχρησης 
και παραβίασης των δικαιωμάτων των ατόμων σε καταστάσεις ανισότητας. Η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ, 
«Η ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη»17, περιλαμβάνει τον σεβασμό των δικαιωμάτων των ανηλίκων 
μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σε σχέση με τα κύρια διεθνή πλαίσια για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

17  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:r12544&from=ES 
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Στο διεθνές πλαίσιο της ανθρωπιστικής δράσης εντός της οποίας θα εργάζονται οι Εθελοντές Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας της ΕΕ, η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια ενσωματώνει τη διάσταση του 
φύλου στην ανθρωπιστική βοήθεια και οι κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου για τα παιδιά και τις 
ένοπλες συγκρούσεις προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα18, και μπορεί να εφαρμοστεί για να μειωθεί η 
πιθανότητα παραβίασης των δικαιωμάτων αυτών των ευάλωτων ομάδων.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ;
Τα ευάλωτα άτομα πρέπει να προστατεύονται δεδομένου του υψηλότερου κινδύνου κατάχρησης στον οποία 
εκτίθενται. Οι οργανώσεις που συνεργάζονται με ευάλωτα άτομα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τρόπους 
με τους οποίους μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους και να παρέχουν ένα ασφαλές, αξιοπρεπές και 
σεβασμό περιβάλλον για τους χρήστες και τους εθελοντές.

Η πρωτοβουλία Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ έχει καθιερώσει την υποχρέωση προστασίας των 
ανηλίκων και των ευάλωτων ενηλίκων μέσω, μεταξύ άλλων, πολιτικής μηδενικής ανοχής για περιπτώσεις 
σεξουαλικής κακοποίησης. Οι οργανώσεις αποστολής έχουν την πλήρη ευθύνη να εγγυώνται την εφαρμογή 
τέτοιων αποτελεσματικών μηχανισμών στα προγράμματά τους.

ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ;
Οι οργανώσεις αποστολής πρέπει να εκτελούν διάφορες συμπληρωματικές ενέργειες που αποτελούν ένα 
σύστημα προστασίας, πρόληψης και εγγύησης καταγγελίας.

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την ανάπτυξη της πολιτικής δήλωσης της οργάνωσης, η οποία εκφράζει τη δέσμευσή 
της για την εφαρμογή ενός κανονιστικού, υποχρεωτικού πλαισίου που εφαρμόζεται 
σε ολόκληρο τον οργανισμό. Πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζει τις δεσμεύσεις της 
οργάνωσης και να καθορίζει με σαφήνεια τους κανόνες και τις πιθανές κυρώσεις.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω εσωτερικών διαδικασιών υποβολής καταγγελιών, 
κατάλληλης διαχείρισης περιστατικών, υποστήριξης για τα θύματα και πρόληψης της 
θυματοποίησης των καταγγελιών και τη λογοδοσία των δραστών.

ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΕΥΘΥΝΩΝ

Οι εθελοντές και το προσωπικό πρέπει να γνωρίζουν αυτή την πολιτική και η οργάνωση 
πρέπει να είναι σαφής σχετικά με τον ρόλο τους, τους στόχους και τις αξίες τους, τις 
απαγορευμένες ενέργειες, τους κώδικες δεοντολογίας, τις ευθύνες διαχείρισης και 
επίβλεψης.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΛΟΓΗ

Είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν έλεγχοι κατά τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού 
και εθελοντών, που να τους υποχρεώνει να διεξάγουν νόμιμους ελέγχους ποινικού 
μητρώου και αστυνομίας.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Η διαδικασία κατάρτισης πρέπει να περιλαμβάνει ένα αποτελεσματικό σύστημα 
υποστήριξης και εποπτείας των εθελοντών, το οποίο θα βοηθήσει στην αξιολόγηση της 
γενικής ικανότητάς τους, στην ανάπτυξη σχέσεων με ευάλωτα άτομα και θα χρησιμεύσει 
για τον εντοπισμό τυχόν εκπαιδευτικών αναγκών. Πρέπει επίσης να αναφέρει τις 
συνέπειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΛΗψΗ.

Ενημέρωση σχετικά με τους εσωτερικούς κανόνες, συνιστώμενα προληπτικά μέτρα και 
διασφάλιση ότι το προσωπικό και οι εθελοντές γνωρίζουν και κατανοούν τις νομικές 
απαιτήσεις για τη συνεργασία με αυτές τις ευάλωτες ομάδες.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΙΑΣ 
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

Ανάπτυξη δράσεων ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας που προωθούν ένα περιβάλλον 
δέσμευσης στην πολιτική της οργάνωσης, όπου οι πληροφορίες σχετικά με το θέμα 
αντιμετωπίζονται με ανοικτό και υπεύθυνο τρόπο.

18  Κατευθυντηριες γραμμες του ες για τα παιδια και τις ενοπλες συγκρουσεις: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/
cmsUpload/10019.en08.pdf
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ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! 
Εάν η οργάνωση έχει υπογράψει τη συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης, FPA, με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της ECHO, το πρότυπο αυτό έχει ήδη εφαρμοστεί.19

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ! 
Ελέγξτε τους σχετικούς εθνικούς νομικούς κανονισμούς σχετικά με τις απαιτήσεις 
όταν εργάζεστε με ευάλωτες ομάδες, όπως ο εθνικός νόμος για την προστασία των 
παιδιών κ.λπ.

      ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΕΛΈΓΧΟΥ

Η οργάνωση δεσμεύεται με μια πολιτική μηδενικής ανοχής στην κακοποίηση παιδιών ή/και ευάλωτων 
ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης;

  Η οργάνωση διαθέτει εσωτερικές διαδικασίες για την καταγγελία καταχρήσεων και την 
υποστήριξη των θυμάτων. 

  Η οργάνωση διεξάγει όλους τους νόμιμους υποχρεωτικούς ελέγχους προκειμένου να 
αποκτήσει άδεια για το προσωπικό και τους εθελοντές να συνεργαστεί με αυτές τις ομάδες 
στόχους.

  Η οργάνωση αναλαμβάνει δράσεις με στόχο την αποφυγή καταχρήσεων, όπως: παρέχει 
εκπαίδευση στο θέμα, καθορίζει σαφείς ευθύνες διαχείρισης και εποπτείας, εφαρμόζει 
αυστηρές πρακτικές όσον αφορά την πρόσληψη και επιλογή προσωπικού και εθελοντισμού, 
προωθεί μια κουλτούρα ανοίγματος και ευαισθητοποίησης σχετικά με το ζήτημα .

  Η οργάνωση έχει απαιτήσει νόμιμους ελέγχους για τους εθελοντές προκειμένου να εργαστούν 
με παιδιά και ευάλωτους ενήλικες.

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Η ΚΑΛΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ;

Συνιστούμε να αξιοποιήσετε τη συμμετοχή σας σε περιφερειακές, εθνικές πλατφόρμες 
και δίκτυα: ελέγξτε εάν ως μέλος η οργάνωσή σας έχει αναπτύξει ή/και έχει πρόσβαση στα 
πρότυπα προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων ή/και αν έχετε εγγραφεί στην 
πολιτική του δικτύου στον τομέα αυτό. Συνιστάται επίσης να επαληθεύσετε εάν υπάρχουν μέσα 
στην πλατφόρμα και στα δίκτυα ορισμένες καλές πρακτικές, για παράδειγμα σχετικά με την 
καταγγελία κατάχρησης και υποστήριξης των θυμάτων.

Αυτή η ενότητα παρέχει σειρά αναφορών για λεπτομερή διερεύνηση συγκεκριμένων θεμάτων:

Από τη Μόνιμη επιτροπή μεταξύ των υπηρεσιών, Guidelines for Gender-based Violence 
Interventions in Humanitarian Settings Focusing on Prevention of and Response to Sexual 
Violence in Emergencies, http://www.unhcr.org/453492294.pdf

Policy Guidance & Templates από τη Harris Voluntary Service, Protection Vulnerable people 
template, http://www.harrisvs.org.uk/home_htm_files/Policy%20on%20Protecting%20
Vulnerable%20People%20Template%202013.doc 

Policy Guidance & Templates από το Bradford Volunteer Centre, Volunteers who Work 
with Children and Vulnerable Adults, http://www.volunteeringbradford.org/wp-content/
uploads/2011/11/volunteers-who-work-with-children-3.3.doc 

19  http://dgecho-partners-helpdesk.eu/partnership/start 
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ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ

άρθρο 30 του εκτελεστικού κανονισμού 1244/2014 
της ΕΕ και σημείο 7 του παραρτήματος 1

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ;
Οι πολιτικές για την υγεία και την ασφάλεια στοχεύουν στη διασφάλιση ενός κατάλληλου εργασιακού 
περιβάλλοντος προκειμένου να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες φυσικές και ψυχολογικές συνθήκες για τους 
εμπλεκόμενους. Περιλαμβάνουν 2 τύπους ενεργειών:

A · Πρόληψη επαγγελματικών κινδύνων
B · Βελτίωση ασφαλών και υγιεινών συνθηκών χώρου εργασίας

ΠΡΟΛΗψΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι είναι εκείνες οι καταστάσεις που προκύπτουν από εργασίες που μπορούν να 
επηρεάσουν τη φυσική, ψυχική και κοινωνική ισορροπία του ατόμου και μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή 
τραυματισμό. Οι βασικοί παράγοντες επαγγελματικού κινδύνου προέρχονται από τις συνθήκες ασφαλείας, τους 
περιβαλλοντικούς παράγοντες και τα χαρακτηριστικά του έργου που εκτελείται. Πρόληψη είναι το σύνολο 
των δραστηριοτήτων ή των μέτρων που λαμβάνονται ή προβλέπονται σε όλες τις φάσεις της δραστηριότητας 
μιας οργάνωσης, προκειμένου να αποφευχθούν ή να μειωθούν οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την εργασία.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ως απάντηση στα προβλήματα που δημιουργεί το περιβάλλον εργασίας και στην επίλυσή τους (ή/και την 
εξάλειψή τους) ή τη μείωση τους (σε περίπτωση που δεν μπορούν να εξαλειφθούν), πρέπει να ενσωματώσουμε 
τεχνικές που αποβλέπουν στην πρόληψη και τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος. Η σωματική υγεία 
και η ασφάλεια αναζητούνται μέσω τεχνικών ασφάλειας της εργασίας (επιθεωρήσεις, ανάλυση εργασίας 
κλπ.), ενεργειών βιομηχανικής υγιεινής και εργονομίας, μεταξύ άλλων. Επιδιώκει επίσης την ψυχολογική 
υγεία του εργαζόμενου και την εξάλειψη των συγκρουόμενων πτυχών της εργασίας-ζωής (διαχείριση άγχους, 
εξάντληση, συγκρουόμενα περιβάλλοντα κλπ.).

Υπάρχει ένα ευρύ νομικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με την πρόληψη και τη βελτίωση της υγείας 
και της ασφάλειας στην εργασία, τα οποία πρέπει να συμβουλεύονται και να εφαρμόζονται. Συγκεκριμένα, θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη η οδηγία 89/391/ΕΕΚ της 12ης Ιουνίου 198920, δεδομένου ότι ορίζει τους βασικούς 
κανόνες εφαρμογής και το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία 2014-
202021. το οποίο καθορίζει τους στόχους της ΕΕ στον τομέα αυτό έως το 2020. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για 
την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία22 παρέχει πληροφορίες και πρακτικούς οδηγούς εφαρμογής για την 
πρόληψη και τη βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι 
κάθε χώρα έχει τα δικά της νομικά πρότυπα για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, τα οποία πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη και να εφαρμόζονται από κάθε οργάνωση και για κάθε είδος εργασίας.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ;
Όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως, η ζωή των ανθρώπων και, ως εκ τούτου, η υγεία, πρέπει να είναι υψίστης 
σημασίας στις δράσεις ανάπτυξης. Μια οργάνωση που εργάζεται για την εξασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και των αναγκών για όσους έχουν ανάγκη πρέπει επίσης να είναι σε θέση να εγγυάται την υγεία και την ασφάλεια 

20   http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0391&from=ES 
21  https://osha.europa.eu/es 
22  https://osha.europa.eu/es
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του προσωπικού και των εθελοντών της. Εάν οι εθελοντές και το προσωπικό ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν 
καλή υγεία, είναι σε θέση να κάνουν πιο αποτελεσματική δουλειά για να βοηθήσουν όσους το χρειάζονται.

Η πρωτοβουλία Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ απαιτεί από τις οργανώσεις αποστολής και 
υποδοχής να διασφαλίζουν την υγεία και τη σωματική και ψυχολογική ασφάλεια των εθελοντών. Γι’ αυτό η 
οργάνωση αποστολής έχει τις εξής ευθύνες:

A · Να διαθέτει πολιτική στον τομέα αυτό που περιλαμβάνει ενέργειες πρακτικών συμβουλών προς 
τους εθελοντές σε θέματα πρόληψης και περίθαλψης.

B · Να αναπτύσσει μαζί με την οργάνωση υποδοχής μια σειρά κατευθυντήριων γραμμών που διασφαλίζουν 
το καθήκον περίθαλψης, υγείας και ασφάλειας των εθελοντών.

Γ · Να αξιολογεί τις συνθήκες ασφάλειας σε αποστολές με βάση την κατάρτιση δεικτών σχετικά με την 
ασφαλή διαβίωση και τις συνθήκες εργασίας.

Δ · Να διασφαλίζει ιατρική κάλυψη για τους εθελοντές μέσω της εγγραφής του εθελοντή στην ασφάλιση 
υγείας της πρωτοβουλίας Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ.

E · Να ενημερώνει τον εθελοντή σχετικά με τις πολιτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές για την υγεία 
και την ασφάλεια στην εργασία και συγκεκριμένα για τους όρους υπό τους οποίους θα εκτελέσει την 
εργασία του.

Ζ · Να διασφαλίζει ότι οι εθελοντές πραγματοποιούν ιατρικές εξετάσεις πριν και μετά την αποστολή 
τους και να διασφαλίζει την πρόσβαση στα απαιτούμενα φάρμακα και εμβόλια.

Η · Να παρέχει ψυχοκοινωνικές συμβουλές για την επιστροφή από την αποστολή.

ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ;
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εθελοντής πρόκειται να συνεργαστεί με μια άλλη οργάνωση και σε μια άλλη χώρα, 
η οργάνωση αποστολής πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά το περιβάλλον εργασίας στο οποίο οι εθελοντές 
θα αποσταλούν και να συντονιστεί με την οργάνωση υποδοχής για να διασφαλίσουν μέτρα πρόληψης και 
βελτίωσης στην υγεία και ασφάλεια.

Οι φάσεις πριν από την αποστολή είναι κρίσιμες και θα είναι εκεί όπου η οργάνωση αποστολής πρέπει να 
εστιάσει όλες τις προσπάθειές της.

ΠΡΙΝ ΤΗ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΤΗΣ ΚΕΝΗΣ 
ΘΕΣΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Η οργάνωση αποστολής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τις οργανώσεις υποδοχής, να 
ανταλλάσσει πληροφορίες (συνιστάται να ζητάει καταγραφές και φωτογραφίες των ιστότοπων), 
να συμβουλεύεται εκθέσεις και μελέτες σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην περιοχή 
ανάπτυξης και, αν είναι δυνατόν, να πραγματοποιεί επισκέψεις για να εξετάσει και να επιθεωρήσει τα 
περιβάλλοντα εργασίας στα οποία βρίσκονται οι εθελοντές.

Το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας πρέπει να μεταφραστεί σε μια αξιολόγηση των συνθηκών και των 
επαγγελματικών κινδύνων που να περιέχει τουλάχιστον:

A · Τις συνθήκες υγείας. Συχνές ασθένειες, παρουσία κουνουπιών, διαχείριση των υδάτων, 
περιβαλλοντικούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κ.λπ.

B · Την υγειονομική περίθαλψη. Τη διαθεσιμότητα κέντρων υγείας (τοποθεσία νοσοκομείων στην περιοχή 
και σε κοντινές περιοχές), διαθέσιμο ιατρικό εξοπλισμό σε περίπτωση ασθένειας ή έκτακτης ανάγκης, 
πρόσβαση σε φάρμακα, ύπαρξη ιατρικών εξαρτημάτων κ.λπ.

Γ · Ασφάλεια και στέγαση γραφείων. Συνθήκες εγκατάστασης, μέτρα ασφαλείας (σήματα, πυροσβεστήρες 
κ.λπ.), πρόσβαση σε πηγές ενέργειας, κατάσταση ηλεκτρικών συνδέσεων, εγκαταστάσεις συντήρησης, 
αποχέτευσης και υγιεινής κλπ.

Δ · Κατάσταση και συντήρηση των οχημάτων. Τις επιθεωρήσεις που διεξάγονται, την περιοδικότητά τους, 
τον εξοπλισμό που φέρουν (φακός, θήκη φαρμάκων κ.λπ.), ζώνες ασφαλείας κ.λπ.

E · Χώρος εργασίας. Τοποθεσία όπου θα βρίσκεται ο εθελοντής, ανάθεση εξοπλισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, κατάσταση εξοπλισμού και συντήρησης, ανάθεση τραπεζιών, καρέκλες κλπ.

Ζ · Χρονοδιαγράμματα. Εβδομαδιαίες συνεδρίες, ώρες εισόδου και εξόδου, πολιτικές αδειών και 
ανάπαυσης.

Η · Χώροι αναψυχής. Αθλητικές εγκαταστάσεις στην περιοχή, χώρους αναψυχής, δυνατότητες αναψυχής 
κ.λπ.

Θ · Παράγοντες άγχους που σχετίζονται με την εργασία. Η έλλειψη σαφήνειας των ρόλων, το αντιφατικό 
περιβάλλον, οι κακές σχέσεις κ.λπ.

44



ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Με βάση την εκτίμηση κινδύνου και μαζί με την οργάνωση υποδοχής, θα πρέπει να 
αναπτυχθεί μια σειρά κατευθυντήριων γραμμών/εγχειριδίων για μέτρα πρόληψης και 
βελτίωσης για το συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον όπου θα είναι οι εθελοντές.
Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές/εγχειρίδια θα πρέπει να καλύπτουν τα εξής:
• Μέτρα πρόληψης για τη σωματική υγεία. Θέματα όπως: γεωγραφικοί και κλιματολογικοί κίνδυνοι, 

χειρισμός εξοπλισμού και υλικών εργασίας, επαγγελματική ασφάλεια στο γραφείο και διαμονή, συχνές 
ασθένειες στην περιοχή και πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες, χρήση και συντήρηση οχημάτων, είδος 
τροφίμων στην περιοχή και συστάσεις σχετικά με τα ωράρια εργασίας και τους χρόνους ανάπαυσης 
κ.λπ.

• Μέτρα πρόληψης για την ψυχική υγεία. Αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν θέματα όπως: τεχνικές 
οργάνωσης της εργασίας, δημιουργία ισορροπημένων χρονικών ορίων μεταξύ εργασίας και 
ψυχαγωγίας, μηχανισμοί προσαρμογής, τεχνικές ανίχνευσης στρες, τεχνικές αποτελεσματικής 
επικοινωνίας, τεχνικές βελτίωσης των διαπροσωπικών σχέσεων, τεχνικές χαλάρωσης κλπ.

ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

• Διεξάγετε συναντήσεις και παραδώστε υλικό με πληροφορίες σχετικά με την κάθε χώρα 
και τους κινδύνους ασφάλειας, καθώς και καθοδήγηση σχετικά με τα τοπικά πρότυπα και τα 
έθιμα.

• Παρέχετε ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τους τοπικούς πόρους υγείας και 
ασφάλειας, όπως στοιχεία επικοινωνίας για τους γιατρούς, τα νοσοκομεία και τις 
παραϊατρικές υπηρεσίες.

• Διεξάγετε ενημερωτικές και εκπαιδευτικές συναντήσεις σχετικά με τις κατευθυντήριες 
γραμμές που έχουν αναπτυχθεί για την πρόληψη και τη βελτίωση της σωματικής και 
ψυχικής υγείας.

• Εγγυηθείτε συχνές ιατρικές εξετάσεις.
• Ενημερώστε και προωθήστε τη συμμετοχή στο Δίκτυο της πρωτοβουλίας Εθελοντών 

Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ ως μηχανισμός στήριξης.

ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Διοργανώστε συναντήσεις για την παρακολούθηση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας και 
ακολουθήστε τις κατάλληλες ενέργειες σύμφωνα με τυχόν αλλαγές που μπορεί να συμβούν.

ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

• Βεβαιωθείτε ότι έχουν και γνωρίζουν τη λειτουργία της ιατρικής και ταξιδιωτικής 
ασφάλισης.

• Πραγματοποιήστε παρακολούθηση και αξιολόγηση των συνθηκών εργασίας τους.
• Υποστηρίξτε την εφαρμογή μέτρων αυτοπροστασίας και πρόληψης του άγχους.
• Ενημερώστε για τυχόν αλλαγές ή καταστάσεις κινδύνου που μπορεί να προκύψουν.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΤΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

• Διευκολύνετε τις ιατρικές εξετάσεις και προσφέρετε ψυχοκοινωνικές ή συμβουλευτικές 
συναντήσεις.

• Ενημερώστε και προωθήστε τη συμμετοχή στο Δίκτυο της πρωτοβουλίας Εθελοντών 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ ως μηχανισμός στήριξης.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ!
Συμβουλευτείτε τους σχετικούς εθνικούς νομικούς κανονισμούς σχετικά με τα 
καθήκοντα και τις απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας. 
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      ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΕΛΈΓΧΟΥ

Η οργάνωση διαθέτει πολιτική υγείας και ασφάλειας που λαμβάνει υπόψη τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
για τη συμμετοχή στην πρωτοβουλία Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ;

  Η οργανωσιακή πολιτική για την υγεία και την ασφάλεια εφαρμόζεται στους εθελοντές 
και περιλαμβάνει σύνολο κατευθυντήριων γραμμών για τη σωματική και ψυχική υγεία και 
ασφάλεια για την ανάπτυξη σε τρίτες χώρες, ιδίως σε ανθρωπιστικά πλαίσια.

  Η οργάνωση ενημερώνει τους εθελοντές σχετικά με τις πολιτικές και τις κατευθυντήριες 
γραμμές για την υγεία και την ασφάλεια πριν από την ανάπτυξή τους.

  Η οργανωσιακή πολιτική ενημερώνεται τακτικά.

Εντός της οργάνωσης υπάρχουν διαθέσιμα: 

  Έγγραφα και οδηγοί υγείας και ασφάλειας (με την οργάνωση υποδοχής). 

  Εκτίμηση κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων ασφαλών και προστατευμένων συνθηκών εργασίας 
και διαβίωσης. 

  Ένα πακέτο αποστολής (με πληροφορίες για την υγεία).

  Ενημερώσεις πριν και μετά την αποστολή. 

  Πλήρεις ιατρικές και ταξιδιωτικές ασφαλιστικές διατάξεις. 
 Ιατρικοί έλεγχοι πριν και μετά την αποστολή. 

 

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Η ΚΑΛΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ; 

Συνιστούμε να αξιοποιήσετε τη συμμετοχή σας σε περιφερειακές, εθνικές πλατφόρμες και 
δίκτυα: ελέγξτε εάν ως μέλος, η οργάνωσή σας έχει πρόσβαση σε τυχόν πρότυπα πολιτικής 
υγείας και ασφάλειας. είτε έχετε συμμετάσχει στην ανάπτυξη ή έχετε πρόσβαση στις 
κατευθυντήριες γραμμές υγείας για τους εθελοντές και το προσωπικό για τις διεθνείς 
αποστολές της και πολλά άλλα.

Είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε την ισχύουσα νομοθεσία:

Οδηγία Συμβουλίου 89/391 / ΕΕΚ της 12ης Ιουνίου 1989, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0391&from=EN

Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία 2014-2020, http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0332&from=EN

Αυτή η ενότητα παρέχει σειρά αναφορών για λεπτομερή διερεύνηση συγκεκριμένων θεμάτων:

International travel and health information by World Health Organisation, http://www.who.int/ith/en/ 

Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Κώδικα ορθής πρακτικής για τους ανθρώπους στην 
ανθρωπιστική βοήθεια, αρχή 7, σελίδα 20, http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
DA4AA643ACE54425C1256C6B003B903A-pia-code.pdf 

Volunteering Health Safety Guidelines από το Volunteering New Zealand. Employee, https://
volunteeringauckland.org.nz/images/pages/Health-and-Safety-Manual-VA.pdf 
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Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Health Promotion Glossary από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, http://www.who.int/
healthpromotion/about/HPR%20Glossary%201998.pdf

Policy Guidance & Templates από τη Harris Voluntary Service, Health and Safety Policy template, 
http://www.harrisvs.org.uk/home_htm_files/Health%20&%20Safety%20Policy%20Template%20%20
2013.doc   

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ

Άρθρο 16 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 
1398/2014 της ΕΕ της ΕΕ και άρθρο 7 του 
εκτελεστικού κανονισμού 1244/2014 της ΕΕ

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ;
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο 
άρθρο 16 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ως «προσωπικά δεδομένα» νοούνται οι προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
άμεση ή έμμεση αναγνώριση ενός φυσικού προσώπου, όπως όνομα, αριθμός τηλεφώνου, email, τόπος και 
ημερομηνία γέννησης κ.λπ.

Τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων κατά την επεξεργασία των δεδομένων είναι τα εξής:

• Να ενημερώνονται ότι η επεξεργασία των δεδομένων τους έγινε σε σαφή και κατανοητή γλώσσα.

• Να έχουν τα ίδια πρόσβαση στα δεδομένα.

• Να διορθώσουν τυχόν εσφαλμένες ή ελλιπείς πληροφορίες.

• Να αντιταχθούν στην επεξεργασία για νόμιμους λόγους.

• Να μην υπόκεινται σε αυτόματη απόφαση αξιολόγησης ορισμένων προσωπικών στοιχείων, όπως το 
καθεστώς απασχόλησης, η πίστωση, η αξιοπιστία και η συμπεριφορά.

• Να έχουν τη δυνατότητα αποζημίωσης από τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, για τις ζημίες 
που υπέστησαν κ.λπ.

A¡Επιπλέον, ο νέος κανονισμός για την προστασία δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/67923), ο οποίος θα 
εφαρμοστεί από το 2018 και ο οποίος στοχεύει στην προσαρμογή της διαχείρισης των πληροφοριών στο 
ψηφιακό περιβάλλον, εισάγει:

• Το δικαίωμα στη λήθη. Να ζητήσουν και να επιτύχουν από τους υπεύθυνους να διαγράψουν τα 
δεδομένα τους όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό αυτό.

• Το δικαίωμα στη φορητότητα. Να ζητήσουν τη μεταφορά των δεδομένων σε άλλη αρμόδια 
οργάνωση το ατόμου.

Οι οργανώσεις επιβάλλεται:

• Να διασφαλίζουν ότι γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα (δηλ. ενημερώνοντας και παρέχοντάς σας 
πρόσβαση στα δεδομένα σας).

• Να διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα συλλέγονται μόνο για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους 
σκοπούς, οι οποίοι παραμένουν ακριβείς και, όπου απαιτείται, ενημερώνονται για χρονικό διάστημα 
που δεν υπερβαίνει το αναγκαίο.

23  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 95/46 / ΕΚ (Γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων)  http://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES 
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• Να διασφαλίζουν την τήρηση των κριτηρίων νομιμότητας των δεδομένων, για παράδειγμα, όταν ένα 
πρόσωπο δίνει τη συγκατάθεσή του, υπογράφει σύμβαση ή έχει νομικές υποχρεώσεις κ.λπ.

• Εμπιστευτικότητα στην επεξεργασία.

• Ασφάλεια στην επεξεργασία.

• Κοινοποίηση στην αρχή προστασίας δεδομένων, ανάλογα με την περίπτωση.

• Να διασφαλίζουν ότι, κατά τη μεταφορά δεδομένων σε χώρες εκτός της ΕΕ, οι χώρες αυτές 
διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ;
Λόγω της διαχείρισης των Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ, θα ληφθούν προσωπικά δεδομένα 
σχετικά με τους εθελοντές και θα διατηρηθούν για μελλοντική αναφορά. Αυτές οι ευαίσθητες πληροφορίες 
πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις νομικές και συμβατικές ευθύνες για την προστασία των δεδομένων, 
προκειμένου να αποφεύγονται κυρώσεις, κίνδυνοι φήμης και αποκλεισμοί.

Η πρωτοβουλία Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ απαιτεί συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές 
οδηγίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι οργανώσεις αποστολής και υποδοχής 
πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες αυτές και να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς των ίδιων 
των χωρών, διασφαλίζοντας ότι δεν γίνεται κατάχρηση ή κακή χρήση των προσωπικών δεδομένων των 
υποψηφίων και διασφαλίζοντας τον εντοπισμό και την αποθήκευση των εγγράφων από την εγγραφή των 
υποψηφίων και όλα τα στάδια της διαδικασίας στην οποία συμμετέχουν.

ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ;
Οι οργανώσεις πρέπει:

ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ το άτομο για τα δικαιώματά του στην προστασία προσωπικών δεδομένων (καταγγελίες, 
διαβουλεύσεις, διόρθωση, καθυστέρηση κλπ.) Σε άτομα, υποψήφιους εθελοντές ή εθελοντές που συμμετέχουν 
σε οποιαδήποτε από τις διαδικασίες της πρωτοβουλίας Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ 
(πρόσληψη, επιλογή , ενσωμάτωση, προετοιμασία, εκμάθηση, αποστολή, διαχείριση ή αξιολόγηση). 

ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΠΑΡΚΩΣ τα προσωπικά δεδομένα, διασφαλίζοντας τη σωστή συλλογή, διατήρηση, 
αποθήκευση, χρήση και διάθεση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΤΗ ΡΗΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ μέσω των υπογεγραμμένων εντύπων συγκατάθεσης 
που καθιστούν σαφές το είδος των πληροφοριών που θα διατηρεί και επεξεργάζεται η οργάνωση τον σκοπό 
αυτό, και πληροφορίες σχετικά με την εμπιστευτικότητα, την ασφάλεια και τις διαδικασίες πρόσβασης.

ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ τα δεδομένα μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες στις οποίες συμμετέχουν και σύμφωνα με 
τις προθεσμίες που ορίζονται από τους νόμιμους κανονισμούς.
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ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

      ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΕΛΈΓΧΟΥ

Η οργάνωση διαθέτει προστασία των δεδομένων που εγγυάται την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανονισμούς, κατά περίπτωση;

 Υπάρχουν διαδικασίες, οι οποίες εφαρμόζονται τακτικά, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
κατάχρηση ή κακή χρήση της προστασίας δεδομένων προσωπικού, εθελοντών, πελατών κ.λπ.

 Η οργάνωση διασφαλίζει ότι χειρίζεται μόνο τα σχετικά δεδομένα και διασφαλίζει ότι τα 
προσωπικά δεδομένα προβάλλονται μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό, ότι τηρούνται υπό 
συνθήκες ασφαλείας και αποθηκεύονται μόνο για το απαραίτητο χρονικό διάστημα.

 Τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώνονται για το δικαίωμά τους στην προστασία δεδομένων, το 
δικαίωμα υποβολής ισχυρισμών, τη χρήση και την προβολή των δικών τους δεδομένων και 
το δικαίωμά τους να γνωρίζουν τις οντότητες που θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους 
δεδομένα, καθώς και τον τύπο δεδομένων κάθε οντότητας μπορούν να έχουν πρόσβαση.

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Η ΚΑΛΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ;

Είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε την ισχύουσα νομοθεσία:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και για την κατάργηση της οδηγίας 95/46 / ΕΚ (Γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων)  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES

Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 
2016 για την προστασία των ατόμων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 
23.11.1995, σ. 31), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:1995:281:TOC

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης 
Δεκεμβρίου 2000 για την προστασία των ατόμων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/HTML/?uri=CELEX:32001R0045&from=ES

Αυτή η ενότητα παρέχει σειρά αναφορών για λεπτομερή διερεύνηση συγκεκριμένων θεμάτων:

Policy Guidance & Templates από τη Harris Voluntary Service:
Data Protection Principles, http://www.harrisvs.org.uk/home_htm_files/Data%20Protection%20
Prinicples%202013.doc
Data Protection Policy template, http://www.harrisvs.org.uk/home_htm_files/Data%20
Protection%20Policy%20Model%202013.doc

Policy Guidance & Templates από το Bradford Volunteer Centre Volunteer Records and Data 
Protection, http://www.volunteeringbradford.org/wp-content/uploads/2011/11/Volunteer-
Records-3.6.doc
 

51



ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ6ο
 Π

ρό
τυ

πο

52



ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ

Άρθρα 8, 9 και 10 του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού 1398/2014 της ΕΕ

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ;
Η επιτυχία σε ένα διεθνές εθελοντικό πρόγραμμα βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων 
αποστολής και υποδοχής και μεταξύ αυτών και της σχέσης τους με τον εθελοντή.

Η οργάνωση αποστολής είναι 
υπεύθυνη για την προετοιμασία και 
την υποστήριξη του εθελοντή πριν από 
την αναχώρηση, κατά τη διάρκεια της 
αποστολής του και κατά την επιστροφή 
από την εθελοντική περίοδο.

Η οργάνωση υποδοχής είναι υπεύθυνη 
για την εξασφάλιση της ασφάλειας, 
των αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης 
και εργασίας του εθελοντή καθ’ όλη τη 
διάρκεια του εθελοντισμού του.

Η συνεργασία μεταξύ οργανώσεων αποστολής και υποδοχής είναι απαραίτητη για την υποστήριξη 
του εθελοντή σε όλα τα στάδια της εθελοντικής του δραστηριότητας.

Η συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των οργανώσεων αποστολής και υποδοχής καθιερώνει το πλαίσιο 
συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανώσεων, τις αρχές που διέπουν αυτή την εταιρική σχέση, τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις του καθενός στα διάφορα στάδια υποστήριξης των εθελοντών, καθώς και τους διαύλους 
επικοινωνίας, και μηχανισμούς λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ;
Η εταιρική σχέση μεταξύ οργανώσεων αποστολής και υποδοχής καθορίζει τις ρυθμίσεις μεταξύ εταίρων που 
υποβάλλουν αίτηση και διαχειρίζονται σχέδια που αφορούν την ανάπτυξη εθελοντών σε τρίτες χώρες.

Η εταιρική σχέση καθορίζει το πλαίσιο δράσης των δύο οργανώσεων και επηρεάζει όλες τις δράσεις για 
την ανάπτυξη σχεδίων, την προετοιμασία των φάσεων πριν από την αποστολή, κατά την αποστολή και μετά 
την αποστολή των εθελοντών. Θα υποδείξει επίσης τον τρόπο επίλυσης τόσο σύνθετων όσο και απλών 
προβλημάτων που ενδέχεται να επηρεάσουν τους εθελοντές, τους δικαιούχους ή τις οργανώσεις σε κάθε 
περίπτωση.

Οι διακρατικές εταιρικές σχέσεις αποτελούν τον πυρήνα της πρωτοβουλίας Εθελοντών Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας της ΕΕ, η οποία αξιολογείται ως μέσο μεταφοράς γνώσεων, ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών 
και αύξησης της εμπειρογνωμοσύνης. Για να εξασφαλιστεί η επιτυχία της συμφωνίας εταιρικής σχέσης, οι 
οργανώσεις αποστολής και υποδοχής πρέπει να εξετάσουν και να μοιραστούν τις αρχές εταιρικής σχέσης των 
Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ.
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ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ;

Βήμα 1ο
Οι οργανώσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μια σύμπραξη για την αποστολή εθελοντών πρέπει 
πρώτα να γίνουν πιστοποιημένες οργανώσεις για την αποστολή ή την παραλαβή εθελοντών, δηλ. πρέπει να 
πιστοποιήσουν ότι πληρούν τα πρότυπα ποιότητας του προγράμματος και δεσμεύονται σε αυτά.

Βήμα 2ο
Οι πιστοποιημένες οργανώσεις μπορούν να δημιουργήσουν διεθνείς κοινοπραξίες οι οποίες ενσωματώνουν 
οργανώσεις αποστολής και υποδοχής για την υποβολή σχεδίων για την αποστολή εθελοντών.

Οι κοινοπραξίες μεταξύ των οργανώσεων θα πρέπει να βασίζονται στις εξής αρχές:

A · Ισότητα 

B · Κοινές αξίες και κοινό όραμα 

Γ · Διαφάνεια 

Δ · Ευθύνη, λογοδοσία και αξιοπιστία 

E · Αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμός 

Ζ · Συμπληρωματικότητα, βασιζόμενη στην ποικιλομορφία της ανθρωπιστικής και εθελοντικής 
κοινότητας με ιδιαίτερη έμφαση στην οικοδόμηση τοπικών ικανοτήτων 

Η · Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 

Θ · Αμοιβαία στην κατανομή πόρων και στον καθορισμό στόχων.

Άρθρο 9 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 1398/2014 της ΕΕ

Βήμα 3ο
Πραγματοποιήστε κοινή αξιολόγηση των αναγκών της οργάνωσης που θα υποδεχτεί τους εθελοντές. Η 
αξιολόγηση των αναγκών πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα εξής:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΗΣ ΕΥΠΑΘΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥ-
ΝΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑ-
ΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΩΝ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Η 
ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ

Εκτός από τις συνιστώμενες διαδικασίες στα πρότυπα Καθήκοντος Περίθαλψης 
(1) και Υγείας και Ασφάλειας (5), συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη τα εξής: Η 
αξιολόγηση των αναγκών, της ευπάθειας και του κινδύνου* της ECHO**, που 
παρέχει έναν οπτικό οδηγό για την ανάλυση αναγκών σε συγκεκριμένες χώρες και 
κρίσεις. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται σε δύο φάσεις.

Η πρώτη φάση είναι μια σφαιρική αξιολόγηση με δύο διαστάσεις:

Ο Δείκτης για τη διαχείριση κινδύνων (INFORM***) «είναι ένα εργαλείο που 
χρησιμοποιείται από τη ΓΔ ECHO βάσει εθνικών δεικτών και δεδομένων που 
επιτρέπει τη συγκριτική ανάλυση των χωρών για τον προσδιορισμό του βαθμού 
κινδύνου τους για ανθρωπιστική κρίση και καταστροφή. Περιλαμβάνει τρεις 
διαστάσεις κινδύνου: έκθεση σε φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους, 
ευπάθεια πληθυσμού και εθνική ικανότητα αντιμετώπισης». 

Η Αξιολόγηση Ξεχασμένων Κρίσεων (FCA) «εντοπίζει σοβαρές καταστάσεις 
ανθρωπιστικής κρίσης όπου οι πληγέντες πληθυσμοί δεν λαμβάνουν αρκετή 
διεθνή βοήθεια ή και καθόλου».

Η δεύτερη φάση επικεντρώνεται στην ανάλυση πλαισίου και απόκρισης:

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Ανάλυσης (IAF) «είναι μια εμπεριστατωμένη 
αξιολόγηση που διεξάγεται από εμπειρογνώμονες ανθρωπιστικής βοήθειας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αποτελείται από μια ποιοτική αξιολόγηση των 
ανθρωπιστικών αναγκών ανά μεμονωμένη κρίση, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τον 
πληθυσμό που επηρεάζεται και τις προβλέψιμες τάσεις».
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΝΑ 
ΛΑΒΕΙ ΕΘΕΛΟΝΤΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ

Πραγματοποιήστε ανάλυση που περιλαμβάνει τα εξής:

• Το είδος των δραστηριοτήτων που θα διεξάγονται από τους εθελοντές, εξασφαλίζοντας 
ότι το έργο τους δεν αντικαθιστά μια δουλειά.

• Τη χρησιμότητά της και η προστιθέμενη αξία της για τη στήριξη των ανθρωπιστικών 
δράσεων και την ενίσχυση των ευάλωτων κοινοτήτων.

• Την ύπαρξη και προετοιμασία της οργανωτικής ομάδας για να εγγυηθεί την ασφάλεια 
του εθελοντή και να του δώσει συνεχή καθοδήγηση.

• Την ύπαρξη επαρκών συνθηκών εργασίας. Οι δραστηριότητες πρέπει να υλοποιηθούν με 
το πνεύμα της πρωτοβουλίας των Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ.

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Πρέπει να πραγματοποιηθεί ανάλυση των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων που 
λείπουν από τις τοπικές οργανώσεις και κοινότητες και να ληφθούν μέτρα για την 
αντιμετώπισή τους. Με βάση αυτές τις ανάγκες, θα αναπτυχθεί μια στρατηγική 
ανάπτυξης ικανοτήτων και θα διατεθεί συγκεκριμένος προϋπολογισμός στο 
πλαίσιο των κοινών έργων που υλοποιούνται.

Η ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ ΠΟΥ 
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ

Προσδιορίστε σε ποιο βαθμό οι δράσεις ενισχύουν την ικανότητα των 
οργανώσεων να:

• Παρέχουν κατάλληλη αντίδραση σε καταστάσεις ανθρωπιστικών κρίσεων.
• Διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των Εθελοντών Ανθρωπιστικής 

Βοήθειας της ΕΕ.
• Υποστηρίζουν τις ευάλωτες κοινότητες να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και την 

αντοχή τους.
• Δημιουργούν και ενισχύουν δίκτυα με άλλους τοπικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

*** http://ec.europa.eu/echo/index_en 
*** http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/needs-assessments_en 
*** http://www.inform-index.org 

Βήμα 4ο
Καθορίστε και υπογράψτε μια σαφή συμφωνία που καθορίζει κοινούς στόχους και μεθόδους διαχείρισης. Το 
Μνημόνιο Συμφωνίας (ΜΣ) πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα εξής:

A · Γενικά στοιχεία των οργανώσεων και των εκπροσώπων τους

Β · Κοινές αξίες

Γ · Χρονικό πλαίσιο

Δ · Ευθύνες κάθε οργάνωσης

Ε · Λειτουργική και οικονομική διαχείριση του έργου, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
•  διαδικασίες λήψης αποφάσεων και πρακτικές εργασίας, 
•  οικονομικές διευθετήσεις και διαχείριση, 
•  κανάλια επικοινωνίας μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, συχνότητα των συναντήσεων και 

επιτόπιες επισκέψεις των οργανώσεων αποστολής, 
•  σχέδιο εργασίας και δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος, 
•  κατανομή καθηκόντων, σύμφωνα με το σχέδιο επικοινωνίας της πρωτοβουλίας, 
•  παρακολούθηση και αξιολόγηση της εταιρικής σχέσης, 
•  τήρηση βιβλίων και τεκμηρίωση, 
•  μια τελειοποίηση και οριστικοποίηση της εκτίμησης των αναγκών
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•  την εκπόνηση και την αξιολόγηση κοινών καθηκόντων των Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας 
της ΕΕ, 

•  ρόλους και ευθύνες όσον αφορά τους υποψήφιους εθελοντές και τους Εθελοντές Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας της ΕΕ για τα διάφορα στάδια της συμμετοχής τους στην πρωτοβουλία Εθελοντών 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ.  

Άρθρο 10 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 1398/2014 της ΕΕ

Ζ · Διαχείριση διαφωνιών, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
•  διαδικασίες για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών (τόσο εκείνων που γίνονται στο πλαίσιο της 

εταιρικής σχέσης όσο και εκείνων που προέρχονται από εξωτερικούς φορείς σχετικά με το έργο 
της) και επίλυση των συγκρούσεων μεταξύ των εταίρων, 

•  πολιτικές και διαδικασίες για την έξοδο ενός εταίρου, 
•  οικονομικές επιπτώσεις, 
•  συμβατικές επιπτώσεις (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με τους Εθελοντές Ανθρωπιστικής 

Βοήθειας της ΕΕ και των οικείων κοινοτήτων).
Άρθρο 10 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 1398/2014 της ΕΕ

Βήμα 5ο
Συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση, μέσω συναντήσεων, επισκέψεων, περιοδικών εκθέσεων και 
αξιολόγησης.

      ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΕΛΈΓΧΟΥ

Διαθέτει η οργάνωσή σας τα κατάλληλα εργαλεία για να διασφαλίσει ότι οι συμμετέχουσες οργανώσεις-
εταίροι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ΕΑΒΕΕ; 

 Η οργάνωση έχει την εμπειρία της προσέγγισης και συνεργασίας με διεθνείς εταίρους κατά την 
αποστολή εθελοντών.

 Η οργάνωση διαθέτει ένα πρότυπο για σύμβαση εταιρικής σχέσης που βασίζεται στις αρχές 
της ισότητας, των κοινών αξιών και του κοινού οράματος, της διαφάνειας, της υπευθυνότητας, 
της λογοδοσίας και της αξιοπιστίας, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και του σεβασμού, της 
συμπληρωματικότητας, της ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας, της αμοιβαίας κατανομής 
πόρων και στον καθορισμό στόχων.

 Οι συμβάσεις εταιρικής σχέσης περιλαμβάνουν τον ρόλο της οργάνωσης υποδοχής, δίνοντας τη 
σημασία της αξιολόγησης των αναγκών πριν από την υποβολή της πρότασης.

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Η ΚΑΛΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ;
Μπορείτε να συμβουλευτείτε την επισκόπηση των αρμοδιοτήτων της Οργάνωσης από την πρωτοβουλία 
Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ, https://volonteurope.eu/wp-content/uploads/2016/12/task-2-
roles-and-responsibilities.pdf?95c7d6 
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Προσδιορισμός της Ανάθεσης εργασιών και επιλογή των εθελοντών

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ

άρθρο 4 του εκτελεστικού κανονισμού 
1244/2014 της ΕΕ και σημείο 1 του 
παραρτήματος 1

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ;
Ο προσδιορισμός των καθηκόντων που πρέπει να εκτελεί κάθε εθελοντής είναι ένα από τα σημαντικότερα 
βήματα για την επιτυχία ενός εθελοντικού προγράμματος. Ο σκοπός του ορισμού του προφίλ είναι να 
εξασφαλιστεί η συμφωνία μεταξύ των προσωπικών προσδοκιών των εθελοντών και των προσδοκιών της 
οργάνωσης.

Ο ρόλος του εθελοντισμού στις οργανώσεις ποικίλλει από τη μία στην άλλη. Για τον λόγο αυτό, οι οργανώσεις 
πρέπει να ξεκινήσουν από την ανάλυση της ικανότητας της οργάνωσης υποδοχής να λάβει έναν εθελοντή 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ (που υλοποιείται κατά τη διάρκεια της φάσης της εταιρικής σχέσης) και από 
τις εντοπιζόμενες ανάγκες να ορίσει τα εξής:

• Πόσοι εθελοντές χρειάζονται;

• Οι εργασίες πρέπει να προσφέρουν προστιθέμενη αξία, χωρίς να αντικαθιστούν τον εργαζόμενο.

• Το προφίλ του εθελοντή που απαιτείται για την ολοκλήρωση των καθηκόντων (μελέτες, εμπειρία, 
δεξιότητες ...)

• Το απαιτούμενο επίπεδο: Μεγαλύτερης ηλικίας (με εμπειρία άνω των 5 ετών) ή Νεότερο (χωρίς 
εμπειρία ή ελάχιστη εμπειρία).

• Η ανάγκη για τον Νεότερο εθελοντή να πραγματοποιήσει εκ των προτέρων μια περίοδο μαθητείας 
στην οργάνωση αποστολής, προκειμένου να εξασφαλίσει ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Οι εθελοντές μερικές φορές συμμετέχουν σε εργασίες σχετικά με την κανονική διαχείριση και λειτουργία της 
οργάνωσης. Σε άλλη περίπτωση, το επίκεντρο είναι κυρίως η συνεργασία σε έργα. Και στις δύο περιπτώσεις, 
το είδος των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν πρέπει να είναι σαφής.

Ο ορισμός των προφίλ απαιτεί συνδυασμένη συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων αποστολής και υποδοχής, 
προκειμένου να διασφαλιστεί αφενός η ικανότητα της οργάνωσης υποδοχής να ενσωματώσει τον εθελοντή, 
καθώς και η ικανότητα της οργάνωσης αποστολής να εξασφαλίσει έναν εθελοντή με το κατάλληλο προφίλ. 

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα καθήκοντα της οργάνωσης αποστολής περιλαμβάνουν τα εξής:

A · προετοιμασία του εθελοντή πριν από την αποστολή του μέσω της κατάρτισης, της αναθεώρησης 
των πληροφοριών, της προετοιμασίας των υλικών, 

B · εξασφάλιση της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων μαζί με την οργάνωση υποδοχής κατά τη διάρκεια 
της περιόδου που ορίζεται στην κενή θέση, 

Γ · επακόλουθες ενέργειες μετά την επιστροφή του εθελοντή, όπως η συστηματοποίηση των 
πληροφοριών, η ανάπτυξη της δραστηριότητας ευαισθητοποίησης, η αξιολόγηση.

Τέλος, η ανάθεση καθηκόντων συμβάλλει στον προσδιορισμό του τύπου διάδοσης που πρέπει να γίνει για 
να προσελκύσει τους καταλληλότερους υποψήφιους εθελοντές. Για παράδειγμα: επαγγελματικές ενώσεις, 
εθελοντικά δίκτυα, πανεπιστήμια κ.λπ.
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pΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ;
Ένας καλός ορισμός των καθηκόντων επιτρέπει, αφενός, την επιλογή του σωστού προσώπου για κάθε κενή 
θέση, εξασφαλίζοντας ότι οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την ενίσχυση των τοπικών οργανώσεων 
και κοινοτήτων διεξάγονται με επιτυχία. Από την άλλη, γίνεται το πλαίσιο αναφοράς για την καλή διαχείριση 
των προσδοκιών των εθελοντών.

Η πρωτοβουλία Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ καθορίζει την ανάγκη οι οργανώσεις αποστολής 
και υποδοχής να καθορίσουν ένα προφίλ ικανοτήτων και τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη φάση 
επιλογής. Αυτό συνεπάγεται την καθιέρωση αυτών των ικανοτήτων, γνώσεων και εμπειριών που αναμένουν 
οι εθελοντές που προσλαμβάνονται, τόσο από τεχνικής όσο και από κινητικής πλευράς, για να εξασφαλίσουν 
ότι είναι κατάλληλοι για την αποστολή και τους στόχους της οργάνωσης.

ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ;

Βήμα 1ο:
Οι οργανώσεις αποστολής και υποδοχής πρέπει να ελέγχουν την ανάλυση των αναγκών και να ορίσουν τις 
γενικές πτυχές των κενών θέσεων, όπως:

• Αριθμός εθελοντών.

• Είδος των καθηκόντων που πρέπει να αναπτυχθούν σύμφωνα με το πλαίσιο των τεχνικών ικανοτήτων 
(π.χ. χρηματοδότηση και λογιστική, τρόφιμα, διατροφή και υγεία, επικοινωνίες, δίκτυα κοινωνικής 
προστασίας και ασφάλειας κλπ.). Λεπτομερής κατάλογος των τεχνικών ικανοτήτων είναι διαθέσιμος 
στο παράρτημα του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 1398/2014 της ΕΕ. 

• Επίπεδο εθελοντή μεγαλύτερης ηλικίας ή νεότερου.

• Ανάγκη υποβολής σε μαθητεία των νεότερων εθελοντών

• Τόπος αποστολής και συνθήκες υλικοτεχνικής υποστήριξης.

Βήμα 2ο:
Στείλτε στην οργάνωση υποδοχής τη μορφή της Ανακοίνωσης κενής θέσης για Εθελοντές Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας της ΕΕ (τις οποίες θα βρείτε στην ενότητα αναφορών, παραδειγμάτων ή καλών πρακτικών) και 
ζητήστε από την οργάνωση υποδοχής τα εξής: 

• Λεπτομέρειες σχετικά με το είδος των δραστηριοτήτων που θα διεξαχθούν από κάθε εθελοντή, 
καθώς και το προφίλ των αρμοδιοτήτων τους, με έμφαση στην προστιθέμενη αξία τους και στο ρόλο 
τους ως ενεργών Ευρωπαίων πολιτών.

• Εκτός από τις δραστηριότητες και το απαιτούμενο προφίλ, είναι σημαντικό να ζητήσουμε να 
παρέχονται όλες οι πληροφορίες που μπορούν να είναι χρήσιμες για τους ανθρώπους που θα 
μπορούσαν να ενδιαφέρονται για αυτήν την πρωτοβουλία και, ως εκ τούτου, να εξασφαλίσουν τους 
καλύτερους επαγγελματίες για την εκτέλεση της αποστολής.

• Σύντομη περιγραφή του έργου και των οργανώσεων που το αναπτύσσουν, του πλαισίου της χώρας 
και της περιοχής όπου πραγματοποιείται, πληροφορίες σχετικά με τις κοινότητες με τις οποίες 
πραγματοποιείται η εργασία, τις συνθήκες συντήρησης και μεταφοράς που θα έχουν οι εθελοντές , 
πιθανές ημερομηνίες εκτέλεσης των δραστηριοτήτων.

• Όρους αναφοράς για κάθε αποστολή, συλλέγοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από την 
αποστολή.

Βήμα 3ο:
Μόλις η οργάνωση υποδοχής υποβάλει τη μορφή ανακοίνωσης κενής θέσης για τους Εθελοντές 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας, οι οργανώσεις αποστολής θα πρέπει:
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ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Προσδιορισμός της Ανάθεσης εργασιών και επιλογή των εθελοντών

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

• Να τις συμπληρώσουν ή να τις τροποποιήσουν, ανάλογα με την περίπτωση, για να διασφαλίσουν ότι 
οι προσφερόμενες προσφορές είναι ρεαλιστικές και εφικτές.

• Τα στοιχεία του χρονοδιαγράμματος πρέπει επίσης να συμπληρωθούν ώστε να ταιριάζουν με τις 
ημερομηνίες κατάρτισης που παρέχονται από την πρωτοβουλία Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας 
της ΕΕ, καθώς και με τις αναμενόμενες ημερομηνίες αποστολής για την οργάνωση υποδοχής:

• Να συμπεριλάβει ενδεχόμενα καθήκοντα επικοινωνίας και συνειδητοποίησης που θα συμπληρώσουν 
την επιστροφή του εθελοντή, να καταστήσει την εμπειρία του εθελοντή απτή και ορατή, ενώ 
παράλληλα να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τη σημασία της ανθρωπιστικής δράσης μεταξύ 
των πιο ευάλωτων πληθυσμών.

• Να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες είναι γραμμένες, τουλάχιστον στα αγγλικά, σε σαφή, συγκεκριμένη 
και προσιτή γλώσσα.

• Να διασφαλίσει ότι συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες (σύμφωνα με το 
σημείο 1 του παραρτήματος 1 του εκτελεστικού κανονισμού 1244/2014):

Α · καθορισμός του ρόλου, του τίτλου, της περιγραφής της ομάδας και της διαχείρισης της 
γραμμής, της διάρκειας της τοποθέτησης, της θέσης ή των θέσεων, 

Β · λεπτομερή περιγραφή των σχετικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στις ανάγκες, όπως 
επικυρώθηκαν από την οργάνωση υποδοχής και καλά καθορισμένα καθήκοντα που πρέπει να 
αναληφθούν από τον Εθελοντή Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των 
στοιχείων που βασίζονται στο σχέδιο επικοινωνίας για την πρωτοβουλία, 

Γ · προσδιορισμός των απαιτούμενων ικανοτήτων για τα καθήκοντα βάσει του πλαισίου 
ικανοτήτων,

Δ · καθορισμός στόχων επιδόσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια και τις ιδιαιτερότητες της 
τοποθέτησης του Εθελοντή Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ και ρόλους κατάλληλους για 
εθελοντική θέση, 

Ε · δείκτες σχετικά με τα αναμενόμενα αποτελέσματα, την έκβαση και, όπου είναι δυνατόν, τα 
αποτελέσματα από την ανάθεση που θα χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση των επιδόσεων του 
Εθελοντή Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ, 

Ζ · ευέλικτα στοιχεία που επιτρέπουν, σε ένα ρεαλιστικό βαθμό, στον Εθελοντή Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας της ΕΕ να επηρεάζει και να διαμορφώνει τα καθήκοντα ανάλογα με το ιδιαίτερο 
προφίλ και τα ενδιαφέροντά του, 

Η · λεπτομέρειες σχετικά με το ωράριο εργασίας, την άδεια, τον τόπο εργασίας και την παροχή 
συμβουλευτικής υποστήριξης, 

Θ · σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων διαχείρισης και διαχείρισης της ασφάλειας μεταξύ των 
οργανώσεων αποστολής και υποδοχής, 

Ι · πληροφορίες σχετικά με την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια και την κατάλληλη 
συμπεριφορά σε σχέση με τη διαχείριση κινδύνου και ασφάλειας, κατά περίπτωση.
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      ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΕΛΈΓΧΟΥ

Η οργάνωση διαθέτει διαδικασία για τον προσδιορισμό των καθηκόντων τω εθελοντών που να 
περιλαμβάνει τη συνεργασία με τις οργανώσεις υποδοχής και την ανάπτυξη ενός πλαισίου ικανοτήτων;

  Έχει μια μορφή και επεξηγήσεις με παραδείγματα που επιτρέπουν τον σωστό προσδιορισμό 
των καθηκόντων που πρέπει να εκτελούνται από τους εθελοντές.

 Αυτό το πρότυπο/μορφή έχει κοινοποιηθεί ή δημιουργηθεί σε συνεργασία με τους μαζί με τις 
οργανώσεις-εταίρους.

 Η οργάνωση γνωρίζει και εφαρμόζει το πλαίσιο δεξιοτήτων για τον προσδιορισμό των 
καθηκόντων των εθελοντών.

 Οι ικανότητες που απαιτούνται για τους εθελοντές καθορίζονται από κοινού με τις οργανώσεις 
υποδοχής.

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Η ΚΑΛΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ;

Ανατρέξτε στα εξής:

Volunteer task in the Vacancy Announcement by the EU Aid Volunteers initiative: https://
volonteurope.eu/wp-content/uploads/2017/05/EUAV-Vacancy-Announcement-template.
doc?b1922a

Guidance to create a standardised application form for EU Aid Volunteer: https://volonteurope.
eu/wp-content/uploads/2017/05/6.-Application-form-template.doc?b1922a

Φόρμα αυτοαξιολόγησης: https://volonteurope.eu/wp-content/uploads/2017/05/4.EUAV-Self-
Assessment-Questionnaire-EN.xlsx?b1922a   

Παράδειγμα ανακοινώσεων υποψηφιότητας: 

https://volonteurope.eu/wp-content/uploads/2017/05/Vacancy-published-example.png?b1922a 
(όπως δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα της ΕΑΒΕΕ)

https://volonteurope.eu/wp-content/uploads/2017/05/Example-Vacancy-COLOMBIA-CB-
Gender.pdf?b1922a (στη μορφή της ανακοίνωση κενής θέσης)
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ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Προσδιορισμός της Ανάθεσης εργασιών και επιλογή των εθελοντών

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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ΕΝΤΟΠΙΣΜΌΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΉ 
ΕΘΕΛΟΝΤΏΝ
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ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Προσδιορισμός της Ανάθεσης εργασιών και επιλογή των εθελοντών

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ

Άρθρα 3, 5, 7 και 8 του εκτελεστικού κανονισμού 
1244/2014 της ΕΕ

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ;
Η διαδικασία της πρόσληψης εθελοντών συνίσταται στην εξεύρεση των καλύτερων υποψηφίων που 
ικανοποιούν τις ανάγκες που προσδιορίζονται στα προφίλ. Γι’ αυτό είναι απαραίτητα τα εξής:

•  Προετοιμασία της κατάλληλης ανακοίνωσης των διαθέσιμων κενών θέσεων που περιέχουν όλες τις 
σχετικές πληροφορίες και είναι ελκυστική για τις ομάδες στις οποίες απευθύνεται.

•  Ανάλυση και καθορισμός των τρόπων διάδοσης των προσφορών.

•  Προετοιμασία της διαδικασίας και των εργαλείων για τη λήψη των αιτήσεων, εξασφαλίζοντας ότι 
είναι προσιτά σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι οργανώσεις πρέπει να καθορίζουν το πρόσωπο ή τα άτομα της ομάδας τους που θα έλθουν σε επαφή με όλα 
τα ενδιαφερόμενα μέρη για να επιλύσουν αμφιβολίες, να καθοδηγήσουν την παρουσίαση των υποψηφίων και 
να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα στάδια της διαδικασίας επιλογής.

Η διαδικασία επιλογής πρέπει να είναι διαφανής, δίκαιη και αποτελεσματική, προσφέροντας ίση μεταχείριση 
σε όλους τους ενδιαφερομένους και διασφαλίζοντας την ισότητα ευκαιριών και την αποφυγή διακρίσεων (2ο 
πρότυπο).

Η επιλογή των εθελοντών θα πραγματοποιηθεί μετά από μια σειρά συναντήσεων μεταξύ οργανώσεων και 
ενδιαφερομένων στον εθελοντισμό και θα πρέπει να εξετάσει τόσο το όραμα της οργάνωσης όσο και την 
ικανοποίηση των ενδιαφερομένων. Ως εκ τούτου, η επικοινωνία με τους υποψηφίους θα είναι απαραίτητη 
σε αυτή τη διαδικασία. προκειμένου να εξηγήσουν τους λόγους για κάθε απόφαση και να προσπαθήσουν να 
προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις σε κάθε άτομο ανάλογα με τα προσόντα και τα χαρακτηριστικά του.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει τα εξής:

•  Καθορισμό κριτηρίων για την εξασφάλιση ίσης αξιολόγησης για όλους τους υποψηφίους.

•  Αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών και της τεκμηρίωσης που υποβάλλεται από κάθε 
υποψήφιο για να διαπιστωθεί αν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες που ορίζονται στα προφίλ, 
και σε ορισμένες περιπτώσεις, οι προσωπικές και επαγγελματικές αναφορές των υποψηφίων θα 
εκτιμηθούν ιδιαίτερα.

•  Ανάπτυξη χώρων αμοιβαίας γνώσης μεταξύ του υποψηφίου και των οργανώσεων (το καλύτερο 
εργαλείο για αυτό θα είναι η συνέντευξη).

•  Απόφαση της οργάνωσης στην οποία θεωρεί τους καταλληλότερους υποψηφίους για κάθε κενή 
θέση.

•  Συνεχής επικοινωνία με όλους τους υποψηφίους για να τους ενημερώσουμε για τα επόμενα βήματα 
της διαδικασίας και των αποφάσεων.

•  Επιβεβαίωση του ενδιαφέροντος των επιλεγμένων υποψηφίων για συνέχιση της διαδικασίας και 
ένταξη στις οργανώσεις.
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Οι επιλεγμένοι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα και το καθήκον να λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση σχετικά με το 
πλαίσιο και τις εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν, ώστε να μπορούν να διεξάγουν τις δραστηριότητές 
τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι οργανώσεις έχουν καθήκον να προετοιμάσουν και να προσφέρουν 
αυτή την κατάρτιση για να προωθήσουν την καλύτερη ένταξη των υποψηφίων.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ;
Μια κατάλληλη διαδικασία εντοπισμού και επιλογής θα καθορίσει τους καλύτερους υποψηφίους για 
την ανάπτυξη των καθηκόντων που προσδιορίζονται στο προφίλ και θα διασφαλίσει ότι θα παρασχεθεί η 
υποστήριξη που απαιτείται από την οργάνωση υποδοχής και τις τοπικές κοινότητες.

Η πρωτοβουλία Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ καθορίζει μια συγκεκριμένη διαδικασία για 
την πρόσληψη και την επιλογή εθελοντών, η οποία εγγυάται ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και αποφυγή 
διακρίσεων. Οι οργανώσεις πρέπει να αποδείξουν και να αιτιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο έχουν εκδώσει 
την απόφαση, τηρώντας αυτές τις αρχές.

Η οργάνωση αποστολής είναι υπεύθυνη για τη δημοσίευση της ανακοίνωσης κενής θέσης και την επαρκή 
δημοσιότητα ώστε να τη γνωστοποιήσει τόσο σε όσους μπορούν να εκπληρώσουν το απαιτούμενο προφίλ όσο 
και σε ποιον μπορεί να ενδιαφέρεται. Επιπλέον, κατά τη δημοσίευση των κενών θέσεων είναι πολύ σημαντικό 
να λαμβάνουμε υπόψη ότι τα μηνύματα για την προσέλκυση νέων εθελοντών πρέπει να είναι συνεπή με την 
αποστολή και τις αξίες της οργάνωσης και την πρωτοβουλία Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ.

Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται από κοινού μεταξύ των οργανώσεων αποστολής και υποδοχής, 
ενώ η οργάνωση υποδοχής λαμβάνει την τελική απόφαση για την επιλογή των υποψηφίων. Η κατάρτιση 
παρέχεται από την πρωτοβουλία Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ, με τον ορισμό των μαθησιακών 
αναγκών των οργανώσεων.

Οι οργανώσεις αποστολής πρέπει να διασφαλίζουν τη συνεπή ανταλλαγή πληροφοριών με τους υποψηφίους, 
παρέχοντας σαφείς πληροφορίες για κάθε απόφαση και απαντώντας στις αμφιβολίες τους. Επιπλέον, πρέπει 
να διασφαλίσετε ότι η όλη διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ;

Βήμα 1ο: 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΩΝ ΚΕΝΏΝ ΘΈΣΕΩΝ

Η οργάνωση αποστολής είναι υπεύθυνη για τη δημοσίευση της διαφήμισης. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει:

A · Να προετοιμάσετε εκ των προτέρων τη φόρμα ανακοίνωσης κενής θέσης, με όλες τις σχετικές 
πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες, το απαιτούμενο προφίλ και τις ικανότητες (8ο Πρότυπο).

Β · Να προσαρμόσετε τη φόρμα αυτοαξιολόγησης (θα τη βρείτε στην ενότητα των αναφορών, των 
παραδειγμάτων ή καλών πρακτικών) για κάθε κενή θέση. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να 
ελέγξετε τις καταστάσεις διαβίωσης και εργασίας που περιγράφονται στο Παράρτημα 1 και να 
επιλέξετε αυτές που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κενή θέση που δημοσιεύετε. Για να το κάνετε 
αυτό, πρέπει να διαγράψετε τα άσχετα σενάρια και να τα επαναριθμήσετε.

Γ · Επιλέξτε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για να δημιουργήσετε μια μορφή εφαρμογής που θα 
επιτρέψει τη λήψη όλων των εφαρμογών (η οργάνωσή σας μπορεί να έχει πρόγραμμα για αυτό, 
αλλά εάν όχι, μπορείτε να αναζητήσετε μια Online εφαρμογή Form Builder, όπως: Google Forms, 
JotForm, Wufoo, Formstack, iFormBuilder, Formsite, κλπ.).

Δ · Δημιουργήστε μια τυποποιημένη φόρμα αίτησης για τους Εθελοντές Ανθρωπιστικής Βοήθειας 
της ΕΕ, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για να λάβετε όλες τις αιτήσεις από τους υποψηφίους 
(μπορείτε να το βρείτε στο τμήμα αναφορών, παραδειγμάτων ή καλών πρακτικών). Βεβαιωθείτε 
ότι έχετε συμπεριλάβει μια ενότητα για τη μεταφόρτωση αρχείων: Βιογραφικό σημείωμα, φόρμα 
αυτοαξιολόγησης και συνοδευτική επιστολή.
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ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Προσδιορισμός της Ανάθεσης εργασιών και επιλογή των εθελοντών

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

Ε · Στείλτε τη φόρμα ανακοίνωσης κενής θέσης (α), καθώς και την προσαρμοσμένη φόρμα 
αυτοαξιολόγησης για κάθε κενή θέση (β) και τον σύνδεσμο με την ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα 
παραληφθούν οι αιτήσεις για τις κενές θέσεις (γ και δ) στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, 
Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού. https//eacea.ec.europa.eu/homepage.en

Ζ · Από τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας (ΓΔ ECHO) θα λάβετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης για να αποκτήσετε 
πρόσβαση στη «Δικτυακή πύλη συμμετεχόντων στην εκπαίδευση» της πλατφόρμας Εθελοντών 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ:24. 

Η · Μόλις εγγραφείτε στην πλατφόρμα της πρωτοβουλίας και αφού λάβετε την έγκριση του Οργανισμού 
σχετικά με τις πληροφορίες για τις κενές θέσεις εργασίας, μπορείτε να τις δημοσιεύσετε 
ακολουθώντας τις οδηγίες που θα λάβετε (Μπορείτε να βρείτε ένα παράδειγμα κενής θέσης που 
δημοσιεύτηκε στην ενότητα Αναφορές, παραδείγματα ή καλές πρακτικές του 8ου προτύπου).

Βήμα 2ο: 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥΣ

•  Μετά τη δημοσίευση, οι κενές θέσεις πρέπει να είναι ανοικτές για τουλάχιστον έναν μήνα.  

•  Όλες οι κενές θέσεις πρέπει να δημοσιεύονται στην πλατφόρμα της πρωτοβουλίας «Εθελοντών 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ, παρόλο που είναι επίσης δυνατή η προώθηση των κενών θέσεων 
μέσω άλλων καναλιών για την εξασφάλιση της ευρύτερης διάδοσης.

•  Ανάλογα με τον τύπο της κενής θέσης, θα πρέπει να εντοπιστεί το κύριο κοινό-στόχος της πρόσληψης 
και να αναζητηθεί το καταλληλότερο μέσο διάδοσης, ώστε να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες 
θέσεις. Για παράδειγμα:

• Ταχυδρομείο ή email σε άτομα που σχετίζονται κατά κάποιο τρόπο με την οργάνωση, τα κολέγια 
και τις επαγγελματικές ενώσεις, τα πανεπιστήμια κλπ.

• Από στόμα σε στόμα και δημοσιότητα μέσω πρώην (εθελοντές, έμμισθο προσωπικό ή 
κυβερνητικοί φορείς μπορεί να είναι μια μέθοδος πρόσληψης).

• Τοπικές ομοσπονδίες, συντονιστές ή πλατφόρμες εθελοντών.

• Δημοσίευση εθελοντικών προσφορών στον ιστότοπο της οργάνωσης, σε άλλες πύλες κ.λπ

• Γενικά ή τοπικά μέσα ενημέρωσης (εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεόραση κ.λπ.).

• Διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

• Αφίσες σε στρατηγικούς ιστότοπους (η τοποθεσία ορίζεται σύμφωνα με το επιδιωκόμενο προφίλ). 

• Δημόσια σεμινάρια και ομιλίες.

•  Παροχή πληροφοριών και απάντηση στις ερωτήσεις των ενδιαφερομένων κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας.

Βήμα 3ο: 
ΟΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΛΕΓΞΕΙ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΚΑΝΑΛΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΛΗψΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Η ομάδα αυτή πρέπει να καθορίσει τα κοινά κριτήρια που εγγυώνται την ομοιομορφία της αξιολόγησης των 
πληροφοριών που παρέχουν οι διάφοροι υποψήφιοι. Για το σκοπό αυτό, συνιστάται η ανάπτυξη μορφών αξιολόγησης 
βιογραφικού σημειώματος και συνεντεύξεων όπου καταγράφονται πληροφορίες και οι οποίες μπορούν να 
χρησιμεύσουν για να αποδείξουν και να δικαιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο εγκρίθηκαν οι αποφάσεις. Επιπλέον, 
είναι σκόπιμο να συστηματοποιηθούν τα πρακτικά των συνεδριάσεων της ομάδας αξιολόγησης.

24  https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/
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Βήμα 4ο: 
ΠΡΩΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η οργάνωση αποστολής θα αξιολογήσει τις πληροφορίες που παρέχονται από τους αιτούντες για να καθορίσει 
μια σύντομη λίστα υποψηφίων για τη συνέντευξη.

• Αυτή η πρώτη αξιολόγηση βασίζεται στις πληροφορίες που παρέχονται στη φόρμα αίτησης, στο 
βιογραφικό σημείωμα, στο ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης και στην ανάλυση της συνοδευτικής 
επιστολής. Αξιολογώντας επίσης την ικανότητά τους να αναλύουν μια συγκεκριμένη κατάσταση 
ανθρωπιστικής βοήθειας, μέσω γραπτής εξέτασης ή παρόμοιων εξετάσεων.

• Έλεγχος βιογραφικών και ερωτηματολογίων αυτοαξιολόγησης. Κάθε οργάνωση αποστολής ορίζει 
τη μέθοδο αξιολόγησης των υποψηφίων που προτιμά. Οι πλέον συνιστώμενες μέθοδοι αξιολόγησης 
συνδυάζουν ποσοτικές και ποιοτικές πτυχές. 

• Για παράδειγμα:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΥΠΟψΗΦΙΟΣ ΚΕΝΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΛΩΣΣΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

1 Συμμορφώ-
νεται

2 Πληροί 
κατά το 
ήμισυ

3 Δεν πληροί

1 Συμμορφώ-
νεται

2 Πληροί 
κατά το 
ήμισυ

3 Δεν πληροί

1 Συμμορφώ-
νεται

2 Πληροί 
κατά το 
ήμισυ

3 Δεν πληροί

1 Ανεπαρκής 
2 Ανάγκη εξέλι-

ξης
3 Επιβεβαιωμένη 

ικανότητα
4 Εξαιρετική 

γνώση

Σύνοψη αξιών και 
ποιοτική επεξή-
γηση της απόφα-
σης

Επεξηγημα-
τική παρά-
γραφος

Επεξηγημα-
τική παρά-
γραφος

Επεξηγημα-
τική παρά-
γραφος

Επεξηγηματική 
παράγραφος

•  Εάν η οργάνωση αποφασίσει ότι θα ζητήσει προσωπικές και επαγγελματικές αναφορές των 
υποψηφίων, θα πρέπει να προετοιμάσετε μια σειρά ερωτήσεων που θέλετε να απαντηθούν (για 
παράδειγμα: απόδοση, ημερομηνίες πραγματοποίησης της εργασίας κ.λπ.) και να ορίσετε το κανάλι 
για την υποβολή των αιτούμενων αναφορών (όπως με τηλεφωνικές κλήσεις ή με αλληλογραφία).

•  Συνιστάται να συντάσσεται σύντομη έκθεση που να περιλαμβάνει τα δεδομένα του ατόμου που έχει 
ζητηθεί και τις απόψεις και τις πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τον υποψήφιο.

•  Πρέπει να υπάρξουν συναντήσεις της ομάδας αξιολόγησης και ανταλλαγή πληροφοριών και λήψης 
αποφάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια.

•  Αποστολή πληροφοριών στην οργάνωση υποδοχής για να συμφωνήσουν από κοινού τον τελικό 
κατάλογο των υποψηφίων που θα προσκληθούν στη συνέντευξη.

•  Ενημερώστε και ζητήστε γραπτή επιβεβαίωση από τους υποψηφίους που επιλέχθηκαν για τη 
συνέντευξη.

Ενημερώστε τους υποψήφιους που δεν έχουν επιλεγεί δίνοντας μια εξήγηση για τους λόγους 
για τους οποίους δεν έχουν επιλεγεί. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να γίνονται τόσο στην 
πρώτη αξιολόγηση, στη συνέντευξη και στην απόφαση μετά την κατάρτιση. Είναι σημαντικό 
να επιμείνουμε ότι η λέξη «όχι» δεν σημαίνει ότι ο εθελοντής «δεν εξυπηρετεί», αλλά ότι 
«υπάρχει ένας άλλος υποψήφιος που είναι πιο κατάλληλος για το προφίλ που απαιτείται 
σε αυτήν τη συγκεκριμένη κενή θέση» ή/και ότι «ο εθελοντής δεν θα βρει σε αυτή τη 
συγκεκριμένη κενή θέση ό, τι πραγματικά αναζητά»25.

25  Εγχειρίδιο διαχείρισης εθελοντών. Fundación La Caixa. Σελ. 70 επ.
 http://www.observatoritercersector.org/pdf/publicacions/2010_01_manual_gestion_voluntariado.pdf
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ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Προσδιορισμός της Ανάθεσης εργασιών και επιλογή των εθελοντών

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

Ορισμένοι λόγοι που ενδέχεται να οδηγήσουν σε αρνητική απόφαση θα ήταν οι εξής:

•  Αναντιστοιχία μεταξύ των προσδοκιών του ατόμου και του είδους της οντότητας ή της κενής θέσης.
•  Ανεπαρκής προετοιμασία για ευθύνες.
•  Μη τήρηση της ελάχιστης απαιτούμενης ηλικίας.
•  Αδυναμία συμβιβασμού.
•  Ορισμένες συμπεριφορές ή στάσεις που παρουσιάστηκαν στη συνέντευξη.
•  Σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ των αξιών του ατόμου και της οργάνωσης.

Βήμα 5ο: 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ
Η συνέντευξη πρέπει να διεξάγεται, στο μέτρο του δυνατού, με τη συμμετοχή της οργάνωσης υποδοχής. Πρέπει 
να είναι μια δομημένη συνέντευξη και να βασίζεται στο πλαίσιο των ικανοτήτων. Μπορεί να γίνει πρόσωπο 
με πρόσωπο ή χρησιμοποιώντας τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών. Συνιστάται να συμμετάσχουν τουλάχιστον 
δύο αξιολογητές στη συνέντευξη, για να επιτύχουν διαφορετικές αντιλήψεις και να εξασφαλίσουν ότι το 
αποτέλεσμα είναι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικό. Η ομάδα συνεντεύξεων θα πρέπει:

•  Να προετοιμάσει τη συνέντευξη (καθορισμός δομής, ορισμός ερωτήσεων, καθορισμός ποιος 
αξιολογητής ρωτά τι είδους ερωτήσεις κ.λπ.)

•  Να προετοιμάσει τον χώρο της συνέντευξης (κατάλληλος χώρος) ή τον απαραίτητο εξοπλισμό, εάν 
η συνέντευξη διεξάγεται χρησιμοποιώντας τεχνολογίες πληροφοριών.

•  Να υποδεχτεί τον υποψήφιο και να παρουσιάσει τους αξιολογητές.
•  Να παρέχει πληροφορίες για την οργάνωση, την κενή θέση του εθελοντή και να περιγράψει τις 

φάσεις της συνέντευξης.
•  Να αναπτύξει τη συνέντευξη και να συλλέξει πληροφορίες. Κάθε οργανισμός πρέπει να αναπτύξει 

μια μορφή που συλλέγει τις εντυπώσεις των διαφόρων αξιολογητών και υποστηρίζει τους λόγους 
της απόφασης.

• Για παράδειγμα:

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ: 

ΓΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΌΜΕΝΟΥ:

ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΚΕΝΉΣ ΘΈΣΗΣ: ΤΊΤΛΟΣ, ΧΏΡΑ, ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΌ ΔΙΆΣΤΗΜΑ ΚΛΠ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΈΣ:

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

Ελέγξτε την ευρωπαϊκή ιθαγένεια ή κατοικία για θέματα θεώρησης βίζα, τόπου διαμονής για πτήσεις, ρωτήστε 
σχετικά με τη διαθεσιμότητα για κατάρτιση και εθελοντισμό στις προτεινόμενες ημερομηνίες, διερευνήστε 
άλλες προσωπικές πτυχές που είναι σημαντικές να γνωρίζετε (για παράδειγμα, εάν το συγκεκριμένο άτομο έχει 
ορίσει φροντιστές και πρέπει να ταξιδεύουν μαζί τους, εάν εργάζονται και πρέπει να ζητήσουν άδεια απουσίας, 
εάν ο υποψήφιος λαμβάνει κάποιο είδος ιατρικής περίθαλψης που απαιτεί εξειδικευμένη φροντίδα ή ανάγκη για 
φάρμακα που είναι δύσκολο να αποκτηθούν κ.λπ.).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Μπορείτε να περιγράψετε πώς σχετίζονται οι ακαδημαϊκές σας σπουδές και είναι κατάλληλες για την εργασία 
εθελοντισμού;
Εξερευνήστε θέματα όπως ο επαγγελματικός προσανατολισμός στις σπουδές τους, η ένταση των μαθημάτων κλπ.
Πώς θα περιγράφατε την επαγγελματική σας εμπειρία σχετικά με τον εθελοντισμό;
Εξερευνήστε τις δεξιότητες και την ειδική πείρα που σχετίζεται με τα καθήκοντα που πρέπει να αναπτυχθούν, τους 
λόγους για να εγκαταλείψετε μια θέση εργασίας.
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ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Ποιες είναι οι εμπειρίες σας από την εργασία σε μια ομάδα;
Ποιες είναι οι προσδοκίες σας σχετικά με αυτή την εργασία εθελοντισμού; Γιατί θεωρείτε ότι αυτή η εμπειρία 
είναι κατάλληλη για εσάς;
Τι γνώσεις έχετε για τη χώρα/περιοχή; Σε ποια πλευρά της ανάθεσης πιστεύετε ότι θα είναι η πιο δύσκολη για 
σας να προσαρμοστείτε;
Εξερευνήστε θέματα όπως η ομαδική εργασία, η επικοινωνία, η αυτονομία, η ηγεσία, η διαπολιτισμική 
συνείδηση κ.λπ.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Τι γνωρίζετε σχετικά με την πρωτοβουλία Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ; Τι γνωρίζετε για την 
ανθρωπιστική δράση;
Εξερευνήστε θέματα όπως η κατανόηση της πρωτοβουλίας, η ασφαλή εργασία κ.λπ.

ΓΛΩΣΣΕΣ

Εξερευνήστε το επίπεδο επάρκειας της γλώσσας εργασίας. 

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

Τι θεωρείτε ότι μπορείτε να συνεισφέρετε; Τι περιμένετε να βρείτε;
Εξερευνήστε τα κίνητρά τους, την ικανότητά τους να προσαρμοστούν στις πραγματικές συνθήκες της κενής 
θέσης κ.λπ.

Ολοκληρώστε τη συνέντευξη ρωτώντας τον υποψήφιο εάν έχει αμφιβολίες ή ερωτήσεις.  Εκφράστε 
τις ευχαριστίες σας για την προθυμία τους να συμμετάσχουν. δίνοντας κάποιες περαιτέρω 
πληροφορίες σχετικά με τις αναμενόμενες ημερομηνίες για την τελική επιβεβαίωση της επιλογής 
των υποψηφίων καθώς και μερικές άλλες ενδείξεις σχετικά με ταξιδιωτικά ή εφοδιαστικά θέματα.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ:

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΤΕ ΑΠΟ 1 (ΛΙΓΟΤΕΡΗ) ΕΩΣ 4 (ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ) ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 
ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Βήμα 6ο:
ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι οργανώσεις, σύμφωνα με το προφίλ που ζητείται σε κάθε κενή θέση, μπορούν να αποφασίσουν να 
πραγματοποιήσουν και άλλα είδη δοκιμών αξιολόγησης, όπως το κέντρο αξιολόγησης, τις δραστηριότητες 
ομάδας και τις ασκήσεις προσομοίωσης εργασίας.

Σε κάθε περίπτωση, η οργάνωση πρέπει να ενημερώνει εκ των προτέρων τους υποψήφιους για το είδος της 
εξέτασης, να συμπληρώνει έκθεση των αποτελεσμάτων της εξέτασης και να ενημερώνει λεπτομερώς τους 
υποψηφίους σχετικά με τα αποτελέσματα.
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ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Προσδιορισμός της Ανάθεσης εργασιών και επιλογή των εθελοντών

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

Βήμα 7ο: 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟψΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Με τις πληροφορίες της συνέντευξης και τις πρόσθετες εξετάσεις (εάν πραγματοποιούνται), οι οργανώσεις 
υποδοχής θα αποφασίσουν σχετικά με τον υποψήφιο ή τους υποψηφίους (ανάλογα με τον αριθμό των 
διαθέσιμων θέσεων), οι οποίοι θα συνεχίσουν τη διαδικασία κατάρτισης.

Βήμα 8ο: 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Οι οργανώσεις αποστολής πρέπει να συμβουλεύονται τον υποψήφιο και την οργάνωση υποδοχής για να 
προσδιορίσουν τις ανάγκες μάθησης και να καθορίσουν τις ενότητες κατάρτισης στις οποίες πρέπει να 
συμμετάσχει ο υποψήφιος. Καθώς επίσης και: 

•  Να παρέχουν όλες τις πληροφορίες στα ιδρύματα που πραγματοποιούν την κατάρτιση. Αυτά τα 
ιδρύματα καθορίζονται από την πρωτοβουλία Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ.

•  Να παρέχουν πληροφορίες στον υποψήφιο σχετικά με τις ημερομηνίες και τους τόπους κατάρτισης 
και να έρχονται σε άμεση επαφή με τα ιδρύματα που πραγματοποιούν την κατάρτιση.

Βήμα 9ο: 
ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ
Η οργάνωση υποδοχής θα λάβει την τελική απόφαση σχετικά με τους επιλεγμένους υποψηφίους και θα 
ενημερώσει την οργάνωση αποστολής της επιλογής της, η οποία θα ενημερώσει τον υποψήφιο και θα ζητήσει 
την επιβεβαίωσή του γραπτώς.

      ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΕΛΈΓΧΟΥ

Η οργάνωση ορίζει και εφαρμόζει μια διαδικασία αναγνώρισης και επιλογής των εθελοντών που 
εγγυάται μια διαφανή, δίκαιη και αποτελεσματική διαδικασία πρόσληψης;

 Ο προσδιορισμός και η επιλογή των υποψηφίων είναι μια διαδικασία που διεξάγεται σε 
συνεργασία με την οργάνωση υποδοχής μέσω περιοδικών και σταθερών πληροφοριών.

 Αναφέρονται λεπτομερώς οι ενέργειες και οι χρόνοι που πρέπει να ακολουθηθούν για τον 
καθορισμό των καθηκόντων, τη δημοσίευση και αξιολόγηση των αιτήσεων και την τελική επιλογή.

 Εκτός από την ανακοίνωση της προσφοράς για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα ενός 
μηνός στην πλατφόρμα της ΕΑΒΕΕ, πραγματοποιούνται δράσεις για τη δημοσιοποίηση της 
διαφήμισης, την προσέγγιση ενός ευρύτερου κοινού και τη διασφάλιση της ενημέρωσης των 
δυνητικά ενδιαφερόμενων υποψηφίων.

 Για την τυποποίηση του σχεδιασμού της φόρμας αίτησης χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά 
εργαλεία και υπάρχουν διαδικασίες για τη διασφάλιση της παραλαβής και της αποθήκευσης 
αυτής, καθώς και του βιογραφικού σημειώματος, της συνοδευτικής επιστολής και της 
αυτοαξιολόγησης των υποψηφίων.

 Δίνεται η δυνατότητα διεξαγωγής αξιολόγησης της ικανότητάς τους να αναλύουν μια 
δεδομένη κατάσταση μέσω γραπτής εξέτασης, εξέτασης ή παρόμοιων εξετάσεων. Σε αυτήν 
την περίπτωση, υπάρχουν σαφείς διαδικασίες για τη δημιουργία των εξετάσεων και την 
αντικειμενική τους αξιολόγηση.

 Εφαρμόζει μια αντικειμενική διαδικασία για την ανάλυση των πληροφοριών που παρέχονται 
από τους υποψηφίους, τις συνεντεύξεις και την τελική επιλογή.

 Η τελική απόφαση για την επιλογή των υποψηφίων λαμβάνεται από την οργάνωση υποδοχής. 
Όλοι οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την απόφαση επιλογής.
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ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Η ΚΑΛΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ;

Μπορείτε να βρείτε κάποιες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία Εθελοντών 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ

Ανακοίνωση κενής θέσης,
https://volonteurope.eu/wp-content/uploads/2017/05/EUAV-Vacancy-Announcement-template.
doc?b1922a

Πρότυπο φόρμας αίτησης, 
https://volonteurope.eu/wp-content/uploads/2017/05/6.-Application-form-template.
doc?b1922a  

Αυτή η ενότητα παρέχει σειρά αναφορών για λεπτομερή διερεύνηση συγκεκριμένων θεμάτων:

Καθοδήγηση και Πρότυπα Πολιτικής που αναπτύχθηκαν από τη Harris Voluntary Service, 
Recruitment guidance, http://www.harrisvs.org.uk/home_htm_files/Recruitment%20
Guidance%202013.doc  
Recruitment Policy template, http://www.harrisvs.org.uk/home_htm_files/Recruitment%20
Policy%20Template%202013.doc

Policy Guidance & Templates από το Bradford Volunteer Centre Volunteer, σειρά 2 Recruitment 
and Selection, http://www.volunteeringbradford.org/?page_id=62 
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ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Προσδιορισμός της Ανάθεσης εργασιών και επιλογή των εθελοντών

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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ΣΧΕΔΙΟ 
ΕΚMAΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8ο
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πο
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ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DEL VOLUNTARIADO

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ

Άρθρα 3 και 4 του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού 1398/2014, και άρθρο 8 του 
εκτελεστικού κανονισμού 1244/2014 της ΕΕ

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ;
Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων – EQF είναι μια συμφωνία που δημιουργήθηκε για να διευκολύνει την 
κατανόηση των προσόντων διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών. Στόχος του EQF είναι η ενθάρρυνση της κινητικότητας 
και η διευκόλυνση της πρόσβασης στη μόνιμη μάθηση μεταξύ των κατοίκων διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών. 

Το EQF βασίζεται στα αποτελέσματα της μάθησης, χρησιμοποιώντας γνωστές εκφράσεις κατανοητές για τον 
εκπαιδευόμενο μετά τη διαδικασία μάθησης. Τα αποτελέσματα της μάθησης χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:

A · ΓΝΏΣΗ: αποτελέσματα αφομοίωσης πληροφοριών χάρη στη μάθηση, τη συλλογή ενεργειών, αρχών, 
θεωριών και πρακτικών που σχετίζονται με τον τομέα εργασίας ή τις μελέτες.

Β · ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ: ικανότητα εφαρμογής της γνώσης και χρήση τεχνικών για την ολοκλήρωση των 
καθηκόντων και την επίλυση των προβλημάτων.

Γ · ΙΚΑΝΌΤΗΤΕΣ: ικανότητα εφαρμογής γνώσεων, δεξιοτήτων και προσωπικών, κοινωνικών και 
μεθοδολογικών ικανοτήτων σε διάφορες εργασιακές ή μελετητικές καταστάσεις αλλά και σε 
αυτο-επαγγελματική εξέλιξη.

Για να συνοψίσουμε: για να κάνουμε την εργασία καλά ή να αναπτύξουμε σωστά τη δραστηριότητα, απαιτούνται 
κάποιες ειδικές γνώσεις και δεξιότητες. Ωστόσο, αυτές οι ιδιαίτερες καταστάσεις είναι ταυτόχρονα 
θεμελιώδεις για την απόκτηση και ανάπτυξη των γνώσεων και ικανοτήτων του εκπαιδευόμενου. Έτσι, 
χρειάζονται για την ανάπτυξη των ικανοτήτων.

Για να διασφαλιστεί ότι οι εμπειρίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων, είναι απαραίτητο:

• Να καθοριστούν οι ικανότητες που η συγκεκριμένη εμπειρία θα μπορούσε να αναπτύξει.

• Να ενεργοποιηθεί η ανάπτυξή της, να προωθηθούν διάφορες δραστηριότητες και δράσεις κατάρτισης.

• Να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα της ανάπτυξης ικανοτήτων.

Η ανάπτυξη ικανοτήτων συνεπάγεται στενή συνεργασία μεταξύ της συνεισφοράς ενός ατόμου στην εργασιακή 
διαδικασία (δεξιότητες, κίνητρα, γνώση του τρόπου συμπεριφοράς κλπ.) και του τι μπορεί να προσφέρει η 
οργάνωση για την ανάπτυξη των ικανοτήτων του εθελοντή (χώροι προβληματισμού, αναγνώριση κ.λπ.).

Η τοποθέτηση εθελοντισμού προσφέρει στα άτομα που εμπλέκονται τη δυνατότητα να αποκτήσουν και να 
αναπτύξουν καθορισμένες ικανότητες: προσωπικότητες (ηγεσία, αυτονομία, κ.λπ.), επαγγελματικές (ομαδική 
εργασία, κατάρτιση σχεδίων κ.λπ.) και κοινωνικές (αλληλεγγύη, διαπολιτισμική συνείδηση κλπ.) σύμφωνα με 
το είδος της δραστηριότητας, καθώς και τις δικές τους μαθησιακές ανάγκες.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ;
Οι εθελοντές, μέσα από τα καθήκοντα που σχετίζονται με τη δράση ανάπτυξης τους, αποκτούν ή ασκούν 
ορισμένες ικανότητες που είναι πολύτιμες για το άτομο και την κοινωνία, όπως: επικοινωνία και ενσυναίσθηση, 
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αυτονομία και ευθύνη, μεταξύ πολλών άλλων. Ωστόσο, προκειμένου να καταστεί ο εθελοντισμός μια ευκαιρία για 
μάθηση, είναι απαραίτητο να καθοριστούν επαρκώς τα επιθυμητά αποτελέσματα, να προετοιμαστούν τα σχετικά 
καθήκοντα για την επίτευξή τους και να δοθεί χρόνος για προβληματισμό και αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης.

Το πλαίσιο προσόντων παρέχει ένα προφίλ της κατάστασης του εθελοντή πριν, κατά τη διάρκεια και μετά 
τον εθελοντισμό του. Το πλαίσιο είναι τότε ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιήσει η οργάνωση και 
οι εθελοντές για να διασφαλίσουν ότι έχουν σαφή εικόνα για το τι αναμένεται μέσω της τοποθέτησης 
εθελοντισμού, τι πρέπει να γίνει για να αναπτυχθούν οι ικανότητες και πώς θα είναι υπεύθυνοι γι’ αυτό. 

Η πρωτοβουλία Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ καθορίζει ένα πλαίσιο αρμοδιοτήτων για 
τη διευκόλυνση της ανάπτυξης εθελοντών και έχει καθιερώσει την υποχρέωση να αναπτύξει ένα σχέδιο 
μάθησης που να καταγράφει τα μαθησιακά αποτελέσματα που αναμένουν οι εθελοντές στις αποστολές τους. 
Το πλαίσιο προσόντων πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις διαφορετικές κατατομές των εθελοντών και να 
λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των εφήβων και των ηλικιωμένων εθελοντών.

Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τρεις ικανότητες διαστάσεων: εγκάρσιες, ειδικές και τεχνικές αρμοδιότητες, 
για τις οποίες μπορείτε να ανατρέξετε στο παράρτημα του κατ ‘εξουσιοδότηση κανονισμού 1398/2014 για 
συγκεκριμένους ορισμούς και μεμονωμένες περιγραφές. Σε κάθε περίπτωση, οι διαστάσεις αυτές μπορούν 
να περιγράφουν ως εξής:

ΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ   

που απαιτούνται 
σε πολλούς 
τομείς 
εθελοντισμού 
και απασχόλησης 
και οι οποίες δεν 
αφορούν ειδικά 
τον τομέα της 
ανθρωπιστικής 
βοήθειας.

1 · Ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων συνεργασίας
• Συνεργασία με άλλους
• Επικοινωνία

2 ·  Νοοτροπία εθελοντισμού
3 ·  Αυτοδιαχείριση σε ένα πιεσμένο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον

• Αυτογνωσία και ανθεκτικότητα
• Αυτονομία
• Διαχείριση προσωπικών προσδοκιών
• Διαπολιτισμική συνείδηση

4 ·  Επίδειξη ηγετικών ικανοτήτων
5 ·  Επίτευξη αποτελεσμάτων 

• Επιτυγχάνει και κοινοποιεί τα άμεσα αποτελέσματα της δράσης και την 
πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων.

• Λογοδοσία

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

που απαιτούνται 
από την 
πρωτοβουλία 
Εθελοντών 
Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας της ΕΕ 
πιο ευρέως.

6 ·  Κατανόηση του ανθρωπιστικού πλαισίου της πρωτοβουλίας Εθελοντών 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ και εφαρμογή ανθρωπιστικών αρχών

7 ·  Ασφαλείς και προστατευμένες επιχειρήσεις ανά πάσα στιγμή
8 ·  Διαχείριση έργων σε ανθρωπιστικό πλαίσιο.
9 ·  Επικοινωνία και υπεράσπιση

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ  

που προέρχονται 
από εξειδικευμένη 
γνώση σχετική με 
το ανθρωπιστικό 
πλαίσιο.

Οι Εθελοντές Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ μπορεί να έχουν ικανότητες στους 
ακόλουθους τομείς (μη εξαντλητικός κατάλογος): 
χρηματοοικονομικά και λογιστική, νομικές υποθέσεις, διαχείριση και διοίκηση 
έργων, επικοινωνία, εφοδιαστική και μεταφορές, διαχείριση και εκμάθηση 
ανθρώπινων πόρων, οργανωτική ανάπτυξη και δημιουργία ικανοτήτων, νερό 
και αποχέτευση, τρόφιμα, διατροφή και υγεία, πρόσφυγες και εσωτερικά 
θέματα φύλου, παιδική προστασία, σύνδεση ανακούφισης, αποκατάσταση και 
ανάπτυξη, διαχείριση κινδύνων καταστροφών, δημιουργία ανθεκτικότητας, 
αξιολόγηση κινδύνων και ευπάθειας, προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, 
ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση, κοινοτική ανάπτυξη, ετοιμότητα για την 
αντιμετώπιση καταστροφών και την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, ιατρικές 
και παραϊατρικές υπηρεσίες, μηχανική, διαχείριση εθελοντισμού.
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ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DEL VOLUNTARIADO

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

Τα επίπεδα επάρκειας κάθε ικανότητας αξιολογούνται με την ακόλουθη κλίμακα: 

• Επίπεδο 4: Άριστη επάρκεια. 

• Επίπεδο 3: Επιβεβαιωμένη επάρκεια. 

• Επίπεδο 2: Επάρκεια με ανάγκες εξέλιξης. 

• Επίπεδο 1: Κακή επάρκεια.

ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ;
Οι οργανώσεις αποστολής και υποδοχής πρέπει να είναι σαφείς ότι η διαχείριση των ικανοτήτων 
ενσωματώνεται σε διάφορους τομείς του κύκλου διαχείρισης εθελοντών. Η επιτυχία της διαχείρισης των 
ικανοτήτων έγκειται στη στενή σχέση και τη συνοχή μεταξύ αυτών των διαφόρων τομέων:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ 
ΚΥΚΛΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΑΝΑΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΏΝ
Καθορίστε το προφίλ 

και τις ικανότητες που 
απαιτούνται για κάθε κενή 

θέση.

ΕΝΤΟΠΙΣΜΌΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΉ 
ΥΠΟψΗΦΊΩΝ

Οι εφαρμογές κάθε 
εθελοντή αποτιμώνται 

σύμφωνα με τις 
ικανότητες που 

ορίζονται ως 
απαραίτητες.

ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗ
Οι ικανότητες που 

αποκτώνται και 
αναπτύσσονται από 

τους εθελοντές 
πιστοποιούνται.

ΣΧΈΔΙΟ 
ΕΚΜΆΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ
Οι ανάγκες κάθε 

υποψηφίου εθελοντή 
προσδιορίζονται και 

αποστέλλονται στους 
εκπαιδευτές.

ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ
Απεικονίζει τη 

διαδικασία εκμάθησης και 
αξιολογείται.

ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ-

ΜΈΝΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΈΤΗ-
ΣΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΊΑ, ΌΠΟΥ 

ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ
Εκπονούνται μαθήματα κα-
τάρτισης ή/και δραστηρι-

ότητες που προωθούν 
τις δεξιότητες.ΑΠΟΣΤΟΛΉ, 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ-
ΜΈΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎ-

ΘΗΣΗΣ
Οι δραστηριότητες και τα μα-
θήματα κατάρτισης υλοποιού-
νται για την ανάπτυξη ικανο-
τήτων. Αυτά αξιολογούνται 

και επαναπροσδιορίζο-
νται περιοδικά.

ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΉ

Το σχέδιο μάθησης 
και ανάπτυξης, μαζί 

με τον εθελοντισμό και 
την οργάνωση υποδοχής 

ενημερώνονται για να 
ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες της 

ανάπτυξης.

Οι οργανώσεις αποστολής και υποδοχής πρέπει να αναπτύξουν ένα σχέδιο μάθησης και ανάπτυξης, ειδικά για 
κάθε εθελοντή, και να προσαρμόσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα στις ανάγκες του εθελοντή, στο κατώτερο 
ή ανώτερο επίπεδο, στις συνθήκες της κενής θέσης και στις δράσεις υποστήριξης του οργανώσεις. 
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Το σχέδιο μάθησης και ανάπτυξης θα πρέπει να συμπληρωθεί στην πλατφόρμα ΕΑΒΕΕ. Θα πρέπει να 
ευθυγραμμίζεται με το πλαίσιο των τριών διαστάσεων της πρωτοβουλίας Εθελοντών Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας της ΕΕ: εγκάρσιες, ειδικές και τεχνικές και θα πρέπει να περιλαμβάνει:

• Βασικές πληροφορίες για τον εθελοντή.

• Βασικές πληροφορίες για τον προορισμό του εθελοντή.

• Περιγραφή που εργασιών που πρέπει να πραγματοποιηθούν.

• Αναμενόμενα αποτελέσματα ανάλογα με τις ικανότητες και αξιολόγηση της απόκτησης ή/και της 
ανάπτυξης του, από τον εθελοντή.

• Εκπαιδευτικές ανάγκες και προγραμματισμένες αναπτυξιακές δραστηριότητες, ανάλογα με την 
περίπτωση.

• Τα μαθήματα που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ή του εθελοντισμού.

• Λοιπές σχετικές πληροφορίες.

Παρακάτω προτείνουμε ένα παράδειγμα μορφής που μπορεί να ακολουθηθεί για την εφαρμογή του σχεδίου 
μάθησης και ανάπτυξης για κάθε Εθελοντή Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ:

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ

ΣΥΜΜΕΤΈΧΩΝ:

ΘΈΣΗ: ΧΏΡΑ:

ΦΆΣΗ: ΧΡΟΝΙΚΌ ΔΙΆΣΤΗΜΑ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΕΡΓΑΣΙΏΝ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΑΠΌ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑΣ:

Ικανότητα Αποτέλεσμα 
μάθησης

Σχόλια, δείκτες 
ή επεξήγηση 
σχετικά με 
τον τρόπο 
μέτρησης του 
επιτευχθέντος 
αποτελέσματος

Προγραμματισμέ-
νες αναπτυξια-
κές δραστηριότη-
τες ή κατάρτιση 
(κατά περίπτω-
ση)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Επίπεδο επάρ-
κειας

4 Άριστη
3 Επιβεβαιω-

μένη
2 Με ανάγκες 

εξέλιξης
1 Κακή

Επεξήγηση

ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

1  Ανάπτυξη και 
διατήρηση 
σχέσεων 
συνεργασίας

2  Νοοτροπία 
εθελοντισμού
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ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DEL VOLUNTARIADO

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

3  Αυτοδιαχείριση σε 
ένα πιεσμένο και 
μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον

4  Επίδειξη ηγετικών 
ικανοτήτων

5  Επίτευξη 
αποτελεσμάτων 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

6  Κατανόηση του 
ανθρωπιστικού 
πλαισίου και 
εφαρμογή 
ανθρωπιστικών 
αρχών

7  Ασφαλείς και 
προστατευμένες 
επιχειρήσεις ανά 
πάσα στιγμή

8  Διαχείριση έργων 
σε ανθρωπιστικό 
πλαίσιο

9  Επικοινωνία και 
υπεράσπιση

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

10  Ανάλογα με την 
κενή θέση

...

...

...

...

...
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      ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΕΛΈΓΧΟΥ

Η οργάνωση διαθέτει διαδικασία για την προετοιμασία ενός σχεδίου μάθησης και ανάπτυξης για κάθε 
εθελοντή ε, που περιλαμβάνει: τα αποτελέσματα που αναμένεται να αποκτηθούν από τους Εθελοντές 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ, τις απαιτούμενες ικανότητες, τις μαθησιακές τους ανάγκες και τα 
επιτεύγματά τους στις διάφορες φάσεις της συμμετοχής τους στην πρωτοβουλία;

  Η οργάνωση γνωρίζει και διαχειρίζεται το πλαίσιο δεξιοτήτων που έχει θεσπιστεί από την 
πρωτοβουλία Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ και διαφοροποιεί τις εγκάρσιες, 
ειδικές και τεχνικές ικανότητες.

  Έχει καθορίσει τη μεθοδολογία και τους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό των μαθησιακών 
αναγκών, των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων και των επιτευγμάτων σε κάθε φάση 
συμμετοχής.

  Διαθέτει πρότυπο σχεδίου που περιλαμβάνει τις βασικές πληροφορίες του εθελοντή, τις 
προτεινόμενες συνθήκες και τα καθήκοντά του, καθώς και τις καθιερωμένες και αποκτηθείσες 
ικανότητες, τις ανάγκες μάθησης και τις αναπτυξιακές δραστηριότητες και τα μαθήματα που 
διεξάγονται.

  Το σχέδιο είναι μια διαδικασία που ενημερώνεται διαρκώς και αποτελεί μέρος της φάσης 
επιλογής, κατάρτισης (κατά περίπτωση), ανάπτυξης και αναμετάδοσης και συνοδεύει τον 
εθελοντή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάπτυξης.

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Η ΚΑΛΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ; 

Το Πλαίσιο Ικανοτήτων της πρωτοβουλία Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της 
ΕΕ μπορεί να συμβουλευτεί στο Παράρτημα του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού αριθ. 
1398/2014 της ΕΕ, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1
398&from=EN  

Είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε την ισχύουσα νομοθεσία:

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων - EQF, https://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f[0]=im_
field_entity_type%3A97#

Σύσταση του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2012 για τη μη τυπική και άτυπη μάθηση, 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012H1222(01)&from=ES  

Πρωτοβουλία Europass, https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/esp/compose#  

Βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=URISERV%3Ac11090   

Πρωτοβουλία Youth Pass, https://www.youthpass.eu/en/youthpass/

Αυτή η ενότητα παρέχει σειρά αναφορών για λεπτομερή διερεύνηση συγκεκριμένων θεμάτων:

Καθοδήγηση και πρότυπα πολιτικής που αναπτύσσονται από τους ανθρώπους στην 
Ανθρωπιστική Βοήθεια, Συμπεριφορές που οδηγούν σε αποτελεσματικές επιδόσεις στην 
Απάντηση στην Ανθρωπιστική κρίση: A review of the use and effectiveness of competence 
frameworks within the Humanitarian Sector, 2007, σ. 16, http://www.alnap.org/pool/files/ecb/
downloads/resources/competencies-report-final.pdf 

80



ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DEL VOLUNTARIADO

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο:

Voluntare, Competences Developed, 2013, https://volonteurope.eu/wp-content/
uploads/2017/05/Desarrollo-de-competencias-1.pdf?b1922a 

Poyatos, JA, The skills acquired in non-formal education and employability: the example 
of volunteering, Voluntariado y Estrategia, 2016, https://volonteurope.eu/wp-content/
uploads/2017/05/Acquiring-nonformal-skill-through-volunteering.docx?b1922a  

Wybron, I., Why there is a need for volunteering qualifications, The Guardian, 2014, https://www.
theguardian.com/voluntary-sector-network/2014/may/20/why-there-is-need-for-volunteering-
qualifications   

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΕ ΠΡΟ ΤΗΣ 
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ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Προετοιμασία

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ

Άρθρα 11, 12 και 20 του εκτελεστικού 
κανονισμού 1244/2014 της ΕΕ και είναι σχετική 
η ανάγνωση του άρθρου 15

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ;
Η ενσωμάτωση των εθελοντών στις οργανώσεις είναι μια διαδικασία που απαιτεί πολλές πληροφορίες και 
προετοιμασία, τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές, για να διασφαλιστεί ότι ο εθελοντής διαθέτει επαρκή 
εργαλεία για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς του. 

Κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσης, μπορούν να καθοριστούν 4 βασικές πτυχές:

A · ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ
Αυτή η πτυχή συνίσταται στην παροχή ενός παγκόσμιου οράματος της οργάνωσης (δομή, αξίες, 
αντιπροσωπείες, σχέδια, διαδικασίες κ.λπ.), που ενημερώνουν τον εθελοντή για το πώς η εργασία 
τους συμβάλλει στην επίτευξη των γενικών στόχων της οργάνωσης. Ορισμένες οντότητες έχουν ένα 
εγχειρίδιο το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο για τους εθελοντές κατά τη στιγμή της ενσωμάτωσης 
και το οποίο, σε ορισμένους οργανισμούς, χρησιμοποιείται ως βάση για αρχική προετοιμασία πριν 
από τον εθελοντισμό.
  

B · ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΊΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΈΣΕΙ Ο ΕΘΕΛΟΝΤΉΣ
Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι ο εθελοντής έχει όλες τις πληροφορίες και εργαλεία για 
να διεκπεραιώσει σωστά τις δραστηριότητές του. Είναι επομένως σημαντικό να παρέχονται 
πληροφορίες σχετικά με τις κοινότητες με τις οποίες θα εργάζεται ο εθελοντής, τον τόπο 
εθελοντισμού, το πλαίσιο του εθελοντή, τις πτυχές ασφάλειας, την υλικοτεχνική υποδομή (στέγαση, 
μεταφορές, κόστος κ.λπ.).

Γ · ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΗΣ ΟΜΆΔΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΥΠΟΔΟΧΉΣ
Είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι της οργάνωσης να γνωρίζουν τους εθελοντές και να γνωρίζουν 
ποια θα είναι η εργασία τους. Η συμμετοχή της ομάδας εξασφαλίζει ότι ο εθελοντής αισθάνεται 
πραγματικά ολοκληρωμένος. Συνιστάται να προγραμματίσετε μια συνάντηση (επίσημη ή ανεπίσημη) 
για να παρουσιάσετε τα διάφορα μέλη της ομάδας (συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών και των 
μελών της ομάδας που δεν θα συνεργάζονται στενά μαζί τους).

Δ · ΟΡΊΣΤΕ ΈΝΑΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΉ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΎΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΕΙ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΉ
Ορίστε το πρόσωπο αναφοράς για τον εθελοντή, ο οποίος θα τον στηρίζει για την επίλυση πρακτικών 
προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του και ο οποίος θα είναι 
η επαφή του κατά τη διάρκεια των διαδικασιών αξιολόγησης και αποχώρησης από την οργάνωση.  

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ;
Η ενσωμάτωση και η προετοιμασία είναι μια βασική στιγμή που μπορεί να ασκήσει σημαντικές επιπτώσεις - τόσο 
θετικές όσο και αρνητικές - στην επακόλουθη εργασία του εθελοντή, καθώς και τη σχέση του με την ίδια την 
οργάνωση.
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Η ένταξη πριν από την αποστολή είναι θεμελιώδους σημασίας για τη διασφάλιση της επιτυχίας της 
πρωτοβουλίας Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ, της αποστολής ανάπτυξης και της ορθής απόδοσης 
των εθελοντών. Η οργάνωση θα πρέπει να διασφαλίσει ότι ο εθελοντής είναι πλήρως καταρτισμένος, έχει 
πρόσβαση στα σχετικά εργαλεία, γνωρίζει πώς να τα χειρίζεται και κατανοεί τον τρόπο συμμόρφωσης με 
όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες.

Για την πρωτοβουλία Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ, η ένταξη αποτελεί προτεραιότητα και 
θεωρείται κοινή ευθύνη μεταξύ της οργάνωσης αποστολής και της οργάνωσης υποδοχής.

Οι οργανώσεις αποστολής έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες στο πλαίσιο της ένταξης πριν από την αποστολή:

1 ·  Οι οργανώσεις αποστολής εξασφαλίζουν ότι όλοι οι υποψήφιοι εθελοντές λαμβάνουν διεξοδική και 
κατάλληλη ένταξη πρόσωπο με πρόσωπο πριν από την αποστολή τους.

2 · Στο πλαίσιο της ένταξης, η οργάνωση αποστολής παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με το αρμόδιο 
γραφείο της Επιτροπής στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας που είναι υπεύθυνο για τη χώρα 
αποστολής. 

3 · Η οργάνωση αποστολής μεριμνά ώστε όλες οι πληροφορίες που παρέχονται κατά τη διαδικασία 
ένταξης να διαβάζονται και να κατανοούνται από τους υποψήφιους εθελοντές και να παραμένουν 
εύκολα προσπελάσιμες καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους στην πρωτοβουλία Εθελοντών 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ.

4 · Ορίστε ένα πρόσωπο επικοινωνίας που θα είναι διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
αποστολής και θα βρίσκεται σε τακτική επαφή με τον εθελοντή Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ 
στη φάση της μετάβασης και της εγκατάστασης. Αυτός ο υπεύθυνος επικοινωνίας θα παράσχει 
πρόσθετες πληροφορίες, παρεμβαίνοντας σε περίπτωση συγκεκριμένων δυσκολιών στην οργάνωση 
υποδοχής και παρέχοντας συνεχή παρακολούθηση της διαδικασίας καθώς και συμμετοχή στην 
τελική και ενδιάμεση αξιολόγηση. 

5 · Ενημερώστε το αρμόδιο γραφείο της Επιτροπής για την ανθρωπιστική βοήθεια σχετικά με την 
επικείμενη αποστολή Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας που θα πραγματοποιηθούν στη χώρα αυτή.

ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ;
Αυτή η ένταξη πριν από την αποστολή θα υλοποιηθεί μέσω προσωπικών συναντήσεων μεταξύ της οργάνωσης 
και των εθελοντών, στις οποίες, τουλάχιστον, θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλα αυτά τα θέματα:

A · Πλήρεις πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο του έργου. 

B · Σχετικό νομικό πλαίσιο. 

Γ · Κανόνες και διαδικασίες σχετικές με τον εθελοντή.

Δ · Υποχρεωτικές συναντήσεις ενημέρωσης σχετικά με θέματα ασφάλειας, υγείας και ασφάλειας. 

Ε · Σχέδιο Εκμάθησης και Ανάπτυξης 

Ζ · Πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ 

Η · Πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία και την προβολή 

Θ · Τελική συνεδρία ενημέρωσης.

Άρθρο 12 του εκτελεστικού κανονισμού 1244/2014

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ένα προτεινόμενο πρότυπο για την οργάνωση του προγράμματος ένταξης πριν 
από την αποστολή, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την οργάνωση αποστολής για να διασφαλίσει ότι ο 
εθελοντής έχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
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ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Προετοιμασία

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ 

ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΈΡΓΟΥ:

ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΕΘΕΛΟΝΤΉ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΌΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΉΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΊΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΊΗΣΗΣ:

ΘΈΜΑ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΑΡΜΌΔΙΟ 
ΆΤΟΜΟ ΚΑΙ 
ΘΈΣΗ ΣΤΗΝ 
ΟΡΓΆΝΩΣΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΉ 
ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΉ 
ΠΟΥ ΔΗΛΏΝΕΙ 
ΌΤΙ ΈΧΕΙ 
ΚΑΤΑΝΟΉΣΕΙ 
ΌΛΕΣ ΤΙΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

ΚΑΛΏΣ ΟΡΊΣΑΤΕ 
ΣΤΗΝ ΟΡΓΆΝΩΣΗ

Παρουσίαση ομάδας. 
Προσδοκίες εθελοντών. 

1 · ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ 
ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ (ΌΛΕΣ 
ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΟΙΚΕΊΩΣΗ ΤΩΝ 
ΕΘΕΛΟΝΤΏΝ ΜΕ 
ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΏΣΕΙΣ)

• αποστολή και όραμά τους, 
• αξίες οργάνωσης, 
• αρχές και στόχοι, 
• εσωτερική δομή,
• η αξία του εθελοντισμού στην οργάνωση,
• στόχοι της ΕΑΒΕΕ εντός της οργάνωσης.

2 · ΠΛΑΊΣΙΟ ΈΡΓΟΥ • Πληροφορίες σχετικά με το τοπικό γραφείο 
ανθρωπιστικής βοήθειας της Επιτροπής 
στη χώρα αποστολής,,

• πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση 
υποδοχής (ίδιες πληροφορίες με την 
οργάνωση αποστολής), 

• πληροφορίες για το ανθρωπιστικό πλαίσιο,
• θα αναπτυχθούν πληροφορίες για το έργο 

και τους τομείς οργάνωσης στο πλαίσιο του 
έργου του, 

• πληροφορίες για την κοινότητα και τα έθιμά 
τους. 

3 · ΑΝΑΘΈΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΘΉΚΕΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΉΣ

• αναθεώρηση των ευθυνών και των 
εργασιών των εθελοντών,

• εκτίμηση των αναγκών που την υποστηρίζει 
και τον τρόπο με τον οποίο οι εθελοντικές 
δραστηριότητες συμβάλλουν στη βελτίωση 
της κατάστασης,

• πληροφορίες για τις συνθήκες διαβίωσης 
και εργασίας.

4 · ΝΟΜΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ • Κανονισμοί της πρωτοβουλίας Εθελοντών 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ.

• Κανονισμοί των χωρών των οργανώσεων 
αποστολής και παραλαβής σχετικά με 
τους όρους ασφάλειας και την εθελοντική 
εργασία τους.
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5 · ΠΡΌΤΥΠΑ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΈΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΕΘΕΛΟΝΤΉ

• Πειθαρχική διαδικασία και διαδικασία 
καταγγελίας και.

• Κώδικας δεοντολογίας όπως παρέχεται 
από την πρωτοβουλία Εθελοντών 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ 

• Διαδικασίες: Καταπολέμηση της απάτης και 
της διαφθοράς.

• Προστασία παιδιών και ευάλωτων 
ενηλίκων. 

• Δικαιώματα και καθήκοντα εθελοντών.

6 · ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ 
ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΥΓΕΊΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ

• Σχέδιο ασφάλειας.
• Εκτίμηση κινδύνου. 
• Υποχρεωτική ενημέρωση σχετικά με την 

ασφάλεια για το συγκεκριμένο θέμα. 
• Ενημέρωση για την υγεία και την 

ασφάλεια (συμπεριλαμβανομένου 
του ιατρικού ελέγχου πριν από την 
αναχώρηση).

• Πληροφορίες για την ασφάλιση και τη 
διαχείρισή της.

• Αίτημα για στοιχεία επικοινωνίας σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

7 · ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ 
ΕΠΟΠΤΕΊΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΠΌΔΟΣΗΣ

• Ορισμός του προσώπου αναφοράς 
στην οργάνωση αποστολής για την 
παρακολούθηση και επεξήγηση του ρόλου 
του.

• Ορισμός καναλιών και τρόποι 
παρακολούθησης από την οργάνωση 
αποστολής.

• Επεξήγηση της καθοδήγησης που θα 
ανατεθεί από την οργάνωση υποδοχής.

• Ενημέρωση

8 · ΤΟ ΣΧΈΔΙΟ 
ΕΚΜΆΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ

• Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με 
το πλαίσιο αρμοδιοτήτων και τις τρεις 
διαστάσεις του (εγκάρσιες, ειδικές και 
τεχνικές).

• Επεξήγηση της διαδικασίας καθορισμού 
των μαθησιακών αποτελεσμάτων και του 
σχεδίου ανάπτυξης.

• Επεξήγηση της παρακολούθησης και 
αξιολόγησης του αναπτυξιακού σχεδίου.

9 · ΠΑΡΈΧΕΤΕ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ 
ΔΊΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑ 
ΕΘΕΛΟΝΤΏΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΉΣ 
ΒΟΉΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ

• Εισαγωγή στην πλατφόρμα και 
δραστηριότητες υποστήριξης που 
παρέχει το Εθελοντικό Δίκτυο της ΕΕ 
στους εθελοντές κατά τη διάρκεια και 
μετά την αποστολή.

10 · ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΟΛΉΣ

• Επικοινωνιακή στρατηγική της ΕΑΒΕΕ
• Ελάχιστες απαιτούμενες δραστηριότητες 

από τους εθελοντές.
• Εσωτερικές διαδικασίες για επικοινωνία 

και προβολή.
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ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Προετοιμασία

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

11 · ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΆ ΖΗΤΉ-
ΜΑΤΑ

• Οικονομικές υποχρεώσεις και δικαιώματα
• Έξοδα που καλύπτονται από την 

πρωτοβουλία
• Τρόπος πληρωμής επιδομάτων.
• Χρηματοοικονομικές διαδικασίες και 

πρότυπα αιτιολόγησης.

12 · ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉ ΓΙΑ 
ΤΟ ΤΑΞΊΔΙ

• Εισιτήρια μεταφοράς και ταξιδιωτικά δελτία.
• Βίζα.
• Άλλο.

13 · ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑΣ

• Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης.
• Ποιοτική αξιολόγηση.
• Συμπεράσματα και πτυχές προς βελτίωση.
• Χαιρετισμός.

Επιπλέον, η οργάνωση αποστολής πρέπει να διασφαλίσει ότι η οργάνωση υποδοχής διεξάγει πρόγραμμα 
ένταξης κατά την άφιξη στη χώρα αποστολής (με σημεία παρόμοια με εκείνα που συζητήθηκαν στο 
πρόγραμμα ένταξης πριν από την εγκατάσταση), γεγονός που διασφαλίζει:

•  την ενσωμάτωση των εθελοντών με τις τοπικές ομάδες,

•  ειδική ενημέρωση σχετικά με την ασφάλεια κατά τις πρώτες 48 ώρες στη χώρα υποδοχής,

•  την τελική απόφαση του σχεδίου προσόντων, 

•  την παροχή πολιτιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χώρα, την περιοχή και τον τόπο εγκατάστασης, 
με οδηγίες σχετικά με την κατάλληλη συμπεριφορά,

•  επεξήγηση του περιεχομένου της τελικής συνεδρίας και της διαδικασίας αξιολόγησης της 
απόδοσής τους.

      ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΕΛΈΓΧΟΥ

Η οργάνωση διαθέτει διεργασίες και διαδικασίες που αφορούν την απαραίτητη προετοιμασία πριν από 
την αποστολή των εθελοντών;

  Η οργάνωση διοργανώνει συνεδρίες πρόσωπο με πρόσωπο για την ένταξη των εθελοντών 
(συμπεριλαμβανομένων των ατομικών και των κοινών συνεδριών) πριν από την αποστολή 
τους, όπου ο εθελοντής λαμβάνει σαφείς πληροφορίες σχετικά με τους αντίστοιχους ρόλους 
και τις ευθύνες του σχετικού προσωπικού που συμμετέχει στο σχέδιο.

  Όπου ενδείκνυται, η οργάνωση αποστολής διοργανώνει κοινές συνεδρίες ένταξης για τους 
εθελοντές μαζί με τους εταίρους υποδοχής.

  Η οργάνωση αποστολής έχει την πρακτική του διορισμού ενός ατόμου επαφής για τον 
εθελοντή.

  Η οργάνωση έχει παράσχει πληροφορίες σχετικά με το αρμόδιο γραφείο της Επιτροπής στον 
τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας που είναι υπεύθυνο για τη χώρα αποστολής και έχει 
ενημερώσει το εν λόγω γραφείο για την επικείμενη αποστολή εθελοντών. 

  Η οργάνωση έχει μεριμνήσει ώστε όλες οι πληροφορίες που παρέχονται κατά τη διαδικασία 
ένταξης να διαβάζονται και να κατανοούνται από τους υποψήφιους εθελοντές και να 
παραμένουν εύκολα προσπελάσιμες καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους στην 
πρωτοβουλία.
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ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Η ΚΑΛΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ; 

Μπορείτε να βρείτε μια πρόταση ενημέρωσης για την ένταξη πριν από την αποστολή,
https://volonteurope.eu/wp-content/uploads/2017/05/Pre-deployment-induction.doc.
pdf?b1922a

Αυτή η ενότητα παρέχει σειρά αναφορών για λεπτομερή διερεύνηση συγκεκριμένων θεμάτων:

Emergency Capacity Building Project, http://www.ecbproject.org/resources.aspx  

Preparation of young UN volunteers, https://www.unv.org/news/new-un-youth-volunteers-bonn-
their-deployment-africa-asia-and-europe 

Σκέφτεστε να βοηθήσετε σε προσπάθειες μετά από καταστροφή; Πρώτα, δείτε το εξής, 
www.idealist.org/info/Volunteer/Disaster 

A word about motivation and disillusionment, www.humanitarianjobs.wordpress.com/about/a-
word-about-motivation-and-disillusionment/ 

Responsible volunteering, http://www.responsiblevolunteering.co.uk/preparation.php
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ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Προετοιμασία

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Προετοιμασία

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ

Άρθρα 13 και 14 του εκτελεστικού κανονισμού 
1244/2014 της ΕΕ

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ;
Στο πλαίσιο της διαδικασίας κατάρτισης, η οργάνωση αποστολής, έχοντας συμβουλευτεί προηγουμένως 
την οργάνωση υποδοχής, μπορεί να προωθήσει τοποθετήσεις μαθητείας πριν από την αποστολή για τους 
νέους επαγγελματίες, προκειμένου να διδαχθούν με εμπειρία τις διαδικασίες, την ηθική και το πλαίσιο του 
ανθρωπιστικού έργου.

Οι τοποθετήσεις μαθητείας μπορούν να έχουν μέγιστη διάρκεια 6 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης σε 
εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.  

Στο τέλος της μαθητείας, αμφότεροι οι εθελοντές και οι οργανώσεις θα αξιολογήσουν τη διαδικασία αυτή και 
θα αποφασίσουν εάν η αποστολή στο πεδίο μπορεί να συνεχιστεί. Η αξιολόγηση αυτή θα βασιστεί στο πλαίσιο 
των ικανοτήτων και στο σχέδιο μάθησης και ανάπτυξης.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ; 
Οι διαδικασίες κατάρτισης μπορούν να περιλαμβάνουν μια φάση μαθητείας πριν από την αποστολή, 
στην οποία οι Εθελοντές Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ μπορούν να επαληθεύσουν τις γνώσεις και 
τις δεξιότητές τους, καθώς και να αποκτήσουν από πρώτο χέρι την εμπειρία των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει η οργάνωση και τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων και την εφαρμογή των 
σχετικών διαδικασιών . Αυτό τους διδάσκει να εντοπίζουν τα ζητήματα και να προωθούν εργαλεία και νέες 
διαδικασίες. Ο εντοπισμός προβλημάτων σε έναν «ασφαλή χώρο» για τον εθελοντή και όχι στο πεδίο μπορεί 
να βοηθήσει την οργάνωση να προβλέψει πιθανά προβλήματα και να παράσχει καθοδήγηση μέσω μέτρων 
που αποτρέπουν την κακή πρακτική και διδάσκοντας βέλτιστες πρακτικές.

ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ;
Κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των καθηκόντων, ορισμένοι εθελοντές μπορούν να ζητήσουν στο σχέδιο 
μάθησης και ανάπτυξης την παροχή τοποθέτησης μαθητείας πριν από την αποστολή, προκειμένου να 
αναπτύξουν καλύτερα τις δεξιότητές τους και να εξασφαλίσουν ικανοποιητικές επιδόσεις κατά τη διάρκεια 
της αποστολής τους.    

Σε διαβούλευση με την οργάνωση υποδοχής και τον εθελοντή, το σχέδιο μάθησης και ανάπτυξης θα 
επανεξεταστεί και θα πρέπει να σχεδιαστεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο μαθητείας, το οποίο θα περιλαμβάνει:

•  Τα μαθησιακά αποτελέσματα που αναμένονται από τους μαθητευόμενους, 

•  Τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν,

•  Τους διαθέσιμους πόρους,

•  Τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν κατά την περίοδο μαθητείας.
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Το πρόγραμμα τοποθέτησης μαθητείας πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα βασικά θέματα που αφορούν τον 
εθελοντισμό, και ιδίως: 

•  Τον ορισμό ενός καθοδηγητή που θα ακολουθήσει τη διαδικασία εκμάθησης,  

•  Την εφαρμογή μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης (συμπεριλαμβανομένης ενδιάμεσης 
αξιολόγησης, εφόσον απαιτείται) 

•  Την πολιτική ασφάλισης,

•  Την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης, εργασίας και υγείας, 

•  Την παροχή κεφαλαίων για τη στέγαση, τη μεταφορά και τα χρήματα των εθελοντών κατά τη 
διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης μαθητείας.

Στο τέλος της τοποθέτησης μαθητευόμενου, ο μαθητευόμενος εθελοντής θα ολοκληρώσει μια 
αυτοαξιολόγηση με βάση το πλαίσιο δεξιοτήτων και το σχέδιο μάθησης και ανάπτυξης. Μετά από αυτή 
την πρώτη αυτοαξιολόγηση, η οργάνωση αποστολής, σε συνεννόηση με την οργάνωση υποδοχής, θα δώσει 
μια κοινή αξιολόγηση σχετικά με τις επιδόσεις του μαθητευομένου όσον αφορά τους στόχους που πρέπει 
να επιτευχθούν.  Οι εθελοντές που θα αξιολογηθούν ως ανεπαρκείς (σε οποιαδήποτε ειδική ή εγκάρσια 
ικανότητα) θα αποκλειστούν και ενδεχομένως δεν θα αποσταλούν, χωρίς να υπονομεύονται τα δικαιώματα 
των εθελοντών και οι γενικές αρχές της πρωτοβουλίας Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ. 

Η οργάνωση αποστολής θα παρακινήσει την τελική απόφαση, μέσω της διαδικασίας παρακολούθησης και των 
αξιολογήσεων που πραγματοποιήθηκαν.

      ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΕΛΈΓΧΟΥ

Η οργάνωση διαθέτει διεργασίες και διαδικασίες για τοποθετήσεις μαθητείας;

  Η οργάνωση γνωρίζει και διαχειρίζεται το πλαίσιο δεξιοτήτων που καθιέρωσε η πρωτοβουλία 
Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ στο σχέδιο μάθησης και ανάπτυξης με βάση τις 
ανάγκες της μαθητείας με την οργάνωση υποδοχής και τον εθελοντή.

  Διαθέτει πρότυπο σχεδίου που περιλαμβάνει τις βασικές πληροφορίες του εθελοντή, την 
τοποθέτηση αποστολής και τα καθήκοντά του, καθώς και τις καθιερωμένες και αποκτηθείσες 
ικανότητες, τις ανάγκες μάθησης και τις αναπτυξιακές δραστηριότητες και τα μαθήματα που 
διεξάγονται στη μαθητεία.

  Η οργάνωση γνώριζε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα του βασικού κανονισμού 
που εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στη μαθητεία. 

  Η οργάνωση έχει εξασφαλίσει ότι ο καθοδηγητής της, σε συνεννόηση με την οργάνωση 
υποδοχής, θα επανεξετάσει την αυτοαξιολόγηση και θα αξιολογήσει τον εθελοντή και θα 
εξηγήσει και θα αιτιολογήσει, αν είναι απαραίτητο, οποιαδήποτε τέτοια αξιολόγηση και 
απόφαση.
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ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Προετοιμασία

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Λογιστικές πτυχές

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ

Άρθρα 25, 26 και 27 του εκτελεστικού 
κανονισμού 1244/2014 της ΕΕ και σημεία 4 και 7 
του παραρτήματος 1

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ;
Οι εθελοντές θα διαθέτουν τους απαραίτητους υλικούς πόρους για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. 

Οι οργανώσεις αποστολής και υποδοχής έχουν την υποχρέωση να εγγυώνται στον εθελοντή ένα ασφαλές και 
ασφαλές περιβάλλον, εξασφαλίζοντας την ικανοποιητική διαμονή και συντήρηση τους, ώστε να μπορούν να 
διεκπεραιώνουν επαρκώς τα καθήκοντά τους.

ΒΑΣΙΚΟΊ ΟΡΙΣΜΟΊ:

ΚΑΛΑΘΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ: αναφέρεται σε ένα σχετικά σταθερό σύνολο καταναλωτικών προϊόντων 
και υπηρεσιών που αποτιμώνται σε ετήσια βάση και χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση του 
πληθωρισμού σε μια συγκεκριμένη αγορά ή χώρα.

ΕΦΑΠΑΞ ΠΛΗΡΩΜΗ: mία ενιαία μεγάλη πληρωμή που γίνεται ταυτόχρονα, αντί για αρκετές 
μικρότερες πληρωμές σε τακτά ή σπάνια διαστήματα.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ;
Όλοι οι Εθελοντές Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ πρέπει να έχουν επαρκείς συνθήκες διαβίωσης σύμφωνα 
με τα τοπικά πρότυπα στη χώρα εγκατάστασης. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η πρωτοβουλία 
Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ καλύπτει το κόστος των εξόδων ταξιδιού, των τελών θεωρήσεων 
και των καταλυμάτων και προσφέρει βασική άνεση και εξασφαλίζει την αποτελεσματική διαχείριση των 
κινδύνων για την ασφάλεια, την υγεία και την προστασία.

Όλοι οι Εθελοντές Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ έχουν το δικαίωμα:

•  Να λαμβάνουν πληροφορίες και υλικοτεχνική υποστήριξη για να αποκτήσουν σχετικές θεωρήσεις. 

•  Να λαμβάνουν ένα μηνιαίο επίδομα διαβίωσης μετά από πίνακα που δημοσιεύεται από την Επιτροπή.  

•  Να είναι εφοδιασμένοι με ένα καθαρό και ασφαλές δωμάτιο, με πρόσβαση σε πόσιμο νερό και 
εγκαταστάσεις υγιεινής, που βρίσκονται σε λογική απόσταση από τη θέση εργασίας τους.

ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ;
Η οργάνωση αποστολής θα παράσχει στον Εθελοντή Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ τα εισιτήρια μετ’ 
επιστροφής, τα έξοδα διαμονής και τα έξοδα επανεγκατάστασης, και θα πρέπει επίσης να διασφαλίσει ότι ο η 
οργάνωση υποδοχής θα τους παράσχει επαρκή καταλύματα.
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ΤΑΞΙΔΙ Η οργάνωση αποστολής θα οργανώσει και θα καλύψει τα μεταφορικά για τους 
Εθελοντές Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ, από τον τόπο κατοικίας τους στη 
χώρα στην οποία θα εκτελέσουν την αποστολή τους, συμπεριλαμβανομένης της 
περίπτωσης μιας απροσδόκητης επιστροφής.  Κατόπιν αιτήματος του εθελοντή, 
θα διοργανώσει και θα καλύψει συμπληρωματική μεταφορά στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

A · Γονική άδεια για επίσκεψη των παιδιών του ηλικίας κάτω των 12 ετών, 
όταν η αποστολή του διαρκεί περισσότερο από 6 μήνες.

B · Ειδική άδεια σε περίπτωση θανάτου ή σοβαρής ασθένειας στενών 
συγγενών.

ΒΙΖΑ Η οργάνωση αποστολής θα ενημερώσει τον εθελοντή σχετικά με τις διαδικασίες 
για να λάβει τη βίζα του, υποστηρίζοντάς τον σε όλα τα απαραίτητα θέματα 
υλικοτεχνικής υποστήριξης, καλύπτοντας τις σχετικές δαπάνες. Η οργάνωση 
υποδοχής θα υποστηρίξει επίσης αυτή τη διαδικασία, σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
ανάγκες.

ΔΙΑΜΟΝΗ Η οργάνωση αποστολής θα εξασφαλίσει ότι η οργάνωση υποδοχής θα παρέχει 
επαρκή καταλύματα για τον εθελοντή Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ, με λογικό 
κόστος σύμφωνα με τις τοπικές τιμές. 

Τα έξοδα στέγασης θα καλυφθούν απευθείας από την οργάνωση υποδοχής και δεν 
αποτελούν μέρος των εφάπαξ πληρωμών που θα δοθούν στον εθελοντή.  

Στο μέτρο του δυνατού, οι διατάξεις περί καταλύματος θα διευκολύνουν την 
ενσωμάτωση των εθελοντών στην τοπική κοινότητα και θα τους επιτρέψουν 
επίσης να αλληλεπιδρούν με την ομογενή κοινότητα.  

Θα πρέπει επίσης να παρέχεται πρόσβαση στα μέσα επικοινωνίας, 
εξασφαλίζοντας ότι οι εθελοντές μπορούν να έρχονται σε επαφή με τους 
συγγενείς τους, καθώς και με τις δικές τους οργανώσεις. 

Η οργάνωση αποστολής και υποδοχής πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι συνθήκες 
διαμονής πληρούν τις απαιτήσεις για την πρόληψη κινδύνων για την προστασία, 
την υγεία και την ασφάλεια.

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ Η οργάνωση αποστολής θα καλύψει το κόστος των Εθελοντών Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας της ΕΕ με την ιδιότητά τους ως μη μισθωτών με τη μορφή εφάπαξ 
πληρωμών που θα παραδίδονται εγκαίρως και σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΑΝΕ-
ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής, η οργάνωση αποστολής θα 
παράσχει στον Εθελοντή Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ ένα τακτικό δείκτη 
επιδόματος επανεγκατάστασης ύψους 100 ευρώ για κάθε μήνα της αποστολής 
του. 
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ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Λογιστικές πτυχές

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

      ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΕΛΈΓΧΟΥ

Η οργάνωση έχει προσδιορίσει και καθορίσει όλες τις διαδικασίες που πρέπει να αναπτύξει για να 
διασφαλίσει επαρκείς συνθήκες διαβίωσης για τους εθελοντές κατά τη διάρκεια της αποστολής τους 
και να διασφαλίσει την ευημερία, τα κίνητρα, την υγεία και την ασφάλειά τους;

  Οργανώνει και καλύπτει τα μεταφορικά για τους Εθελοντές Ανθρωπιστικής Βοήθειας της 
ΕΕ, από τον τόπο κατοικίας τους στη χώρα στην οποία θα εκτελέσουν την αποστολή τους, 
συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης μιας απροσδόκητης επιστροφής, και όπου είναι 
απαραίτητο, θα οργανώσει ένα επιπλέον εισιτήριο επιστροφής για εξαιρετικούς λόγους.

  Διευκολύνει την ενημέρωση, την υλικοτεχνική υποστήριξη και τη χρηματοδότηση, 
προκειμένου να αποκτήσει την αντίστοιχη θεώρηση (με την υποστήριξη της φιλοξενούσας 
οργάνωσης).

  Εγγυάται την καταβολή δικαιωμάτων στους εθελοντές με τη μορφή εφάπαξ πληρωμών που 
θα παραδίδονται εγκαίρως και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι πληρωμές θα διαχειρίζονται 
σύμφωνα με τα ποσά που έχουν καθοριστεί προηγουμένως από την ΕΕ και θα υπολογίζονται 
για την κάλυψη των αναμενόμενων δαπανών του εθελοντή (τρόφιμα, αντικείμενα τουαλέτας, 
ρούχα, τοπικές μεταφορές κ.λπ.) 

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής, οι εθελοντές θα λάβουν αποζημίωση για τα 
έξοδα επανεγκατάστασης (100 ευρώ για κάθε μήνα της αποστολής τους).

  Εξασφαλίζει ότι οι εθελοντές διαθέτουν κατάλληλη στέγαση με λογικό κόστος, σύμφωνα με 
τα τοπικά κριτήρια και τις απαιτήσεις που καθορίζονται στους κανονισμούς της πρωτοβουλίας 
Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ.

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Η ΚΑΛΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ;

Κατ ‘αποκοπή πληρωμές ποσού διαμονής από την πρωτοβουλία Εθελοντών Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας της ΕΕ, https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/update_eu_aid_
volunteers_2017_subsistence_allowances_0.pdf
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ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Λογιστικές πτυχές

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ

Άρθρα 21 και 22 του εκτελεστικού κανονισμού 
1244/2014 της ΕΕ και σημεία 3 και 7 του 
παραρτήματος 1

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ;
Η ανθρωπιστική δράση τείνει να πραγματοποιείται σε περιβάλλον όπου οι βασικές παροχές είναι συχνά 
περιορισμένες και όπου οι εργαζόμενοι στον ανθρωπιστικό τομέα και οι εθελοντές μπορούν να εκτεθούν 
σε καταστάσεις ταλαιπωρίας και μεγάλης πίεσης. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι το προσωπικό και 
οι εθελοντές θα διαθέτουν καλές συνθήκες εργασίας ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δράσεις προστασίας και 
βοήθειας σε κοινότητες που πλήττονται από ανθρωπιστικά περιβάλλοντα τυγχάνουν επαρκούς διαχείρισης. 

Οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας εξασφαλίζονται μέσω δράσεων πρόληψης των κινδύνων που συνδέονται 
με την ασφάλεια, την υγεία και την προστασία, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων τα εξής:

•  Δράσεις για την πρόληψη συχνών νόσων στην περιοχή και άλλοι εντοπισμένοι κίνδυνοι

•  Διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης 

•  Συντήρηση χώρων/οχημάτων

•  Διαθεσιμότητα και ποιότητα του χώρου εργασίας 

•  Ώρες εργασίας που εγγυώνται αρκετό χρόνο για αναψυχή και προσωπική ανάπτυξη

•  Διακοπές και ελάχιστος χρόνος ανάπαυσης

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ;
Απαιτούνται επαρκείς συνθήκες εργασίας για να μπορέσουν οι Εθελοντές Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ 
να αναλάβουν τα καθήκοντά τους σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον, για την εξασφάλιση της ευημερίας 
και των κινήτρων τους, καθώς και για την επαρκή ανάπτυξη δράσεων πρόληψης, προστασίας και βοήθειας 
για την τοπική κοινότητα, οι οποίες επηρεάζονται από τις εργασίες της οργάνωσης υποδοχής.  

Οι οργανώσεις αποστολής και υποδοχής πρέπει να συνεργαστούν για να διασφαλίσουν ότι οι προτεινόμενες 
συνθήκες εργασίας συμμορφώνονται με τις συμφωνηθείσες διαδικασίες προστασίας, υγείας και ασφάλειας. 
Τα μέτρα αυτά περιγράφονται στο 5ο Πρότυπο, Υγεία και ασφάλεια των παρόντων κατευθυντήριων γραμμών.  

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι για τους Εθελοντές Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ:

•  Οι ώρες εργασίας δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 40 ανά εβδομάδα.

•  Οι επιπλέον ώρες θα διαπραγματεύονται ανάλογα με το εργασιακό πλαίσιο και θα λαμβάνουν 
πάντα υπόψη την σωματική και ψυχολογική ευημερία των εθελοντών.

•  Η μηνιαία άδεια θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο ημέρες ανά μήνα.

•  Συνιστάται η περίοδος διακοπών να μην συμπίπτει με την αρχή ή το τέλος της αποστολής.
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•  Όταν η περίοδος αποστολής διαρκεί περισσότερο από 18 μήνες, οι διακοπές μπορούν να 
πραγματοποιηθούν στη χώρα προέλευσης.

ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ;
Η οργάνωση αποστολής θα διασφαλίσει ότι η οργάνωση υποδοχής εφαρμόζει όλες τις συστάσεις σχετικά με 
την καθιερωμένη αξιολόγηση των συνθηκών και των κινδύνων πριν από την αποστολή του εθελοντή (βλ. 5ο 
Πρότυπο για την υγεία και την ασφάλεια).

Στο πλαίσιο πολιτικής της οργάνωσης υποδοχής και σύμφωνα με τον τοπικό κανονισμό προσωπικού, η 
οργάνωση αποστολής πρέπει να διασφαλίσει ότι ο Εθελοντής Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ:

•  Διαθέτει επαρκή, ασφαλή, καθαρό και προστατευμένο χώρο εργασίας με τον απαραίτητο εξοπλισμό 
και το υλικό που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων του,   

•  Διαθέτει κατάλληλο πρόγραμμα εργασίας, το οποίο έχει γίνει αποδεκτό από τον εθελοντή και 
παρέχει επαρκή χρόνο για δραστηριότητες αναψυχής, ξεκούρασης και προσωπικής ανάπτυξης.  

•  Δικαιούται συμφωνηθείσας και κατόπιν εκπληρωθείσας άδειας, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόβλεψης για αναρρωτική άδεια, άδεια μητρότητας ή γονικής άδειας, θάνατο συγγενή ή 
οποιασδήποτε άλλης εκ του νόμου.  

•  Περνούν τις διακοπές τους στον τόπο καταγωγής τους, υπό τον όρο ότι η περίοδος αποστολής 
διαρκεί περισσότερο από 18 μήνες.

      ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΕΛΈΓΧΟΥ

Η οργάνωση έχει προσδιορίσει και καθορίσει όλες τις διαδικασίες που πρέπει να αναπτύξει για να 
διασφαλίσει επαρκείς συνθήκες εργασίας για τους εθελοντές κατά τη διάρκεια της αποστολής τους 
και να διασφαλίσει την ευημερία, τα κίνητρα, την υγεία και την ασφάλειά τους;

  Εργαστείτε και συντονίστε με την οργάνωση υποδοχής για να εξασφαλίσετε κατάλληλες 
συνθήκες εργασίας που επιτρέπουν στους εθελοντές να εκτελούν σωστά τα καθήκοντά τους 
κατά τη διάρκεια της αποστολής τους (χρονοδιαγράμματα, εργάσιμες ημέρες, περιόδους 
ανάπαυσης κλπ.).

  Η οργάνωση έχει εξασφαλίσει (με την οργάνωση υποδοχής) ότι οι κίνδυνοι για την 
ασφάλεια και την υγεία αποτρέπονται, τίθενται σε διαχείριση και μετριάζονται, και ότι 
οι προτεινόμενες συνθήκες εργασίας συμμορφώνονται με το ρυθμιστικό πλαίσιο (βλ. 5ο 
Πρότυπο: Υγεία και ασφάλεια).
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ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ

Άρθρο 16 του εκτελεστικού κανονισμού 
1244/2014 της ΕΕ. Σημείο 5 του άρθρου 14 του 
κανονισμού 375/2014 της ΕΕ

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ;
Είναι απαραίτητο να επισημοποιηθεί η ενσωμάτωση ενός εθελοντή σε μια οργάνωση μέσω ενός γραπτού 
εγγράφου που περιγράφει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εθελοντών και των οργανώσεων, με 
ευέλικτο τρόπο και έτσι ώστε να αισθάνονται άνετα.

Η σύμβαση μεταξύ του εθελοντή και της οργάνωσης είναι ένα εργαλείο που εδραιώνει τις σχέσεις μεταξύ 
των δύο πλευρών και χρησιμεύει ως πλαίσιο αναφοράς για τη λήψη αποφάσεων, τη διεξαγωγή αξιολογήσεων 
και την επίλυση προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της εθελοντικής περιόδου. 

Πέρα από την επισημοποίηση ενός εγγράφου, είναι σημαντικό ότι η σύμβαση να εξυπηρετεί στα εξής:

•  καταδεικνύει τη δέσμευση του εθελοντή στην αποστολή και τις αξίες της οργάνωσης μέσω της 
ανάπτυξης δράσεων,

•  αποδεικνύουν το καθήκον της οργάνωσης να μεταδίδει στον εθελοντή τις αξίες της αλληλεγγύης 
και τη σημασία της υποστήριξης των πολιτών για να αντιμετωπίσουν τις κοινές προκλήσεις που 
έχουμε ως κοινωνία.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ;
Η σύμβαση είναι σημαντική επειδή περιγράφει όλες τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις που απορρέουν από 
τη συμφωνία μεταξύ οργανώσεων και εθελοντών. Αφενός, αποσαφηνίζει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις 
και τα καθήκοντα του εθελοντή και, αφετέρου, προσδιορίζει τις ευθύνες των οργανώσεων αποστολής και 
υποδοχής, καθώς και τη διαδικασία διευθέτησης των διαφορών.

ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ;

Βήμα 1ο:
Η οργάνωση αποστολής είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση του εγγράφου της σύμβασης, μετά από διαβούλευση 
με την οργάνωση υποδοχής, η οποία περιέχει όλους τους ειδικούς όρους για την αποστολή, τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις του Εθελοντή Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ και τα αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση 
των διαφορών.

Βήμα 2ο:
Όταν ο εθελοντής έχει περάσει από την επιλογή, την κατάρτιση, τη μαθητεία (εάν υπάρχει) και την φάση 
ένταξης προ της αποστολής, με βάση τα αποτελέσματα, η οργάνωση αποστολής, σε συνεννόηση με την 
οργάνωση υποδοχής, επιβεβαιώνει την αποστολή του εθελοντή.

Βήμα 3ο:
Η οργάνωση αποστολής και ο επιτυχής εθελοντής υπογράφουν σύμβαση αποστολής, όπως ορίζεται στην 
πρωτοβουλία Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ. 
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Ένα παράδειγμα σύμβασης εθελοντισμού.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΘΕΛΟΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΑΞΥ
Όνομα εθελοντή

ΚΑΙ
Όνομα/Επωνυμία οργάνωσης

ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΥ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΡΓΩΝ:

ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ

Ο/Η  με την ιδιότητα του Εθελοντή 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ (στο εξής καλούμενος/η ως εθελοντής),

Και η , που εκπροσωπείται, και στο εξής καλείται ως η οργάνωση.

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ

Με τις υπογραφές τους, ότι το παρόν συμφωνητικό στοχεύει στην πλαισίωση των δραστηριοτήτων 

εθελοντισμού σχετικά με το έργο , με αναφορά στα ακόλουθα.

ΟΡΟΙ

1 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Ονοματεπώνυμο: Επωνυμία: Επωνυμία:

Αριθμός διαβατηρίου: Διεύθυνση: Διεύθυνση:

Διεύθυνση: Τηλέφωνο: + Τηλέφωνο:

Τηλέφωνο: Άτομο επικοινωνίας: Άτομο επικοινωνίας:

Email: Email: Email: 

2 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ:

Ρόλος εθελοντή

Τίτλος

Διάρκεια τοποθέτησης

Τοποθεσία τοποθέτησης

Διάρκεια σύμβασης: Ημερομηνία έναρξης

Ημερομηνία λήξης

Συγκεκριμένες εργασίες:

3 • ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ
Σύμφωνα με τη συμφωνία μεταξύ των οργανώσεων αποστολής και υποδοχής, καθώς και τους ισχύοντες 
κανονισμούς.
Είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί η υποχρέωση συμμετοχής σε όλες τις υποχρεωτικές εκπαιδευτικές 
συνεδρίες AV της ΕΕ και θεωρείται «κατάλληλος/η για αποστολή» από παρόχους κατάρτισης.
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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Σύμφωνα με τη συμφωνία μεταξύ των οργανώσεων αποστολής και υποδοχής, καθώς και τους ισχύοντες 
κανονισμούς.

4 • ΕΠΙΒΛΕψΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ:

Ο εθελοντής λογοδοτεί και θα είναι υπό την επίβλεψη του συντονιστή γραφείου, ο οποίος θα ενεργεί ως υπεύθυνος 
διευθυντής γραμμής.

Ο/Η ονοματεπώνυμο, θέση (email) θα είναι το σημείο επαφής για συνεχή υποστήριξη από την οργάνωση αποστολής.

Ο/Η ονοματεπώνυμο, θέση (email) θα είναι ο διευθυντής γραμμής ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την εποπτεία του 
εθελοντή, με τον οποίο ο διευθυντής γραμμής θα έχει μια εύλογη και πρακτική συχνότητα συνεδριάσεων εποπτείας.

Εάν κάποιο από τα καθορισμένα πρόσωπα δεν είναι πλέον σε θέση να εκπληρώσει τον ρόλο του κατά τη διάρκεια της 
αποστολής, πρέπει να παρέχεται αντικατάσταση όσο το δυνατόν ταχύτερα για να εξασφαλιστεί η συνέχεια της υποστήριξης.

Κατά τη διάρκεια της ένταξης, οι οργανώσεις αποστολής και υποδοχής καθορίζουν, μαζί με τους εθελοντές, τους 
στόχους απόδοσης και τους δίνουν την ευκαιρία να σχολιάσουν τα ευέλικτα στοιχεία στην ανάθεση καθηκόντων. 

Η οργάνωση αποστολής και ο διευθυντής γραμμής από την οργάνωση υποδοχής, μαζί με τον εθελοντή, 
πραγματοποιούν κοινή ενδιάμεση αναθεώρηση απόδοσης για την επίσημη αξιολόγηση της διαδικασίας 
ενσωμάτωσης, την πρόοδο των στόχων και την αναπροσαρμογή των στόχων και της ανάθεσης καθηκόντων και το 
σχέδιο μάθησης και ανάπτυξης. 

Όταν το συμπέρασμα της ενδιάμεσης επανεξέτασης είναι ότι ο εθελοντής εμφανίζει κακή επάρκεια σε 
οποιεσδήποτε εγκάρσιες ή ειδικές ικανότητες, η οργάνωση υποδοχής σε συμφωνία με την οργάνωση αποστολής 
μπορεί να αποφασίσει να τερματίσει πρόωρα την εγκατάσταση. 

Η οργάνωση αποστολής και ο διευθυντής γραμμής από την οργάνωση υποδοχής, μαζί με τον Εθελοντή 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ, πραγματοποιούν τελική αναθεώρηση απόδοσης για να αξιολογήσουν στο τέλος 
της τοποθέτησης, τα επιτεύγματα του Εθελοντή Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ σε σχέση με τους στόχους για την 
ανάθεση της εργασίας του και τη μάθηση, και το σχέδιο ανάπτυξης. 

Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης των επιδόσεων θα ενσωματωθούν στο σχέδιο μάθησης και ανάπτυξης του 
Εθελοντή Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ.

5 • ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Η οργάνωση θα διασφαλίσει την παροχή των κατάλληλων συνθηκών εργασίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 22 
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1244/2014 της Επιτροπής.

Ειδικότερα:

Ο εθελοντής θα εργάζεται από έως (ημέρες της εβδομάδας), από  έως . Οι συνολικές 
ώρες εργασίας δεν θα ξεπερνούν τις 40 ανά εβδομάδα.

Ο εθελοντής θα δικαιούνται αναρρωτική άδεια.

Ο εθελοντής θα απολαμβάνει μηνιαίο επίδομα άδειας για X ημέρες. Αυτός/η μπορεί να διαχειριστεί την 
κατανομή των ημερών άδειας σε συνεννόηση με τον διευθυντή γραμμής.

Ειδική άδεια σε περίπτωση  Σύμφωνα με τη συμφωνία μεταξύ των 
οργανώσεων αποστολής και υποδοχής, καθώς και τους ισχύοντες κανονισμούς.

6 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ:

Ο κώδικας δεοντολογίας δεσμεύει τους εθελοντές Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ, οι οποίοι θα 
συμμορφώνονται με τα εξής: 

Δέσμευση για την ανάπτυξη αίσθησης ταυτότητας γύρω από την πρωτοβουλία Εθελοντών Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας της ΕΕ και για την συμβολή στους στόχους της · 

Σεβασμός των άλλων ανθρώπων και της αξιοπρέπειά τους και σεβασμός της αρχής της μη διάκρισης. 

Σεβασμός των αρχών της ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 375/2014.
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Δέσμευση για τη διαφύλαξη των παιδιών και την προστασία των ευάλωτων ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης 
της μηδενικής ανοχής σε σεξουαλική κακοποίηση. 

Μηδενική ανοχή στη χρήση παράνομων ουσιών στη χώρα αποστολής. 

Σεβασμός στην τοπική νομοθεσία. 

Ακεραιότητα, καταπολέμηση της απάτης και καταπολέμηση της διαφθοράς. 

Διατήρηση υψηλών προτύπων προσωπικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς. 

Συμμόρφωση με τις διαδικασίες προστασίας και υγείας και ασφάλειας · 

Υποχρέωση αναφοράς παραβάσεων, και διατάξεις για καταγγελίες · 

Κανόνες σχετικά με την επικοινωνία με τα μέσα ενημέρωσης και τη διαχείριση πληροφοριών, και 

Κανόνες που απαγορεύουν την κακή χρήση του εξοπλισμού της οργάνωσης.

Κάθε παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας από έναν εθελοντή Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ αντιμετωπίζεται 
σύμφωνα με τη διαχειριστική πολιτική της οργάνωσης αποστολής. 

Εάν η παραβίαση θεωρηθεί ότι συνιστά σοβαρό παράπτωμα, θα οδηγήσει στην έγκαιρη επιστροφή του εθελοντή 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ και, εάν χρειαστεί, η συμπεριφορά του θα αναφέρεται σε κάθε σχετική 
επαγγελματική ή νομική οργάνωση ή αρχή.

7 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Σύμφωνα με τη συμφωνία μεταξύ των οργανώσεων αποστολής και υποδοχής, καθώς και τους ισχύοντες 
κανονισμούς.

8 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ:

Σύμφωνα με τη συμφωνία μεταξύ των οργανώσεων αποστολής και υποδοχής, καθώς και τους ισχύοντες 
κανονισμούς.

9 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ:

Ο εθελοντής θα λαμβάνει μηνιαίες εφάπαξ πληρωμές ύψους € κατά τη διάρκεια της αποστολής του. 
Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης, όπως είναι τα τρόφιμα, οι τοπικές 
μεταφορές, τα προσωπικά έξοδα κλπ. Τα έξοδα διαμονής δεν καλύπτονται με αυτό το επίδομα.

Οι πληρωμές θα είναι . Σύμφωνα με τη συμφωνία μεταξύ των οργανώσεων αποστολής και υποδοχής, 
καθώς και τους ισχύοντες κανονισμούς.

Ο εθελοντής θα λάβει επίδομα επανεγκατάστασης ύψους € ανά μήνα υπηρεσίας, μετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση της αποστολής. 

Ο εθελοντής θα είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τους φορολογικούς κανόνες που ενδέχεται να ισχύουν.

10 • ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ:

Ο εθελοντής θα καλύπτεται από πλήρες ασφαλιστήριο συμβόλαιο που παρέχεται από την , 
με την κάλυψη που ορίζεται στο άρθρο 24 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1244/2014 της Επιτροπής.

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1244/2014 της Επιτροπής, η οργάνωση 
εξασφαλίζει ότι ο εθελοντής ολοκληρώνει ιατρικό έλεγχο πριν από την αναχώρηση.

οργάνωση αποστολής διευκολύνει τον ιατρικό έλεγχο μετά την αποστολή μετά την επιστροφή του εθελοντή 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ και προσφέρει συνεδρίες ψυχοκοινωνικής ενημέρωσης ή συμβουλευτική 
υποστήριξη ως μέρος της διαδικασίας ενημέρωσης,
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Η οργάνωση θα καλύψει τους συνιστώμενους εμβολιασμούς για τους κινδύνους στη χώρα εγκατάστασης και τον 
εξοπλισμό, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Ο εθελοντής θα διαθέτει κατάλληλη διαμονή στη χώρα προορισμού, σύμφωνα με το άρθρο 26 του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1244/2014 της Επιτροπής.

Η οργάνωση θα οργανώσει το ταξίδι του εθελοντή από και προς τον τόπο αποστολής, συμπεριλαμβανομένων των 
περιπτώσεων πρόωρης επιστροφής, και θα καλύψει τα μεταφορικά έξοδα.

Η οργάνωση δεν θα καλύψει τα πρόσθετα ταξίδια επιστροφής για εθελοντές των οποίων η αποστολή δεν 
υπερβαίνει τους 6 μήνες, εκτός από την περίπτωση ειδικής άδειας.

Η οργάνωση καλύπτει τα έξοδα σχετικά με την απόκτηση βίζας, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων 
μεταφορικών εξόδων. Η οργάνωση αποστολής παρέχει πληροφορίες και υλικοτεχνική υποστήριξη για τη 
διευθέτηση της βίζας για τον εθελοντή, με την υποστήριξη της οργάνωσης υποδοχής. 

Ο εθελοντής θα υποβληθεί σε διαδικασία ένταξης που παρέχεται από τις οργανώσεις αποστολής και υποδοχής 
προκειμένου να εξοικειωθούν με τον πολιτισμό, τις πολιτικές και τις πρακτικές των οργανώσεων αποστολής 
και υποδοχής και τις προσδοκίες για την ανάθεση καθηκόντων. Το πρόγραμμα ένταξης θα αποτελείται από δύο 
ομάδες:

Ένταξη πριν από την αποστολή που παρέχει η οργάνωση αποστολής σύμφωνα με το άρθρο 12 του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1244/2014 της Επιτροπής. 
Ένταξη εντός της χώρας που παρέχει η οργάνωση υποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 13 του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1244/2014 της Επιτροπής.

11 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της παρούσας συμφωνίας πρέπει να γίνονται γραπτώς.
Το παρόν συμφωνητικό υπογράφεται εις διπλούν.

Η ισχύουσα νομοθεσία για την παρούσα συμφωνία είναι:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 375/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, 
για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας (πρωτοβουλία Εθελοντών 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ).

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1398/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2014, για τον 
καθορισμό προτύπων όσον αφορά τους υποψήφιους εθελοντές και τους εθελοντές Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας της ΕΕ.

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1244/2014 της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2014, για τη θέσπιση 
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 375/2014.

Σε περίπτωση διαφωνίας, τα μέρη αναζητούν κοινή λύση. Διαφορετικά, θα υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια 
των δικαστηρίων της πόλης όπου βρίσκεται η έδρα της οργάνωσης αποστολής.

12 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

αποκάλυψης και διαγραφής τους κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του/της στο πρόγραμμα Εθελοντών 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης, επιλογής, προετοιμασίας, αποστολής, 
διαχείρισης και αξιολόγησης του εθελοντή ) πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 
(GDPR) και με τη ρητή συγκατάθεση του εθελοντή.

Με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού, ο εθελοντής ενημερώθηκε δεόντως για τα δικαιώματά του όσον 
αφορά το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα στη λήθη και τη φορητότητα των δεδομένων.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
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      ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΕΛΈΓΧΟΥ

Η οργάνωση διαθέτει και εφαρμόζει τις διαδικασίες και τα εργαλεία για να διασφαλίσει την κατάλληλη 
ανάπτυξη της αποστολής των εθελοντών, λαμβάνοντας υπόψη τους συγκεκριμένους όρους αποστολής 
και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εθελοντή;

  Η οργάνωση γνωρίζει ότι η οργάνωση υποδοχής και ο εθελοντής πρέπει να υπογράψουν 
σύμβαση αποστολής όπως ορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 5 του κανονισμού της ΕΕ.

  Η οργάνωση ορίζει και προετοιμάζει με την οργάνωση υποδοχής τη σύμβαση ανάπτυξης 
που περιλαμβάνει, σύμφωνα με τον κανονισμό Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της 
ΕΕ, τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: ρόλος, τίτλος, διάρκεια και θέση της τοποθέτησης 
και καθήκοντα που πρέπει να εκτελεστούν, διάρκεια της σύμβασης, διαχείριση απόδοσης, 
συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, οικονομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, πρακτικές 
ρυθμίσεις, εμπιστευτικότητα, αναμενόμενη συμπεριφορά, πειθαρχική πολιτική, μηχανισμός 
διαμεσολάβησης, διαχείριση ασφάλειας και ευθύνες υγείας και ασφάλειας, σχέδιο εκμάθησης 
και ανάπτυξης.

  Η οργάνωση έχει εξασφαλίσει ότι ο εθελοντής έχει το δικαίωμα σε ισχύον ένδικο μέσο σε 
περίπτωση διαφωνίας με την οργάνωσή σας ή την οργάνωση υποδοχής, σύμφωνα με τις 
εθνικές διατάξεις που ισχύουν για την οργάνωσή σας.

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Η ΚΑΛΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ; 

Μπορείτε να δείτε την επίσημη φόρμα της Σύμβασης με τους Εθελοντές Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας, https://volonteurope.eu/wp-content/uploads/2017/05/Contract-with-EU-Aid-
Volunteer.docx?b1922a 
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ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ

Άρθρο 17 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 
1398/2014 της ΕΕ

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ;
Η ανθρωπιστική δράση βασίζεται σε τέσσερις ηθικές αρχές: 

ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΑΜΕΡΟΛΗψΙΑ

Η ανθρωπιστική 
βοήθεια δεν πρέπει να 
ευνοεί κανένα από τα 
μέρη που εμπλέκονται 
σε ένοπλη ή άλλη 
σύγκρουση.

Ο ανθρώπινος 
πόνος πρέπει να 
αντιμετωπιστεί όπου 
και αν βρίσκεται, με 
ιδιαίτερη προσοχή στα 
πιο ευάλωτα άτομα.

Η ανθρωπιστική 
δράση πρέπει να 
είναι ανεξάρτητη 
από τους πολιτικούς, 
οικονομικούς, 
στρατιωτικούς ή 
άλλους στόχους 
που μπορεί να έχει 
ο κάθε παράγοντας. 
Ο μόνος σκοπός 
της ανθρωπιστικής 
βοήθειας είναι να 
ανακουφίσει και 
να αποτρέψει τα 
δεινά των θυμάτων 
ανθρωπιστικών 
καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης.

Η ανθρωπιστική 
δράση πρέπει να 
πραγματοποιείται 
μόνο με βάση τις 
ανάγκες, χωρίς 
διακρίσεις μεταξύ των 
πληθυσμών ή εντός 
των πληττόμενων 
πληθυσμών.

Οι ανθρωπιστικές αρχές έχουν μεγάλη σημασία στην καθημερινή πρακτική των ανθρώπων που εργάζονται στην 
ανθρωπιστική δράση, καθώς πολλές από αυτές τις δραστηριότητες αναπτύσσονται σε συνθήκες σύγκρουσης 
ή μεγάλης αστάθειας. Η τήρηση αυτών των αρχών καθιστά δυνατή τη διάκριση της ανθρωπιστικής δράσης 
από τις δραστηριότητες και τους στόχους άλλων παραγόντων και ως εκ τούτου δεν θεωρείται αδικαιολόγητη 
παρέμβαση στα εσωτερικά θέματα των κρατών, ούτε οι παράγοντες που εμπλέκονται σε μια σύγκρουση, στις 
περιπτώσεις που υπάρχουν. 

Οι ανθρωπιστικές αρχές θα πρέπει να διέπουν τη συμπεριφορά όλων των ατόμων που συμμετέχουν σε 
ανθρωπιστική δράση, είτε απασχολούνται είτε σε εθελοντικό πλαίσιο αποστολής, όταν αλληλεπιδρούν 
και παρέχουν βοήθεια σε καθορισμένες κοινότητες. Επιπλέον, οι ίδιες ανθρωπιστικές αρχές θα διέπουν 
τη συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων στις αλληλεπιδράσεις τους με την οργάνωση υποδοχής και τους 
συναδέλφους της ομάδας εργασίας. 

Ο κώδικας δεοντολογίας περιλαμβάνει όλες αυτές τις δεσμεύσεις προσωπικής και επαγγελματικής 
συμπεριφοράς που πρέπει να εκπληρωθούν από όλα τα μέλη της οργάνωσης ή του τομέα, ανεξάρτητα από τη 
θέση ή τη λειτουργία που κατέχουν και αποτελεί οδηγό αναφοράς για την υποστήριξη της καθημερινής λήψης 
αποφάσεων. Ο κύριος στόχος του είναι να συνδέσει την αποστολή, τις αξίες και τις αρχές μιας οργάνωσης με 
τους κανόνες που διέπουν την επαγγελματική και προσωπική συμπεριφορά των μελών της.

Από την άλλη πλευρά, μια πολιτική ακεραιότητας κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας απαιτεί την 
υιοθέτηση ενός συνόλου αξιών, αρχών και πρακτικών για την καταπολέμηση της εκτέλεσης διεφθαρμένων 
ενεργειών υπέρ των ιδιωτικών παροχών ή κατά του κοινού καλού. 
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ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ;
Είναι πολύ χρήσιμο για την καθημερινή διαχείριση της οργάνωσης και των σχέσεων των ενδιαφερομένων 
μερών, μεταξύ άλλων με τους εθελοντές, να καθορίσουμε τι συνιστά αποδεκτή συμπεριφορά, να προωθήσουμε 
υψηλά πρότυπα πρακτικής και να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο επαγγελματικής συμπεριφοράς και ευθυνών.

Ο κώδικας δεοντολογίας δεσμεύει τους εθελοντές Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ, και θα συμπεριλαμβάνει 
τα εξής:

Δέσμευση για την ανάπτυξη αίσθησης ταυτότητας γύρω από την πρωτοβουλία Εθελοντών 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ και για την συμβολή στους στόχους της.

Σεβασμός των άλλων ανθρώπων και της αξιοπρέπειά τους και σεβασμός της αρχής της μη διάκρισης.

Σεβασμός των αρχών της ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως αναφέρεται στην πρωτοβουλία Εθελοντών 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ.

Δέσμευση για τη διαφύλαξη των παιδιών και την προστασία των ευάλωτων ενηλίκων, 
συμπεριλαμβανομένης της μηδενικής ανοχής σε σεξουαλική κακοποίηση.

Σεβασμός στην τοπική νομοθεσία.

Ακεραιότητα, καταπολέμηση της απάτης και καταπολέμηση της διαφθοράς.

Διατήρηση υψηλών προτύπων προσωπικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς.

Συμμόρφωση με τις διαδικασίες προστασίας και υγείας και ασφάλειας ·

Υποχρέωση αναφοράς παραβάσεων, και διατάξεις για καταγγελίες ·

Κανόνες σχετικά με την επικοινωνία με τα μέσα ενημέρωσης και τη διαχείριση πληροφοριών.

Κανόνες που απαγορεύουν την κακή χρήση του εξοπλισμού της οργάνωσης.

ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ;
Οι οργανώσεις αποστολής και υποδοχής συμφωνούν σε μια πολιτική ακεραιότητας που αποσκοπεί στην πρόληψη 
της διαφθοράς και της δωροδοκίας και σε έναν κώδικα δεοντολογίας που βασίζεται στην πολιτική διαχείρισης 
της οργάνωσης αποστολής και είναι κατάλληλος και εφαρμόσιμος για τους εθελοντές. με καθοδήγηση σχετικά 
με την αναμενόμενη συμπεριφορά, την ευπρέπεια, την ευαισθητοποίηση σχετικά με το πολιτιστικό πλαίσιο και 
την ακεραιότητα που απαιτείται σε όλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους στην πρωτοβουλία.

Τα περιεχόμενα και οι όροι του κώδικα δεοντολογίας πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τα εξής:

• Πρόλογος και παραλήπτες, 

• Ηθικές αρχές και συμπεριφορά. Πρέπει να ανταποκρίνεται στις γενικές αρχές: ειλικρίνεια, 
καταπολέμηση της δωροδοκίας, αμεροληψία, πίστη, καθήκον και ευθύνη, διαφάνεια κ.λπ. 
Δεοντολογικοί κανόνες προς τους άλλους, 

• Εφαρμογή του κώδικα,

• Κυρώσεις.
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ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ:
Κάθε παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας από έναν εθελοντή Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας της ΕΕ αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τη διαχειριστική πολιτική της 
οργάνωσης αποστολής. Εάν η παραβίαση θεωρηθεί ότι συνιστά σοβαρό παράπτωμα, 
θα οδηγήσει στην έγκαιρη επιστροφή του εθελοντή Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ 
και, εάν χρειαστεί, η συμπεριφορά του θα αναφέρεται σε κάθε σχετική επαγγελματική 
ή νομική οργάνωση ή αρχή.

      ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΕΛΈΓΧΟΥ

Η οργάνωση διαθέτει και εφαρμόζει τις διαδικασίες για να διασφαλίσει την ορθή ανάπτυξη της 
αποστολής των εθελοντών λαμβάνοντας υπόψη τους συγκεκριμένους όρους ακεραιότητας και τον 
κώδικα δεοντολογίας;

  Η οργάνωση ορίζει και συμφωνεί με την οργάνωση υποδοχής σχετικά με την πολιτική 
ακεραιότητας που αποσκοπεί στην πρόληψη της διαφθοράς και της δωροδοκίας.

  Η οργάνωση διαθέτει και εφαρμόζει έναν κώδικα δεοντολογίας που είναι κατάλληλος και 
ισχύει για τους εθελοντές.

  Η οργάνωση διασφαλίζει ότι οι εθελοντές γνωρίζουν και κατανοούν τον κώδικα δεοντολογίας 
και γνωρίζουν τις συνέπειες της παραβίασής του και του σοβαρού παραπτώματος.

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Η ΚΑΛΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ;

The Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs 
in Disaster Relief, https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/code-of-
conduct-290296.htm 

Ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανθρωπιστική βοήθεια, http://ec.europa.eu/echo/who/
humanitarian-aid-and-civil-protection/european-consensus_en 

The Sphere Project. Humanitarian Charter and Minimum Standards for Humanitarian Response,
http://www.sphereproject.org/ 

International transparency, https://www.transparency.org/ 

Αυτή η ενότητα παρέχει σειρά αναφορών για λεπτομερή διερεύνηση συγκεκριμένων θεμάτων:

Policy Guidance & Templates developed by Harris Voluntary Service, Code of Conduct Template, 
http://www.harrisvs.org.uk/home_htm_files/Code%20of%20Conduct%20Template%202013.doc

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στο:

Code of Conduct of GVC, http://www.gvc-italia.org/images/documenti/Codice%20Etico%20
e%20di%20Condotta%20GVC%202016%20EN_1.pdf
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ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ

Άρθρα 19, 21 και 31 του εκτελεστικού 
κανονισμού 1244/2014 της ΕΕ, και άρθρο 7 του 
κανονισμού 375/2014 της ΕΕ

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ;
Η παρακολούθηση των εθελοντών ευνοεί την ένταξή τους σε οργανώσεις. Πρόκειται για την καθιέρωση 
περισσότερο ή λιγότερο τυποποιημένων περιοδικών δράσεων (συναντήσεων, ανασκόπησης επιτεύξεων κλπ.) 
που συνοδεύουν και προωθούν την ανάπτυξη εθελοντών στην οργάνωση.

Η παρακολούθηση αποτελεί κοινή ευθύνη μεταξύ της οργάνωσης και του εθελοντή. Η οργάνωση θέτει στη 
διάθεση των εθελοντών διαφορετικά κανάλια παρακολούθησης και, με τη σειρά τους, οι εθελοντές εκφράζουν 
τις ανησυχίες τους, τις δυσκολίες και τις προσδοκίες τους.

Προκειμένου η παρακολούθηση να είναι αποτελεσματική διαδικασία, είναι απαραίτητα τα εξής:

•  να ορίσετε ένα άτομο εντός της οργάνωσης ως πρόσωπο επικοινωνίας για παρακολούθηση. Αυτό 
το άτομο θα πρέπει να παρουσιάζει μια σειρά από συγκεκριμένες στάσεις και ικανότητες όπως η 
ικανότητα ακρόασης, η ικανότητα παρακίνησης, η ικανότητα να εργάζεται σε ομάδες,

•  καθορίστε και συμφωνήστε μαζί με τους εθελοντές τους τρόπους παρακολούθησης. Για παράδειγμα: 
μηνιαία συνάντηση, συνάντηση με την ομάδα, ερωτηματολόγιο κ.λπ.

•  καθορίστε τον προγραμματισμό χρόνου για την παρακολούθηση εντός των δραστηριοτήτων του εθελοντή.

Η παρακολούθηση πρέπει να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του εθελοντή στην οργάνωση, ώστε 
να συνοδεύει και να υποστηρίζει:

• την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων που τους έχουν ανατεθεί: επαγγελματισμός, κίνητρο και 
δέσμευση,

• τις σχέσεις που δημιουργήθηκαν με την υπόλοιπη ομάδα, με τις κοινότητες και με άλλους τοπικούς 
φορείς,

• επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη,

• τη συμμόρφωση με τα βασικά πρότυπα ασφαλείας, τον κώδικα συμπεριφοράς και τους κανονισμούς 
που σχετίζονται με τις δραστηριότητες,

• τον βαθμό προσωπικής ικανοποίησης από το έργο που επιτελείται,

• το επίπεδο συμμετοχής και προσαρμογής στην οργάνωση ή/και στην κοινότητα.

Η αξιολόγηση του εθελοντισμού θα καλυφθεί από την παροχή παρακολούθησης. Η αξιολόγηση πρέπει 
να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και δείκτες που έχουν καθοριστεί μεταξύ του εθελοντή και της 
οργάνωσης, στην αρχή της περιόδου συνεργασίας. Η αξιολόγηση θα πρέπει να χρησιμεύει για την επανεξέταση 
της απόδοσης, των κινήτρων και της δέσμευσης του εθελοντή, των κατάλληλων συνθηκών εργασίας, για να 
προτείνει αλλαγές και να επαναπροσανατολίζει τις δράσεις εάν είναι απαραίτητο. Η αξιολόγηση αποτελεί μια 
ευκαιρία βελτίωσης της σχέσης μεταξύ του εθελοντή και της οργάνωσης.
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ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ;
Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εθελοντικής απόδοσης (διαδικασίας) είναι σημαντική τόσο για 
να γνωρίζουμε την κατάσταση των εθελοντών (ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους, εκπλήρωση των 
προσδοκιών τους κλπ.), για να βελτιώσουμε τις διαδικασίες και τις στρατηγικές της οργάνωσης, καθώς και 
τα δικές τους προγράμματα.

Οι οργανώσεις αποστολής και υποδοχής που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία Εθελοντών Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας της ΕΕ πρέπει να αναπτύξουν ένα σύστημα διαχείρισης απόδοσης, βάσει στόχων απόδοσης, 
αναμενόμενων αποτελεσμάτων και έκβασης, για τη μέτρηση της προόδου και της ποιότητας του έργου του 
εθελοντή σύμφωνα με την ανάθεση καθηκόντων.

Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των επιδόσεων καθενός από τους εθελοντές Ανθρωπιστικής Βοήθειας της 
ΕΕ θα είναι μια συνεχής διαδικασία σε όλη την περίοδο εθελοντισμού. Η συχνότητα των επακόλουθων ενεργειών 
θα συμφωνηθεί μεταξύ των οργανώσεων αποστολής, των οργανώσεων υποδοχής και των εθελοντών. 

Οι αξιολογήσεις θα πρέπει να διενεργούνται τουλάχιστον στις ακόλουθες φάσεις:

• στο τέλος των τοποθετήσεων μαθητείας (εάν πραγματοποιηθούν),

• ανάλογα με τη διάρκεια του εθελοντισμού, θα πραγματοποιηθεί ενδιάμεση αξιολόγηση,

• στο τέλος της περιόδου τους στη χώρα αποστολής,

• κατά τη διάρκεια της τελικής ενημέρωσης.

Οι οργανώσεις αποστολής και υποδοχής πρέπει να διασφαλίζουν ότι υπάρχουν αρχεία παρακολούθησης 
και αξιολογήσεων της απόδοσης των εθελοντών (σύμφωνα με τα πρότυπα προστασίας δεδομένων), τα 
οποία καταδεικνύουν τόσο την απόδοση των εθελοντών όσο και τη συμβολή τους στους στόχους του 
έργου και τον γενικό σκοπό της πρωτοβουλίας Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ.

Οι οργανώσεις αποστολής θα παράσχουν στήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων για τις οργανώσεις 
υποδοχής για τη μέτρηση της προόδου, των αποτελεσμάτων και της έκβασης δέδομένης της ανάθεσης 
των καθηκόντων της πρωτοβουλίας Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ και των στόχων της.

ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ;

Βήμα 1ο:
Οι οργανώσεις αποστολής και υποδοχής πρέπει να συμφωνήσουν σε μια διαδικασία παρακολούθησης και 
αξιολόγησης για τους εθελοντές. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να καθορίζει τουλάχιστον:

• Τη δέσμευση των οργανώσεων για τη διαχείριση της απόδοσης των Εθελοντών Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας της ΕΕ.

• Τον καθορισμό των ρόλων και των ευθυνών των οργανώσεων αποστολής και υποδοχής.

• Άτομα που συμμετέχουν στις διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης, και δράσεις κατάρτισης 
που εξασφαλίζουν ότι αυτά τα άτομα αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τις στάσεις που είναι απαραίτητες 
για την σωστή εκτέλεση του έργου τους.

• Συμμετοχικές μεθοδολογίες για τον καθορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης για κάθε εθελοντή 
(συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου ικανοτήτων και του σχεδίου εκμάθησης και ανάπτυξης)

• Κανάλια παρακολούθησης και συχνότητα 

• Μεθοδολογίες αξιολόγησης και στιγμές υλοποίησης.

• Ανατροφοδότηση για εθελοντές και ομάδες που συμμετέχουν σε εθελοντική απόδοση.

• Μορφές για αρχεία δεδομένων. 

• Χρήση πληροφοριών για τη βελτίωση των οργανωσιακών διαδικασιών, ιδίως για την υλοποίηση της 
πρωτοβουλίας Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ.
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Βήμα 2ο: 
Κατά τη φάση πριν από την αποστολή, τόσο οι οργανώσεις αποστολής όσο και υποδοχής, μαζί με τον εθελοντή, 
θα καθορίσουν το σχέδιο εκμάθησης και ανάπτυξης, υποδεικνύοντας τα αποτελέσματα της κατάρτισης, 
σύμφωνα με τα καθήκοντα που είχαν ανατεθεί προηγουμένως, καθώς και τις εγκάρσιες, ειδικές και τεχνικές 
ικανότητες που καθιερώνονται από την πρωτοβουλία. 

Βήμα 3ο:
Πριν από την αποστολή, η οργάνωση αποστολής πρέπει να ορίσει ένα άτομο επικοινωνίας που θα είναι 
διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια της αποστολής και θα διατηρεί τακτικές επαφές με τον εθελοντή.

Βήμα 4ο:
Η οργάνωση υποδοχής πρέπει να ορίσει έναν ή περισσότερους καθοδηγητές, οι οποίοι θα συνεδριάζουν 
περιοδικά με τον εθελοντή για να τους υποστηρίξουν τόσο στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους, στην 
πολιτιστική τους προσαρμογή, στην ανάπτυξη των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και στην επίλυση των 
πιθανών προβλημάτων που σχετίζονται με την αποστολή ή έχουν προσωπικό χαρακτήρα.

Η οργάνωση αποστολής θα πρέπει να διευκολύνει την παροχή καθοδήγησης, συνεργαζόμενη 
με την οργάνωση υποδοχής, ενισχύοντας τις ικανότητές της και τα εργαλεία για την κατάλληλη 
διεξαγωγή αυτής της διαδικασίας.

Ο καθορισμένος καθοδηγητής ή καθοδηγητές θα βασίσει την υποστήριξή του στο σχέδιο εκμάθησης 
και ανάπτυξης και στην ανάθεση καθηκόντων του εθελοντή Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ.

Βήμα 5ο:
Ορίστε ένα πρότυπο για την εγγραφή δεδομένων παρακολούθησης. Για παράδειγμα:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ:

ΧΏΡΑ:

ΑΝΑΦΟΡΆ ΑΠΌ:

ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΙ - ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΕΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ / ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
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Βήμα 6ο:
Διεξαγωγή περιοδικών αξιολογήσεων.
Τουλάχιστον, πρέπει να διενεργηθεί ενδιάμεση αξιολόγηση. Ο καθοδηγητής ή οι καθοδηγητές των οργανώσεων 
αποστολής και υποδοχής μαζί με τον εθελοντή Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ θα αξιολογήσουν την πρόοδο 
που σημειώθηκε όσον αφορά τους συμφωνημένους στόχους, την ανάθεση καθηκόντων και τα μαθησιακά 
αποτελέσματα. Για τον σκοπό αυτό, συνιστάται η χρήση της μορφής του σχεδίου εκμάθησης και ανάπτυξης 
και η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του στη διαδικασία διαχείρισης των ικανοτήτων.

Εάν το συμπέρασμα της ενδιάμεσης αξιολόγησης είναι ότι ο εθελοντής εμφανίζει ανεπαρκή αποτελέσματα 
σε κάποια από τις ικανότητες ή την εκτέλεση των καθηκόντων του, οι οργανώσεις αποστολής και υποδοχής, 
με κοινή συναίνεση, μπορούν να αποφασίσουν να τερματίσουν τη συνεργασία του εθελοντή. Οι οργανώσεις 
πρέπει να είναι σε θέση να εξηγήσουν και να δικαιολογήσουν οποιαδήποτε απόφαση από την άποψη αυτή.

Βήμα 7ο:
Τελική αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
Η οργάνωση αποστολής και ο διευθυντής γραμμής της οργάνωσης υποδοχής, μαζί με τον εθελοντή 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ, θα πραγματοποιήσουν μια τελική αξιολόγηση των επιτευγμάτων του 
εθελοντή Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ υπό το πρίσμα των στόχων της ανάθεσης των καθηκόντων του και 
της ανάπτυξης ικανοτήτων σύμφωνα με συμφωνημένα μαθησιακά αποτελέσματα. Για αυτή την αξιολόγηση, 
συνιστάται να συνεχίσει να χρησιμοποιείται η μορφή του σχεδίου εκμάθησης και ανάπτυξης.

Από την άλλη πλευρά, και λαμβανομένων υπόψη των δεικτών που αναφέρονται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
375/2014 της ΕΕ, συνιστάται να πραγματοποιείται αξιολόγηση για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις 
ειδικές συνεισφορές των εθελοντών στους στόχους του σχεδίου και των οργανώσεων, καθώς και τους 
στόχους της πρωτοβουλίας Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο κατά πόσον οι Εθελοντές Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ:

A · Συμβάλουν στην αύξηση και τη βελτίωση της ικανότητας της Ένωσης να παρέχει ανθρωπιστική 
βοήθεια

Β · Βελτιώνουν τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις ικανότητες των εθελοντών στον τομέα της 
ανθρωπιστικής βοήθειας και των όρων και προϋποθέσεων της δέσμευσής τους.

Γ · Αναπτύσσουν την ικανότητα των οργανώσεων υποδοχής και προωθούν τον εθελοντισμό σε τρίτες 
χώρες.

Δ · Κοινοποιούν τις αρχές ανθρωπιστικής βοήθειας της Ένωσης που συμφωνήθηκαν στην Ευρωπαϊκή 
Συναίνεση για την Ανθρωπιστική Βοήθεια.

Ε · Ενισχύουν τη συνοχή και η συνεκτικότητα του εθελοντισμού μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου 
να βελτιωθούν οι δυνατότητες συμμετοχής των πολιτών της Ένωσης σε δραστηριότητες και 
επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα μιας μορφής συλλογής των δεδομένων αυτών:

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ

ΈΡΓΟ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ:

ΧΏΡΑ:

ΑΝΑΦΟΡΆ ΑΠΌ:

ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΉΣ:

ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΉΣ:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΚΑΘΗΚΌΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΉΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΘΗΚΑΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΏΝ ΚΑΘΗΚΌΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΘΗΚΑΝ

ΠΏΣ ΑΞΙΟΛΟΓΕΊΤΕ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΌ/ΕΠΑΦΉ ΜΕΤΑΞΎ ΥΜΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΉΣ/ΥΠΟΔΟΧΉΣ

ΠΡΟΈΚΥΨΑΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΈΣ ΑΛΛΑΓΈΣ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΙΚΟΎΣ ΣΤΌΧΟΥΣ ΣΑΣ;

ΤΙ ΘΑ ΑΛΛΆΞΕΙ ΧΆΡΗ ΣΤΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΈΣ ΣΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ;

ΠΏΣ Η ΠΑΡΈΜΒΑΣΉ ΣΑΣ ΕΠΗΡΈΑΣΕ/ΣΥΝΈΒΑΛΕ ΣΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΈΣ ΑΛΛΑΓΈΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΣΤΌΧΟ;

ΠΕΡΙΓΡΆΨΤΕ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΉ ΟΜΆΔΑ ΣΤΌΧΟΥ ΠΟΥ ΕΠΩΦΕΛΕΊΤΑΙ ΑΠΌ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΎ ΣΑΣ:

ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ (ΈΓΓΡΑΦΑ, ΣΕΜΙΝΆΡΙΑ ΚΛΠ.) Ή ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΊ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΣΑΣ ΜΈΧΡΙ 
ΣΤΙΓΜΉΣ;

ΤΙ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΓΊΝΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΊ Η ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΣΑΣ;

ΣΥΝΗΜΜΈΝΑ (ΑΝΑΦΟΡΆ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ, ΠΑΡΑΓΌΜΕΝΑ ΈΓΓΡΑΦΑ, ΕΙΚΌΝΕΣ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ)

ΛΟΙΠΆ ΣΧΌΛΙΑ

Βήμα 8ο:
Η οργάνωση αποστολής τηρεί τα αρχεία παρακολούθησης και αξιολόγησης σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα προστασίας δεδομένων.

Βήμα 9ο:
Η οργάνωση αποστολής πρέπει να ενημερώνει εάν η αποστολή ολοκληρώθηκε με επιτυχία και εάν όχι, οφείλει 
να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους αυτό δεν συνέβη.
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      ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΕΛΈΓΧΟΥ

Η οργάνωση διαθέτει και εφαρμόζει διαδικασίες για τη διαχείριση της απόδοσης;

  Καθορίζει με σαφήνεια τις ευθύνες των οργανώσεων αποστολής και υποδοχής, καθώς και 
τους μηχανισμούς παρακολούθησης των εθελοντών.

  Βεβαιωθείτε ότι η οργάνωση υποδοχής ορίζει έναν υπεύθυνο για την επίβλεψη των 
καθηκόντων των εθελοντών.

  Συμμετέχει στην επίβλεψη και διαχείριση της απόδοσης του εθελοντή καθ’ όλη τη διάρκεια 
της αποστολής του.

  Ανάλογα με τη διάρκεια της αποστολής, προτείνει μια ενδιάμεση επανεξέταση προκειμένου 
να αξιολογηθεί η πρόοδος που σημειώθηκε σε σχέση με τους στόχους και να γίνουν 
αναπροσαρμογές εάν είναι απαραίτητο.

  Συμμετέχει στην τελική αξιολόγηση επιδόσεων για να αξιολογήσει, στο τέλος της αποστολής, 
τα επιτεύγματα του εθελοντή, διασφαλίζοντας ότι θα παράσχει στοιχεία που θα καταδεικνύουν 
την απόδοση του εθελοντή.

  Ενσωματώνει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων απόδοσης στο σχέδιο ανάπτυξης και 
εκμάθησης.

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Η ΚΑΛΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ; 

Η Alianza por la Solidaridad έχει δημιουργήσει ένα webinar για αυτό το θέμα, στο οποίο 
μπορείτε να βρείτε έναν οδηγό βήμα προς βήμα και λεπτομερή εξερεύνηση του θέματος: 

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΏΝ,

ΒΊΝΤΕΟ:
https://youtu.be/VpZqJy9oNUM 

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ:
https://volonteurope.eu/wp-content/uploads/2017/01/Webinar-Volunteer-Management-
ppt.pdf?95c7d6  

Μπορείτε να συμβουλευτείτε το The People In Aid Code of Good Practice, αρχή 2, σελίδα 10,

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
DA4AA643ACE54425C1256C6B003B903A-pia-code.pdf
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ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ

Άρθρο 23 του εκτελεστικού κανονισμού 
1244/2014 της ΕΕ

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ;
Η ενημέρωση είναι η στιγμή της αποδέσμευσης του εθελοντή από την οργάνωση. Πρόκειται για την ολοκλήρωση 
των αμοιβαίων υποχρεώσεων που έχουν θεσπιστεί επισήμως στη σύμβαση. Η ολοκλήρωση της εθελοντικής 
δραστηριότητας αποτελεί μέρος της φυσικής διαδικασίας του κύκλου διαχείρισης εθελοντών, αλλά είναι 
σημαντικό τόσο για την οργάνωση όσο και για τον εθελοντή να υπάρχει χώρος για κοινό προβληματισμό 
σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται, τη μάθηση και τις πτυχές βελτίωσης. 

Η συνάντηση ενημέρωσης είναι χρήσιμη για:

•  Αξιολόγηση της διαδικασίας ενσωμάτωσης του εθελοντή στην οργάνωση, από την αρχή μέχρι το 
τέλος του έργου.

•  Αξιολόγηση της προσωπικής και επαγγελματικής διαδικασίας μάθησης που αναπτύχθηκε από τον 
εθελοντή.

•  Πραγματοποίηση ενεργειών για αναγνώριση του έργου του εθελοντή (πιστοποιήσεις, εκθέσεις κ.λπ.).

•  Διαχείριση του κλεισίματος διοικητικών και υλικοτεχνικών διαδικασιών, όπως: την ακύρωση 
της προαιρετικής ασφάλισης, την αίτηση παράδοσης εξοπλισμού, εγγράφων και περιουσιακών 
στοιχείων που ανατίθενται από την οργάνωση.

•  Ανακοίνωση σχετικά με την απόσυρση στα μέλη της ομάδας.

Ο τερματισμός της τοποθέτησης εθελοντών στην οργάνωση δεν συνεπάγεται αναγκαστικά την παύση όλων 
των μορφών σχέσεων. Οι εθελοντές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν συνδεδεμένοι με την 
οργάνωση ή τις δραστηριότητες και εάν αυτό δεν είναι δυνατό, η σχέση πρέπει να διατηρηθεί μέσω της 
αποστολής δελτίων από την οργάνωση, ζητώντας τη συνεργασία σε συγκεκριμένες περιπτώσεις κ.λπ.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ;
Η διεξαγωγή του απολογισμού με την απαραίτητη δομή και οργάνωση επιτρέπει την οριστικοποίηση της 
διαδικασίας αξιολόγησης της οργάνωσης και της αποστολής του εθελοντή. Επιτρέπει επίσης, μέσω του 
διαλόγου μεταξύ οργανώσεων και εθελοντών, να εντοπίζονται τα κενά και οι πτυχές που πρέπει να βελτιωθούν 
για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων.

Η πρωτοβουλία Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ έχει καθιερώσει την ανάγκη για μια τελική 
ενημέρωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης του εθελοντή, αλλά κυρίως νοείται ως χώρος 
υποστήριξης μετά την αποστολή τους, καθώς και για την καθοδήγηση της μελλοντικής τους δέσμευσης σε 
θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας.

Συνιστάται κάθε εγγεγραμμένος εθελοντής να έχει πρόσβαση σε μια έκθεση αξιολόγησης των επιδόσεων, 
επαγγελματική και προσωπική, ανεξάρτητα από το πόσο καιρό ήταν στο εξωτερικό. 

Ένα σχόλιο που συνήθως κάνουν οι επιστρέφοντες εθελοντές, αφού συμμετείχαν σε μια συνάντηση 
ενημέρωσης, είναι ότι εκπλήσσονταν από το πόσο πολύτιμη βρήκαν την ευκαιρία.
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ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ;
Οι οργανώσεις αποστολής και υποδοχής αποφασίζουν από κοινού το περιεχόμενο και τη διαδικασία της 
ενημέρωσης που προβλέπεται για όλους τους εθελοντές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επιστρέφουν 
πρόωρα. Μπορεί να είναι χρήσιμο για τους εθελοντές να λαμβάνουν ενημερωτικό πρόγραμμα σχετικά με τη 
σύσκεψη, την περίληψη, τα θέματα, την ημερομηνία, το χρονοδιάγραμμα και τα έγγραφα με τα οποία πρέπει 
να εργαστούν.

Η οργάνωση αποστολής παρέχει στον εθελοντή που επιστρέφει έγκαιρη προσωπική ή ομαδική ενημέρωση. 
Η οργάνωση αποστολής θα παράσχει στον εθελοντή ανατροφοδότηση από την οργάνωση υποδοχής - τόσο σε 
προσωπικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο - που σχετίζεται με το έργο που εκτελείται, παρέχοντας μια 
αίσθηση κλεισίματος και προβληματισμού σχετικά με την εμπειρία ως σύνολο (βλ. Διαχείριση απόδοσης, 13ο 
Πρότυπο) και την οριστικοποίηση του σχεδίου εκμάθησης και ανάπτυξης. 

Η οργάνωση αποστολής διευκολύνει τον ιατρικό έλεγχο μετά την αποστολή μετά την επιστροφή του εθελοντή 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ και προσφέρει ψυχοκοινωνική συνέντευξη και συμβουλευτική υποστήριξη 
που μπορεί να προσφέρει ο εθελοντής σε εθελοντική βάση (βλ. Υγεία και ασφάλεια, 5ο Πρότυπο).

Και οι δύο οργανώσεις ενημερώνουν τον εθελοντή σχετικά με τις ευκαιρίες να παραμείνουν δεσμευμένοι 
σε θέματα που σχετίζονται με την ανθρωπιστική βοήθεια και την ενεργό ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης και συμμετοχής στο δίκτυο της πρωτοβουλίας Εθελοντών 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ. Θα καλέσουν επίσης τους εθελοντές να παράσχουν την εποικοδομητική 
τους ανατροφοδότηση σχετικά με την πρωτοβουλία Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της επεξήγησης του τρόπου με τον οποίο η συνεισφορά τους μπορεί να επηρεάσει τις 
μελλοντικές τοποθετήσεις. 

      ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΕΛΈΓΧΟΥ

Η οργάνωση έχει διοργανώσει ενημερώσεις σχετικά με την επιστροφή των εθελοντών;

  Η οργάνωση έχει αποφασίσει (από κοινού με την οργάνωση υποδοχής) το περιεχόμενο 
και τη διαδικασία της ενημέρωσης που θα παρασχεθεί για όλους τους εθελοντές, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επιστρέφουν πρόωρα. 

  Παρέχει στον επιστρέφοντα εθελοντή την έγκαιρη προσωπική ή ομαδική ενημέρωση, με 
βάση την ανατροφοδότηση από την οργάνωση υποδοχής και την οριστικοποίηση του σχεδίου 
εκμάθησης και ανάπτυξης. 

  Παρέχει ιατρικό έλεγχο μετά την αποστολή, και ενημερωτικές και ψυχολογικές συμβουλές.

  Προκαλεί (από κοινού με την οργάνωση υποδοχής) την προσοχή του εθελοντή σχετικά με 
τις ευκαιρίες να παραμείνει δεσμευμένος σε θέματα που σχετίζονται με την ανθρωπιστική 
βοήθεια και την ενεργό ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη, συμπεριλαμβανομένης της 
προώθησης και συμμετοχής στο δίκτυο της πρωτοβουλίας Εθελοντών Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας της ΕΕ.

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Η ΚΑΛΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ; 

EU Aid Volunteers Initiative Back to Base II Conference Summary, http://ec.europa.eu/echo/
sites/echo-site/files/EUAV_report.pdf

Αυτή η ενότητα παρέχει σειρά αναφορών για λεπτομερή διερεύνηση συγκεκριμένων θεμάτων:

Coming Home’ Training - Ένα εγχειρίδιο για τις οργανώσεις αποστολής εθελοντών από το 
Comhlámh, https://issuu.com/comhlamh/docs/comhlamh_coming_home_book_print
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Policy Guidance & Templates developed by People In Aid, Debriefing Aid Workers: A 
Comprehensive Manual, http://www.psicosocial.net/grupo-accion-comunitaria/centro-de-
documentacion-gac/areas-y-poblaciones-especificas-de-trabajo/desgaste-y-seguridad-para-
activistas/466-people-in-aid-debriefing-aid-workers-a-comprehensive-manual/file 

What Next Toolkit: (Comhlámh 2013) - Οι οδηγοί αυτών των πόρων επιστρέφουν μέσω 
μιας διαδικασίας προβληματισμού και συζητούν τις δυνατότητες για συνεχή δέσμευση σε 
αναπτυξιακά ζητήματα στην Ιρλανδία, είτε μέσω ακτιβισμού, εκστρατείας ή περαιτέρω 
εκπαίδευσης: https://issuu.com/comhlamh/docs/what-next-toolkit 
 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στο:

Global AID worker, after you return, http://globalaidworker.org/after-you-return/ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
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ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ

Άρθρα 6 και 7 του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού 1398/2014, και επιπλέον το άρθρο 
6 μπορεί να είναι χρήσιμο στον σύμβουλο, και 
άρθρο 17 του κανονισμού 375/2014 της ΕΕ

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ;
Το καθοριστικό χαρακτηριστικό του εθελοντισμού είναι ότι η συνεισφορά του είναι υποστηρικτική, 
αλτρουιστική, βασισμένη στη γενναιοδωρία και χωρίς οικονομική ή υλική εκτίμηση, ακόμη και αν επιστραφούν 
τα έξοδα που προκύπτουν από την εκτέλεση της δράσης. Ως εκ τούτου, η εκτίμηση και η αναγνώριση αυτής 
της μορφής συνεργασίας είναι μεταξύ των υποχρεώσεων των οργανώσεων.

Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία τρόπων αναγνώρισης μέσα σε μια οργάνωση, και μπορεί να είναι τυπικές ή 
άτυπες. Για παράδειγμα, σε επίσημο επίπεδο, μπορούν να προωθηθούν τα κανάλια συμμετοχής εθελοντών, 
ώστε να λαμβάνεται υπόψη η φωνή τους κατά τη λήψη αποφάσεων, να συμμετέχουν σε δράσεις κατάρτισης, 
να εκδίδουν πιστοποιητικό εργασίας, να συμμετέχουν σε αναμνηστικά γεγονότα κλπ. καθημερινά, μικρές 
καθημερινές πράξεις που εκτιμούν τη συμβολή τους, όπως η θεραπεία που λαμβάνουν από τις ομάδες 
εργασίας, η ένταξη σε μια εργασία κ.λπ.

Είναι σημαντικό η αξιολόγηση και η αναγνώριση της εθελοντικής δράσης να είναι κοινωνικά ορατή, αφενός, 
έτσι ώστε ο εθελοντής να εισπράττει το ευχαριστώ για τη συμβολή του και αφετέρου για να υπογραμμιστεί η 
σημασία της συμμετοχής των πολιτών για την επίτευξη ενός καλύτερου κόσμου για όλους.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ;
Η αναγνώριση είναι ένας τρόπος ευχαρίστησης των εθελοντών για το έργο τους αλλά είναι επίσης ένα 
εργαλείο για την ένταξή τους και την παρότρυνση τους να συνεχίσουν να συμμετέχουν και να εμπλέκονται 
στις δράσεις αλληλεγγύης που διεξάγουν οι εθελοντικές οργανώσεις.

Η πρωτοβουλία Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ καθορίζει δύο τύπους αναγνώρισης:

•  Επαγγελματική αναγνώριση, η οποία γίνεται μέσω της παράδοσης πιστοποιητικού που πιστοποιεί 
τη συμμετοχή σας και μπορεί να περιέχει τα αποτελέσματα του σχεδίου ανάπτυξης και των 
ικανοτήτων σας,

•  Κοινωνική αναγνώριση, μέσω της προβολής της δράσης αλληλεγγύης τους. Για τον σκοπό αυτό, 
έχει δρομολογήσει το «Δίκτυο Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ» και ζητεί δράσεις 
επικοινωνίας για να ευχαριστήσει τους εθελοντές για την υποστήριξή τους και να προωθήσει τη 
δέσμευσή τους μόλις ολοκληρωθεί η αποστολή τους.

ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ;
Κάθε οργάνωση πρέπει να βρει τον καταλληλότερο τρόπο αναγνώρισης του εθελοντισμού με βάση την 
αποστολή, τις αξίες, την οργανωτική της κουλτούρα κ.λπ. Αλλά πρέπει να έχετε κατά νου ότι η αναγνώριση 
των εθελοντών δεν γίνεται μόνο στο τέλος της εργασίας τους, αλλά πρέπει να είναι μια συνεχής διαδικασία 
με ομάδες εργασίας σε όλα τα επίπεδα.
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• Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Παρουσιάστε τον εθελοντή στην ομάδα προσωπικού τη στιγμή της 
ένταξής του, δηλώνοντας ποια θα είναι η συμβολή του.

Ενσωματώστε τον εθελοντή στις επαγγελματικές ενέργειες 
της ομάδας στην οποία ανατίθεται: συναντήσεις, ενέργειες 
προγραμματισμού, καθορισμός και αναθεώρηση των στρατηγικών 
εργασίας κ.λπ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων και τελικών 
αξιολογήσεων, καθώς και τα αποτελέσματα του σχεδίου ανάπτυξης 
και εκμάθησης, κάθε εθελοντής θα πρέπει να λάβει πιστοποιητικό 
συμμετοχής, στο οποίο θα αναφέρονται οι ημερομηνίες αποστολής, τα 
καθήκοντα και τις ευθύνες του, καθώς και τα κύρια επιτεύγματά του.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Οι οργανώσεις χρησιμοποιούν 
δύο βασικά εργαλεία για την 
κοινωνική αναγνώριση:

•  Σχέδιο επικοινωνίας της 
πρωτοβουλίας Εθελοντών 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας της 
ΕΕ

•  Το δίκτυο για την 
πρωτοβουλία Εθελοντών 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας της 
ΕΕ

Ενθαρρύνετε τον εθελοντή να γράψει ιστορίες σχετικά με την 
εμπειρία του και να τις δημοσιεύσει στον ιστό, και να τις κοινοποιήσει 
σε κοινωνικά δίκτυα.

Διεξάγετε συναντήσεις ηλεκτρονικές ή/και πρόσωπο με πρόσωπο, 
με άλλους εθελοντές ή με άλλες οργανώσεις, για την ανταλλαγή 
εμπειριών.

Δημιουργήστε ειδικά τμήματα στη μνήμη και στον ιστότοπο που 
υπογραμμίζουν τη σημασία αυτής της ομάδας. Συμπεριλάβετε 
παραδείγματα, συγκεκριμένες συμβολές, φωτογραφίες κλπ.

Εορτασμός ιδιαίτερων ημερών: Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού, 
εορτασμός στο τέλος συγκεκριμένων έργων, γραπτά συγχαρητήρια 
κ.λπ.

Ζητήστε από τους εθελοντές ιδέες για ενέργειες που καθορίζουν 
την ευαισθητοποίηση για τη διάδοση, που θα πραγματοποιηθούν κατά 
την επιστροφή τους και θα απευθύνονται στους Ευρωπαίους πολίτες 
ώστε να γνωρίζουν τη σημασία της ανθρωπιστικής δράσης.

Διοργανώστε σεμινάρια, εργαστήρια κλπ. στα οποία οι εθελοντές 
μπορούν να παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους (Επωφεληθείτε 
από τη συνάντηση μετά την αποστολή για τη διεξαγωγή δημόσιας 
εκδήλωσης).
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ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Οργανώσεις αποστολής

      ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΕΛΈΓΧΟΥ

Η οργάνωση είναι αποφασισμένη να προωθήσει την κοινωνική και επαγγελματική αναγνώριση των 
εθελοντών της ΕΕ;

  Εξασφαλίζει ότι οι εθελοντές λαμβάνουν επαγγελματική αναγνώριση για το έργο τους μέσω 
πιστοποιητικού που αποδεικνύει την επιτυχή συμμετοχή τους στην πρωτοβουλία.

  Προωθεί την κοινωνική αναγνώριση μέσω της επικοινωνίας και της διάδοσης του έργου των 
εθελοντών.

  Η οργάνωση προώθησε την κοινωνική αναγνώριση που συνδέεται με το Σχέδιο επικοινωνίας 
Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ και οι εθελοντές συμμετέχουν στις εξωτερικές 
ανακοινώσεις για τη δημοσιοποίηση της πρωτοβουλίας Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας 
της ΕΕ. 

  Η οργάνωση δημοσίευσε τους Εθελοντές Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ, δίνοντας ιδιαίτερη 
έμφαση στις ευκαιρίες που παρέχει στους εθελοντές να συνεχίσουν να ασχολούνται με 
ζητήματα ανθρωπιστικής βοήθειας και ενεργού ευρωπαϊκής ιθαγένειας. 

  Η οργάνωση παρέχει στους εθελοντές ευκαιρίες να παραμείνουν αφοσιωμένοι σε θέματα που 
αφορούν την ανθρωπιστική βοήθεια και την ενεργό ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη, ιδίως 
διασκέψεις και σεμινάρια σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να μοιραστούν τις 
εμπειρίες τους. 

  Η οργάνωση έχει αναπτύξει μια επικοινωνιακή στρατηγική που προωθεί την ταυτότητα και τον 
θετικό αντίκτυπο της πρωτοβουλίας Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ.

  Εμφάνιση λοιπών στοιχείων: Ενημερωτική εκδήλωση της πρωτοβουλίας Εθελοντών 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ: φυλλάδια και εικόνες, επιρροή τοπικών μέσων ενημέρωσης 
(πιθανές συνεντεύξεις, παροχή ιστοριών των Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της 
ΕΕ / ανθρώπινων συμφερόντων), εθελοντικές μαρτυρίες σε κοινωνικά μέσα ενημέρωσης, 
ενημερωτικά δελτία, περιοδικά οργανώσεων.

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Η ΚΑΛΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ; 

Ανατρέξτε στο Σχέδιο Επικοινωνίας της πρωτοβουλίας Εθελοντών Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας της ΕΕ, https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/euav_communication_
plan_2016.pdf  

Professional recognition, πρωτοβουλία Youth Pass, https://www.youthpass.eu/en/youthpass/ 
Certificate, https://www.youthpass.eu/downloads/13-62-214/website%20example%20
certificate%20EVS.pdf 

Παραδείγματα κοινωνικής αναγνώρισης:

Aid Volunteers blog with the volunteer’s stories from the field, των Alianza por la Solidaridad, 
Volonteurope, GVC και Hungarian HBAid, http://www.aidvolunteers.org 

Live webinar «IVD: Life Stories» από το GVC στη Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού, http://www.gvc-
italia.org/images/feventi/GVC%20WEBINAR%205%20DECEMBER.pdf
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Το παρόν έγγραφο καλύπτει την πρωτοβουλία Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ 
και έχει υλοποιηθεί με τη χρηματοδοτική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις που 
εκφράζονται στο παρόν δεν πρέπει να ληφθούν με κανέναν τρόπο για να αντικατοπτρίζουν την 
επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την πρωτοβουλία Εθελοντών 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ.





Οι οδηγίες αυτές έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια του έργου 
Τεχνικής Βοήθειας της Πρωτοβουλίας Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών 

Ανθρωπιστικής Βοήθειας, με Συντονίστρια Οργάνωση την Alianza por 
la Solidaridad (Συμμαχία για την Αλληλεγγύη), σε συνεργασία με τις 

οργανώσεις GVC, Volonteurope και HBA. Ο σκοπός των οδηγιών είναι να 
παρέχουν υποστήριξη στη διαδικασία πιστοποίησης που απαιτείται από 
το πρόγραμμα, προετοιμάζοντας τις οργανώσεις και επιτρέποντας τους 

να συμμετέχουν με υψηλού επιπέδου προδιαγραφές σαν οργανώσεις 
αποστολής Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας.


