Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου

Αγαπητοί φίλοι,
στις μέρες μας, είναι πλέον παραδεκτό ότι, ο εθελοντισμός είναι μία από τις
μεγαλύτερες αξίες της ανθρωπότητας, δείκτης του πολιτισμού μιας κοινωνίας, μορφή
ενεργούς συμμετοχής και προσφοράς στις κοινωνικές διαδικασίες καθώς επίσης και
ένα εξαιρετικό εργαλείο μάθησης που προσφέρει στα άτομα

τη δυνατότητα να

αποκτήσουν ή και να διευρύνουν τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τις εμπειρίες τους και τις
γνώσεις.
Παγκοσμίως, η δράση των εθελοντικών οργανώσεων που προσφέρουν στον χώρο της
υγείας και της κοινωνικής αλληλεγγύης καθώς και η εθελοντική πρωτοβουλία των
πολιτών και των εταιρειών αποτελούν ανεκτίμητο πυλώνα προσφοράς για την
ευημερία του συνανθρώπου, της κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα προωθώντας
την κοινωνική ενσωμάτωση και συνοχή και τις ίσες ευκαιρίες για όλους.
Η «ΚΛΙΜΑΚΑ» αξιοποιεί το κοινωνικό κεφάλαιο που λέγεται εθελοντισμός παρέχοντας
τη δυνατότητα σε ευαισθητοποιημένους πολίτες και εταιρείες να συμμετέχουν σε έργα
κοινωνικής προσφοράς μέσα από προγράμματα και υπηρεσίες.
Στην «ΚΛΙΜΑΚΑ», η προσφορά κοινωνικού έργου δεν απευθύνεται μόνο στις άμεσες
υπηρεσίες προς ευπαθείς ομάδες πληθυσμού αλλά επεκτείνεται και στην ανάπτυξη
και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και των κοινωνικών της προγραμμάτων.
Οι εθελοντές μας μπορεί να είναι οποιασδήποτε ηλικίας, φύλου, φυλής, θρησκεύματος,
κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης και ακαδημαϊκού υπόβαθρου που επιλέγουν να
προσφέρουν ανιδιοτελώς τον ελεύθερο χρόνο τους ή τη γνώση τους για τις κοινωφελείς
δράσεις της «ΚΛΙΜΑΚΑ», σε εναρμόνιση με τις αρχές ,τους στόχους και τις τρέχουσες
ανάγκες του φορέα.
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Μορφές

Είδη

Εθελοντικής Εργασίας

Εθελοντικής Εργασίας

Εθελοντική Εργασία
στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής
Αποκατάστασης (Οικοτροφεία)

9 Συντροφιά
9 Συνοδεία
9 ψυχαγωγία

Εθελοντική Εργασία
στα Διαπολιτισμικά Κέντρα
Ημέρας

9 Μαθήματα ελληνικών
μεταναστών, Ρομά, κ.ά

σε

παιδιά

9 δημιουργική απασχόληση παιδιών
9 στήριξη οικογενειών
9 Προετοιμασία γευμάτων

Εθελοντική Εργασία
στο Κέντρο Στήριξης Αστέγων

9 Τεχνικές εργασίες στο χώρο του Ξενώνα
και του Κέντρου Αστέγων (Ηλεκτρικά,
υδραυλικά, συντήρηση χώρων κ.λ.π)
9 δράσεις δημιουργικής απασχόλησης και
κοινωνικοποίησης
9 Βοήθεια στη διοργάνωση εκδηλώσεων

Εθελοντική Εργασία για
εξυπηρέτηση διοικητικών και
άλλων αναγκών του φορέα

9 συμμετοχή σε εκστρατείες συλλογής
χρημάτων
9 web designer
9 δημιουργία υλικού προβολής &
ενημέρωσης
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