
 

1. Οι Προκλήσεις και τα Οφέλη της Ανάµιξης των Νέων 
µε τον Εθελοντισµό 

Οι νέοι είναι ένας ανεκµετάλλευτος πόρος στη σηµερινή κοινωνία. Τα οράµατα, οι 
ελπίδες και οι ιδέες τους είναι απαραίτητα για τη διαµόρφωση της µελλοντικής 
κοινωνίας σε έναν κόσµο που µεταβάλλεται διαρκώς. 

Οι νεαροί εθελοντές δεν είναι οι αυριανοί ηγέτες ούτε η µελλοντική µας ελπίδα. 
Οι νεαροί εθελοντές είναι οι σηµερινοί ηγέτες και το µέλλον ξεκινάει σήµερα. 

Στο πλαίσιο αυτό, τα πλεονεκτήµατα της ενσωµάτωσης των νεαρών εθελοντών 
στους εθελοντικούς οργανισµούς είναι πρακτικά και άµεσα. Ειδικότερα, µε την 
κατάλληλη εκπαίδευση και υποστήριξη δεν υπάρχει πραγµατικά κανένα όριο στο 
τι οι νέοι άνθρωποι είναι σε θέση να πραγµατοποιήσουν. Μάλιστα, η συλλογική 
συνεισφορά των νέων µπορεί να είναι τεράστια για την κοινωνία. 
Συνεπώς, η συµµετοχή των νέων στους εθελοντικούς οργανισµούς είναι ιδιαίτερα 
πολύτιµη, αφού, εκτός από τον ενθουσιασµό και τα τεράστια αποθέµατα 
ενέργειας που διαθέτουν, προσφέρουν επίσης δηµιουργικές ιδέες και νέες 
προοπτικές. Παράλληλα, µπορούν να προσφέρουν τις γνώσεις, τις συµβουλές 
και την προσωπική εµπειρία τους σε προγράµµατα που αφορούν στην παροχή 
υπηρεσιών σε νέους. Τέλος, πολλά νεαρά άτοµα διαθέτουν εξαιρετικές γνώσεις 
και εξειδικευµένες δεξιότητες, αφού έχουν εξοικειωθεί από νωρίς µε τις νέες 
τεχνολογίες και έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην εκπαίδευση υψηλού 
επιπέδου. Έτσι, τα πλεονεκτήµατα που µπορούν να επιφέρουν οι νέοι σε έναν 
εθελοντικό οργανισµό αξίζουν και µε το παραπάνω την επένδυση σε χρόνο για 
την ολοκλήρωσή τους στον οργανισµό. 
Επιπρόσθετα, είναι σηµαντικό οι εθελοντικοί οργανισµοί να δείχνουν στους νέους 
ότι αξίζουν µία σηµαντική θέση στο κοινωνικό σύνολο και ότι σηµαντικά 
πράγµατα εξαρτώνται από τις προσπάθειές τους. ∆ηλαδή, πρέπει οι οργανισµοί 
να προσφέρουν στους νέους την ευκαιρία να αποδεικνύουν τις δυνατότητές τους 
και να αξιοποιούν τις δεξιότητές τους µε τρόπους χρήσιµους τόσο για τους νέους 
όσο και για τους οργανισµούς. 
Συγχρόνως, η διοχέτευση των ταλέντων των νέων στη βοήθεια προς τους 
συνανθρώπους τους και στην επίλυση κοινωνικών προβληµάτων οδηγεί στην 
ανάπτυξη εκείνης της ικανότητάς τους για δέσµευση σε κάποιο σκοπό για το 
γενικό καλό του κοινωνικού συνόλου. Με άλλα λόγια, µέσα από τον εθελοντισµό 
οι νέοι αποκτούν µία βαθύτερη κατανόηση της θέσης που κατέχουν στην 
κοινωνία. 
Και φυσικά η επιτυχία τρέφεται από τον ίδιο της τον εαυτό, αφού µέσα από τον 
εθελοντισµό οι νέοι αναπτύσσουν καινούριες δεξιότητες, γίνονται περισσότεροι 
ικανοί σε πολλαπλά επίπεδα, λαµβάνουν αναγνώριση για τα επιτεύγµατά τους 
και επιθυµούν να συµµετέχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες σε µεγαλύτερο 
βαθµό. Συνεπώς, µέσω της ενθάρρυνσης για εθελοντική συµµετοχή, οι νέοι 



αποκτούν τις συνήθειες και τις στάσεις του καλού πολίτη, µε αποτέλεσµα την 
ανάπτυξη µίας νέας γενιάς εθελοντών για το µέλλον. 
 


