
 

 

 
 

 

Δ/νσθ Σφπου, Επικοινωνίας, Δθμοσίων χζσεων και Μζσων Κοινωνικις Δικτφωσθς 

Ακινα, 9 Δεκεμβρίου 2020 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

χεδιάηοντας ΗΜΕΡΑ, το ΑΤΡΙΟ του Εκελοντισμοφ 

Συμμετοχι του Ενιαίου Τομζα Εκελοντιςμοφ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ ςε διαδικτυακι 

ςυνάντθςθ τθσ Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ, με κζμα τθν ςτρατθγικι του 2030 για τθν υποςτιριξθ των 
εκελοντών και τθν ανάπτυξθ του εκελοντικοφ κινιματοσ. 

Ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ – ωσ μζλοσ τθσ Volunteering Alliance που αποτελείται από 74 Εκνικοφσ 

Συλλόγουσ- μετά από προτροπι και ζγκριςθ του Δρ. Αντωνίου Αυγερινοφ, εκπροςωπικθκε από τον κο 
Σταμάτιο Λοφρμπα, Τομεάρχθ Ενιαίου Τομζα Εκελοντιςμοφ, ςτθν διαδικτυακι ςυνάντθςθ τθσ Διεκνοφσ 

Ομοςπονδίασ του Ερυκροφ Σταυροφ και τθσ Ερυκράσ Ημιςελινου που πραγματοποιικθκε ςτισ 1,2 και 3 
Δεκεμβρίου 2020.  Ωσ γνωςτόν θ Volunteering Alliance είναι μία από τισ ςθμαντικότερεσ πρωτοβουλίεσ 

των τελευταίων ετών και ζχει ςτόχο τθν αλλθλοχποςτιριξθ των Εκνικών Συλλόγων ςτον τομζα του 
εκελοντιςμοφ.  

Αυτι θ χρονιά με τισ πρωτόγνωρεσ ςυνκικεσ ςε παγκόςμιο επίπεδο, κεωρικθκε εξαιρετικι ευκαιρία 
για μια διεκνι εικονικι ςυγκζντρωςθ κατά τθν οποία οι ςυμμετζχοντεσ μπόρεςαν να μοιραςτοφν τισ 

εμπειρίεσ και τισ προκλιςεισ που ζχουν βιώςει αλλά ςυγχρόνωσ να κατακζςουν ςτο διαδικτυακό βιμα 
τισ προτάςεισ τουσ για το μζλλον τθσ Volunteering Alliance μζςω ενόσ ςφγχρονου κώδικα ανάπτυξθσ. 

Αυτι θ εικονικι ςυνάντθςθ ςτόχευςε ςε δφο ομάδεσ: Πρωτίςτωσ ςτα αρμόδια διευκυντικά ςτελζχθ με 
εμπειρία και ευκφνθ ςτθν διαχείριςθ και ανάπτυξθ του εκελοντικοφ δυναμικοφ, αλλά και  ςτουσ 

εκελοντζσ του Ερυκροφ Σταυροφ και τθσ Ερυκράσ Ημιςελινου.  

Εξάλλου, οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν Volunteering Alliance 2020 μοιράςτθκαν τθν πρόοδο που ζχει 
επιτευχκεί τα τελευταία δφο χρόνια –από τθν τελευταία ςυνάντθςθ του 2018-, προςδιόριςαν τθν 

μελλοντικι πολιτικι εκελοντιςμοφ του IFRC, ςυηιτθςαν κζματα κοινοφ ενδιαφζροντοσ μθ 
παραλείποντασ βεβαίωσ τθν μεταξφ τουσ ανταλλαγι γνώςεων και εμπειριών. 

Επιςιμαναν τισ προκλιςεισ με τισ οποίεσ ζρχονται αντιμζτωποι οι Εκνικοί Σφλλογοι ςτο πεδίο του 
εκελοντιςμοφ και τον τρόπο με τον οποίο αυτζσ κα ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξι του.  

Παράλλθλα, αναδείχκθκαν τα ςθμαντικά ςτοιχεία για τον ςχεδιαςμό ενόσ πρότυπου «οδικοφ χάρτθ» 
που κα ςυμβάλλει ςτθν οικοδόμθςθ του εκελοντικοφ κινιματοσ του μζλλοντοσ αλλά και ςτθν 

ανακεώρθςθ τθσ υπάρχουςασ πολιτικισ.  

Στα πλαίςια του επαναπροςδιοριςμοφ και του ςχεδιαςμοφ του εκελοντικοφ κινιματοσ του μζλλοντοσ, 
παραμζνουν πάντα επίκαιρα τα μθνφματα του Francesco Rocca, Προζδρου του IFRC που αφοροφν 

ςτουσ ανκρώπουσ που κζλουν να προςφζρουν εκελοντικά. Αποτυπώνουν δε τθν πεποίκθςθ ότι ο 
εκελοντιςμόσ μπορεί να διαδραματίςει κακοριςτικό ρόλο ςτθ δεκαετία δράςθσ 2020-2030:  

 Volunteers are change makers (ςε ελεφκερθ μετάφραςθ: οι εκελοντζσ είναι οι δθμιουργοί τθσ 
πραγματικισ και ουςιαςτικισ αλλαγισ). 

 Provide a place where everyone belongs (ςε ελεφκερθ μετάφραςθ, δθμιοφργθςε ζνα περιβάλλον 
όπου κάκε ςυνάνκρωποσ κα μπορεί να ενταχκεί και να ανικει). 
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