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Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

1. Ονοματεπώνυμο:...................................................................
2. Ηλικία:....................................................................................
3. Tηλ. Επικ. ..............................................................................
4. Email:.....................................................................................
5. Διεύθυνση..............................................................................

6. Είστε μέλος σε κάποια Μη Κυβερνητική Οργάνωση ή σε Εθελοντι-
κό Σύνδεσμο;
	  Ναι          Όχι 
Εάν ναι, πως ονομάζεται; …………………………….............. 
Πώς χαρακτηρίζεται η περιοχή όπου κατοικείτε; 
	    Πρωτεύουσα     Αστική
	     Ημιαστική    Αγροτική

8. Οικογενειακή  κατάσταση:
	  Έγγαμος            Άγαμος

9. Ποιο είναι το επίπεδο σπουδών σας; 
(Ακόμα και αν δεν το έχετε ολοκληρώσει)
	   Διδακτορικό     Μεταπτυχιακό
	    ΑΕΙ / ΑΤΕΙ/TEI    Ι.Ε.Κ. /Λοιπές Σχολές Επαγγ. 
          Κατάρτ.
	    Γενικό Λύκειο     Τεχνικό Λύκειο / Τ.Ε.Ε. /ΕΠΑΛ
	    Γυμνάσιο      Δημοτικό

10. Εάν απασχολήστε σήμερα, ποιο από τα παρακάτω χαρακτηρίζει 
τη σχέση απασχόλησής σας;
	   Ιδιωτικός Υπάλληλος   Δημόσιος Υπάλληλος
	    Επιχειρηματίας   Ελεύθερος Επαγγελματίας
	    Αγρότης      Άλλο ……………………………

11. Διαθέτετε μεταφορικό μέσο;
	   Ναι          Όχι 

12. Πόσο χρόνο ημερησίως ή εβδομαδιαίως θα μπορούσατε να αφι-
ερώσετε σε δράσεις εθελοντισμού; .......................................................

Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

1. Ποιες καλές πρακτικές εθελοντισμού πιστεύετε ότι έχουν αναπτυ-
χθεί σε τοπικό επίπεδο από τους κοινωνικούς φορείς; 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

2. Τι πιστεύετε  ότι λείπει από την τοπική κοινωνία στα πλαίσια του 
εθελοντισμού; 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...............
...................................................................................................................
……………………………………………………………………………………
………………………………………………...................................................

3. Προτείνετε εφικτές δράσεις εθελοντισμού στα πλαίσια της υπο-
στήριξης των κοινωνικών αναγκών της ευρύτερης περιοχής, όπου 
εσείς θα μπορούσατε να συμμετάσχετε;
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...............

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας

Ημερομηνία                                  Υπογραφή Ερωτώμενου



Β. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

 
1. Ποιοι είναι οι κυριότεροι λόγοι που σας ωθούν να ασχοληθείτε με 
την εθελοντική προσφορά;
	  α. O Αλτρουισμός –Η Αλληλεγγύη
	  β. Τα ψυχικά οφέλη
	  γ. Η Αποκόμιση  νέας γνώσης και δεξιοτήτων
	  δ. Η Δημιουργία φιλίας 
	  ε. Η Εύρεση εργασίας
	  στ. Η Διασκέδαση
Άλλο:………………………………………………………………………

2. Τι σημαίνει εθελοντισμός για σας. Αιτιολογήσετε την άποψη σας;
……………………………………………………………………………………
………………………………….....................................................................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

3. Ποιες ενέργειες και μέτρα μπορούν να ληφθούν σε τοπικό / περι-
φερειακό / εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την κινητοποίηση των 
πολιτών για συμμετοχή σε δράσεις εθελοντισμού;  Επιλέξετε κατά 
σειρά προτεραιότητας 
	  α. υλοποίηση προγραμμάτων  εκπαίδευσης εθελοντών 
	  β. ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τα κοινω-
νικά προβλήματα
	  γ. κινητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων για ανάπτυξη δι-
κτύου κοινωνικής αλληλεγγύης
	  δ. υποστήριξη  από  την Πολιτεία των δράσεων των  εθελοντι-
κών οργανώσεων 
	  ε. ανταλλαγές δράσεων εθελοντισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο
	  στ. προτάσεις ειδικών επιστημόνων για την εφαρμογή μέτρων  
διαχείρισης καταστάσεων κρίσεων από τους πολίτες
Άλλο:……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….............................
Αιτιολογήστε  την απάντηση σας ……………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………….......................................

4. Ποιο θεωρείτε ως βασικό εμπόδιο της ανάπτυξης της ιδέας του 
εθελοντισμού σε τοπικό επίπεδο; 
	  α. Η έλλειψη παιδείας και καλλιέργειας της ιδέας του εθελοντι-
σμού  εντός της σχολικής κοινότητας 
	  β. Η υπερκατανάλωση και η εγωπάθεια
	  γ. Η αδιαφορία για ηθικές αξίες και ιδεώδη από την οικογένεια
	  δ. Η απουσία δραστηριοτήτων εθελοντισμού από τους κοινω-
νικούς φορείς
	  ε. Η έλλειψη ενημέρωσης για τα κοινωνικά προβλήματα από την 
Πολιτεία
	  στ. Η αποξένωση και η αλλοτρίωση του σύγχρονου ανθρώπου
Άλλο:………………………………………………………………………

5. Πόσο αναγκαία θεωρείτε  τα σεμινάρια του εθελοντισμού που δι-
οργανώνει η Μητρόπολη Κισάμου και Σελίνου για την εκπαίδευση 
εθελοντών.
                            α  Πολύ         β  Λίγο         γ  Καθόλου 

6. Ποιες άλλες δράσεις πιστεύετε ότι μπορούν συμπληρωματικά να 
ενισχύσουν την ιδέα του Εθελοντισμού, μέσω των δράσεων της Μη-
τρόπολης; 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

7. Τι προσδοκάτε από την συμμετοχή σας στα σεμινάρια εκπαίδευ-
σης εθελοντών της Μητρόπολης;
	  α. Συμμετοχή σε οργανωμένες δράσεις εθελοντισμού
	  β. Δημιουργία Συνδέσμου Εθελοντών για λήψη πρωτοβουλιών 
και συλλογιστική διαχείριση κοινωνικών αναγκών
	  γ. Διάδοση της ιδέας του Εθελοντισμού και σε λοιπές ομάδες 
της κοινωνίας
	  δ. Οργάνωση εθελοντικής δράσης άτυπα  σε προσωπικό επίπε-
δο
	  ε. Περαιτέρω εκπαίδευση σε συναφή θέματα   
Άλλο:……………………………………………………………………………


