1. Τα Πλεονεκτήµατα του Εθελοντισµού για τους Νέους
Η εθελοντική εργασία καταφέρνει να είναι ιδιαίτερα πολύπλευρη, καθώς
επιτρέπει την πραγµατοποίηση πολλαπλών στόχων από τους νέους. Πιο
συγκεκριµένα, µέσα από τον εθελοντισµό οι νέοι βοηθούν όχι µόνο τους
συνανθρώπους τους, αλλά και τους εαυτούς τους σε προσωπικό, πνευµατικό και
κοινωνικό επίπεδο. Ειδικότερα, τα πλεονεκτήµατα που παρέχει ο εθελοντισµός
στους νέους είναι:
1. Προσωπική Ανάπτυξη
9 θετική εικόνα για τον εαυτό τους
9 υψηλή αυτο-εκτίµηση και αυτοπεποίθηση
9 αυξηµένη αίσθηση της προσωπικής αξίας και των ικανοτήτων τους
9 αίσθηση χρησιµότητας στο κοινωνικό σύνολο και ικανοποίησης ως προς το
ότι πραγµατοποιείται κάτι αξιόλογο
9 µεγαλύτερη επίγνωση του εαυτού τους (αυτογνωσία)
9 γνώση των προσωπικών τους ικανοτήτων, δυνάµεων και ενδιαφερόντων,
κατανόηση των ορίων και αδυναµιών τους, καθώς και ανακάλυψη των
κρυφών τους ταλέντων
9 µεγαλύτερη ετοιµότητα
προκλήσεων
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9 υψηλή ικανότητα διαχείρισης προσωπικών υποθέσεων και επιµονή στην
αντιµετώπιση δυσκολιών (αυτοπειθαρχία)
9 αυξηµένη ικανότητα συνεργασίας µε άλλους
9 µεγάλη άνεση µε στη συναναστροφή µε άλλους νέους ανθρώπους και υψηλή
αυτοπεποίθηση στις κοινωνικές επαφές
9 µεγάλη έκθεση σε νέες καταστάσεις, νέους ανθρώπους και νέες εµπειρίες
που µπορούν να οδηγήσουν σε νέες γνώσεις και δεξιότητες
9 άνοιγµα στην εξερεύνηση νέων ρόλων και καταστάσεων
9 υψηλό αίσθηµα αυτονοµίας, ανεξαρτησίας και αυτο-επάρκειας
9 αυξηµένη ικανότητα επίδρασης στην κατεύθυνση της ζωής τους

2. Κοινωνική Ευαισθητοποίηση
9 αυξηµένη κατανόηση των σχέσεών τους µε τους συνανθρώπους τους

9 ενθάρρυνση της ανάπτυξης µίας συνειδητοποιηµένης βάσης προσωπικών
αξιών και πεποιθήσεων
9 υψηλού επιπέδου γνώση και κατανόηση των συνανθρώπων τους
9 έντονο ενδιαφέρον για την ευηµερία των συνανθρώπων τους
9 ολοκληρωµένη κατανόηση των πολιτισµικών και ατοµικών διαφορών των
συνανθρώπων τους, µέσα από την έκθεση σε διαφορετικές οµάδες
ανθρώπων
9 υψηλή διορατικότητα σε θέµατα δικαιοσύνης και κοινωνικά ζητήµατα
9 αναγνώριση της ουσιαστικής αξίας της εθελοντικής εργασίας
9 συνειδητοποίηση του δεσµού µε το κοινωνικό σύνολο
9 µεγάλη αφοσίωση στην κοινωνία
9 µεγαλύτερη δέσµευση στην κοινωνική ευθύνη
9 αυξηµένοι πιθανότητα να είναι ενεργοί πολίτες και να υπηρετούν την κοινωνία
στο µέλλον
3. Εργασιακή Εµπειρία
9 άµεση συµµετοχή σε ποικίλες µαθησιακές εµπειρίες και φυσιολογικές
εργασιακές αλληλεπιδράσεις
9 πρακτική γνώση του τρόπου λειτουργίας των εθελοντικών οργανισµών και
των διαφόρων εσωτερικών δοµών τους
9 εµπειρία στη συνεργασία µε τρίτους σε ποικίλα επίπεδα
9 γνώση των συνθηκών της εργασιακής πραγµατικότητας (π.χ. αναγνώριση του
γεγονότος ότι ακόµα και οι πιο συναρπαστικές εργασίες περιλαµβάνουν
βαρετά καθήκοντα)
9 ευκαιρία επίδειξης των δυνατοτήτων τους
9 απόκτηση εξειδίκευσης και εµπειρίας (δηλαδή πιστοποιηµένου εργασιακού
ιστορικού) για τον εµπλουτισµό του προσωπικού τους βιογραφικού και τη
βελτίωση των µελλοντικών τους επαγγελµατικών επιλογών
9 ευκαιρία εξερεύνησης των ενδιαφερόντων τους και δοκιµής διαφορετικών
ρόλων χωρίς αµετάκλητη δέσµευση
9 επέκταση των γνώσεών τους ως προς τις επαγγελµατικές επιλογές
9 ευκαιρία βίωσης συγκεκριµένων δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε κάποια
απασχόληση που τους ενδιαφέρει (εξερεύνηση επιλογών καριέρας)
9 δηµιουργία επαφών και απόκτηση πιθανών συστάσεων για τη διεύρυνση των
µελλοντικών τους επαγγελµατικών δυνατοτήτων

4. Ανάπτυξη ∆εξιοτήτων (βλ. Παράρτηµα 1, Κατάλογος ∆εξιοτήτων που
µπορούν να αναπτυχθούν µέσω της Εθελοντικής Εργασίας)
9 ενδυνάµωση των δεξιοτήτων αυτοδιαχείρισης και εργασιακής ετοιµότητας
(π.χ. διαχείριση χρόνου, ανάληψη ευθυνών, ικανότητα ολοκλήρωσης ενός
έργου)
9 ενίσχυση των υπαρχόντων δεξιοτήτων µέσω της πρακτικής εξάσκησης και
της εµπειρίας
9 ανάπτυξη νέων εργασιακών δεξιοτήτων
9 εξευγενισµός των διαπροσωπικών δεξιοτήτων µέσα από την εργασία και την
επικοινωνία µε άλλους
9 εµπειρία στη λήψη αποφάσεων και στην επίλυση προβληµάτων
9 ευκαιρίες ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων
9 διαρκές ενδιαφέρον για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων
9 αυξηµένη ικανότητα µάθησης από την εµπειρία (δια βίου µαθησιακές
δεξιότητες)

