Ομάδα Εθελοντισμού ΓΠΑ
Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) συστήνεται «Ομάδα Εθελοντισμού ΓΠΑ».
Αποστολή
Η αποστολή της «Ομάδας Εθελοντισμού ΓΠΑ» είναι:
 η συσπείρωση και οργάνωση εθελοντών στο ΓΠΑ
 η υποστήριξη Επιστημονικών, Κοινωνικών, Περιβαλλοντικών, και Πολιτιστικών
δράσεων του ΓΠΑ
 η διευκόλυνση της συνεργασίας του ΓΠΑ με εθελοντικές ομάδες του δημόσιου ή
ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για την υποστήριξη κοινών
προγραμμάτων δράσης
Ο εθελοντισμός δεν είναι υποκατάστατο της αμειβόμενης εργασίας. Οι εθελοντές δεν
υποκαθιστούν ή αντικαθιστούν τους αμειβόμενους εργαζόμενους και δεν αποτελούν
απειλή για την εργασιακή τους ασφάλεια. Ο εθελοντής αναλαμβάνει συγκεκριμένο ρόλο
και δράση στο πλαίσιο που ορίζει η Επιτροπή της «Ομάδας Εθελοντισμού ΓΠΑ» και
υποστηρίζει περιστασιακά ανάγκες που προκύπτουν και δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν
από τις υφιστάμενες δομές του Πανεπιστημίου.
Οργάνωση και Λειτουργία της «Ομάδας Εθελοντισμού ΓΠΑ»
Η λειτουργία της «Ομάδας Εθελοντισμού ΓΠΑ» συντονίζεται από την Επιτροπή της
«Ομάδας Εθελοντισμού ΓΠΑ» , που εφεξής θα καλείται Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από
επτά (7) μέλη, με Πρόεδρο της Επιτροπής τον/την εκάστοτε Αναπληρωτή Πρύτανη
Φοιτητικής Μέριμνας, Ακαδημαϊκών Συνεργασιών και Διασύνδεσης. Μέλος της Επιτροπής
μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος της κοινότητας του ΓΠΑ. Τα μέλη της Επιτροπής
ορίζονται με Πρυτανική Πράξη ανά θεματικό αντικείμενο εθελοντικής δράσης. Η Επιτροπή
βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα τουλάχιστον μέλη της. Οι αποφάσεις
λαμβάνονται με βάση την αρχή της πλειοψηφίας, σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η
ψήφος του Προέδρου. Διοικητική υποστήριξη παρέχει αρμόδιο Γραφείο του ΓΠΑ.
Όλες οι εθελοντικές δράσεις στο ΓΠΑ συντονίζονται από την Επιτροπή. Στην Επιτροπή
μπορεί να κατατίθενται εισηγήσεις για θέματα Εθελοντισμού από όλα τα μέλη της
Πανεπιστημιακής Κοινότητας καθώς και από φορείς εκτός αυτής.
Το έργο της Επιτροπής μπορεί να περιλαμβάνει:
o
o
o
o
o
o
o

διάχυση των ιδεών του Εθελοντισμού σε όλη την Πανεπιστημιακή Κοινότητα
προσέλκυση Εθελοντών
κατάρτιση Μητρώου Εθελοντών
αξιολόγηση των αιτήσεων των Εθελοντών και τοποθέτησή τους στις
προγραμματισμένες δράσεις
κατάρτιση των Εθελοντών σε σχέση με τη δράση που έχουν ενταχθεί, εφόσον αυτό
κρίνεται απαραίτητο
συντονισμός όλων των Εθελοντικών Δράσεων εντός του ΓΠΑ
οργάνωση, συντονισμός και εποπτεία της υλοποίησης των εθελοντικών δράσεων

o
o

εποπτεία και αξιολόγηση του έργου των Εθελοντών
επιβράβευση του εθελοντή για την συμμετοχή σε εθελοντική δράση

Μητρώο Εθελοντών
Το Μητρώο Εθελοντών είναι η βάση δεδομένων στην οποία θα συγκεντρώνονται και θα
ανανεώνονται διαρκώς πληροφορίες σχετικές με όσους έχουν την επιθυμία να
συμμετέχουν στις εθελοντικές δράσεις στο ΓΠΑ. Αποτελεί δηλαδή τη δεξαμενή εθελοντών
που θα αξιοποιηθούν στους διάφορους τομείς των εθελοντικών δράσεων σύμφωνα με τις
επιλογές τους και το διαθέσιμο χρόνο τους. Επισημαίνεται ότι τα προσωπικά δεδομένα των
εθελοντών θα είναι απόρρητα και θα δίνονται στη δημοσιότητα μόνο όταν οι ίδιοι το
επιθυμούν.
Οργάνωση εθελοντικών δράσεων
Η Επιτροπή θέτει σε κάθε τομέα δράσης έναν επικεφαλής, ο οποίος είναι μέλος της
Επιτροπής. Ο επικεφαλής του κάθε τομέα προτείνει επιμέρους δράσεις και τον υπεύθυνο
της κάθε δράσης, ο οποίος μπορεί να είναι ο ίδιος ή μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του
ΓΠΑ. Ο υπεύθυνος δράσης εισηγείται στην «Ομάδας Εθελοντισμού ΓΠΑ» για την δράση
που ανέλαβε, το σχέδιο για την προσέλκυση και επιλογή εθελοντών, την οργάνωση της
δράσης, την προσωπική υποστήριξη των εθελοντών και την ενσωμάτωσή τους στη
λειτουργία της ομάδας. Φροντίζει την υλοποίηση της δράσης και συνεργάζεται με τον
επικεφαλής του τομέα και την «Ομάδα Εθελοντισμού ΓΠΑ» .
Προϋποθέσεις συμμετοχής Εθελοντών. Υποχρεώσεις και επιβράβευση των Εθελοντών
Ο Εθελοντής προέρχεται από την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΓΠΑ.
Ο Εθελοντής συμμετέχει εφόσον υπογράψει την «Συμφωνία Συμμετοχής σε Εθελοντική
Δράση».
Ο Εθελοντής υποχρεούται:
o Να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις που του ανατίθενται
o Να υποβάλλει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την εγγραφή του στο Μητρώο
Εθελοντών του ΓΠΑ
o Να συνεργάζεται με την Επιτροπή, τον επικεφαλής του τομέα δράσης, τους υπόλοιπους
Εθελοντές και το προσωπικό του Πανεπιστημίου
Ο Εθελοντής λαμβάνει επίσημη ευχαριστήρια επιστολή από το ΓΠΑ η οποία πιστοποιεί την
Εθελοντική συνεισφορά του.
Ο επικεφαλής οφείλει να εισηγηθεί προς την Επιτροπή την παύση των αρμοδιοτήτων του
Εθελοντή (ήτοι τη διαγραφή του Εθελοντή από το Μητρώο Εθελοντών) εφόσον αυτός:
o επιδεικνύει απρεπή συμπεριφορά προς τα μέλη της Εθελοντικής ομάδας και του
κοινωνικού συνόλου εν γένει,
o οικειοποιείται ή και καταστρέφει υλικά που του έχουν δοθεί για να επιτελέσει το έργο
του,
o χρησιμοποιεί την ιδιότητα και προβαίνει σε αντιποίηση αρχής για προσωπικό όφελος,
o παραβαίνει τις αρμοδιότητές του

Υποχρεώσεις του ΓΠΑ προς τον Εθελοντή
Το Πανεπιστήμιο υποχρεούται:
o Να είναι κατάλληλα προετοιμασμένο ώστε να υποστηρίξει τον Εθελοντή κατά τη
διάρκεια της Εθελοντικής δράσης
o Να κατοχυρώνει ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες για τον Εθελοντή καθ’ όλη τη
διάρκεια της δράσης
o Να παρέχει στον Εθελοντή την κατάλληλη προσωπική υποστήριξη σχετικά με τα
καθήκοντά του ενώ ο επικεφαλής του τομέα να διευκολύνει την ενσωμάτωσή του στην
Ομάδα και είναι αποδέκτης για τα τυχόν ανακύπτοντα προβλήματα
o Να καταρτίσει τον Εθελοντή εφόσον αυτό απαιτείται και κρίνεται απαραίτητο
o Να διασφαλίζει ότι κάθε Εθελοντική δραστηριότητα που αναλαμβάνουν οι Εθελοντές
θα τους προσφέρει ευκαιρίες και δυνατότητες να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και
ικανότητες για την εξέλιξή τους μέσα από διαδικασίες μη τυπικής και ανεπίσημης
μάθησης
Πόροι «Ομάδας Εθελοντισμού ΓΠΑ»
Η «Ομάδα Εθελοντισμού ΓΠΑ»
μπορεί να χρηματοδοτείται από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό του ΓΠΑ, να αναζητήσει πόρους ή να δημιουργήσει έσοδα τα οποία θα
διαχειρίζεται μέσω προγράμματος του ΕΛΚΕ με επιστημονικό υπεύθυνο τον Πρόεδρο της
Επιτροπής της «Ομάδας Εθελοντισμού ΓΠΑ» σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν την
χρηματοδότηση δραστηριοτήτων του ΓΠΑ.

