ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΠΑ
για Φοιτητές, Διδάσκοντες και Διοικητικό Προσωπικό

Κανονισμός Συνεργασίας με ΜΚΟ
Ο παρών κανονισμός αποτυπώνει τους βασικούς κανόνες συνεργασίας με τους Μη
Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού του ΟΠΑ
“AUEB Volunteers”.
1. Στα πλαίσια του Προγράμματος Εθελοντισμού ΟΠΑ δεν προβλέπεται διαδικασία
επιλογής των εθελοντών, που θα συμμετέχουν στην εκάστοτε δράση. Αυτό
παραμένει στη διακριτική ευχέρεια του ΜΚΟ.
2. Το Πρόγραμμα Εθελοντισμού ΟΠΑ είναι υπεύθυνο για την προώθηση των
εθελοντικών δράσεων, την επικοινωνία και τη μεσολάβηση μεταξύ των εθελοντών
και του ΜΚΟ. Επιπλέον, είναι υπεύθυνο για την ενημέρωση της κοινότητας του ΟΠΑ
σχετικά με τις διαθέσιμες δράσεις. Ο συντονισμός των εθελοντών, καθώς και η
υπενθύμιση των ωραρίων κατά τα οποία θα πρέπει να προσφέρουν τις εθελοντικές
τους υπηρεσίες, αποτελεί αρμοδιότητα του ΜΚΟ.
3. Οι συντονιστές του Προγράμματος οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις,
τις οποίες συντονίζουν και να διατηρούν επαφή τόσο με τους εθελοντές, όσο και με
τον ΜΚΟ έτσι, ώστε να επιβεβαιώνουν την ομαλή διεξαγωγή της συνεργασίας.
4. Η ομάδα συντονισμού πρέπει να υπενθυμίζει στους ΜΚΟ να συντελούν στη
γνωστοποίηση του Προγράμματος στην Κοινωνία των Πολιτών, μέσω των χώρων
κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδων και άλλων επικοινωνιακών τους μέσων.
5. Κατά την ολοκλήρωση της πραγματοποιούμενης δράσης, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη
(ΜΚΟ, εθελοντές, συντονιστές) οφείλουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία
αξιολόγησης.
•

Ανάλογα με το feedback, που θα ληφθεί από τη ΜΚΟ, θα εξεταστούν οι
δυνατότητες βελτίωσης του Προγράμματος, καθώς και το ενδεχόμενο
ανανέωσης της συνεργασίας με τις ΜΚΟ, δηλαδή τον σχεδιασμό νέων
δράσεων.

•

Η ΜΚΟ είναι αναγκαίο να πραγματοποιήσει ποσοτική αναφορά της δράσης,
δηλαδή το βαθμό στον οποίο συνέβαλαν οι εθελοντές με τη συμμετοχή τους
στην επίτευξη του στόχου της δράσης.

6. Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, η ΜΚΟ θα πρέπει να υπογράφει με τον κάθε
εθελοντή ξεχωριστά σχετική Σύμβαση Εθελοντή-Τρίτου.
7. Τέλος, για την ομαλή επικοινωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών προτείνεται
ένας μέσος χρόνος αναμονής απάντησης, διάρκειας 2-3 ημερών.

AUEB Volunteers

auebvolunteers.gr
πρόγραμμα εθελοντισμού κοινότητας

