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‘‘ένα

ταξίδι στις ανθρώπινες ανάγκες’’

Κοινωνική Οργάνωση

Μέλη και φίλοι της Κοινωνικής Οργάνωσης

στο πλαίσιο εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

των πολιτών για κρίσιμo κοινωνικό ζήτημα.

Στην εποχή μας, εποχή γρήγορων ρυθμών, το κυνήγι της επιτυχίας και της προσωπικής διάκρισης
μας κάνει συχνά να λησμονούμε τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που βρίσκονται δίπλα μας. Μας εμποδίζει
να αναλύουμε τις αιτίες τους, να αναζητούμε τις κατάλληλες λύσεις, πολύ περισσότερο να εφαρμόσουμε
τις λύσεις αυτές στην πράξη. Με την πραγματικότητα αυτή δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε.
Η επιτυχία, η διάκριση, έχουν νόημα όταν στηρίζονται στην πραγματική δημιουργία. Και η δημιουργία
έχει αξία και περιεχόμενο όταν υπολογίζει και τους άλλους. Όταν χρησιμεύει όχι μόνο για την ατομική
μας ευημερία, αλλά και ως μέσο για να κάνουμε πιο εύκολο το δρόμο της επίλυσης των προβλημάτων
που απασχολούν την κοινωνία μας. Αυτές ακριβώς οι σκέψεις οδήγησαν στην ίδρυση της κοινωνικής
οργάνωσης

.

Αυτό το νόημα έχουν όλες οι παρεμβάσεις μας. Στόχος μας να φέρουμε στην επιφάνεια τα προβλήματα.
Να τα συζητήσουμε διεξοδικά. Να ανιχνεύσουμε δρόμους για την επίλυσή τους. Σκοπός μας να δράσουμε.
Να βοηθήσουμε. Να μην μείνουμε απαθείς και αδιάφοροι. Σε αυτή μας την προσπάθεια χρειαζόμαστε τη
συνδρομή όλων σας. Σας περιμένουμε να δουλέψουμε μαζί. Με διάθεση, αποφασιστικότητα, μα πάνω απ’
όλα,

.

Στα

10 χρόνια δράσης της κοινωνικής οργάνωσης

, πραγματοποιήσαμε παρεμβάσεις που άγγιξαν όλες

τις ηλικίες, τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και τους συμπολίτες μας με πραγματικές ανάγκες.
Στην πορεία δημιουργήσαμε την Ομάδα μαζί σας, ένα κέντρο ενημέρωσης για
τον εθελοντισμό, ένα χώρο επικοινωνίας ανάμεσα στις εθελοντικές οργανώσεις με
στόχο τη φιλοξενία των δράσεων όλων των εθελοντικών οργανώσεων, την προβολή
του έργου τους και την προσέλκυση εθελοντών.
Είναι μια πρωτοβουλία για την ενίσχυση της κοινωνικής συνέργειας. Μέσα από αυτήν την καθημερινή δράση
αντιληφθήκαμε την ανάγκη να συνδεθούν οι 3 χώροι.
Σ’ αυτήν την κατεύθυνση βασικός ήταν και παραμένει ο ρόλος της τοπικής
αυτοδιοίκησης στη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, στην οικονομική ενίσχυση και
κυρίως στη διάθεση του εθελοντισμού. Αυτό που διαπιστώσαμε ήταν η θετική
ανταπόκριση πολλών επιχειρηματιών στις προτάσεις μας, να στηρίξουν τις
πρωτοβουλίες μας, ζητώντας συχνά από εμάς να τους υποδείξουμε κι άλλους
συλλόγους, σωματεία, οργανώσεις που χρειάζονται την υποστήριξή τους.

Διαπιστώσαμε πως υπάρχουν πολλές μορφές χορηγικ ής πολιτικής.
Διαπιστώσαμε πως κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος η αντίληψη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τόσο στην
παραγωγή των προϊόντων, στη συμπεριφορά προς τους εργαζόμενους αλλά και στην ένταξη των επιχειρήσεων στο
κοινωνικό περιβάλλον.

Διαπιστώσαμε ταυτόχρονα πως πολλοί πολίτες δεν γνωρίζουν μέτρα και
πολιτικές που τους αφορούν. Είδαμε πως πολλές εθελοντικές οργανώσεις ακολουθούν μοναχικές
διαδρομές που συχνά είναι σε βάρος της αποτελεσματικότητάς τους. Καταλάβαμε λοιπόν πως πολλούς
θέλαμε να συναντήσουμε σ’ αυτές τις διαδρομές κι άλλοι ήθελαν να συναντήσουν
εμάς. Αντιληφθήκαμε την ανάγκη καταγραφής, αλληλογνωριμίας και συνεργασίας
μεταξύ των εθελοντικών οργανώσεων. Έχοντας ήδη αρχίσει συναντήσεις με άλλες ΜΚΟ και
επιχειρήσεις που ασκούσαν χορηγικές δραστηριότητες. Γ ι ’ α υ τ ό π ρ ο χ ω ρ ή σ α μ ε σ τ η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ε ν ό ς
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Πρόκειται για τη συλλογικότητα

διαφορετικών ανθρώπων

με κοινό παρονομαστή την

κοινωνική ευθύνη και αφορά στην προσέγγιση τριών διαφορετικών χώρων, της πολιτείας,
των επιχειρήσεων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Είναι αλήθεια πως μπορούμε
να αναζητήσουμε πόρους και σε ευρωπαϊκά και σε εθνικά προγράμματα και βέβαια μέσα από τη χορηγική
δραστηριότητα των κοινωνικά ευαίσθητων επιχειρήσεων. Κρατώντας την αυτονομία μας, βλέποντας με
ανιδιοτέλεια την πράξη του εθελοντισμού μπορούμε μαζί με τις δράσεις της πολιτείας και των επιχειρήσεων
να αναδείξουμε την κοινωνική ευθύνη ως βασική ιδιότητα της εποχής μας. Προωθώντας την εταιρική
κοινωνική ευθύνη μπορούμε να βγούμε όλοι κερδισμένοι: πολιτεία, κοινωνικές οργανώσεις και
επιχειρήσεις δίνοντας ζωή και υπόσταση στην κοινωνία των πολιτών που θέλουμε να είναι μια κοινωνία
χωρίς αποκλεισμούς.
Έλενα Ράπτη
Ιδρυτικό μέλος Κοινωνικής Οργάνωσης

.

2011 - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
			 Το 2011 ανακηρύχθηκε με απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ «Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού».
		 Στόχοι του είναι:
		 η άρση των εμποδίων για τον εθελοντισμό στην Ε.Ε.
		 η ενίσχυση των εθελοντικών οργανώσεων
		 η βελτίωση της ποιότητας του εθελοντισμού
		 η αναγνώριση των εθελοντικών δραστηριοτήτων και
		 η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την αξία του εθελοντισμού.
		 Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς αποτελεί τον εθνικό συντονιστικό φορέα για το Ευρωπαϊκό Έτος
Εθελοντισμού 2011 στην Ελλάδα.
		 Επίσημος δικτυακός τόπος για το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού είναι το www.europa.eu/volunteering και
δικτυακός τόπος της Ένωσης Εθελοντικών Οργανώσεων είναι το www.eyv2011.eu.
		 Το σύνθημα αυτής της πρωτοβουλίας είναι «Γίνε εθελοντής! Η προσφορά σου είναι σημαντική».

Το έντυπο εκδόθηκε από την Κοινωνική Οργάνωση
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