
 Ορισμός 

 Μορφές-Είδη Εθελοντισμού 

 Λόγοι που οδηγούν σε εθελοντική δράση 

 Τι σημαίνει: ΜΚΟ   

 Ρόλος και προβλήματα ΜΚΟ 

 Εθελοντικά ιδρύματα και συνεισφορές 

 





 Ο εθελοντισμός αποτελείται από ποικίλες μορφές, οι 

οποίες μας απασχολούν όλους στην καθημερινή 

ζωή.  

 Τα είδη του εθελοντισμού διαφοροποιούνται σε 

τέσσερις κατηγορίες. 

 Την Κοινωνική, την Ανθρωπιστική, την 

Περιβαλλοντική και την Πολιτιστική 

 



 Ο εθελοντισμός προκύπτει από την επιδείνωση των 

κοινωνικών προβλημάτων. 

 Οι εθελοντές έχουν έρθει αντιμέτωποι με αντίστοιχα 
ή παρόμοια προβλήματα και αισθάνονται  χρέος 
και ευθύνη να βοηθήσουν τους συμπολίτες τους 



 Οι Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί (ΜΚΟ) είναι 

οργανισμοί που δημιουργήθηκαν και 

λειτουργούν ανεξάρτητα από 

κάθε κυβέρνηση.  



 Ο ρόλος των ΜΚΟ, είναι οι οργανώσεις 

που αποτελούν σημαντικό στοιχείο 

μεταξύ κοινωνίας και κράτους και 

εμπεριέχονται στον ορισμό της 

«κοινωνίας των πολιτών». 



 Οι οργανώσεις αυτές αντιμετωπίζουν 

σοβαρά προβλήματα από τη στιγμή που 

αναλαμβάνουν διάφορες υποχρεώσεις, 

όπως η απασχόληση εργαζομένων και η 

πληρωμή της εφορίας. 



 «Αγκαλιά» 

  «Αμυμώνη» 

  «Άσπρες Πεταλούδες» 

  «Γιατροί χωρίς Σύνορα» 

  «ΕΛΠΙ∆Α»  

 «ΜΗΤΕΡΑ»  

 «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι» 

 «Μέλισσα»  

 «Το χαμόγελο του παιδιού» 



 https://www.youtube.com/watch?v=fOz

irQFBPfc  

https://www.youtube.com/watch?v=fOzirQFBPfc
https://www.youtube.com/watch?v=fOzirQFBPfc


Εργασία Πολιτική Παιδεία  

Τμήμα: Α1 

 Αποστολόπουλος Δημήτρης 

 Βατίστας Αναστάσης 

 Γαλάνης Κώστας 

 Γεωργίου Νίκος 

 Γεωργιλάς  Γιάννης 





 

 

 

Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες είναι η μεγαλύτερη 

αθλητική διοργάνωση παγκοσμίως για άτομα με 

σωματικές και νοητικές αναπηρίες, κατά το πρότυπο 

των Ολυμπιακών Αγώνων. Υπάρχουν Θερινοί και 

Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες, οι οποίοι, 

αρχής γενομένης από τη Σεούλ τo 1988, διεξάγονται 

αμέσως μετά τους αντίστοιχους Ολυμπιακούς 
Αγώνες, στην ίδια πόλη και στις ίδιες εγκαταστάσεις. 

Οι Παραολυμπιακοί αγώνες έχουν ως σκοπό τους 

να αναδείξουν τον αθλητή και όχι την αναπηρία 

καθώς η καλύτερη δυνατή επίδοση και η νίκη του 

αγώνα είναι στόχοι του κάθε Παραολυμπιακού 

αθλητή.  







Αθλητές με αναπηρία είχαν συμμετάσχει σε 

Ολυμπιακούς Αγώνες ήδη από το 1904 και 

μάλιστα με σημαντικές επιτυχίες, όμως οι πρώτοι 

Ολυμπιακοί Αγώνες αποκλειστικά για άτομα με 

αναπηρία  έγιναν στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 1948 

με πρωτοβουλία του Γερμανού νευρολόγου 

Λούντβιχ Γκούτμαν, ο οποίος είχε διαφύγει από τη 

Ναζιστική Γερμανία και είχε εγκατασταθεί στο 

Λονδίνο. Εκείνη τη χρονιά, η έναρξη των 

Παραολυμπιακών Αγώνων συνέπεσε με την τελετή 
έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι αθλητές, 

Άγγλοι στρατιώτες με αναπηρία από τον Β’ 

Παγκόσμια Πόλεμο, διαγωνίσθηκαν με αμαξίδιο. 

 





Οι πρώτοι Παραολυμπιακοί Αγώνες έγιναν το 1960 

στη Ρώμη, ύστερα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. 

Συμμετείχαν 400 αθλητές από 23 χώρες και 

διαγωνίστηκαν σε 8 αθλήματα, 6 από τα οποία 

εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στο αγωνιστικό 

πρόγραμμα των Παραολυμπιακών Αγώνων 

(τοξοβολία, κολύμβηση, ξιφασκία, καλαθοσφαίριση, 
επιτραπέζια αντισφαίριση, στίβος). Από τότε, οι 

Παραολυμπιακοί Αγώνες διεξάγονται κάθε τέσσερα 

χρόνια, πάντα την ίδια χρονιά με τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες. 





Oι Παραολυμπιακοί Αγώνες της Σεούλ 
ξεχώρισαν από το γεγονός ότι Ολυμπιακοί 
και Παραολυμπιακοί Αγώνες φιλοξενήθηκαν 
για πρώτη φορά στην ίδια χώρα, στην ίδια 
πόλη και χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες 
εγκαταστάσεις με τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες. Έκτοτε, οι Παραολυμπιακοί Αγώνες 
γίνονται πάντα στην ίδια πόλη με τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες. 





Το σύμβολο των Παραολυμπιακών Αγώνων είναι τρία 

ασύμμετρα μισοφέγγαρα σε κίνηση, χρώματος μπλε, 

κόκκινου και πράσινου, με σύνθημα «Spirit in Motion» 

(«Πνεύμα σε κίνηση»). Ο Παραολυμπιακός Ύμνος έχει 

τίτλο «Hymne de l’ avenir» (« Ο Ύμνος του Μέλλοντος») 

και τον συνέθεσε ο γάλλος κιθαρίστας Τιερί Νταρνί. 



1. 1960 Ρώμη, Ιταλία 

2. 1964 Τόκιο, Ιαπωνία 

3. 1968 Τελ Αβίβ, Ισραήλ 

4. 1972 Χαϊδελβέργη, 
Γερμανία 

5. 1976 Τορόντο, 
Καναδάς 

6. 1980 Άρνεμ, Κάτω 
Χώρες 

7. 1984 Στόουκ Μάντεβιλ, 
ΗΠΑ 

8. 1988 Σεούλ, Κορέα                             56 Χρόνια 

Παραολυμπιακών Αγώνων! 

9. 1992 Βαρκελώνη, 

Ισπανία 

10.  1996 Ατλάντα, ΗΠΑ 

11.  2000 Σύδνεϋ, 

Αυστραλία 

12. 2004 Αθήνα, Ελλάδα 

13. 2008 Πεκίνο, Κίνα 

14. 2012 Λονδίνο, Η.Β 

15. 2016 Ριο, Βραζιλία 

 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΣΑΣ!!! 





ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  
              ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΘΕΜΑ: 

Άτομα με ειδικές ανάγκες  

(Α.Μ.Ε.Α.) 

Υπεύθυνοι  μαθητές: 

 

•ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

•ΔΡΟΣΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 

•ΔΡΟΣΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ 

•ΙΣΕΝΑΪ ΙΖΑΟΥΡΑ  



ΑMEA ονομάζονται τα 

άτομα με σωματική ή 

πνευματική βλάβη. Αυτό 

περιορίζει τη κοινή 

δραστηριότητα λόγου, 

έργου ή άμεσης αντίληψης 

τους. 

AMEA 



Είδη σωματικής 

αναπηρίας 
 Παντελώς απώλεια όρασης 

 Ολοκληρωτική παράλυση 

 Απώλεια άκρων 

 Ακρωτηριασμός μετά από ατύχημα 



Η ψυχική αναπηρία είναι μια 

ανωμαλία η οποία συνήθως 

σχετίζεται με αντιλήψεις και σκέψεις 

του ατόμου. Τον επηρεάζει στο πως 

ενεργεί και αισθάνεται και έχει να 

κάνει με τις λειτουργίες του 

εγκεφάλου κι του υπόλοιπου 

νευρικού συστήματος 

Ψυχική αναπηρία 





• Απόκτηση Δωρεάν Δελτίου 

Μετακίνησης ΑΜΕΑ για τα Μ.Μ.Μ. 

• Δωρεάν Ιατροφαρμακευτική και 

Νοσοκομειακή Κάλυψη από την 

Πρόνοια 

• Είσοδος στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

χωρίς την υποχρέωση συμμετοχής 

στις Γενικές Εξετάσεις  

• Επίδομα από την Πρόνοια 

• Αναπηρική Σύνταξη 

• Παράταση της Ιατροφαρμακευτικής 

και Νοσοκομειακής Κάλυψης 

• Απαλλαγή από την υποχρέωση 
Στράτευσης 





Υπάρχουν σχολεία που έχουν χτιστεί και έχουν 

ειδικό προσωπικό (καθηγητές) κατάλληλο για 

τη σωστή εκπαίδευση των ΑΜΕΑ . Παρ’ όλα 

αυτά τέτοια σχολεία δεν είναι αρκετά για να 

έχουν πιο σωστή εκπαίδευση αυτά τα άτομα. 









 Παλαιότερο φαινόμενο (19ος αιώνας) 

 Άνθρωπος δίχως δικαιώματα  



 Αύξηση αυτοεκτίμησης και κοινωνικών 

δεξιοτήτων 

  Ώθηση για ομαλή ένταξη στην κοινωνία 

 



 Φόβος για μείωση ελέγχου 

 Αρκέσεις στα κατεστημένα και στα 

δεδομένα 



 Επιστροφή στην φυλακή (70% 

φυλακισμένων) 

 Με το σχολείο 2ης  ευκαιρίας το ποσοστό 

αυτό έχει μειωθεί στο 6% 

 



 Εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο 

 20 μαθητές από το 2003 

   

 



 Πρωτοπόρος 

 Διευθυντής ( γυναικείες φυλακές Ελαιώνα 

Θηβών) 

 Μετάδοση έργου  

 https://youtu.be/Vthtsgj7EM4  

https://youtu.be/Vthtsgj7EM4
https://youtu.be/Vthtsgj7EM4


 http://seleo.gr/koinwnia/219432-tesseris-
kratoymenoi-apo-tis-fylakes-avlona-edosan-
panellinies-kai-einai-pleon-foitites  

 http://seleo.gr/koinwnia/219432-tesseris-
kratoymenoi-apo-tis-fylakes-avlona-edosan-
panellinies-kai-einai-pleon-foitites  

 http://www.ypovrixio.gr/article.php?issues_
no=67&contents_id=1151  

 https://www.google.gr/imghp?hl=el&authu
ser=0  
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Ορισμός 

Αιτίες φαινομένου 

 Σημαντικές πληροφορίες 

 Τρόποι αντιμετώπισης από το κράτος 

Δράσεις κοινωνίας 

 Έρευνα  

 Συνέντευξη νεοαστέγου 

Πηγές 



Οι νεοάστεγοι 

αποτελούν μια ειδική 

κατηγορία αστέγων. 

Είναι ένα φαινόμενο 

που μαστίζει τη 

σημερινή κοινωνία. Η 

ύπαρξή τους 

οφείλεται στην 

οικονομική κρίση που 

ταλανίζει την χώρα 

μας από το 2009.  



  

 

Οι νεοάστεγοι αποτελούν ένα από τα 

μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας μας, λόγω 

της οικονομικής κρίσης ο αριθμός τους έχει 

αυξηθεί ραγδαία.  



1. Άτομα της παραγωγικής ηλικίας 

μεταξύ 30 και 45 ετών. 

2. Άτομα χωρίς εργασία. 

3. Άτομα χωρίς τη δυνατότητα 

συντήρησης ενός νοικοκυριού ή 

χωρίς την οικονομική στήριξη από 

τους γονείς.   



Αιτίες που οδηγούν στην επιδείνωση του 

φαινομένου είναι καθαρά οικονομικές και 

δεν σχετίζονται με τους λόγους που οδηγούν 

τους άστεγους στη ζωή του δρόμου. 



Μείωση εισοδήματος. 

Ανεργία. 

Απόλυση από την εργασία. 

Αύξηση υποχρεώσεων και μέσων 
λιτότητας. 

Υπερχρέωση πιστωτικών καρτών  

Προβλήματα υγείας, ψυχικής υγείας 

 Έλλειψη υποστηρικτικού 
περιβάλλοντος 
 

 



 Προγράμματα στήριξης αστέγων 

 Συσσίτια 

 Δωρεές από την εκκλησία  

 Προσφορές πλουσίων  

 Οργανώσεις για οικονομική στήριξη όπως 

τηλεμαραθώνιοι  

 Παροχή βοήθειας από μη κερδοσκοπικές 

οργανώσεις (Μ.Κ.Ο) 

 Βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές 

κοινωνικές υπηρεσίες όπως στέγασης, 

υγειονομικής περίθαλψης 



 Ενίσχυση από το ταμείο ανεργίας.  

 Επενδύσεις και άνοιγμα επιχειρήσεων 

 Μεταρρυθμίσεις για την εξάλειψη του 

κοινωνικού αποκλεισμού 

 Παροχή επαρκούς ενίσχυσης εισοδήματος 

με σκοπό την αποφυγή του κοινωνικού 

αποκλεισμού  



 Η έλλειψη στέγης στην Ελλάδα του 2012», 
που παρουσιάστηκαν σήμερα σε 
συνέντευξη Τύπου από τους υπευθύνους 
της «ΚΛΙΜΑΚΑ», σε δείγμα 214 αστέγων, 
που ρωτήθηκαν, 64,8% είναι άστεγοι για 
λιγότερο από δύο χρόνια, δηλαδή από τα 
τέλη του 2010, περίοδος έναρξης της 
κρίσης. Σε ποσοστό 89,7% είναι Έλληνες 
και 10,3% αλλοδαποί. Σε ποσοστό 82,2% 
είναι άνδρες, 60,7% ανήκουν στις ηλικίες 
μεταξύ 41 -55, ενώ 26,40% είναι μεταξύ 26-
40.  



 Σε ό,τι αφορά την εργασία τους, 24,8% 
εργάζονταν σε τεχνικά επαγγέλματα ή στον 
κατασκευαστικό τομέα, κλάδους, που 
επλήγησαν από την οικονομική κρίση, 22% 
ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι, 18% ελεύθεροι 
επαγγελματίες και 16% εργάζονταν στον 
τουριστικό τομέα. Ένας στους πέντε έχει 
ανώτερο μορφωτικό επίπεδο και 40% έχουν 
τελειώσει το Λύκειο. 

  Ποσοστό 30,2% έχουν περάσει τουλάχιστον 
μία νύχτα στη φυλακή, εκ των οποίων 58,1% 
για οικονομικούς λόγους. 

 

 



Η απελπισία και η απόγνωση των 

ανθρώπων αυτών δεν θα έπρεπε να 

προβληματίζει μόνο τους ίδιους ... 



Είμαστε όλοι άνθρωποι και ως 

άνθρωποι πρέπει ο ένας να 

αλληλοϋποστηρίζει τον άλλον. 

Το πρόβλημα των νεοαστέγων 

πρέπει να περιοριστεί γιατί ίσως 

και εμείς βρεθούμε στην θέση 

τους. 

Ας μην 

είμαστε 

εγωιστές ! 



 

 https://www.youtube.com/watch?v=LMgQ88aqLkY 

https://www.youtube.com/watch?v=LMgQ88aqLkY
https://www.youtube.com/watch?v=LMgQ88aqLkY


 http://socialactivism.gr/index.php/koinonia-politon/117-%CF%84%CE%BF-
%CF%86%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-
%CF%84%CF%89%CE%BD-
%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%B3%CF%89%CE%BD 

 

 

 

 

 

 

•http://www.doctv.gr/page.aspx?itemI

D=SPG3314 

 

 

 

 

 

 

 

•http://www.nostimonimar.gr/tag/neoastegi/ 

 

 

 

 

•http://www.enikos.gr/society/104184/

aftoi-einai-oi-neo-astegoi 
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