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Φεστιβάλ Εθελοντισμού 2022 

Voluntary Action  

Με ελεύθερη είσοδο για όλους. 

Το Skywalker.gr διοργανώνει το 5ο  Φεστιβάλ Εθελοντισμού Voluntary Action στο Πάρκο Τρίτση στις 1, 

2 και 3 Ιούλιου από τις 10:00 έως τις 22:00. Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

 

Σκοπός του φεστιβάλ για ακόμη μία φορά είναι η σύγκλιση του οικοσυστήματος του εθελοντισμού και η 

ανάδειξη της παραγωγής κοινωνικών αγαθών στην Ελλάδα της κρίσης. Το φεστιβάλ θα αποτελέσει και 

φέτος έναν φυσικό χώρο συνάντησης μη κυβερνητικών οργανώσεων, εθελοντών και πολιτών σε μια 

γιορτή προσφοράς, συνεργασίας και ευγνωμοσύνης.  

Στόχοι του Φεστιβάλ Εθελοντισμού Voluntary Action είναι: 

• Η άμεση επικοινωνία μεταξύ των μη κυβερνητικών οργανώσεων για τον συντονισμό και την 

εναρμόνιση των ενεργειών τους. 

• Η επιβράβευση των εθελοντών. 

• Η  σύνδεση των εθελοντικών προγραμμάτων με πόρους εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

• Η ευαισθητοποίηση, ενημέρωση  και ενεργοποίηση των πολιτών. 

Το Φεστιβάλ Εθελοντισμού Voluntary Action απευθύνεται σε: 

• Όλες τις μη κυβερνητικές οργανώσεις 

• Εθελοντές και εν δυνάμει εθελοντές 

• Άτυπες κοινωνικές ομάδες 

• Στελέχη Ε.Κ.Ε.  

• Τοπική αυτοδιοίκηση 
 
 

Όλες οι εθελοντικές οργανώσεις θα έχουν τη δυνατότητα να παρευρεθούν στο φεστιβάλ για να 

ενημερώσουν τους επισκέπτες και να παρουσιάσουν στην πράξη το έργο τους. 
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Το Φεστιβάλ Εθελοντισμού Voluntary Action θα περιέχει: 

• Εκπροσώπους από εθελοντικές οργανώσεις 

• Δράσεις-Δρώμενα 

• Ομιλίες-Συζητήσεις 

• Τιμητικές διακρίσεις & Βραβεία  
 

Ένας από τους στόχους του φεστιβάλ είναι να ευχαριστήσει όσους αυθόρμητα προσφέρουν καθημερινά 

και δίνουν ένα κομμάτι του εαυτού τους για ένα πιο όμορφο και ελπιδιφόρο μέλλον για αυτούς που το 

έχουν ανάγκη. Σε εθελοντές που έχουν διακριθεί για το έργο τους, σε ομάδες που προσφέρουν 

ανιδιοτελώς, σε ιδρυτικά στελέχη οργανισμών, σε προγράμματα και καινοτόμες ιδέες. 

Οι Κατηγορίες των Βραβείων είναι οι εξής:  

• Ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα 

• Πρόσφυγες-Μετανάστες 

• Περιβάλλον (Φυσικό, Αστικό) 

• Υγεία  & Πρόνοια 

• Trafficking 

• Τέχνες-Πολιτισμός-Αθλητισμός 

• Προστασία ζώων 

• Ανθρώπινα Δικαιώματα 

• Παιδί & Οικογένεια 

• Οικονομία-Κοινωνία 

• Εκπαίδευση 

• Ψυχοκοινωνικές Υπηρεσίε 
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SKYWALKER.GR 

Το  skywalker.gr δραστηριοποιείται  στο χώρο του Ανθρώπινου Δυναμικού από το 1999 και μέχρι 

σήμερα παραμένει η μοναδική ελληνική πλατφόρμα σύγκλισης και μόχλευσης των αναγκών 

επιχειρήσεων και εργαζομένων.  

Διατηρώντας τις αξίες μας και την ταυτότητα μας,  συμβάλλουμε στη διαμόρφωση υγιών  τάσεων στην 

ελληνική αγορά και φιλοξενούμε  το μεγαλύτερο ποσοστό κανονικών θέσεων εξαρτημένης εργασίας. 

To 2013 δημιουργήθηκε η πλατφόρμα Voluntary work με σκοπό να φιλοξενήσει αγγελίες που 

αναφέρονται σε αναζήτηση εθελοντών.   

Οι δράσεις Athens #JobFestival, Thessaloniki #JobFestival, HR Community Conference & Awards, 

Μονοπάτια Απασχολησιμότητας, Αποτελεσματικότητας, Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας, Skywalker Workshops και Hobby festival, συμβάλλουν στη δημιουργία  

αποτελεσματικών δικτύων -κοινοτήτων στους τέσσερις βασικούς κοινωνικούς πυλώνες, της εργασίας, 

της επιχειρηματικότητας, της εκπαίδευσης και του εθελοντισμού. 

H εφημερίδα ΣΤΕΝΤΟΡΑΣ, κυκλοφορεί κάθε Σάββατο στα περίπτερα και παραμένει μέχρι και την 

Πέμπτη. Στην εφημερίδα θα βρείτε άρθρα για την επιχειρηματικότητα, την εργασία , την προσωπική 

ανάπτυξη και την κοινωνική αντίληψη. Επίσης, υπάρχει το ένθετο αγγελιών Skywalker.gr. 

➢ Για δηλώσεις Συμμετοχής στην έκθεση και τα βραβεία επισκεφτείτε την ιστοσελίδα  

www.voluntaryaction.gr 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ: 

Αρετούσσα Τακτικού 
Sales Event Manager 

 

http://www.voluntaryaction.gr/

