
Το έργο "Αειθαλεία": Ολιστικό πρόγραµµα για τον εθελοντισµό ατόµων τρίτης ηλικίας και την ενεργή συµµετοχή τους 
στα κοινά” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράµµατος Active Citizens Fund, µε φορέα υλοποίησης την AµKE ΕΛΙΞ – 
Προγράµµατα Εθελοντικής Εργασίας και εταίρους το Πανεπιστήµιο Πατρών, την ΠΡΟΟΨΙΣ Σύµβουλοι Επιχειρήσεων 
Α.Ε. και την OTEAcademy.

Το πρόγραµµα Active Citizens Fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηµατοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη 
Νορβηγία και είναι µέρος του χρηµατοδοτικού µηχανισµού του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ), περιόδου 
2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραµµα στοχεύει στην ενδυνάµωση και την ενίσχυση της βιωσιµότητας 
της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δηµοκρατικών διαδικασιών, στην 
ενίσχυση της συµµετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Τη διαχείριση της 
επιχορήγησης του προγράµµατος Active Citizens Fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυµα 
Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Website: aeithaleia.gr
E-mail: info@aeithaleia.gr   

Facebook: facebook.com/aeithaleia

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα, µπορείτε να επισκεφτείτε
την επίσηµη ιστοσελίδα και τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης του προγράµµατος: 

facebook.com/ELIX.Greece
https://www.facebook.com/upatras

facebook.com/proopsis
facebook.com/OTEAcademy

Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε τις τελευταίες εξελίξεις του “Αειθαλεία”,
µέσα από τους λογαριασµούς κοινωνικής δικτύωσης των εταίρων:

 
 Αειθαλεία: Ολιστικό πρόγραµµα για τον εθελοντισµό ατόµων τρίτης ηλικίας

και την ενεργή συµµετοχή τους στα κοινά

ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ευ ζην στις µεγαλύτερες ηλικίες

ΕΥ ΖΗΝ στις µεγαλύτερες ηλικίες µέσω εθελοντισµού

ευ ζην στις µεγαλύτερες ηλικίες



1. Μελέτη διεθνών πρακτικών και ανοιχτές διαδικασίες διαβούλευσης µε όλα τα εµπλεκόµενα
 µέρη (Συνταξιούχοι, Κοινωνία των Πολιτών, Πολιτεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση) ώστε 
 να αποτυπωθούν: 
 Ι καλές πρακτικές εθελοντικής εργασίας και ενεργού γήρανσης
 Ι πολιτικές για την απασχόληση των ηλικιωµένων
 Ι ανάγκες εθελοντισµού στην Ελλάδα
 Ι αναγκαιότητα πολιτικών ενεργού γήρανσης

2. Έναρξη κοινωνικού διαλόγου µέσω δράσεων διαβούλευσης: 
 Ι χαρτογράφηση πεδίου
 Ι focus groups 
 Ι διεξαγωγή διαδικτυακής εµπειρικής έρευνας 
 Ι ραδιοφωνικές συζητήσεις
 Ι έκθεση αποτελεσµάτων διαβούλευσης

3. Προτάσεις νοµοθετικού περιεχοµένου για την άρση εµποδίων εθελοντικής εργασίας
  ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας  

4. ∆ηµιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρµας σύζευξης προσφοράς (εθελοντές) και ζήτησης
 (φορείς και οργανώσεις)

5. Πανελλαδική καµπάνια ευαισθητοποίησης συνταξιούχων

6. Εκπαίδευση 300 στελεχών στη χρήση της πλατφόρµας

7. Περιβαλλοντικές δράσεις ενεργού συµµετοχής

8. Συνέδριο ∆ιασύνδεσης: Εθελοντισµός και Ενεργός Γήρανση

∆ΡΑΣΕΙΣ  "ΑΕΙΘΑΛΕΙΑ"

Το έργο "Αειθαλεία: Ολιστικό πρόγραµµα για τον εθελοντισµό ατόµων τρίτης ηλικίας 
και την ενεργή συµµετοχή τους στα κοινά" οραµατίζεται µία ενεργητική κοινωνία και 
προάγει τις αξίες της συµµετοχής, της κοινής δράσης, της συνεργασίας και της κοινωνικής 
αλληλεγγύης.

Στοχεύει στην ανάδειξη της ενεργητικής συµµετοχής και στην αξιοποίηση των ατόµων 
µεγαλύτερης ηλικίας, µέσω εθελοντικών δράσεων κοινωνικής ωφέλειας, προκειµένου να 
καθιερωθεί η ενεργός γήρανση ως καλή πρακτική υγείας και ποιότητας ζωής, αλλά και να 
προαχθεί η κοινωνική και διαγενεακή αλληλεγγύη. 

Το πρόγραµµα «Αειθαλεία» αποσκοπεί στην προώθηση του Ευ Ζην στις µεγαλύτερες 
ηλικίες ώστε κανένας πολίτης να µην παραµένει ένας αδρανής κοινωνικός πόρος.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ
Άµεσα:

Ι Άτοµα που βρίσκονται σε προσυνταξιοδοτικό ή συνταξιοδοτικό καθεστώς

Έµµεσα:

Ι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών   

Ι Περιφέρειες και ∆ήµους 

Ι Επιτελικές δοµές χάραξης πολιτικής

Ι Οργανώσεις συνταξιούχων

Ι Εθελοντικές οργανώσεις

Ι Πανεπιστηµιακά ιδρύµατα

Ι Επιστηµονικούς  φορείς 

Ι Ινστιτούτα και ∆ηµόσιους Οργανισµούς 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ευ ζην στις µεγαλύτερες ηλικίες

∆ιεξαγωγή Εµπειρικής
 Έρευνας

Κοινωνική ∆ιαβούλευση
& Προτάσεις Νοµοθετικού

Περιεχοµένου

Καµπάνια
Ευαισθητοποίησης 

Ψηφιακή Πλατφόρµα
Προσφοράς & Ζήτησης 

Εθελοντικές ∆ράσεις 

ΟΡΟΣΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


