
 Εθελοντής/ντρια με αρμοδιότητες προώθησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης και την αναζήτηση χορηγών για 

την e-Nable Greece 

Η e-Nable Greece αποτελεί το ελληνικό κεφάλαιο ενός παγκοσμίου δικτύου εθελοντών οι οποίοι 

χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες, τις σχεδιαστικές τους δεξιότητες και τον προσωπικό τους 

χρόνο, για να δημιουργήσουν προσθετικές και βοηθητικές συσκευές, τις οποίες προσφέρουν 

χωρίς χρέωση, σε όποιον τις έχει ανάγκη.  

Όραμά μας είναι κανείς να μην βιώνει αποκλεισμό είτε λόγω της σωματικής του αναπηρίας είτε 

λόγω ελλιπής γνώσης, πόρων και ευκαιριών. 

Η αποστολή μας περιλαμβάνει την αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών όπως 3d Printing & 
Mechatronics για την σχεδίαση, παραγωγή και εξέλιξη βοηθητικών συσκευών καθώς και η 
εκπαίδευση άλλων προς την ίδια κατεύθυνση, δρώντας πολλαπλασιαστικά και προωθώντας τον 
ενεργό ρόλο του πολίτη. 
 
Γνωρίστε μας καλύτερα στο ακόλουθο σύντομο Βίντεο: "Γνωρίζοντας της e-Nable Greece" 

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την δράση μας,  να προσφέρετε υλικά, να γίνεται μέλος της 

ομάδας μας, να βοηθήσετε στον σχεδιασμό και στην βελτίωση των συσκευών μας ή επιθυμείτε 

ένα χεράκι, για εσάς ή τους αγαπημένους σας απευθυνθείτε στους εξής συνδέσμους και τρόπους 

επικοινωνίας: 

 

Ιστοσελίδα➧www.enabling.gr 

Email         ➧info@enabling.gr 

Τηλέφωνο  ➧6909022192 
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Εθελοντής/ντρια με 
αρμοδιότητες προώθησης 
των προγραμμάτων 
εκπαίδευσης και την 
αναζήτηση χορηγών για 
την e-Nable Greece 

Περιγραφή Εργασίας Εθελοντή/ντριας 

Περιγραφή 

Ο εθελοντής/ντρια θα προβαίνει στην ενημέρωση   

σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα της e-Nable 

Greece σε πιθανούς ενδιαφερόμενους και θα 

αναλάβει την προσέγγιση πιθανών χορηγών.  

Καθήκοντα 

• Εύρεση εταιρειών, οργανισμών, σχολών και κάθε 

είδους πιθανό ενδιαφερόμενο για την προώθηση 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της οργάνωσης. 

• Ενημέρωση των ανωτέρω για τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα τηςe-Nable Greece, με στοχευόμενο 

υλικό ανά περίπτωση.   

• Εντοπισμός αναγκών της αγοράς και της σύγχρονης 

τάσης εκπαίδευσης. 

• Αναζήτηση και προσέγγιση πιθανών χορηγών για 

την οργάνωση. 

• Διατήρηση αρχείου δραστηριοτήτων. 

Συχνότητα:  περίπου 4-6 ωρών εβδομαδιαίως. 

Ο κατάλληλος εθελοντής θα πρέπει…. 

• Να έχει ευχέρεια χρήσης του προφορικού λόγου 

στα πλαίσια μιας ορθής εταιρικής επικοινωνίας.   

https://youtu.be/d9H5AmKhhl8
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.enabling.gr%2F%3Ffbclid%3DIwAR39_FlMsGGgq8Ye1fI1wN39HE1Re56UiYhqjOGyRcuEEq_hp2jELCcrHAc&h=AT2ENHP4HooMxoXCI33kxyb0eHiXdHt4I2goc-UNF_rn-PAyvJq1iSIAn7DnjT-nsOX0hUFwlIVRvOpdbh8bEmPOBcJGOTCfUnHbUeDn0ze2916Cd-mQyT0By13l8Ev-mgDUF6LG4s0xJYF5tEYGrRAfAfl_c-OltriSZUzqbGxDygVAeeXsmxShJIsK5L8apdroq9UYkpvwp4y0MTppHJhQAg1pycKrmr7f4i-OV0TJYzwxA7IzkKjQCWEDgY9SXmMlYvdTx2HC6xknj3zIrJXRnZn35kgeYoYqKcHvSt0MgZsr3w8ZcJ3eT0ZzAKw7qeOAN3fWO815glUPscNTArDM4PYuoN55-1xxU9CEOBTwwcZoqffCghL5a0TgBfbZjvkqnqvM9f1xHw7O-qhyaR6bA8j1SU5gsToOmebI8OuWs9axKSzIoS7yg5HbR-rvYFOU3AUoZlasVlq8__spwWnElXLefb31Vml8XX67iONHYjnmneel3QSIjpHO1j4o4f6uXEcoqcDi3_P1x7uW_cZp56YA9x-fqRT4RdvWMYPxcbZCfYnCi3x4fmMyKepTUooAKblgSWeYIMV_pfwQ_x01g73Odoqk6ffDpWeo3CnlZKEux0SSrLl4AS4QYi6Ue7CJdIMisQ


 Εθελοντής/ντρια με αρμοδιότητες προώθησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης και την αναζήτηση χορηγών για 

την e-Nable Greece 

Η e-Nable Greece αποτελεί το ελληνικό κεφάλαιο ενός παγκοσμίου δικτύου εθελοντών οι οποίοι 

χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες, τις σχεδιαστικές τους δεξιότητες και τον προσωπικό τους 

χρόνο, για να δημιουργήσουν προσθετικές και βοηθητικές συσκευές, τις οποίες προσφέρουν 

χωρίς χρέωση, σε όποιον τις έχει ανάγκη.  

Όραμά μας είναι κανείς να μην βιώνει αποκλεισμό είτε λόγω της σωματικής του αναπηρίας είτε 

λόγω ελλιπής γνώσης, πόρων και ευκαιριών. 

Η αποστολή μας περιλαμβάνει την αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών όπως 3d Printing & 
Mechatronics για την σχεδίαση, παραγωγή και εξέλιξη βοηθητικών συσκευών καθώς και η 
εκπαίδευση άλλων προς την ίδια κατεύθυνση, δρώντας πολλαπλασιαστικά και προωθώντας τον 
ενεργό ρόλο του πολίτη. 
 
Γνωρίστε μας καλύτερα στο ακόλουθο σύντομο Βίντεο: "Γνωρίζοντας της e-Nable Greece" 

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την δράση μας,  να προσφέρετε υλικά, να γίνεται μέλος της 

ομάδας μας, να βοηθήσετε στον σχεδιασμό και στην βελτίωση των συσκευών μας ή επιθυμείτε 

ένα χεράκι, για εσάς ή τους αγαπημένους σας απευθυνθείτε στους εξής συνδέσμους και τρόπους 

επικοινωνίας: 

 

Ιστοσελίδα➧www.enabling.gr 

Email         ➧info@enabling.gr 

Τηλέφωνο  ➧6909022192 

 Σελίδα 2 

 

• Να έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί μέσω email 

στα πλαίσια μιας ορθής εταιρικής επικοινωνίας. 

• Να είναι ευρηματικός και να διαθέτει εσωτερική 

υποκίνηση. 

• Να είναι πρόθυμος να αναλάβει πρωτοβουλία, να 

είναι οργανωτικός και να προσέχει τις 

λεπτομέρειες. 

• Να σέβεται και να διατηρεί την εμπιστευτικότητα 

της e-Nable Greece, των εθελοντών, των εταίρων 

και των δωρητών της. 

 

 

Εκπαίδευση & Εποπτεία 

• Αρχική εκπαίδευση σχετικά με την οργάνωση, τους 

στόχους και το όραμά της, διάρκειας 4 ωρών. 

• Συμμετοχή τις συναντήσεις της ομάδας με στόχο 

τον γενικό προσανατολισμό των εθελοντών μας. 

• Εκπαίδευση σχετικά με τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα της e-Nable Greece. 

• Εκπαίδευση σχετικά με το επικοινωνιακό προφίλ 

της οργάνωσης και τις διαδικασίες που 

ακολουθούνται.  

• Προσανατολισμός σχετικά με τους τομείς 

αναζήτησης πιθανών χορηγών και υποψήφιων 

εκπαιδευόμενων.  

• Ο εθελοντής θα συνεργάζεται με τον επόπτη του 

και θα αναφέρει την πρόοδό του σε εβδομαδιαία 

βάση. 

Την εκπαίδευση και εποπτεία του εθελοντή θα 

αναλάβει ο υπεύθυνος επικοινωνίας, Αντωνάκος 

Γιώργος. 

Χρονική Δέσμευση – Τόπος Εργασίας 

https://youtu.be/d9H5AmKhhl8
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• Ο εθελοντής θα αναλάβει την αναζήτηση 

προγραμμάτων για την e-Nable Greece για χρονικό 

διάστημα ίσο με 6 μήνες, από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασής του.  

• Ο εθελοντής θα εργάζεται από τον προσωπικό του 

χώρο, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής του.  

Απαιτείται να διαθέτει προσωπικό υπολογιστή. 

Τι θα κερδίσεις; 

• Ανάπτυξη και βελτίωση του γραπτού και 

προφορικού λόγου. 

• Κατάρτιση σχετικά με την διαμόρφωση της 

επικοινωνιακής πολιτικής μιας οργάνωσης προς 

την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. 

• Εξοικείωση με το ελληνικό δίκτυο χορηγών και της 

χρηματοδοτικής τους πολιτικής. 

• Εξοικείωση με τις διαδικασίες προώθησης 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την αναγνώριση 

των αναγκών  της αγοράς σε θέματα εκπαίδευσης.  

• Διεύρυνση δικτύου γνωριμιών για μελλοντική 

εξέλιξη στον χώρο της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας. 

• Εργασιακή εμπειρία. Εργασία με ομάδες, εργασία 

με προθεσμίες, εποπτευόμενη εργασία. 

• Συστατική επιστολή κατά την ολοκλήρωση της 

εθελοντικής εργασίας. 

Μετά το διάστημα της εκπαίδευσης, στόχος της e-

Nable Greece είναι να δημιουργήσει ευκαιρίες και 

συνεργασίες, ώστε οι εθελοντές της να ενταχθούν σε 

επίσημα προγράμματα εθελοντισμού της E.E. 

(Solidarity Corps), που έχουν διεθνή αναγνώριση. 

Επιπρόσθετα, στοχεύουμε να στείλουμε σε χώρες της 

Ευρώπης και χώρες εκτός Ευρώπης που έχουν 

δικαίωμα συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα,  

εθελοντές μας, για εκπαίδευση σε αντίστοιχους 

Ευρωπαϊκούς οργανισμούς, καθώς και να 

https://youtu.be/d9H5AmKhhl8
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οργανώσουμε τέτοιου είδους εκπαιδεύσεις στην χώρα 

μας (Erasmus Youth Mobility programs).   

Εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να συμμετέχετε σε 

αυτές τις εκπαίδευσης που είναι αναγνωρισμένες σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο και συνάμα να προβάλλετε το 

έργο της e-Nable Greece. Θα αποκτήσετε έτσι 

πολύτιμη εμπειρία σε δράσεις μετακίνησης νέων, 

εκπαίδευση σε θέματα που ορίζονται βάσει οδηγιών 

από την Ε.Ε., θα γνωρίσετε άλλες κουλτούρες και 

πολιτισμούς, θα μάθετε να δράτε σε πολυπολιτισμικές 

ομάδες, θα αναπτύξετε δίκτυο γνωριμιών σημαντικό 

για την μετέπειτα επαγγελματική σας εξέλιξη και όλα 

αυτά θα είναι επίσημα αναγνωρισμένα με την λήψη 

πιστοποιητικών παρακολούθησης από τους τοπικούς 

διοργανωτές και με την λήψη Europass Mobility 

Certificates από την E.E.  

Η βοήθειά σου είναι πολύτιμη. Ευχαριστούμε που 

συμμετέχεις στην ομάδα μας.  

➧www.enabling.gr 

➧info@enabling.gr 

➧6909022192 

Instagram ➧@enablegreece 

Facebook  ➧@GreeceEnable 

https://youtu.be/d9H5AmKhhl8
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.enabling.gr%2F%3Ffbclid%3DIwAR39_FlMsGGgq8Ye1fI1wN39HE1Re56UiYhqjOGyRcuEEq_hp2jELCcrHAc&h=AT2ENHP4HooMxoXCI33kxyb0eHiXdHt4I2goc-UNF_rn-PAyvJq1iSIAn7DnjT-nsOX0hUFwlIVRvOpdbh8bEmPOBcJGOTCfUnHbUeDn0ze2916Cd-mQyT0By13l8Ev-mgDUF6LG4s0xJYF5tEYGrRAfAfl_c-OltriSZUzqbGxDygVAeeXsmxShJIsK5L8apdroq9UYkpvwp4y0MTppHJhQAg1pycKrmr7f4i-OV0TJYzwxA7IzkKjQCWEDgY9SXmMlYvdTx2HC6xknj3zIrJXRnZn35kgeYoYqKcHvSt0MgZsr3w8ZcJ3eT0ZzAKw7qeOAN3fWO815glUPscNTArDM4PYuoN55-1xxU9CEOBTwwcZoqffCghL5a0TgBfbZjvkqnqvM9f1xHw7O-qhyaR6bA8j1SU5gsToOmebI8OuWs9axKSzIoS7yg5HbR-rvYFOU3AUoZlasVlq8__spwWnElXLefb31Vml8XX67iONHYjnmneel3QSIjpHO1j4o4f6uXEcoqcDi3_P1x7uW_cZp56YA9x-fqRT4RdvWMYPxcbZCfYnCi3x4fmMyKepTUooAKblgSWeYIMV_pfwQ_x01g73Odoqk6ffDpWeo3CnlZKEux0SSrLl4AS4QYi6Ue7CJdIMisQ
http://www.enabling.gr/?fbclid=IwAR3A3K4v0M-9fpS2W11e1L7F0SSlyy8LEHKAKbTmqszq6DEMnj0JRuQzCYo
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