ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΙΚΟΣΡΟΦΕΙΟΤ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (2)
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟ ΣΟ ΟΙΚΟΣΡΟΦΕΙΟ
ΚΑΙ ΣΙ ΟΙΚΟΣΡΟΦΕ
1. Όποια επιθυμεί να απαςχοληθεί εθελοντικά είτε ωσ Φοιτήτρια, ή ωσ Εκπαιδευόμενη,
είτε ωσ απλή πολίτησ με οποιαδήποτε ιδιότητά τησ, πρζπει πρϊτα να υποβάλλει ζνα
πρόςφατο βιογραφικό ςημείωμα και να κάνει αίτηςη προσ την Κοινωνική Τπηρεςία του
Ιδρφματοσ, για εθελοντική απαςχόληςή τησ ςτο οικοτροφείο.
2. Όλεσ οι εθελόντριεσ του Οικοτροφείου θα γίνονται τελικά δεκτζσ κατόπιν γραπτήσ,
αιτιολογημζνησ ειςήγηςησ τησ Κοινωνικήσ Τπηρεςίασ και ςχετικήσ απόφαςησ τησ
Επιτροπήσ χεδιαςμοφ / Επίβλεψησ Εκπαίδευςησ / Παρζμβαςησ του Ιδρφματοσ για το
Παιδί «Η Παμμακάριςτοσ».
3. Εφόςον κάποια εθελόντρια γίνει δεκτή, κάνει ζγγραφη δήλωςη όπου αναφζρει τισ
ημζρεσ και ϊρεσ που επιθυμεί να προςφζρει εθελοντική εργαςία ςτο Οικοτροφείο.
4. Όλοι οι εθελοντικά απαςχολοφμενοι ςτο οικοτροφείο του Ιδρφματοσ, πρζπει να
υπογράφουν απαραιτήτωσ ςτο βιβλίο παρουςίασ Εθελοντϊν.
5. Από τον Επιςτημονικό Διευθυντή, με τη ςυνεργαςία τησ Κοινωνικήσ Τπηρεςίασ, τουσ
περιγράφονται και ανατίθενται τα καθήκοντά τουσ.
6. Τπάρχει εξαρχήσ ενημζρωςη των εθελοντϊν για τισ αρχζσ που αφοροφν την εχεμφθεια
ςχετικά με τα προςωπικά δεδομζνα των οικότροφων και τα δεδομζνα λειτουργίασ του
οικοτροφείου, για τη «δφςκολη ςυμπεριφορά» ςτο πλαίςιο τησ αναπηρίασ των
οικότροφων, και για το τι ςυνιςτά κακοποίηςη των οικότροφων.
7. Κατά την επαφή τουσ με το ή τα παιδιά/οικότροφεσ, οι εθελοντζσ πρζπει πάντα να
εποπτεφονται από ζμμιςθο προςωπικό του Ιδρφματοσ.
8. Οι εθελοντζσ δεν παίρνουν καμιά πρωτοβουλία που αφορά ςε χειριςμοφσ οικότροφων,
χωρίσ την προηγοφμενη ενημζρωςη και ςφμφωνη γνϊμη του Εκπαιδευτή που ζχει την
ευθφνη των προγραμμάτων του παιδιοφ, Παιδαγωγοφ του Οικοτροφείου ή/και ειδικοφ
επιςτημονικοφ προςωπικοφ(ψυχολόγου, ψυχιάτρου κλπ.), εφόςον κριθεί απαραίτητο.
9. Οι εθελοντζσ μποροφν να ενημερωθοφν από τουσ φακζλουσ για τα προγράμματα των
παιδιϊν, πάντα παρουςία του αρμόδιου, ζμμιςθου προςωπικοφ του Ιδρφματοσ, αλλά
απαγορεφεται να κάνουν οποιαδήποτε ςημείωςη, εγγραφή, αλλαγή ή προςθήκη ςτο
υλικό των φακζλων, των προγραμμάτων, κλπ.
10. Δεν επιτρζπεται ςε κανζναν από τουσ εθελοντζσ να αντιγράψουν ή να
χρηςιμοποιήςουν για δικό τουσ ςκοπό, εκπαιδευτικό υλικό, εποπτικό υλικό, ιςτορικά
οικότροφων, προγράμματα και οποιαδήποτε άλλα ςτοιχεία που αφοροφν τισ
οικότροφεσ ή τα προγράμματα του οικοτροφείου.
11. Επιτρζπεται μόνο η λήψη επιλεγμζνων, ςτατιςτικϊν και άλλων, μη προςωπικϊν
ςτοιχείων, μετά από ειδική γραπτή άδεια του Επιςτημονικοφ Διευθυντή, -εφόςον
τηρηθοφν όλοι οι κανόνεσ επαγγελματικήσ δεοντολογίασ και ενημερωθοφν γραπτϊσ και
οι γονείσ των εμπλεκομζνων παιδιϊν- για χρήςη τουσ ςε Πανεπιςτημιακή ή παρόμοιου

τφπου ζρευνα, που αποςκοπεί ςτην καλφτερη κατανόηςη και αντιμετϊπιςη του
αυτιςμοφ τησ νοητικήσ καθυςτζρηςησ και τη βελτίωςη των παιδιϊν.
12. Δεν επιτρζπεται ςτουσ εθελοντζσ -ςε καμιά περίπτωςη- η απ'ευθείασ επαφή με τουσ
γονείσ των παιδιϊν του οικοτροφείου, για θζματα που αφοροφν την ςυμπεριφορά και
την εκπαίδευςή τουσ.
13. Δεν επιτρζπεται ςτουσ εθελοντζσ η πρόςβαςη ςτα ηλεκτρονικά ή γραπτά αρχεία του
Ιδρφματοσ, παρά μόνο εφόςον κριθεί αναγκαίο από τον Επιςτημονικό Διευθυντή και
αυςτηρά μόνο για θζματα προγραμμάτων των παιδιϊν με τα οποία αςχολοφνται.
14. ε καμιά περίπτωςη δεν επιτρζπεται οι εθελοντζσ να εμπλζκονται ςτη διαδικαςία
χορήγηςησ φαρμάκων, που περιγράφεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (1) του Εςωτερικοφ
Κανονιςμοφ του Οικοτροφείου.
15. Η πρόςβαςη εθελοντϊν ςτα δωμάτια των παιδιϊν επιτρζπεται μόνον εφόςον
απαιτείται και εξυπηρετεί τα προγράμματα του παιδιοφ και πάντοτε με την παρουςία
του Εκπαιδευτή.
16. Για οποιαδήποτε παράπονα ή παρατηρήςεισ τουσ, οι εθελοντζσ οφείλουν να
απευθφνονται ςτον Επιςτημονικό Διευθυντή και ςτη Γενική Διεφθυνςη του Ιδρφματοσ .
17. ε περίπτωςη μόνιμησ ή παροδικήσ διακοπήσ τησ απαςχόληςήσ τουσ, οφείλουν να
ενημερϊςουν, τουλάχιςτον μια εβδομάδα νωρίτερατον Επιςτημονικό Διευθυντή και τη
Γενική Διεφθυνςη του Ιδρφματοσ .
18. ε περίπτωςη μη τήρηςησ όλων των ανωτζρω όρων για την απαςχόληςη εθελοντϊνςτο
Ίδρυμα, η Γενική Διεφθυνςη του Ιδρφματοσ διατηρεί το δικαίωμανα διακόψει ανά πάςα
ςτιγμή, την απαςχόληςή τουσ ή άςκηςή τουσ ςτο οικοτροφείο.

Η αποδοχή και υπογραφή από μζρουσ των εθελοντών του ανωτζρω ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ(2) του
Εςωτερ. Κανονιςμοφ του Οικοτροφείου, ςτο ςφνολό του, αποτελεί απαραίτητη προχπόθεςη
για την ζναρξη τησ ςυνεργαςίασ τουσ με το Ίδρυμα.

Ονοματεπώνυμο Εθελοντή: ……………………………………………………………………………………………………
Hμερομηνία: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Έλαβα γνώςητων ανωτζρω και αποδζχομαι.
Yπογραφή:

