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Στον κόσμο της Φιλοζωικής κυρίαρχο ρόλο παίζει το 

συναίσθημα και η αγάπη προς τα ζώα, γι' αυτό και ο 

εθελοντισμός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για τη λειτουργία της. 

Σ' αυτή τη βάση ο εθελοντής είναι η αιχμή του δόρατος 

προκειμένου η Φιλοζωική να μπορέσει να ολοκληρώσει το έργο 

της. Δίνοντας λίγο από τον ελεύθερο χρόνο σου βρίσκεις 

διέξοδο στην αλληλεγγύη και τη συντροφικότητα. Προσφέρεις 

αφιλοκερδώς ένα κομμάτι της ψυχής σου για να απαλύνεις τη 

δυστυχία των ζώων και να βάλεις ένα λιθαράκι για καλύτερες 

συνθήκες διαβίωσής τους. 

Ένας εθελοντής μπορεί:  

1. Μεταφέρει άγρια ζώα από τους σταθμούς των ΚΤΕΛ, 

τα λιμάνια, τα αεροδρόμια σε κάποιους σταθμούς ή 

και αντίστροφα 

2. Μεταφέρει ζώα στον κτηνίατρο 

3. Σε περίπτωση που ένας κάτοικος μιας πόλης δεν 

μπορεί να φέρει ο ίδιος το ζώο που βρήκε στο 

Σταθμό, τον διευκολύνει τη μεταφορά του 

4. Αν είναι κάτοικος επαρχίας, να λειτουργεί ως 

«ανταποκριτής» σε μια ομάδαπαραλαμβάνοντας και 

αποστέλλοντας τα ζώα από τις περιοχές τους 



5. Στελεχθείσε περίπτερα μιας εθελοντικής ομάδας, σε 

εκδηλώσεις που οργανώνει ή συμμετέχει ο φορέας 

6. Συμμετέχουν σε δράσεις πεδίου (αναδασώσεις, 

δεντροφυτεύεις, καθαρισμοί υγροτόπων κλπ) 

7. Συμμετέχουν στις γενικότερες εργασίες στην περιοχή 

τους  

 

 

Therapydogs 

Το σωματείο αυτό, με βάση ετήσιου προγράμματος και κατόπιν 

αίτησης, επισκέπτεται τους παρακάτω οργανισμούς-ιδρύματα: 
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Η ομάδα του TherapyDogs από το ξεκίνημα της δράσης της 

βασίζεται στην αγάπη και στην διάθεση για προσφορά στο 



κοινωνικό σύνολο. Στη προσπάθεια μας, η θεραπευτική επαφή 

με τα ζώα να εδραιωθεί, πολύτιμοι αρωγοί είναι οι εθελοντές 

μας, που με τη δική τους προσφορά συμβάλλουν ουσιαστικά 

στο έργο μας. 

 

Η διαδικασία για να συμμετέχει κάποιος εθελοντικά: 

Συμπλήρωση αίτησης εθελοντικής εργασίας και επισύναψη 

βιογραφικού 

Ατομική συνέντευξη – Ενημέρωση για τα καθήκοντα και τις 

υποχρεώσεις του εθελοντή 

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 

α) για τον εθελοντή (σεμινάριο «Θεραπεία με την βοήθεια των 

ζώων»), 

β) για τον σκύλο (θετική εκπαίδευση και αξιολόγηση) 

Προσκόμιση απαραίτητων εγγράφων υγείας, ποινικού 

μητρώου, ταυτότητα, καθώς και πλήρως ενημερωμένο 

βιβλιάριο υγείας του σκύλου του 

 

Βίντεο:  https://www.youtube.com/watch?v=NAJJ_-hjoLw 


