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Το 1ο μου παράπονο…



Προκλήσεις της εξυπηρέτησης στο Make-A-Wish 
(και μάλλον στους περισσότερους ΜΚΟ):

- Δεν υπάρχει ένα τμήμα εξυπηρέτησης το οποίο να μπορείς να 
εκπαιδεύσεις, ελέγξεις, αξιολογήσεις, στοχεύσεις για να βελτιώσεις. 
«Στήνουμε» συνεχώς κέντρα εξυπηρέτησης (bazaar, νοσοκομείο, 
συναλλαγή με λογιστήριο, παραγγελία eshop, εκδήλωση, ραντεβού, 
εκπαίδευση εθελοντών κοκ)

- Εξυπηρέτηση είναι το μόνο που «πουλάμε». Δεν έχουμε προϊόν ή 
υπηρεσία.

- Το έργο μας είναι άυλο (δεν έχουμε καν σταθερές δομές να 
επιδείξουμε. Μόνον μεταμορφωτικές εμπειρίες, εικόνα και ήχο)

- Για την εξυπηρέτηση και μόνον κρινόμαστε. Ακόμη και όσοι 
επιλέγουν να σταθούν κοντά μας με δωρεές το κάνουν γιατί 
πιστεύουν ότι «εξυπηρετούμε» άρτια το σκοπό μας, τους 
ωφελούμενούς μας, τα παιδιά «μας»!

- Καλούμαστε να εξυπηρετήσουμε δωρητές, εθελοντές, 
εργαζομένους και ωφελούμενους. Real 24/7!

- Και τα κοινά μας «δύσκολα»:
- Παιδιά που δοκιμάζονται και πρέπει να πιστέψουν στο 

όνειρο
- Γονείς που στην πιο σκληρή στιγμή τους θα στρέψουν τα 

βλέμματα σε εμάς για ελπίδα
- Δωρητές που είναι συνέχεια κοντά μας και πρέπει να 

εφευρίσκουμε ευφάνταστους τρόπους εμπλοκής στο έργο 
μας και έκφρασης ευχαριστιών προς αυτούς (κάθε φορά 
κάτι διαφορετικό)

- Εθελοντές που προσφέρουν αφειδώς το χρόνο τους χωρίς να 
πληρώνονται και θέλουν να εισακούονται

- Εργαζόμενοι που … εν πολλοίς είναι εθελοντές με ανάλογη 
ψυχολογία!



Γενικές αρχές Εξυπηρέτησης που 
εφαρμόζονται και σε έναν ΜΚΟ:

(ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ…)

- Ακούμε περισσότερο, μιλάμε λιγότερο

- Είμαστε ευγενικοί και συνεπείς

- Δρούμε γρήγορα 

- Αποπνέουμε σιγουριά, σταθερότητα

- Αποδεχόμαστε ότι δεν γνωρίζουμε κάτι / επανερχόμαστε 
αν δεν ξέρουμε την απάντηση 
(δεν μαντεύουμε, δεν ρισκάρουμε)

- Επικοινωνούμε με θετικό πρόσημο

- Δείχνουμε ενσυναίσθηση, μας νοιάζει πώς νιώθει ο άλλος

- Ζητάμε αξιολόγηση, σχόλια. Έχουμε να μάθουμε ακόμη 
πολλά.

- Χρησιμοποιούμε παραδείγματα ώστε να είμαστε πειστικοί

- Επιφυλάσσουμε εκπλήξεις στο κοινό που κάθε φορά 
εξυπηρετούμε

- Είμαστε «εκεί», ένα τηλεφώνημα μακριά. Το «φωνάζουμε» 
με κάθε ευκαιρία.



Γενικά χαρακτηριστικά του 
αποτελεσματικού εξυπηρετητή:

- Υπομονή

- Ψυχραιμία

- Ενσυναίσθηση

- Καθαρή και συνοπτική επικοινωνία («κλειστές» και 
σύντομες φράσεις, μικροπερίοδος λόγος)

- Υποκριτικό ταλέντο ή (γραφική) ειλικρίνεια

- Διαχείριση χρόνου

- Ήρεμο παρουσιαστικό

- Στόχευση στο αποτέλεσμα

- Πειστικότητα

- Δυνατότητα για το «εκτός καθιερωμένων διαδικασιών»

- Αγάπη για μάθηση 



Ειδικά στο Κάνε-Μια-Ευχή:

- Έχουμε μάθει να «ακούμε» και όσα δεν λέγονται 

- Σε κάθε κέντρο εξυπηρέτησης που στήνουμε adhoc (bazaar, 
εκδήλωση, τηλέφωνο, ενημέρωση εθελοντών, συναλλαγή με 
δωρητή, παραγγελία eshop) θεωρούμε εαυτούς 
«οικοδεσπότες» που πρέπει να κάνουν τους καλεσμένους 
τους χαρούμενους (ώστε να ξανάρθουν)

- Απλοποιούμε τις διαδικασίες ώστε να είναι γρήγορες (αίτηση 
εθελοντή, αίτηση ευχής, δωρεά)

- Πελάτης πάντα δίκιο ως τη στιγμή που θα είναι αγενής

- Μπαίνουμε στα «παπούτσια» του άλλου, Αντιμετωπίζουμε 
όλους πρωτίστως με καλοσύνη

- Δεν βρίσκουμε ποτέ δικαιολογία (δεν φταίει ο συνάδελφος 
που δεν μας έδωσε το μήνυμα, ούτε το courier. 
Αναλαμβάνουμε ευθύνη)

- Εξοικειωνόμαστε με όλους τους ρόλους (Α.Εβδομάδα ευχών 
και εβδομάδα προσέλκυσης πόρων, Β. Όλοι θα κάνουμε 
βάρδια μπαζάρ, θα οργανώσουμε ευχή, θα εξυπηρετήσουμε 
δωρητή)

- Δίνουμε αυτονομία στον τρόπο εξυπηρέτησης σε 
εργαζομένους και εθελοντές 

- Επιφυλάσσουμε εκπλήξεις στα κοινά μας (πχ παραγγελία 
eshop, video με παιδί ευχής)

Μας αρέσει να ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ τον συνάνθρωπο.
Έχουμε δει την πιο σκληρή πλευρά της ζωής και ΔΕΝ διστάζουμε 
να  μεταφέρουμε σε όλους πώς τα σημαντικά της ζωής είναι 
αυτά που δεν ελέγχουμε. 
Για όσα ελέγχουμε και περνάει από το χέρι μας η εξυπηρέτησή 
τους… θα κάνουμε πάντα το έξτρα μίλι!





Πόνος μοιρασμένος… μισός πόνος
Χαρά μοιρασμένη… διπλή χαρά

Εξυπηρέτηση μοιρασμένη… ΚΑΛΥΤΕΡΗ! 
ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ!

Σας καλούμε κοντά μας σε μία μαγική μέθεξη, να γίνετε εθελοντές και να 
βιώσετε την αξία της προσφοράς! 
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