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Toborzólap [1]
Az adatkezelés célja: A Kedvezményezett támogatásának felhasználásának ellenőrzése;
Az adatkezelés jogalapja: a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 160/2003. (X. 7.) Korm.
rendelet 9. § (1) bekezdés g) pontja és 12. § (1) bekezdés i) pontja szerinti, a támogatás felhasználására vonatkozó ellenőrzés;
Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy: a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés g) pontjában 12. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott szervek,
személyek (Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Állami Számvevőszék, a külön jogszabály által ellenőrzésre feljogosított egyéb
szervezetek, valamint a szociális és munkaügyi miniszter által ellenőrzéssel megbízott személyek és szervezetek);
Az adatkezelés időtartama: a támogatással való elszámolásra nyitva álló határidőtől számított 5 évig;Az adatok megismerésére
jogosultak: az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek, szervek; Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei: a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 11. § (1)
bekezdése alapján az érintett a) tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, valamint b) kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését.
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Bevezető

gyanánt...

Miért készült ez a kiadvány? Mert úgy gondoltuk, hogy az online
felületek, bár korszerűek és elterjedtek, mégis nagy igény van
a kézzelfogható, bármikor elővehető információkra. Célunk volt,
hogy hasznos és érdekes tudnivalókat, útmutatókat gyűjtsünk
nektek össze az önkéntességről és programokról (hazai és nemzetközi), a teljesség igénye nélkül, felvillantva az ebben rejlő lehetőségeket.
Szintén célunk volt, hogy összegyűjtsünk néhány, Veszprém megyében önkénteseket fogadó szervezeteket (állami és civil), valamint a területen aktív cégeket a forprofit szektorból.
Ezáltal utat és lehetőséget kínálunk neked, leendő önkéntes,
hogy itt is hasznosíthasd erőforrásaidat, illetve nektek, civil/állami
szervezetek, cégek, hogy bevonódjatok az önkéntes programba,
ha eddig még nem tettétek meg.
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1. AZ ÖNKÉNTESSÉGRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN
Mi az önkéntesség?
Az önkéntesség olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében személyes akaratból végezhetünk
anyagi ellenszolgáltatás nélkül.
Ki lehet önkéntes?
Az önkéntesség egy magunk által vállalt, kiegészítő jogviszony
az alap jogviszonyunkhoz, azaz, ha valaki munkavállaló, nyugdíjas, kismama, álláskereső stb., bármely esetben lehet önkéntes.
A saját döntése, hogy mire fordítja szabadidejét. Ma Magyarországon közérdekű önkéntes tevékenységet a törvény alapján
gyakorlatilag minden 10. életévét betöltött személy végezhet. Az
önkéntesség fontos része lehet az életednek, az életkorodnak,
személyiségednek és elhivatottságodnak, időbeosztásodnak, képességeidnek megfelelő, hozzád leginkább megfelelő tevékenységet választhatsz.
„Nem kapsz munkát tapasztalat
nélkül, tapasztalatot pedig nem

szerezhetsz munka nélkül.
ÖNKÉNTESKÉNT mindezt megkaphatod.”
Angela Murray, angol önkéntes

Jó önkéntesnek lenni?
Önkéntesnek lenni jó, mert
egy alapvető emberi késztetést, az önzetlen segítést, az adást, a
jótékonyságot élheted meg általa, miközben te magad is sok mindent kaphatsz: újabb ismereteket szerezhetsz; olyan területeken
szerezhetsz munkatapasztalatot, melyre talán a lelked mélyén
mindig vágytál; egy jó csapatba tartozva kapcsolatokat építhetsz,
barátokat szerezhetsz és teljesebb életet élhetsz.
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Hol lehet önkénteskedni?
Elsősorban olyan közhasznú tevékenységeket ellátó szervezeteket ajánlunk, melyek maguk is elköteleződtek az önkéntesség
mellett és hirdetik önkéntes programjukat, melyhez csatlakozni
lehet. Civil szervezetek, önkormányzatok, intézmények is lehetnek önkéntest fogadó helyek, saját elhatározásukat követően.
Önkéntes helyekről a www.onkentes.hu honlapon is találhatsz
információkat. A fogadó szervezetek sokféleképpen nyújthatnak
tájékoztatást arról, milyen jellegű tevékenységet végezhetnek
náluk önkéntesek, hogyan lehet csatlakozni, egy-egy toborzási
időszakban pedig konkrét felhívással keresik az érdeklődőket.
Mit lehet csinálni önkéntesként?
Az adott szervezet tevékenységétől függ, hogy milyen önkéntes
feladatokat kínál fel. A földrajzi elhelyezkedésed is meghatározza, hogy hány megfelelő szervezetet találsz a közeledben, de
önkénteskedhetsz „távmunkában” is (pl. kisfilm készítése, plakát
tervezése). Dolgozhatsz fiatalokkal, idősekkel, szervezhetsz szabadidős programokat, kézműveskedhetsz, sportolhatsz, kirándulhatsz, tervezhetsz plakátot vagy honlapot, írhatsz cikket vagy
fotózhatod az eseményeket, szóval rengeteg helyen, rengeteg
dologban segíthetsz, ahol úgy érzed, hasznos lehetsz.
Az önkéntességhez tulajdonképpen csupán magadra van szükség, azokra a képességeidre, tudásodra, ismereteidre, melyekben jónak érzed magad, és szívesen adsz belőle másoknak. A
legtöbb önkéntes tevékenységnek nincs speciális feltétele, másokhoz viszont képesítési, egészségügyi alkalmasság szükséges, illetve van, amikor a fogadó szervezet speciális képzést nyújt
az önkéntes tevékenység megkezdése előtt.
Jogviszony: Ez egy kiegészítő jogviszony, amit saját döntésed
alapján vállalsz. Nem jár vele tb-biztosítottság, illetve nem számít
bele a nyugdíjba vagy a munkaviszonyba.
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Miért jó önkéntesnek lenni?
Fiataloknak:
• gyakorlatot szerezhetsz
• szélesítheted az ismereteidet
• új tapasztalataid révén könnyebben juthatsz munkához
• új ismerősökre tehetsz szert
Idősebbeknek:
• hasznosan töltheted a szabadidőd, hasznosnak érezheted 		
magad
• tapasztalatoddal segítheted mások munkáját
• egy csoport tagjává válhatsz, új embereket ismerhetsz meg
Munkanélkülieknek:
• hasznosan töltheted azt az időt, amíg újra munkát nem találsz
• akár maga az önkéntes tevékenység is hozzásegíthet egy új
TÉNY:
2009-ben 427 ezer regisztrált önkéntes összesen 60 millió órát
teljesített.
Ez körülbelül 28 ezer főállású foglalkoztatott munkaidejének
felel meg, munkájuk becsült értéke 56 milliárd forint.
munkahelyhez
Miért jó önkénteseket fogadni?
Fogadó szervezeteknek
• bővíthetitek a szervezet tevékenységét
• új szolgáltatásokat biztosíthattok a célközönségnek
• új színt hozhatnak az önkéntesek a szervezet életébe
• pozitív irányba befolyásolhatja szervezetetek megítélését 		
a célközönségénél
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Van- e Magyarországon önkéntestörvény és annak mi a célja?
Igen, van. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvény célja:
• A közérdekű önkéntes tevékenység mint jogviszony szabályozása és intézményesítése a magyar jogrendszerben.
• Az önkéntesek és a fogadó szervezetek védelme tisztázott feltételek mellett.
• A közérdekű önkéntes tevékenység támogatása, ösztönzése.
Mit várhatok a fogadó szervezettől?
A fogadó szervezet feladata, hogy szervezett formában, megfelelő keretet biztosítson számodra az önkéntes tevékenység végzéséhez.
Ezenkívül biztosítania kell, hogy a tevékenységet biztonságosan,
egészséget nem veszélyeztető módon végezhesd, melybe beletartozik az is, hogy a munkád közben pihenőidő álljon rendelkezésedre. A szervezet feladata, hogy gondoskodjon arról, hogy
megkapd a tevékenység ellátásához szükséges irányítást, tájékoztatást, megszerezhesd a szükséges ismereteket.
Továbbá szerződést köthet veled, melyben pontosan lefekteti a
munkavégzés helyét, idejét, mit vár el, mi a feladat, és az esetleges juttatásokat.
Mit várhat tőlem a fogadó szervezet?
Első és legfontosabb, hogy a szervezet joggal számíthat arra,
hogy a vállalt feladatokat elvégzed. Sokan nem érzik az önkéntesen vállalt feladatokkal járó felelősség súlyát. Emellett a biztonságos munkavégzés érdekében be kell tartanod a fogadó szervezet
utasításait. Azonban meg kell tagadnod azokat, ha végrehajtása
más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül
veszélyeztetné, és figyelmeztetned kell az utasítást adót, ha az
utasítás teljesítése kárt idézhet elő.
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Milyen juttatásokat kaphatok?
Az önkéntesség lényege, hogy a munkát ellenszolgáltatás nélkül
végzed, ám a törvény (Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény) lehetőséget biztosít arra, hogy a
közérdekű önkéntes tevékenység során felmerülő költségeidet a
szervezet adó- és járulékfizetési kötelezettség nélkül megtérítse
számodra, illetve csekély összegű jutalomban részesítsen. Ez viszont minden esetben megállapodás kérdése, vagyis a törvény
erre nem kötelezi a szervezetet, ám szándékához, lehetőségeihez mérten biztosíthatja vagy megtérítheti számodra a tevékenységed ellátásához szükséges eszközöket, költségeket.
Szervezetembe önkénteseket szeretnék fogadni, hogyan lehet
regisztrálni az önkéntestörvény hatálya alá?
A szervezet egyszeri regisztrációja szükséges az illetékes minisztérium felé, melynek részleteiről a törvény 11. paragrafusából tudhat meg többet, illetve az illetékes minisztérium honlapján.
Miért érdemes regisztrálni a törvény hatálya alá?
A törvény alkalmazásával:
• nyilvánossá válik a szervezet elköteleződése az önkéntesség
iránt
• az érvényes jogszabályokat figyelembe véve kedvezményes
adózás alá eshet az önkéntesek esetleges költségeinek megtérítése
• munkaügyi szempontból áttekinthető lesz a szervezet
A zon szervezetnek érdemes regisztrálni,
• amely
rendszeresen Neked mit jelent az önkéntesség?
tud feladatot biztosítani Számomra az önkéntesség barátokat,
önkénteseknek
szórakozást és szakmai tapasztalatot
• van kapacitása az ön- jelent.
kéntesek koordinálására (Bia, 33 éves)
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2. NONPROFIT és ÁLLAMI FOGADÓ SZERVEZETEK
(VESZPRÉM MEGYE) RÖVID BEMUTATÁSA
Szervezet neve:
Cím:

Telefon:
E-mail: 		
weblap: 		

Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.
8230 Balatonfüred,
Honvéd utca 2.
+36-21-200-2454;
info@furedkult.hu
www.furedkult.hu

Szervezet bemutatása és az önkéntesek által végezhető tevékenységek leírása:
A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. égisze alatt három kulturális intézmény működik: a Jókai Mór Emlékház, a Vaszary-villa
és a Városi Múzeum.
A három füredi ékkőként emlegetett intézmény beragyogja a várost, s színvonalas kiállításoknak ad helyet, koncertekkel, irodalmi estekkel színesítve a programkínálatot. Dinamikus, fiatalos
csapat dolgozik azon, hogy Balatonfüred újra reformkori fényében tündököljön, s a Balaton kulturális fővárosa maradjon még
hosszú időn keresztül.
Feladatok, ahol számítunk önkéntesek segítségére:
• a három intézmény és azok működésének, felépítésének megismerése;
• a kiállítások szakmai anyagának elsajátítása (több nyelven is);
• a rendezvények előkészítésében és szervezésében való aktív
részvétel;
• a háttérmunkák megismerése: marketingstratégiák áttanulmányozása, brainstorming, az eddigi ismeretek átültelése a gyakorlatba
• PR- és sajtókapcsolatok: sajtókonferenciák szervezése, a kapcsolati rendszerek és a kapcsolattartási formák áttekintése;
• a látogatókkal és a vendégekkel való kommunikációs és viselkedéstechnikák elsajátítása, illetve teremőri feladatok ellátása;
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Szervezet neve:
Cím: 		
Telefon: 		
4205
E-mail: 		

Fogyatékosok Napközi Otthona
8100 Várpalota, Körmöcbánya út 3.
06(88)471-251 vagy 06(70)330vecsei.zsuzsanna@freemail.hu

Önkéntesek által végezhető tevékenység leírása:
Intézményünk jövőre ünnepli megalapításának 20. évfordulóját,
s ez alkalomból szeretnénk rendbe tenni udvarunkat. A hozzánk
járó sérült fiatalokkal sajnos erre nincs mód, kertészünk és karbantartónk nincs, a szakmunkát pedig nem tudjuk megfizetni szűk
költségvetésünkből. Így kerítésfestésre, az épület falán graffiti készítésére, udvar felásására és befüvesítésére volna szükségünk.
Felajánlott munka: amennyiben valakinek valahova szőttes szőnyegre, futóra, falvédőre, tarisznyára van szüksége, az intézményünk ellátottai nagyon szép munkákat ajánlanak fel.
Szervezet neve:
MeneTrend Fejlesztő
		Közhasznú Egyesület
E-mail:		
infometfe@gmail.com
weblap: 		
www.metfe.hu
Szervezet bemutatása és az önkéntesek által végezvihető
tevékenységek leírása:
Csapatunkat fiatalok, ifjúsági munkások, különböző területeken
tevékenykedő szakértők alkotják.
Egyesületünk célja fiatalok, ifjúságsegítők, valamint civil szervezetek képviselői számára képzések, konferenciák, különböző
rendezvények szervezése, ahol az igényeikre reagálva bővítjük
ismereteiket, mélyítjük el tudásukat. Szintén fontos célunk az
információk áramoltatása a szektorban, valamint pályázati tanácsadás, projektötletek felkarolása és támogatása, hogy a szervezetek hatékonyan, a szükséges források megtalálásával és felhasználásával tudják végezni tevékenységüket. Ezen változatos
tevékenységek végzésénél várunk önkénteseket projektszerűen.
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Szervezet neve: Foglalkoztatási Hivatal Mobilitás
	Országos Ifjúsági Szolgálat
	Közép- dunántúli Regionális
	Ifjúsági Szolgáltató Iroda
Cím:
8200 Veszprém, Budapest út 3.
Telefon:
+36/88-581-570; +36/88-581-571
e-mail:
kdriszi@mobilitas.hu
Weblap :
www.mobilitas.hu
Szervezet bemutatása és az önkéntesek által végezhető
tevékenységek leírása:
Szervezetünk a közép-dunántúli régióban támogatja a fiatalokat
és a velük foglalkozó szakembereket. Számukra képzéseket,
szemináriumokat, konferenciákat szervezünk, különböző módon
támogatjuk a szakmai folyamatokat. A régióban a Fiatalok Lendületben Program (elsősorban Európai Önkéntes Szolgálat – lásd
később EVS) és az Eurodesk hálózat koordinációját is végezzük,
melynek promotálása végett állásbörzéken, iskolákban, nyílt napokon, fesztiválokon jelenünk meg. Elsősorban ezen megjelenések során számítunk önkéntesek segítségére az információszolgáltatásban és az interaktív játékok levezetésében.
Neked mit jelent az önkéntesség?
Önkéntesként olyan tapasztalatokat,
érzéseket kapok, amelyek életem
végéig elkísérnek.
(Móni, 22 éves)
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Szervezet neve:
Tapolca
és
Környéke
Honvéd
Bajtársi
		Egyesület
Cím: 		
8300
Tapolca
Kossuth
Lajos
utca
60/D
		
(Irodája: 8300 Tapolca, Dobó tér 5.
		
2. e.)
Telefon: 		
06(30)376-8988; 06(87)413-831
e-mail: 		
nacsa.ferenc@t-online.hu
		
tapolcahbe@gmail.com
weblap: 		
www.tapolcahbe.hu
Szervezet bemutatása és az önkéntesek által végezhető tevékenységek leírása:
Az egyesület fő tevékenysége a Magyar Honvédségtől nyugdíjazásra került katonák, polgári alkalmazottak, katonaözvegyek és
katonaárvák érdekvédelme. Lehetőséget nyújtunk a szabadidő
hasznos eltöltésére családi, közösségi és kulturális programok,
rendezvények szervezésével.
Ápoljuk Tapolca katonai hagyományait. Jelentős archív dokumentumokkal rendelkezunk Tapolca újkori katonatörténetéről. (Fényképek, tárgyi emlékek, zászlók emlékiratok.)
Tevékenységi körünkbe tartozik a II. világháborús magyar katonasírok felkutatása, ápolása és megőrzése a Tapolcai-medencében. Felkérésre előadásokat szervezünk Tapolcán és környékén
civil szervezetek, iskolák részére a katonai hagyományokról, a
Tapolcai-medence katonasírjairól.
Az egyesület több városi civil szervezettel szoros munkakapcsolatban van, melyekkel közös rendezvényeken, fórumokon, bemutatókon vesz részt, felkérésre segít ezen szervezetek programjainak megvalósításában a szervezési feladatok során.
Neked mit jelent az önkéntesség?
Jó érzéssel tölt el, hogy segíthetek
másokon. Ezért vagyok önkéntes.
(Péter, 18 éves)
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Szervezet neve: Szindbád Nonprofit Kft.
Várpalotai Ifjúsági Ház
Cím:
8100 Várpalota, Tési út3/B
Telefon:
36/88-789-247
e-mail:
ifihaz.varpalota@gmail.com
Szervezet bemutatása és az önkéntesek által
végezhető tevékenységek leírása

Kreativitásra buzdítjuk önkénteseinket. Naponta változó programjainkba (jeles nap, diafilmvetítés, filmklub, kreatív foglalkozás, vetélkedők, sportfoglalkozás, kommunikáció idegen nyelven), táborainkba aktív részvételt várunk el az önkéntesek részéről. Saját
ötleteikkel színesíthetik az ifjúsági ház életét. Nyitottak vagyunk
befogadni az önkéntesek kezdeményezéseit. Fiataljaink bevonhatók, örömmel veszik az újabb feladatokat, kihívásokat. Természetesen mindenben segítjük munkájukat
Intézményünk nagysága, programjaink sokszínűsége miatt egyszerre maximum négy fő önkéntesnek tudjuk biztosítani a megfelelő színvonalú szolgáltatást.
Szívesen fogadunk hátrányos helyzetű fiatalokat, önkénteseket,
intézményünk akadálymentesített. Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok is klubtagjaink, számukra is elérhető programokat
szervezünk, tapasztalattal rendelkezünk e téren.
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Szervezet neve: 		
Cím: 			
Telefon: 			
e-mail: 			
weblap: 			

Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
8246 Tótvázsony, Magyar utca 27/A
06(88)266-194, 06(20)621-0631
totvazsony@gmail.com
ww.etotvazsony.hu/tie

Szervezet bemutatása és az önkéntesek által végezhető
tevékenységek leírása:
2002-ben egy baráti társasággal hoztuk létre a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesületet, egy sikeresen megrendezett falunap – Savanyó
Jóska-napok – után. Az akkori 12 főből jelenleg 5 fő még aktív
tag, rajtuk kívül további 27 tagunk van.
Céljaink: kulturális, sport- és egyéb ifjúsági rendezvények szervezése; teleház, könyvtár, ifjúsági klub és a helyi televízió működtetése; együttműködés más szervezetekkel; ifjúságsegítés, civil
segítés, nemzetközi kapcsolatok kialakítása, ápolása.
2 főállású alkalmazottunk van, rajtuk kívül 2 EVS-önkéntest foglalkoztatunk és sokszínű önkéntes munkát biztosítunk falunk fiataljainak.
Önkéntes munkák: parkosítás, gyermekanimálás, gyermekfelügyelet, teleház-, könyvtár-nyitvatartás, kamerázás, fotózás,
videóvágás, irodai munkák, rendezvényszervezés, sátorállítás,
színpadépítés, hangosítás.
Szervezet neve:
Veszprémi Egyetemi és
		Diák Atlétikai Club
		
(VEDAC)
Cím:		
8200 Veszprém, Wartha Vince u. 3.
Tel.: 		
+36(88)422-868
email: 		
vedac@vedac.hu
Honlap: 		
www.vedac.hu
Szervezet bemutatása és az önkéntesek által végezhető
tevékenységek leírása:
A Veszprémben és környékén élő lakosság számára szervezett
formában versenysport- és szabadidősport-foglalkozásokat biz-
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tosítunk. Nemzetközi sporteseményeket, országos versenyeket, edzőtáborokat és szabadidős rendezvényeket szervezünk.
Önkénteseket elsősorban a rendezvények szervezéséhez és
lebonyolításához várunk, mellyel a munkába bekapcsolódók a
későbbiekben is jól használható, gyakorlatias ismereteket tudnak
szerezni.
Szervezet neve:
Veszprém Megyei Civil
		
Hálózatért Közhasznú
		Egyesület
Cím: 		
8200 Veszprém,
		
Kossuth u. 10.
		
(Zöld Ház) II. emelet
		
203–204.
Telefon: 		
06(88)401-110
E-mail: 		
civilhaz@vpmegye.hu
weblap: 		
www.civilhazveszprem.hu
Szervezet bemutatása és az önkéntesek által végezhető
tevékenységek leírása:
A civil szférát szolgáljuk Veszprém megyében, az alábbi tevékenységeket végezzük:
• Folyamatos tanácsadási rendszert működtetünk (jogi, számviteli, informatikai, pályázati, esélyegyenlőségi)
• Nyilvántartjuk és rendelkezésre bocsátjuk a megyei szervezetek legfontosabb adatait, valamint különböző adatbázisokat kezelünk önkormányzatokról, nonprofit szakértőkről
• Képzéseket szervezünk (projektmenedzsment, pályázatírás,
önkéntesség, alternatív forrásteremtés)
• Nonprofit rendezvényeket szervezünk a civil szektort érintő témakörökben
• Közösségi Technológiai Központot működtetünk, ingyenes
számítógép-használatot, illetve internetezési lehetőséget biztosítva.
Elsősorban rendezvényeinken, illetve egyéb projektjeink megvalósítása során számítunk aktív, lelkes önkéntesekre.
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Szervezet neve:
Cím:		
Telefon:		
e-mail:		
weblap:		

Építők Természetbarát Sportegyesület
8200.Veszprém,Szérüskert u.9
06/88/327-608, 06/70/561-1392
epitok.szilagyi@invitel.hu
www.epitoktse.hu

Szervezet bemutatása és az önkéntesek által végezhető tevékenység leírása:
Sportegyesületünk 2011.október 9.én ünnepli megalapításának
35.évfordulóját.Ezt megelőzve ebben az évben több a jubileumi
évhez kötődő rendezvényt szerveztünk és folyamatosan szervezünk.Kezdtük egy kártyanaptár elkészítésével amelyre 11 saját
rendezésű programunk került.Év elején elkészítettük,majd egy
pályázat megnyerése után bővítettük az éves eseménynaptárunkat. Így a saját rendezvényeik,valamint a másokhoz csatlakozás
éves viszonylatban eléri az egyszáz szervezett programot. Szakosztályvezetőink, túravezetőink a klubnapokon az ügyeleti napokon rendszeresen találkoznak és a programokat egyeztetik. Az
éves rendezvényeink mellett egy jubileumi évkönyv II.kötetén dolgozunk amellyet az ünnepi közgyülésen szeretnénk közzéadni.
Sportegyesületünk Önkéntesei a szabadidő hasznos eltöltésének
megszervezése mellett különböző közhasznú tevékenységen is
dolgoznak.
Ezek:
erdő,környezet ,természetvédelem és a fentarthatő fejlődés
bíztosítása.Rendszeresen az erdőt környezetet járva különböző oktatásokat szervezünk és azokon keresztül hívjuk fel
mások figyelmét a természet,a környezet védelmére. Az erdei
kulcsosházunktól elindulva kellemes és hasznos oktató túrákat tartunk amelyre másokat is meghívunk.Turista utakat jelölünk ki,azokra jelzéseket festünk és azokat karbantartjuk. Erdei
létesitményeket és természetvédő területeket ellenőrzünk a hivatásos erdészekkel és természetvédő őrökkel együtt. Az országos,
a megyei ,a városi Civil szervezetekkel a kapcsolatunk folyamatos.
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3. VÁLLALATI ÖNKÉNTESSÉG
Szerencsére az elmúlt egy-két évben már Magyarországon is
egyre több cég ismeri fel a vállalati önkéntes programokban rejlő
lehetőségeket, vagyis azt, hogy dolgozói számára lehetővé tegye
az önkéntes programokban történő részvételt, s egyben ezzel is
segítse a környezetében lévő helyi közösségeket. A társadalmi
felelősségvállalásnak ez a formája tőlünk nyugatabbra már gyakori és bevett módja a cég iránti lojalitás erősítésének, a csapatépítésnek és a cég közösségi szerepvállalásának.
Milyen

közvetlen haszonnal jár a vállalati önkéntes programok

szervezése a cégek számára?

• A dolgozók cég iránti lojalitásának erősítése, a fluktuáció csökkentése, csapatépítés.

• Kommunikációs készségek és interperszonális kapcsolatok fejlesztése, javulása.

• Előny a munkatársak toborzásánál és megtartásánál.
• A vállalati kultúra és etika fejlesztése.
• A cég esélyegyenlőség iránti elkötelezettségének kifejezése.
• A cég hírnevének javítása.
• Újfajta motivációk a dolgozók számára.
• Az alkalmazottak személyes fejlődésének eszköze.
Neked mit jelent az önkéntesség?
Az önkéntesség számomra tapasztalat, fejlődés, tanulás és egy rendkívüli
lehetőség.
(Orsi, 23 éves)
Neked mit jelent az önkéntesség?
Nagyon jó jót tenni másokkal, ráadásul
saját elhatározásomból.
(Erik, 17 éves)
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4. HASZNOS INFORMÁCIÓK ÉS ÖNKÉNTES
PROGRAMOK ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN
Önkéntesség Európai Éve
2001-et az ENSZ az önkéntesek nemzetközi évének nyilvánította, így az EU-év ennek a kezdeményezésnek a 10. évfordulója.
2011 az Önkéntesség Európai Éve, melynek során az önkéntesség kerül a középpontba az unió mind a 27 országában. Nagyszabású rendezvénysorozatok és intézkedési tervek által igyekeznek felhívni az európai polgárok figyelmét az önkéntesség
fontosságára.
2011-ben megszülethet egy civil szervezetek, kormányzat, üzleti
szféra és az egyházak által létrehozott nemzeti önkéntesstratégia,
amely az önkéntesség fejlesztésének hosszú távú terve. Ezáltal
megvalósulhat az önkéntes tevékenységhez szükséges megfelelő jogszabályi háttér, és könnyebbé teszi az anyagi támogatások
felhajtását.

Önkéntesként

itthon...

Önkéntesség Európai Éve 2011 Információs Pont
Az Önkéntesség Európai Éve Információs Pontjai olyan, pályázat
útján minden megyében kiválasztott civil vagy egyházi szervezetek, melyek
• elsősorban magával az évvel, annak célkitűzéseivel,
• másodsorban magával az önkéntességgel kapcsolatban áll az
érdeklődők rendelkezésére.
Cél:
• az önkéntesség minden formájával kapcsolatban az állampolgárok ismereteket szerezzenek, hogy ezáltal maguk is aktív
európai polgárrá válhassanak.
• összegyűjtsük és bemutassuk eddigi jó gyakorlatainkat az önkéntesség terén,
• minél szélesebb körben tudatosítsuk az emberekben az önkéntes tevékenységek és az aktív állampolgárság pozitív következményeit.
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Érdekel?
Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület
www.civilhazveszprem.hu
Önkéntes Központ Alapítvány
Az Önkéntes Központ Alapítvány célja a magyarországi önkéntesek és az őket foglalkoztató szervezetek munkájának támogatása információval, tanácsadással és
képzéssel; az önkéntesség kultúrájának terjesztése, s annak
integrálása a hazai társadalmi környezetbe magánszemélyekkel,
társadalmi szervezetekkel, intézményekkel és vállalkozásokkal
végzett konkrét tevékenységeken keresztül.
Érdekel?
www.oka.hu
Önkéntes Centrum
Az Önkéntes Központ Alapítvány által koordinált Önkéntes
Centrumokkal az ország valamennyi megyéjében találkozhatsz.
Veszprém megyében a Csalán Egyesület nyerte el az Önkéntes
Centrum létrehozásának lehetőségét, így ennek köszönhetően
a program 2010 nyarától 2011 októberéig biztosít lehetőséget a
vállalkozó szellemű, kellően nyitott önkénteskedni vágyóknak, valamint az őket fogadó megyei civil szervezeteknek, intézményeknek, hogy a projektidőn belül az egyesület közreműködésével
egymásra találjanak.
Az egyesület célja, hogy Veszprém megyében népszerűbbé váljon az önkéntesség, növeljék az emberekben az önkéntességre
való hajlandóságot és elterjesszék a leendő fogadószervezetek
körében, hogy az önkéntes munka számukra is nagyon sok előn�nyel járhat.
Érdekel?
http://www.csalan.hu/mit-teszunk/onkentes-centrum
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A KÖZÖD! Program
A 2002 óta működő KÖZÖD! program a Demokratikus Ifjúságért
Alapítvány hálózati programja. A program bővíti a fiatalok oktatási
lehetőségeit, a mindennapi életben hasznosítható készségeket
tanít nekik, és segíti őket abban, hogy pozitívan járuljanak hozzá közösségük fejlődéséhez. A programban 14–25 éves fiatalok
csoportjai vehetnek részt, akik rövid vagy hosszú távon közösségi önkéntes projekteket valósítanak meg környezetük, a helyi
közösség érdekében.
A KÖZÖD! program sokszínű kezdeményezés. A sokféle programelem célja, hogy minden csoport a maga igényei szerint kapcsolódhasson be. Az, hogy a csoport a KÖZÖD! Hálózat tagja,
nem jár kötelezettségekkel a csoport számára. Nincsenek kötelező programok, kötelező feladatai a csoportnak. A résztvevők abba
a programelembe kapcsolódnak be, amelyik nekik tetszik, ami tanulságos lehet számukra.
Érdekel?
www.kozod.hu; www.i-dia.org

Önkéntesség
fiataloknak...

külföldön

Európai Önkéntes Szolgálat (EVS)
Ha kalandra vágysz, szeretnél nyelvet tanulni és önkéntesként
tapasztalatot szerezni...akkor az EVS neked szól!
NEM KELL hozzá nyelvvizzsga, diploma, munkatapasztalat, igazolások, a részvétel ingyenes,
MI KELL? 18–30 év közötti életkor, kalandvágy és vállalkozó
kedv.
Amit az Európai Bizottság nyújt ezen pályázati program keretében: egyszeri oda-vissza út finanszírozása 70%-ban; teljes körű
biztosítás, szállás, ellátás, helyi közlekedés, zsebpénz, képzések.
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személyes támogatás, nyelvi képzés, Youthpass tanúsítvány.
Mindezért cserébe te önkéntes tevékenységet végzel egy másik
országban (általában 2–12 hónapig) egy általad választott szervezetnél (www.evsdatabase.eu), kulturális, környezetvédelmi,
sport, média, szociális és más különböző területeken.
Érdekel?
www.mobilitas.hu/flp; www.eurodesk.hu
És időseknek...
Önkéntesség Európában 50+
A küldő és fogadó szervezetek együttműködésén alapuló projektek, melyek a nemzetközi önkéntességben rejlő tanulási lehetőségeket kínálják időskorú (50 év feletti) résztvevőknek.
A partnerek két év alatt 2–6 önkéntest küldhetnek egymáshoz
3–8 hetes időtartamra. Az időskorú önkéntesek olyan tevékenységet végeznek, ami a számukra tanulási lehetőséget, a fogadó
szervezet (illetve a tágabb közösség) számára pedig nem anyagi
természetű hasznot jelent. A partnerek a projekt során egy hos�szabb távú, időskorú önkéntesek cseréjén alapuló együttműködés alapjait is lefektethetik.
A támogatás a következő elemekből áll: a mobilitás (önkéntesként
külföldön töltött időszak) megszervezésének költségei; nemzetközi utazás költségei; megélhetési költségek (fogadott önkénteseknek); önkéntes fogadásának költségei; speciális igények miatt
felmerülő költségek.
Érdekel?
www.tpf.hu Gruntvig/Időskorú Önkéntes Projektek
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5. AKIK MÁR KIPRÓBÁLTÁK
„Végül hogy, hogy nem, Törökország, pontosabban a török Riviéra, Antalya városa adódott. A projektet mintha csak rám írták volna,
én voltam az első önkéntes egy outdoor sportklubban. Persze nem
ment minden egyszerűen. Mondanom sem kell, mennyire nehéz egy
idegen kultúrában kenyeret venni, rájönni, miért veszi le mindenki a
cipőjét egy házba belépve, vagy hogy hogyan lehet csak kiabálással
megállítani egy buszt...Hát ezek az apróságok bizony néha baromi
nehéznek tudnak bizonyulni. De miután valaki megszokja a napi ötszöri imára hívást, hogy minden köszönésnél férfitól férfinak dupla
csók (nem francia) és ölelés jár, vagy hogy a jelzőlámpák csak viccből
működnek, akkor már az sem furcsa, hogy akivel már összeismerkedtél, reflexből megkérdezi, hogy körül vagy-e metélve, vagy hogy
van ’Puszkasz’? Nulla töröktudással szociálisan hátrányos helyzetű
(esetünkben szegény) kisgyerekeknek programot szerveztem, árvaházban parádéztam, sportra tanítottam a nagyobbakat. Ja, és persze
megtanítottak törökül! Én sem hittem volna, hogy így fog menni, de a
helyzet az, hogy pontosan egy évvel megérkezésem után igencsak
huszáros felsőfokút vágtam ki.
Ez nem dicsekvés, hanem tény. EVS–Élet: 1:0.”
(Mátis Viktor – Törökország)
„Az önkéntességem alatt megtanultam rugalmasnak lenni és különböző helyzeteket kezelni, megoldani, és emellett megtanultam értékelni
azt, ami nem az enyém. Értékelni azt, amit rám bíznak, és felelősséget
vállalni a tetteim után és önmagamban bízni. Mert sokkal kifizetődőbb,
ha türelmesek vagyunk, mint hogy ha azonnal, most szeretnénk elérni
valamit. Ez persze nem azt jelenti, hogy mindig ez a jó megoldás.
Megismertem jobban magamat. Megtudtam, melyek azok a határok,
amit még kibírok. A végleteimet megismerhettem, úgy a pozitív, mint
a negatív felét is. Elfogadni és meghallgatni mások véleményét, és
mégis kitartani a magam véleménye mellett. Persze olyan is van, amikor rájövünk, nem lehet megváltoztatni dolgokat, csak mert nekünk az
nem jó vagy nem tetszik.”
Lukács Mónika Piroska önkéntes – Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

22

...........................................................................................................................................

Önkénteskednél? Nem tudod, hogyan állj neki?
TOBORZÓLAP LEENDŐ ÖNKÉNTESEKNEK

Add meg a következő információkat magadról, s mi a www.nyicita.hu oldalon létrehozott nyilvános adatbázison keresztül segítünk, hogy megtaláld a
számodra megfelelő önkéntes tevékenységet!
Név:____________________________________________________
e-mail:__________________________________________________
telefon:__________________________________________________
Életkor:_ _______________________________________________
Lakótelepülés neve (Veszprém megye):_______________________
Érdeklődési terület (földrajzi):_ ______________________________
Érdeklődési kör (tevékenység), amilyen területen szeretnél önkénteskedni:
______________________________________________________
______________________________________________________
Milyen formában szeretnél önkénteskedni? (hetente pár órát; távmunka;
rendszeresen; alkalmanként stb.)
______________________________________________________
Aláírás

Alulírott kijelentem, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 6. § (2) bekezdésének megfelelő tájékoztatásomat [1] követően hozzájárulok a rám vonatkozó, jelen toborzólapon szereplő
személyes adataim kedvezményezett általi teljes körű kezeléséhez, továbbá a kedvezményezett által a támogató/kezelő szerv részére a támogatás felhasználásának
ellenőrzéséhez szükséges átadásához.
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Kérjük, add meg a következő információkat, s mi a www.nyicita.hu oldalon
létrehozott nyilvános adatbázison keresztül segítünk, hogy megtaláld a
kínált tevékenységedre megfelelő önkéntest!
Szervezet neve: ____________________________________________
Székhelye (Veszprém megye):_________________________________
e-mail:____________________________________________________
telefon:____________________________________________________
Kontaktszemély neve:________________________________________
Szervezeti forma (húzd alá a megfelelőt):
informális csoport, civil, állami/önkormányzati fenntartású, forprofit,
egyéb, éspedig:_____________________________________________
Szervezet rövid bemutatása:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Ezekre a tevékenységekre várunk önkéntest:
_________________________________________________________

...........................................................................................................................................

Önkénteseket fogadnál? Nem tudod, hogyan állj neki?
TOBORZÓLAP LEENDŐ FOGADÓ SZERVEZETEKNEK

Aláírás

Alulírott kijelentem, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 6. § (2) bekezdésének megfelelő tájékoztatásomat [1] követően hozzájárulok a rám vonatkozó, jelen toborzólapon szereplő személyes
adataim kedvezményezett általi teljes körű kezeléséhez, továbbá a kedvezményezett
által a támogató/kezelő szerv részére a támogatás felhasználásának ellenőrzéséhez
szükséges átadásához.
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