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A kiadvány a Fedezd fel az önkéntesség világát RO2013_C1,2_012 számú projekt keretében jelent meg.
A kiadvány megjelenését támogatta:

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
“Az EGT 2009-2014 közötti időszakra vonatkozó támogatásából finanszírozott projekt, a Civil Támogatási Alap Romániában
program keretében.”
“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE, 2009-2014”
“Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az EGT 2009-2014 hivatalos álláspontját.”

2

Te vagy a változás!

						Tartalom

I. fejezet – Az önkéntesség mint fogalom– meghatározás, tisztázás 					7. oldal
II. fejezet – Jogi háttér 										17.oldal
III. fejezet – Hasznos információk, érdekességek 							

23.oldal

IV. fejezet – Szervezetek, ahol önkénteskedhetsz, fejlesztheted önmagad és közösséged 		

45.oldal

3

4

Te vagy a változás!

Előszó

Hogy kiből és mikor lesz önkéntes, sok tényezőn múlik. Meghatározó szerepe van a belső motivációnak, a jóra és a
jobbra való késztetésnek, a változtatásra való hajlandóságnak, a családi háttérnek, és ide sorolható kulturális
beállítottságunk is. Önkéntes bárkiből, bármikor, bárhol lehet, amennyiben belső indíttatást érez a jó cselekvésre.
Kiadványunkkal arra a vállalkozunk, hogy bemutassuk nektek az önkéntességgel kapcsolatos tudnivalókat, törvényi
hátteret, érdekességeket, lehetőségeket, szakmai programokat. Hogy miért van szükség erre? Talán azért, mert
gyakran szembesültünk hasonló jellegű kérdésekkel: mi az önkéntesség, hogyan kapcsolódhatok be, mit ad
nekem az önkéntesség? De megkérdezték tőlünk már azt is: miért csináljátok? Miért nem hagyjátok másra? Mert
meggyőződésünk, ha jobbá akarunk tenni valamit, akkor nem várhatunk mindig másra. Meg kell tanulnunk
magunktól cselekedni, önszántunkból kezdeményezni.
Önállóan kezdeményezni, valamit elkezdeni – ez a legnehezebb. Az önkéntesség, a csapat, a vállalt feladat ezt tanítja
meg számunkra.
Reméljük, hogy tájékoztatónk segít eligazodni az önkéntesség világában, és válaszokat is ad a felmerülő kérdésekre.
Amennyiben úgy érzitek, ezt nem sikerült maradéktalanul teljesítenünk, kérjük, írjatok vagy keressetek bennünket
megadott elérhetőségeink egyikén.
									
													
											
A szerzők
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Az irodáról...
A Turulmadár Ifjúsági Irodát 2007-ben alapította három ifjúsági szervezet: az Erdélyi Magyar Ifjak háromszéki szervezete,
a Sepsiszentgyörgyi Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet és a 115-ös Bölöni Farkas Sándor Cserkészcsapat. A fiatalok által létrehozott Turulmadár csapat 2006-ban megnyerte a Regös Ifjúsági és Közművelődési Egyesület és a Kovászna Megyei
Művelődési Központ által kezdeményezett Háromszék Legfiatalosabb Települése vetélkedőjét. 2007. január 26-án
került sor az iroda felavatására, 2007 augusztusától Turulmadár Egyesület néven önálló jogi személyiséget kapott.
Küldetés:
A HELYI FIATALOK SZELLEMI-LELKI ÉS ÉRTÉKORIENTÁLT NEVELÉSE EGÉSZSÉGES KULTURÁLIS KÖZEGBEN!
Céljaink:
• helyi ifjúsági információs iroda hosszú távú fenntartása és működtetése
• helyi értékek és hagyományok megőrzése, továbbadása
• a háromszéki fiatalok személyiségének fejlesztése
• regionális ifjúsági programok szervezése: lelki egészség megőrzése, családközpontú tevékenységek, önkéntesség, te
hetséggondozás, ösztöndíj-lehetőségek, oktatás, hagyományőrző, illetve kulturális rendezvények
• helyi, regionális, nemzetközi kapcsolatok kialakítása és fejlesztése az ifjúsági szolgálatban.
Programjainkról, önkéntes lehetőségekről bővebben a 47-ik oldalon olvashatsz.
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I. fejezet – Az önkéntesség mint fogalom
– meghatározás, tisztázás

Tudtad-e, hogy becslések szerint 100 millió európai
végzett már életében valamilyen önkéntes tevékenységet?
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Mi az önkéntesség? 					

Az önkéntességet mint tevékenységet vagy szolgálatot sokan és sokféleképpen próbálták már meghatározni.
Számos civil szervezet foglalkoztat önkénteseket, sokan ezen az alapon szerveződnek. Léteznek szakmai szervezetek,
amelyek általánosságban foglalkoznak az önkéntességgel mint tevékenységgel. Emberek milliói végeznek önkéntes
munkát a világon, és némely országokban az önkéntes munka nem számít újdonságnak, hanem a mindennapi élet
része. Nagyon fontos először is megértenünk az önkéntesség lényegét. Nézzük meg, milyen módon határozzák meg
mások az önkéntesség fogalmát.
Az önkéntesség olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként,
belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében önszántukból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül.
– www.önkéntesség.hu
Az önkéntesség nem kötelező, szabad akaratból a közösség érdekében végezett tevékenység, amelyért nem jár fizetség
vagy honorárium. – www.provobis.ro
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Önkéntes munka – a tevékenység jellemzői:
• az egyén vagy csoport szabad akaratából történik
• a közösség érdekében történő munkavégzés vagy tevékenység
• fizetség, honorárium nem jár a vállaltakért.

Mi nem számít önkéntességnek?
• a fizetségért, honoráriumért végzett munka
• olyan tevékenység, amely nem a közösség érdekében történik
• csak a választási és politikai kampányok idején végzett munka
• a nem önkéntes alapon, az egyén vagy csoport beleegyezésével történő munka vagy tevékenység
• a kötelező társadalmi munka vagy tevékenység.
Tehát egyszerűen és összefoglalva: az önkéntesség szabad akaratból történő, a közösség érdekében végzett munka
vagy tevékenység, amelyért nem jár semmiféle fizetség vagy honorárium.
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Ki lehet önkéntes? 							

Mint már írtuk, bárki, bárhol lehet önkéntes. Sokan önkénteskednek más országokban különböző programok révén,
de itthon is különféle civil szervezeteknél vagy egyházaknál (önkéntes programokról a kiadvány külön fejezetében
tájékozódhatsz). Az önkéntes munkavégzés nem korfüggő! Bizonyos önkéntes munka vagy tevékenység végzéséhez
nem árt a szakmai tudás, a felkészültség vagy a szakmai vezetés. Romániára jellemző, hogy elsősorban a fiatalok
kapcsolódnak be önkéntes tevékenységbe, míg más országokban a fiatalok mellett a középkorúak és nyugdíjasok
egyaránt végeznek önkéntes munkát.
Ahhoz, hogy valaki önkéntes legyen, elsősorban elhatározásra, kitartásra és motivációra van szükség. Ha ez benned
is megvan, akkor nincs más dolgod, mint bekapcsolódni egy szervezet önkéntes programjába. Hasonló munkát
vagy tevékenységet legjobb egy szervezet keretében – civil vagy egyházi – végezni. Ők garantálják a megfelelő
biztonságot, szakmai hozzáállást és a koordinációt is.
Önmagunk megismerésében is fontos lépés lehet az önkéntes tevékenységben való részvétel. Megismerjük
korlátainkat, határainkat és azt, hogy mire vagyunk képesek egy adott helyzetben. Ennek megfelelően tudnunk kell,
milyen tevékenységet szeretnénk önkéntes munkánk során végezni, és ilyen módon keressük meg a megfelelő
fogadó szervezetet. Nagyon fontos, hogy mielőtt felkeresnénk a kiválasztott szervezetünket, tájékozódjunk
tevékenységéről, munkájáról, hogy meggyőződjünk, valóban azt tudja-e nyújtani számunkra, amit mi keresünk.
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Miért legyél önkéntes?

Miért én? Miért ingyen? Mit nyerek ez által? Mit nyújt nekem? Sokszor és sokan felteszik ezeket a kérdéseket maguknak,
főként akkor, ha nem tudják, miről szól az önkéntesség. Alábbi szemlénk, reméljük, számodra is hasznos:

• megtapasztalod azt, hogy milyen jó azonos értékeket valló emberekkel, közösségekkel együtt lenni
• milyen, ha önzetlenül lehet örülni apró dolgoknak is
• milyen jót tenni, kényszer nélkül, belső indíttatásból
• milyen csapatban dolgozni mai, individualista világunkban
• látni magadon a fejlődést, a kitartást, a tenni akarást, a motivációt
• számos területet érintő - szervezés, pályázatírás, csapatvezetés, kommunikáció – szakmai, illetve egyéni és
személyiségfejlődést eredményez
• segít megérteni és elfogadni másokat
• és nem utolsósorban élményt, barátokat, ismerősöket, személyi kapcsolatokat és találkozásokat is jelent
olyan emberekkel , akikkel nem biztos, hogy másként összehozott volna a sors.
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Hogyan kapcsolódhatsz be? 						

Aki önkéntes akar lenni – mint már említettük –, fontos, hogy ezt egy szervezet keretében tegye. Az megfelelő
biztonságot, illetve szakmaiságot, kelléket és nem utolsósorban jogi hátteret nyújt. Amennyiben nem biztosított a
megfelelő jogi háttér, tevékenységünk akár feketemunkának is minősülhet a munkajogi törvények szerint! Jobb ezt
elkerülni.
Ha már elhatározzuk, hogy szívesen végeznénk önkéntes munkát, szükséges meghatároznunk azt a tevékenységi
területet, melybe bekapcsolódnánk. Ha létezik városunkban egy önkéntes központ, akkor forduljunk hozzá, hogy
oda irányítson bennünket a szervezethez, területhez, ahol önkénteskedni szeretnénk. Ha nincs ilyen, akkor magunk
is megkereshetjük a kiválasztott szervezetet. Ez ma könnyen lehetséges elektronikus levélcím, Facebook, Twitter
révén. Megfelelő segítség lehet az is, ha előzetesen útmutatást kérünk olyan barátunktól, ismerősünktől, aki már
részt vett vagy részt vesz ilyen jellegű munkában, de jelentkezhetünk a szervezetek által meghirdetett, önkénteseket
toborzó hirdetésekre is.
Megfelelő kapcsolatfelvétel után a szervezet vezetője vagy önkéntes koordinátora bemutatkozó levelet vagy
önéletrajzot kér. Ez a biztonságot jelenti a szervezetnek, hiszen joga van a megfelelő önkéntes kiválasztásához.
Amennyiben bekerültünk a szervezetbe, a szükséges jogi eljárás után részt vehetünk a tevékenységekben, akciókban,
ezeknek akár kezdeményezői is lehetünk.
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Hol (miben) lehet önkénteskedni – példák

A megfelelő terület kiválasztása nagyon fontos, mert csak akkor érezhetjük jól magunkat, ha szeretjük is, amivel
foglalkozunk. A teljesség igénye nélkül íme néhány útmutató:

szociális téren – fogyatékkal élők, öregek, árvák segítése. Szociális kampányok, adománygyűjtési programok, ruhák
és élelmiszercsomagok célba juttatása.
környezetvédelem – környezetvédelmi akciók, természetvédelmi, fajvédelmi kampányok szervezése. A
környezetvédelem fontosságának tudatosítása a közösségben, túrák, műhelymunkák vezetése.
oktatás – gyermekek, fiatalok oktatása, nevelése, iskola utáni programok szervezése, oktatási módszerek
népszerűsítése
kultúra – kulturális események szervezése a közösség számára, a kultúra népszerűsítése különböző célcsoportok
számára, hagyományápolás
érdekérvényesítés – jogi kampányokban, aláírásgyűjtésben való részvétel. Demokratikus elvek népszerűsítése,
lobbiakciók szervezése.
egészségügy – kórházakban a betegek ellátásában, egészségügyi kampányokban (szexuális felvilágosítás, dohányzás
ellen, egészséges étkezés) vehetsz részt.
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Mit ad neked és ezáltal te a közösségednek az önkéntesség?
Ezt a kérdést kétféle formában közelíthetjük meg.
Mi az, amit TE nyerhetsz az önkéntes munka révén?
• egy csapatot, barátokat, ismerősöket, közösséget
• új élményeket
• szakmai tapasztalatot és új ismereteket
• lehetőséget, hogy a szabadidődet hasznosan és aktívan eltölthesd
• valami olyat valósíthatsz meg, amit mindig is akartál
• olyan képességek kipróbálását, amelyekre nem adódik lehetőség nap mint nap
• felelősségvállalást és felelősséget bizonyos dolgokért
• kipróbálhatod magad különböző területeken, amelyek később segíthetik a karrieredet.
Mi az, amit a KÖZÖSSÉGED nyerhet az önkéntes tevékenységed által?
• hozzájárulsz a közösséged fejlődéséhez, megérted annak problémáit
• megvalósíthatsz jó dolgokat a környezetedben
• segíthetsz olyan embereken, akik nálad kevésbé szerencsések
• jelentős programok, akciók valósulnak meg
• fejlesztést, innovációt, újszerűséget, hagyományápolást.
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II. fejezet – Jogi háttér

Tudtad, hogy egy 2010-es romániai felmérés
szerint a lakosság 4%-a kapcsolódott be valamilyen
önkéntes tevékenységbe, és 2013-ra ez az arány már
14%-ra emelkedett?
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Önkéntesség – jogi háttér dióhéjban
Áttörést hozott az érintett szervezetek életébe az új, önkéntességet szabályozó törvény megjelenése. Elfogadását a
törvényhozásban sikerként értékelték azok a hazai szervezetek, melyek önkénteseket foglalkoztatnak, és amelyek több
éven át konzultációkat szerveztek, kitartóan lobbiztak azért, hogy az új keretszabályozás megszülessen. Most ismét
mozgósítanak, hogy eleget tegyenek az új rendelkezéseknek, hogy az alkalmazásuk során felmerülő kérdésekre olyan
válaszokat, megoldásokat találjanak, melyek révén folytatható az önkéntesség fejlesztése Romániában.
A 2014/78-as törvény első cikkelyeiben ismeri el az önkéntesség társadalmi fontosságát, ezek a tevékenységek ugyanis
a szolidaritást, a személyi és szakmai fejlődést egyaránt elősegítik, miközben erősítik a társadalmi felelősségvállalást, és
a polgári értékekre összpontosítanak.
A jogszabály olyan fogalmakat rögzít és határoz meg pontosan, mint az önkéntesség, a köz érdekében kifejtett
tevékenység, a befogadó szervezet, illetve az önkéntes és annak munkáját élvező és irányító szervezet. Az érintett
csoportok, egyesületek ugyanakkor úgy vélik, hosszú időnek kell eltelnie, amíg az önkéntesség révén szerzett
kompetenciákat, tudást valóban elismerik. A jogszabály hozadéka azonban, hogy a szakirányon belüli önkéntességet
szakmai tapasztalatnak ismerik el, ez pedig hozzájárulhat a fiatalok munkaerőpiacon történő elhelyezkedési
esélyeinek javulásához. És éppen ez az előírás ad súlyt az önkéntes tanúsítványnak – ez a dokumentum igen
lényeges az önkéntes tevékenységek szakmai tapasztalatként történő elismerésében.
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Alapfogalmak:

• Önkéntes cselekedet – egy közösség, személyek vagy szervezetek érdekében végzett tevékenység,
melyért nem jár fizetség. Általában művészetekre, kultúrára, sport- és szabadidős foglalkozásokra,
környezet-és egészségvédelemre kiterjeszthető, illetve szociális munkát, vallási tevékenységeket,
közösségfejlesztést, emberjogi aktivizmust érintő teendőket egyaránt érinthet.
• Önkéntes lehet bárki nemi, faji, vallási, nemzetiségi hovatartozástól függetlenül, aki a vonatkozó
törvények szerint munkaképesnek számít. Tevékenységét olyan szervezeteknél végzi, ahol munkáját
egy koordinátor irányítja, támogatja a felek közti megállapodás értelmében.
• Szerződés – ebben a dokumentumban rögzítik az önkéntes által elvégzendő teendőket, azok
időtartamát, a felek jogait és kötelezettségeit.
• Az önkéntesnek joga van felkészültségéhez igazodó feladatokat vállalni, ezekhez munkaköri leírást,
illetve önkéntességi tanúsítványt, az elvégzettekről utólag pedig tevékenységi jelentést igényelni
az őt foglalkoztató szervezettől.
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• Kötelezettségek: a fizetség nélküli munkavégzés, az önkéntesség elveihez igazodó magatartás, továbbá
elvégezni a megállapodás szerint vállaltakat és betartani a munkavédelmi szabályokat.
Amennyiben időszakosan képtelen a vállalt feladatok teljesítésére, azt mindenképpen jeleznie kell.
Lényeges, hogy azokat az információkat, melyekhez az önkéntes tevékenysége során hozzáfért vagy
tudomására jutottak, az érintett szervezetnél lezárult munkája végeztével 2 évig nem adhatja ki.
• A befogadó szervezetnek kötelessége szerződésben rögzíteni és megszervezni önkéntesei
tevékenységét azok felkészültsége, képessége alapján egy koordinátor segítségével. Esetenként fel
kell vállalnia az önkéntesek foglalkoztatása kapcsán felmerülő költségeket (szállás, utazás, étkezés).
Amennyiben a vállalt teendők megkövetelik, az önkéntes kérésére a befogadó szervezet
baleset- és/vagy egészségbiztosítást is köthet számukra.
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Tudtad, hogy az önkéntes munka informális és
non-formális tanulási lehetőséget nyújt, és az életen
át tartó tanulás fontos eszköze?
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III. fejezet – Hasznos információk, érdekességek

Tudtad, hogy ha közösségfejlesztésben az önkéntes
munka hozzájárulását nézzük, és ezt pénzben mérjük,
akkor ez az Európai Unió különböző tagállamainál
0,5-5% közötti hozzáadott értéket is jelenthet a bruttó
nemzeti össztermékhez?

23

24

Te vagy a változás!

Mit ad egy szervezet az önkénteseinek ?

Ha a szervezet megfelelő módon működik, akkor az önkéntesek elégedettek. Ha valaki önkéntes lesz, akkor már alapból
szeret tenni a közössége érdekében. Nyitott az újdonságra és azzal, hogy részt vesz önkéntes tevékenységben még
nyitottabbá válik.
Az önkéntesség felszabadít, erővel vértez fel, hiszen nincsenek határok. Ha van egy jó ötlet és a szervezet részéről a kellő
támogatás, akkor nincsenek akadályok, bármit megvalósíthatsz.
A szervezetek biztonságot adnak az önkénteseknek, bátorítást, hogy ne féljenek nagyot álmodni. Stabilitást,
infrastruktúrát biztosítanak.
A szervezet kultúrájától függ, hogy egy-egy rendezvény teljesítmény után hogyan ösztönzi, jutalmazza az önkéntesek
munkáját. Oklevéllel, pólóval, bögrével, gyertyával, kitűzővel ajándékozza meg az önkénteseket, melyek értéke
természetesen szimbolikus.
Mindemellett az önkéntes és a szervezet szerződést ír alá, mely jogi keretek közé helyezi az önkéntes tevékenységet.
Sok országban szakmai tapasztalatként ismerik el. Sőt, Ausztriában az önkéntességgel ki lehet váltani a kötelező
katonaságot.
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Nyolc dolog, amit az önkéntesség ad:
• Új készségekre tanít
Az önkéntesség során rengeteg új készséget fejleszthetsz ki, megtanulhatod, hogyan készíts plakátot,
szórólapot, meghívót, önéletrajzot, motivációs levelet, hogyan írj pályázatot, hogyan kell fát ültetni,
növényeket gondozni stb.
• Segít aktívnak maradni
Az emberek könnyen válnak passzívvá, ez ellen a legjobb megoldás az önkéntesség!
• Betölti az életrajzod
A fiatal álláskeresők életrajza gyakran szegényesre sikerül munkatapasztalat híján, itt jön be a képbe az
önkéntesség. Nyugodtan írd be az önéletrajzodba önkéntes tapasztalataidat, a képzéseket, amelyeken
részt vettél, valamint a készségeket, amiket elsajátítottál.
• Álláslehetőségeket ad
Az önkéntesség gyakorta válik fizetett munkává, hiszen ki is lehetne jobb alkalmazott, mint a szervezet egyik
önkéntese!
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• Javítja a szociális készségeidet
Önkéntesként nem élhetsz burokban, „kénytelen” vagy ismerkedni az emberekkel, új barátokat, ismerősöket
szerezni.
• Munkatapasztalatot ad
Az önkéntes munkát beírhatod az életrajzodba szolgálati tapasztalatként.
• Új barátokat szerezhetsz
Az önkéntesség során rengeteg érdekes, új barátot fogsz szerezni, akik sok tekintetben hasonlítanak
rád és ugyanazokat az értékeket követik, mint te.
• Segít felnőni
Az önkéntesség felelősséggel jár! Megtanít a határidők betartására, a csapatmunkára, a kölcsönös
tiszteletre és az adott szó fontosságára.
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Az önkéntes munka elismerése
Az önkéntesek munkáját nem csak a civil szervezetek ismerik el, léteznek más díjak, elismerések. A világ különböző
pontjain másképp értékelik, ismerik el az önkéntességet. Míg némely országokban kevés az önkéntes tevékenység,
máshol a társadalom alapköveként tekintenek erre. Íme néhány díj, elismerés, melyet az önkéntesség jegyében osztanak
ki népszerű újságok, intézmények, szervezetek (a felsorolás a teljesség igénye nélkül készült):
Nemzetközi díjak:
• UNV Online Volunteering Award – 10 önkéntes szállhat versenybe érte, aki teljesítette az ENSZ által meghirdetett
kritériumokat
• CISV International Volunteer of the Year Awards – 4 kategóriában hirdetnek győztest, bárkit lehet jelölni a díjra
• IVHQ Volunteer of the Year – a győztes 10 000 dollárt nyer, amit további önkéntes tevékenységekre fordíthat
Európai Unió:
• European Employee Volunteering Awards – a Bizottság osztja ki olyan cégeknek, társaságoknak, amelyek az önkéntes
munka alapján elősegítik a munkavállalást
Amerikai Egyesült Államok:
• Do Something Awards - a világ jobbá tételéért
• Gloria Barron Prize for Young Heroes - fiatal önkéntesek díja
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Ausztrália:
• Australia – az Ausztrál Nemzeti Bank támogatja
• AAVA Volunteer Manager Award of Excellence – az Ausztrál Önkéntes Adminisztrátorok Szövetsége osztja ki a
kiemelkedő önkénteseknek
Kanada:
• The Prime Minister’s Volunteer Awards – 17 díjat osztanak ki régiónként, 2 elismerést pedig országos szinten
• The Governor General’s Caring Canadian Award – a kanadai kormánybiztos osztja ki azon személyeknek, akik kimagasló
teljesítményt mutatnak fel az önkéntesség terén
Hongkong, Kína:
• Hong Kong Volunteer Award – a Hongkongi Önkéntes Szolgálat díja
Románia:
• Országos Önkéntes Gála – a VOLUM Szövetség szervezésében összesen négy kategóriában osztanak ki díjakat civil
szervezeteknek, intézményeknek és vállalkozásoknak.
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Európai Önkéntes Szolgálat (European Volunteer Services – EVS,
Serviciul European de Voluntariat – SEV)
„Az Európai Önkéntes Szolgálat lehetővé teszi, hogy a 17–30 éves fiatalok egy másik uniós vagy unión kívüli
országban fizetetlen és teljes munkaidős, legfeljebb 12 hónapos önkéntes szolgálat keretében tanúságot
tehessenek személyes elkötelezettségükről.” – az Erasmus+ program hivatalos útmutatója alapján
www.yia.hu
Mit is jelent ez valójában:
17-30 éves fiatalok önkéntes munkát végezhetnek uniós vagy unión kívüli országokban legfeljebb 12 hónapig.
Önkéntes munkáról lévén szó, nem kapnak fizetést, viszont az ERASMUS+ program biztosítja az önkéntes szállásának,
étkezésének, helyi közlekedésének díját, valamint az utazás egy részét.
Az utazási költségekre vonatkozó adatok:
•
•
•
•
•
•

100–499 km esetén: 180 euró
500–1999 km esetén: 275 euró
2000–2999 km esetén: 360 euró
3000–3999 km esetén: 530 euró
4000-7999 km esetén: 820 euró
8000 és nagyobb távolság esetén: 1100 euró
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Szállás- és étkezési költségek:
A szállás, étkezés és helyi közlekedés költségeit a fogadó szervezet biztosítja az Erasmus+ program támogatásával.
Személyi támogatás:
A felsorolt támogatásokon kívül minden önkéntes jogosult személyi támogatásra (zsebpénzre), amely a projekt
időtartama és célországa szerint változik:
14-59 nap (euró/nap)

2-12 hónap (euró/hónap)

Németország

Ország

4

110

Spanyolország

4

105

Franciaország

5

115

Olaszország

4

115

Magyarország

4

90

Hollandia

4

110

Eggyesült Királyság

5

140

Svájc

5

130

Norvégia

5

135

A további országok a hivatalos ERASMUS+ útmutató 82. oldalán találhatók meg.
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Képzések és oktatások:

A önkéntes szolgálat során a fiatalok lehetőséget kapnak elsajátítani a célország nyelvét, valamint szokásait,
kultúráját. Emellett kötelesek részt venni az önkéntes szolgálat kezdetén egy EVS-képzésen, ahol
megismerkedhetnek a célországba érkező más önkéntesekkel, elsajátíthatják az EVS-program ismereteit.
Ezen kívül 6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetén részt vehetnek egy féléves értékelésben, amelyet
ugyancsak az ERASMUS+ program biztosít.
Fontos megjegyezni, hogy az önkéntesek életük során csak egyszer vehetnek részt EVS-programban.

További információk a programról: http://www.erasmusplus.ro/
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Fontos nemzetközi önkéntes szervezetek

Vöröskereszt Mozgalom
A mozgalom 1863-ban alakult Henry Dunant svájci üzletembernek köszönhetően, viszont a szervezet gyökerei
1859-ig, a solferinói csatáig nyúlnak vissza. Az ütközet óriási áldozatokat követelt, Henry Dunant svájci üzletember
a csatatéren látva a negyvenezer halottat és sebesültet, megrendülten kereste a segítségnyújtás lehetőségét.
A szomszédos falu lakosaiból önkéntes segélycsapatokat szervezett, amelyek nemzetiségre való tekintet nélkül
vettek részt az ápolásban, segítségnyújtásban.
1863 után sorra alakultak a nemzeti mozgalmak, jelenleg 186 országban tevékenykednek a mozgalom önkéntesei. A
szervezet székhelye Genfben található.
Cserkészet vagy cserkészmozgalom
„A cserkészet önkéntes, politikamentes, vallásos ifjúságnevelő mozgalom, mely mindenki számára nyitott származásra, és
emberfajtára való tekintet nélkül. A mozgalom célját, elveit és módszereit az alapító lord Robert Baden-Powell határozta
meg.” (WOSM Fundamental Principles – 1989. február)
A mozgalmat 1907-ben Lord Baden-Powell of Gilwell alapította. Jelenleg 200 országban tevékenykedik a mozgalom és
körülbelül 38 millió fiatal sorolható kötelékébe.
YMCA - Fiatalok Keresztény Egyesülése
A YMCA világméretű mozgalom, amelyet 1844-ben alapított George Williams Londonban, Angliában. A szervezet központja
Genfben, Svájcban található. A szervezet hivatalos honlapja szerint 58 millió önkéntessel rendelkezik 119 országban.
Három alapelvük az „egészséges szellem, egészséges elme és egészséges test”. A szervezet mindenki számára nyitott kortól,
nemtől, társadalmi, illetve vallási hovatartozástól függetlenül. A szervezet erdélyi tagja az Ifjúsági Keresztyén Egyesület
(IKE).
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Fontos erdélyi önkéntes szervezetek
Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület (Erdélyi IKE)
Az Erdélyi IKE-t 1921. február 28-án alapította 30 hallgató a kolozsvári Református Teológián. A két világháború között a
szervezet fontos szerepet játszott az erdélyi magyarság életében, kultúrájának megőrzésében. 1948-ban a kommunista
párt betiltotta az egyesületet, hivatalosan csak a romániai forradalom után, 1989-ben kezdhette újra működését. Azóta
a szervezet virágzik, jelenleg több mint 300 önkéntese van Erdély-szerte.
Fontosabb programjai:
• Válts Irányt! Keresztyén Ifjúsági Fesztivál
• Munkatárs Képző Tanfolyam
• Várom az Urat Adventi Keresztyén Zenefesztivál
Honlap: http://www.ike.ro/
Romániai Magyar Cserkészszövetség (RMCSSZ)
Az RMCSSZ-t 1990-ben alapították Erdélyben, azonban az első erdélyi cserkészcsapat Székelyudvarhelyen alakult 1911ben. A múlt század harmincas éveinek elejére Erdélyben szinte minden, magyar tannyelvű gimnáziummal rendelkező
városban tevékenykedtek cserkészcsapatok. Azonban a II. világháború után a romániai totalitárius rendszer leszámolt a
cserkészmozgalmakkal, és csak 1990-ben sikerült újraindítani ezeket. Jelen pillanatban az RMCSSZ az egyik legnagyobb
magyar ifjúsági szervezet Erdélyben, 2011-ben 1066 tagsági díjat fizető tagja volt, és közel 1000 próbaidős cserkészt
számlált.
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Fontosabb programjai:
• PENTAKTIV
• Országos Cserkész Sportnapok
• Dalos Pacsirta Országos Cserkész Dalverseny
• A csodaszarvas nyomában országos rovásírásverseny
Honlap: http://www.rmcssz.ro/
Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE)
Az első szervezett unitárius ifjúsági egylet 1900-ban alakult Kolozsváron Dávid Ferenc Egylet Ifjúsági Köre néven.
A 20. század első két évtizedében egyre több egyházközségben alakult Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet. Az ifjúsági
élet szervezett irányításának céljával jött létre 1929-ben az országos egylet, a Dávid Ferenc Egylet Ifjúsági Köreinek
Egyetemes Szervezete. 1948-ban a nacionál-kommunista államhatóság tiltása következtében minden szervezeti
életnek meg kellett szűnnie.
Az ifjúsági egylet 1991. évi újraalakulását követő évek útkeresése nyomán 1996-tól a szervezeti élet átfogó fejlődésnek
indult. Az ODFIE-nek napjainkban mintegy 40 fiókegyletben több mint 1000 tagja van.
Fontosabb programjai:
• Országos versmondó és népdaléneklő verseny
• Színjátszó találkozó
• ODIFE Országos Ifjúsági Konferencia
Honlap: http://odfie.ro/
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Erdélyi Kárpát-Egyesület (EKE)
Erdélyi természetjárók és túrázók civil szerveződése, 1891-ben alakult Kolozsvárott Erdélyrészi Kárpát-Egyesület néven.
1892–1948 között kiadta az Erdély című folyóiratot, 1902-ben nyílt meg az egyesület kezdeményezésére létrejött
Kárpát Múzeum. Ugyancsak fontos szerepet játszott a két világháború között. 1945-ben négy másik kolozsvári
turistaszervezettel egyesülve Erdélyi Népi Kárpát-Egyesület (ENKE) néven folytatta működését, majd beolvadt az
Országos Turisztikai Hivatal (Oficiul Național de Turism) szervezetébe. 1990-ben újraalakult a szervezet, jelenleg 15
tagszervezettel rendelkezik, folyóirata az Erdélyi Gyopár.
Fontosabb programjai:
• EKE vándortábor
• Különböző túrák
Honlap: http://www.eke.ma/
Erdélyi Magyar Ifjak (EMI)
Az EMI az erdélyi magyarság nemzeti öntudatra ébredése, szülőföldjén való maradása, megerősödése és
önrendelkezési jogának kivívása érdekében végzi tevékenységét. Céljai közé tartozik a magyar kultúra
népszerűsítése, a fiatalok érdekvédelme. Az EMI együttműködik a történelmi keresztény egyházakkal, illetve más, a
nemzet boldogulását és gyarapodását szolgáló szervezetekkel. Jelenleg több erdélyi városban fejti ki tevékenységét
tagszervezetei révén.
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Fontosabb programjai:
• EMI tábor
• Országos megemlékezések
• Szakmai kiadványok megjelentetése
Honlap: http://magyarifjak.org/
Magyar Ifjúsági Tanács (MIT)
A Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) romániai, országos ifjúsági szervezeteket tömörítő ernyőszervezet. Elsődleges feladatának
tekinti a tagszervezetek érdekképviseletét, a közös értékek mentén történő együttműködések szorgalmazását. A MIT
1995-ben a teljes romániai magyar ifjúságot képviselő ernyőszervezetként jelent meg.
Tagszervezetei:
•
•
•
•

Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület – IKE
Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet – ODFIE
Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsége – MISZSZ
Erdélyi Magyar Ifjak – EMI
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Fontosabb programjai:
• Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor
• Civilsuli és Közéleti Vándortábor
• Adj, király, katonát!
Honlap: http://www.mit.com.ro/

Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT)
A szervezet 2002-ben az RMDSZ és az ifjúsági szervezetek kapcsolatának intézményesüléseként jött létre.
A Magyar Ifjúsági Értekezlet nyitott minden olyan romániai magyar ifjúsági szervezet felé, amely célként tűzi ki az
ifjúság érdekeinek képviseletét. Célja az új kezdeményezések felkarolása, segítése, ugyanakkor kiemelt figyelmet
szentel a szórványvidéken élő fiatalok önszerveződéseinek támogatására.
Fontosabb programjai:
• EU tábor
• Építjük Erdélyt
• MIÉRT Akadémia
Honlap: http://miert.ro
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Hírességek az önkéntesség világából
Szeretnénk néhány hírességet megemlíteni, aki nem sajnálja(ta) az időt és az energiát, hogy kiálljon egy jelentőséggel
bíró ügy érdekében. Karitatív tevékenységük jó példaként szolgál mindenki számára. Legtöbbjük esetében
személyes motiváció húzódik meg a háttérben. A nemes célok iránt való elkötelezettségük nem csupán a figyelem
középpontjába helyezi őket, hanem ugyanakkor emberi mivoltukra is rávilágít.
Angelina Jolie
Több mint 20 országban teljesített önkéntes szolgálatot, többek között Sierra Leonéban, Tanzániában, Kambodzsában,
Ecuadorban. Angelina önkéntesség iránt érzett elhivatottsága először 2000-ben mutatkozott meg a Tomb Raider című
film forgatása alatt, amelynek helyszínéül Kambodzsa szolgált. 2001-ben már küldetésként tekintett az otthonukat
elhagyni kényszerült menekültek védelmére. Napjainkig részt vesz missziókban, ezenfelül jelentős összegekkel
támogatja a különböző jótékony szervezeteket.
Bono (U2)
A U2 együttes frontembere, Bono, polgári nevén Paul David Hewson számára szintén nem idegen az önkéntesség
fogalma. Főként afrikai szegények, AIDS-betegek érdekében szólal fel. Már 1986-ban jótékonysági koncerttel
hívta fel a világ figyelmét az ügy fontosságára, de elkötelezettsége a 21. században sem lankadt. A 2006-os évben
például az akkori amerikai elnök, George W. Bush előtt mondott beszédében az amerikai népet és a kormányt arra
ösztönözte, hogy továbbra is járuljanak hozzá az afrikai kontinens rászoruló lakóinak támogatásához.
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Audrey Hepburn
Bár már nincs köztünk, Audrey Hepburn önkéntes munkássága semmiképp sem elhanyagolható, 1988-ban az
ENSZ Gyermeksegélyezési Alapjának jószolgálati nagyköveteként számos országba ellátogatott: Etiópia, Szudán,
Szomália, Salvador, Honduras, Mexikó, Venezuela, Ecuador, Banglades, Vietnam és Thaiföld egyaránt felkerült az általa
meglátogatott országok listájára. Nehéz gyerekkorából adódóan, melyet szülei válása, valamint a második
világháború kitörése okozott, mindent megtett a nélkülöző gyerekekért. Eltökéltségének az sem szabott határt, hogy
kiderült róla, rákban szenved.
Michael Schumacher
A szerény körülmények közt felnövő Michael Schumacher 1995-től az UNESCO önkénteseként fáradozott az árva és
hátrányos helyzetben lévő gyerekek életminőségének javításán. A Forma–1-es pilóta nem csak idejével, pénzével
is számos karitatív projekt megvalósulását finanszírozta. Egyik általa felkarolt projektben például olyan tanárokat
támogatott, akik iskolakerülő gyerekek számára nyújtottak tanulási lehetőséget az utcán.
Weisz Fanni
A hallássérült modell fiatal kora ellenére számos tapasztalattal rendelkezik az önkéntesség terén. 2010-ben, 20 évesen
a hátrányos helyzetű embereket segítő Afrikai–Magyar Egyesület képviseletében Európa első siket szóvivője lett. A
Baptista Szeretetszolgálat jószolgálati nagyköveteként részt vett ingyenes ételosztáson, majd Haitire utazva sok időt
töltött az árvaházban és iskolában. Fogyatékkal élő gyerekek szüleit bátorította arra, hogy vállalják fel gyerekeiket.
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Néhány híresebb önkéntes akció
Sokan élnek abban a hitben, hogy önkéntes munkára csupán drámai helyzetek kialakulásakor van szükség, például
különböző természeti katasztrófák esetén. Valójában csoportos összefogással a mindennapokban is ugyanúgy tehetünk
társadalmunkért. Legyen szó akár fiatalok, akár idősek összefogásáról, amint azt az alábbi példák is jól szemléltetik,
együttes erővel bármikor teremthetünk értékeket, hegyeket mozgathatunk meg.
Let`s do it Romania!
Romániában Liana Buzea, az EcoAssist elnöke kezdeményezte a Let`s do it Romania! projekt megvalósítását.
2009 nyarán az interneten keringő kisfilm indította el ezt folyamatot, mely felkeltette az érdeklődést az iránt, hogy
Románia lakosai Észtország példájára összefogjanak. Számos találkozó és beszélgetés után 2001. szeptember 24-én, a
nemzeti tisztaság napján már több mint 300 000 önkéntes karöltve dolgozott azon, hogy összegyűjtve a szemetet
tisztábbá tegye az országot.
1859, Solferino
Egyik legismertebb önkéntes akcióként kétségkívül a Vöröskereszt kezdeményezése tartható számon, mely Henry
Dunant svájci üzletember nevéhez fűződik az 1859-es solferinói csata idején. Látva az osztrák és az egyesített
francia-szárd csapatok közt zajló összecsapás halottait és sebesültjeit, akiknek száma elérte a 40 000-et is,
összefogásra buzdította a szomszédos falu lakosait, hogy nemzetiségüktől függetlenül segítséget nyújtsanak a
rászorulóknak. A későbbiekben javaslatot fogalmazott meg a szervezet létrehozására
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Fur is Dead
A peta2 állatvédő önkénteseinek több mint 100 000 aláírást sikerült összegyűjteniük a Fur is Dead, avagy a Szőrme
halott akció során. Kampányukhoz több ruhaüzlet is csatlakozott, mint a tinédzserek által jól ismert Forever 21, vagy a
GAP. Céljuk, hogy a mosómedvéknek, prérifarkasoknak, hiúzoknak és a hozzájuk hasonló prémes állatoknak ne essen
bántódásuk a divat nevében. Figyelemfelkeltő akciójukból híres személyiségek is kivették részüket, többek között
Sophie Ellis Bextor angol énekesnő, dalszövegíró és modell.
Gotham Cityvé változott San Francisco
2013-ban 13 500 önkéntes vett részt az amerikai Make-A-Wish Alapítvány által szervezett akcióban, mely nonprofit
szervezet a beteg gyerekek kívánságainak valóra váltását tűzte ki céljául. Az önkéntesek összegyűltek a San Franciscóöböl környékén, ahol egy 5 éves leukémiás kisfiú kívánságának valóra váltásához járultak hozzá. Így Miles egy Batman
akció keretében bűnözőktől menthette meg a várost. A hősies akciót Twitteren folyamatosan közvetítették, az ABC TV
pedig adását is megszakította a kis Miles kedvéért.
72 óra kompromisszum nélkül
A háromnapos szociális önkéntes akció, mely Németországból eredt, országos szinten először 2007-ben valósult
meg Magyarországon, amikor 1100 önkéntest sikerült bevonni, számuk 2014-ben 8000-re emelkedett. A 72 óra
kompromisszum nélkül nevet viselő önkéntes akciót három történelmi keresztény egyház (katolikus, református,
evangélikus) szervezi, célja, hogy a fiatalok országszerte kisebb-nagyobb csoportokban az akció ideje alatt olyan
közérdekű tevékenységekben vegyenek részt, mint intézmények felújítása, erdőtakarítás, szociális segítségnyújtás.
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Önkéntesség szempontjából hasznos infók, honlapok
Ahol még több információt találsz, és bekacsolódhatsz a világ önkéntes forgatagába.
http://www.globalvolunteernetwork.org – A Global Volunteer Network (GVN) célja önkéntesek elhelyezése rászoruló
településeken, közösségekben, jelenleg 19 726 önkéntest számlál világszerte.
http://timebank.org.uk/ – A Time Bank világszervezet az önkéntes munka nemzetközi elismerésén munkálkodik,
természetesen teljesen önkéntes alapon
http://www.voluntariat.ro/ – Hasznos tudnivalók önkéntességről, civil szervezetekről és sok másról Romániában
http://europa.eu/youth/evs_database – European Volunteer Service – EVS-adatbázis, amely segít eligazodni az
európai önkéntes fronton
http://onkentes.hu/ – Hasznos tudnivalók önkéntességről, civil szervezetekről és sok másról Magyarországon
http://www.civil.info.hu/ – Magyar Civil Információs Portál. Információs forrásként szolgál a civil szervezetek és
tevékenységük iránt érdeklődő látogatók számára
http://debunavoie.ro/web/ – Országos önkéntes honlap, amely megyékre bontja le és mutatja be az önkéntes
lehetőségeket.
Virtual volunteering – Virtuális önkéntesség: olyan önkéntes munka, melynek keretében az önkéntes olyan feladatokat
vállal, amelyeket online küldhet el, és nem vesz részt fizikailag az őt befogadó szervezetben

43

44

Te vagy a változás!

IV. fejezet – Szervezetek, ahol önkénteskedhetsz, fejlesztheted
önmagad és közösséged
A pályázati felhívásunkra beérkezett legjobb alkotások

Tudtad, hogy az Európai Unióban az
összlakosság
30%-a
bekapcsolódik
valamilyen
önkéntes
tevékenységbe,
de
némelytagállamoknál,
mint
Dánia,
Hollandia és Svédország a részvétel 50%-nál
is nagyobb?
45
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Turulmadár Ifjúsági Iroda
A szervezet székhelye: 520003 Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 7. szám, Lábas Ház, 8-as szoba
Kapcsolattartó személy: Furus Levente
Elérhetőségek: 0267310150, 0742148702, turuloffice@gmail.com,
Honlap: www.turuliroda.ro
A szervezet küldetése:
A helyi fiatalok szellemi-lelki és értékorientált nevelése egy egészséges kulturális közegben.
Programok, rendezvények, amelyekbe önkéntesként bekapcsolódhatsz:
Miért pont Turulmadár? Mert manapság egyre jellemzőbbé vált a szabadidő aktív eltöltése, ami nagymértékben
hozzájárul személyiségünk fejlődéséhez, a Turulmadár csapata pedig energikus, kreatív, vidám, fejlődőképes
csapat, mely nagyon változatos személyiségű emberekből áll. Ifjúsági irodánknál a kicsiktől a nagyokig mindenki
határozottan megtalálja helyét, talál számára megfelelő elfoglaltságot, fejlesztheti képességeit, fontosnak,
hasznosnak érezheti magát.
Jelenleg két ifjúságnak szánt, évente megszervezett programmal rendelkezünk. Az egyik a Nagy Műveltségi Vetélkedő,
melynek célja, hogy középiskolások tudását és kreativitását mérje fel. A másik pedig az Önkéntes Kupa, mely
a különböző nonprofit szervezetek bemutatkozására, kapcsolati hálózatataik bővítésére ad lehetőséget, de fő célja,
hogy egészséges versengés közepette dőljön el, mely szervezet a legsportosabb.
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A 6-14 éves korosztályt a Berde Mózsa Kör keretében várják heti rendszerességgel önkéntes oktatóink, akik
arra törekednek, hogy minél családiasabb légkört teremtsenek a nagyrészt hátrányos helyzetű családokból
származó gyerekek számára, és főként non-formális oktatást alkalmazva bővítsék ismereteiket, fenntartsák
bennük a tanulás iránti vágyat. Szeretnénk, ha ezek a gyerekek, akik már amúgy is betekintést nyertek irodánk
tevékenységeibe, 14. életévük betöltése után önkéntes csapatunkat erősítenék.
Kreatív csapatunk, melyet részben szakemberek, részben a PR-szakma iránt elhivatottságot érző fiatalok
alkotnak, irodánk kommunikációs stratégiáján munkálkodik, hogy a tevékenységeinkkel kapcsolatos
információik minél szélesebb körben jussanak el a célcsoportunkhoz, vagyis a fiatalokhoz akár fotók,
akár videók, akár írott szöveg formájában vagy bármely más kommunikációs csatornán keresztül.
Mit kínálunk? Elsősorban a hozzánk csatlakozók egy dinamikus csapat tagjaivá válnak. Nem egy önkéntesünket
csupán a kíváncsiság sodorta hozzánk, de itt rátalált arra, amire szüksége volt, és hosszú távon önkéntesünkké
vált. Rendezvényeink lehetőséget kínálnak a résztvevők számára hasonló érdeklődési körű fiatalok megismerésére.
Tagjaink részéről nyitottan fogadunk bármilyen ötletet, kezdeményezést, mely értéket képvisel, egyesületünk
jó hírnevét szolgálja.
Mint csatlakozni kívánó fiatal, a jövőben tapasztalatra tehetsz szert főként a rendezvényszervezés (legyen szó kisebb
vagy nagyobb méretű rendezvényről), csapatmunka területén. Alkalmad nyílik elismert előadók által tartott
képzéseken részt venni. A közösség számára építő jellegű tevékenységekben vehetsz részt. Esélyed lesz az ország
területén szervezett, de akár külföldi tanulmányi kirándulások, önkéntes táborok részesének lenni. A nálunk szerzett
tapasztalatok és nem utolsósorban élmények a későbbiekben is hasznodra válnak, akár a magánéletben, akár a
munka területén.
Mottónk: Mindig mondtam, hogy valakinek tennie kell valamit, aztán rájöttem, hogy az a valaki én vagyok!
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Zöld Nap Egyesület					
A szervezet székhelye: Kézdivásárhely, 33-as udvartér 1. szám
Postacím: Kézdivásárhely, Hóvirág utca 12., 17-es tömbház, 4-es ajtó
Kapcsolattartó személy: Ráduly Attila
Elérhetőségek: 0766611066, attilaraduly@yahoo.com
A szervezet küldetése:
A környezettudatos gondolkodás terjesztése. Tudatosítani a háromszéki társadalomban, hogy az ökológiai és a társadalmi
problémák kölcsönhatásban állnak egymással. Annak hangsúlyozása, hogy az ökológiai értékek védelme nemcsak a
hagyományos környezetvédelemmel, hanem a társadalmi berendezkedéssel is kapcsolatban áll.
A háromszéki civil öntudat építése. Tudatosítani a székelyföldi társadalomban, hogy a civil szervezetek szemlélet- és
társadalomformáló erejükből következően sokat tehetnek az ökológiai-társadalmi problémák megoldásáért.
A természet- és környezetvédelem, valamint az oktatás és a sport egyesületünk alapítása óta fontos tevékenységek
és értékek. Programjainkkal a fenntartható életmódra nevelést, környezetünk szeretetét és védelmét, valamint
az egészséges életmód terjesztését támogatjuk. Egyesületünk tevékenységével aktívabb, tudatosabb,
felelősségteljesebb és egészségesebb társadalom jöhet létre.
Programok, rendezvények, amelyekbe önkéntesként bekapcsolódhatsz:
Van egy kis szabad időd? A munka vagy a suli nem fárasztott még el nagyon, és szívesen segítenél?
Akkor itt a lehetőség, hogy kipróbáld magad a Zöld Nap Egyesületnél!
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Ha úgy gondolod, hogy szívesen lennél nálunk önkéntes, íme a lehetőségek sora, amelyekben plusz energiáidat
hasznosan felhasználhatod, kreativitásodat és más készségeidet fejlesztheted:
Segítenél rendezvényeken, fesztiválokon: az utóbbi időben egyre több rendezvényen, fesztiválon van
lehetőségünk megjelenni kiadványainkkal, játékainkkal.
Kiadványszerkesztés, tördelés: segítséget várunk kiadványaink összeállításában, nyomdai előkészítésében. Itt akár
grafikák készítése, fordítás és más feladatok is szóba jönnek.
Grafikai munkák: ha van kézügyességed, kreatív embernek vallod magad és szeretsz rajzolni, oszd meg velünk
és másokkal is művészi tudásodat! A plakáttervezés, logók kitalálása, karikatúrák és illusztrációk készítése
honlapunkhoz és rendezvényeikhez rendszeresen adódó kihívás.
Fordítások: ha (nagyon) jó angolos vagy, és szívesen fordítanál akár magyarról angolra is szakmai cikkeket,
akkor itt erre is van lehetőséged!
Segítség konkrét programokban: az egyesületünk háza táján rendszerint több program is fut párhuzamosan.
Ezekről olvashatsz a honlapunkon. Bármelyik programba be lehet csatlakozni, csak át kell beszélnünk az épp aktuális
lehetőségeket!
Kiadványterjesztés: segíthetsz ingyenes környezetvédelmi témájú kiadványaink terjesztésében egyetemeken,
főiskolákon, líceumokban és más iskolákban, esetleg hivatalokban. Fontos, hogy olyan emberekhez kerüljenek,
akiket valóban érdekelnek! Az is elég, ha a sulidba magaddal viszel néhány kiadványt, s ott odaadod olyan
ismerőseidnek, akik szívesen olvasnának a reklámok hatásairól, a fogyasztás problémáiról.
Mit kínálunk cserébe?
• további hazai és külföldi képzéseken való részvétel lehetőségét
• szövetségünk és más civil szervezetek programjaiban való részvételi lehetőséget
• tapasztalatszerzési lehetőséget kommunikációban és projektmenedzsmentben
• nyitott, jó közösséget.
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Kovászna Megyei Vöröskereszt 				
Román Vöröskereszt Kovászna Megyei Kirendeltsége
A szervezet székhelye: Sepsiszentgyörgy, 520055, Kós Károly utca 7. szám
Kapcsolattartó személy: Papp Adolf József igazgató
Elérhetőségek: 0267313802, voroskeresztcv@gmail.com
A szervezet küldetése:
A szervezet küldetése a veszélyeztetett személyek életminőségének javítása, életük megmentése nemre, fajra, etnikai,
politikai hovatartozására való tekintet nélkül.
A Kovászna Megyei Vöröskereszt megalakulása óta önkéntesek bevonásával részt vesz idősek, betegek
otthoni gondozásában, szociális segítségnyújtásban, rászoruló gyerekek támogatásában és az önkéntesség
népszerűsítésében.
Kovászna megyében több mint 80 aktív fiatal önkéntes részese a szervezet életének és eszméjének, és létszámuk
folyamatosan növekszik.
Az országos szervezet megközelítőleg 10 000 önkéntessel büszkélkedik, ezek 40 százaléka fiatal.
Programok, rendezvények, amelyekbe önkéntesként bekapcsolódhatsz:
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Hátrányos helyzetben élő gyerekek számára 1992 óta minden évben szervezünk nyári tábort, önkénteseink
bevonásával megtanítjuk a gyerekeket az egészséges életvitelre, szocializáljuk és életvezetési készségeiket
fejlesztjük, távol az otthoni nehézségektől. 1992-től 1860 hátrányos helyzetű gyermeknek sikerült helyet adni.
Egészséges életmód, betegségmegelőző kampányok. Önkénteseinknek lehetőségük adódik bekapcsolódni
különböző események kezdeményezésébe, megszervezésébe és lebonyolításába, amihez minden támogatást
megkapnak a szervezet részéről. Ilyenek például: AIDS-ellenes világnap, a tbc leküzdésének és megelőzésének
világnapja stb.
Emellett a szervezet jelen tud lenni különböző rendezvényeken, sporteseményeken alapfokú elsősegélynyújtást
biztosítva önkéntesei segítségével. Fiataljaink elsősegélynyújtó tanfolyamon vesznek részt minden évben.
Évente Téli Programunk keretében több tonna élelmet osztunk ki a megye területén élő rászorulók részére,
e csomagok elkészítésében is fontos szerepet töltenek be a segítő kezek. Az elmúlt 25 évben több mint 960 tonna
élelemmel segítettük a rászorulókat.
Karácsonyi játékgyűjtési akció és tombolaértékesítés. Több mint 6 éve megszervezzük játékgyűjtési akciónkat
azért, hogy örömet szerezzünk azoknak a gyerekeknek, akik nem ismerik az ajándékozás örömét, emellett pedig
az adakozásba be tudjuk vonni a helyi közösséget. Az akció során a fiatalok a begyűjtött játékokat válogatják,
megjavítják, kimossák, ajándékcsomagokba helyezik. A 2014-es évben 650 rászoruló gyerek részesült
játékcsomagban. A játékgyűjtési akcióval párhuzamos minden évben karácsonyi tombolaértékesítésben vesznek
részt önkénteseink. A befolyt összegből élelmiszercsomagokat állítunk össze hátrányos helyzetű családoknak.
A 2014-es évben 5000 lej gyűlt össze, amelyből 220 élelmiszercsomagot állítottunk össze és osztottunk ki a
rászorulóknak.
A 2013-as évben 8110 óra önkéntes tevékenységet jegyeztünk. 2014-ben pedig 6105 órát.
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Sepsiszentgyörgyi Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet
Székhely: Sepsiszentgyörgy, sepsiszentgyörgyi unitárius templom
Kapcsolattartó személy: Benedek Bernadette Katalin
Elérhetőségek: 0752538589, benedek.bernadette@yahoo.com
A szervezet küldetése:
Az ODFIE az unitárius ifjúságot kívánja szervezett egységbe tömöríteni azzal a céllal, hogy segítse őket vallásosságuk
megélésében, irányítsa értékteremtő munkájukat, képviselje őket a társadalomban, lehetőséget teremtsen egészséges
lelki, szellemi, művelődési, nevelési, szociális, környezetvédelmi, sport- és más szabadidős tevékenységekre. Tagjai
lehetnek nem unitárius fiatalok is, akik célkitűzéseit elfogadják és alapelveivel egyetértenek.
Programok, rendezvények, amelyekbe önkéntesként bekapcsolódhatsz:
A Sepsiszentgyörgyi Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (SEDFIE) az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE)
sepsiszentgyörgyi kirendeltsége, amely azt a szellemet, hangulatot próbálja átadni az itteni fiatalok számára, mint az
ODFIE. Fontos megjegyezni, hogy nekünk nincsenek külön rendezvényeink, csak az ODFIE-nek, melyekben általában a
mi egyletünk is szokott segíteni, részt venni. A legutóbbi rendezvény a XVIII. Országos Versmondó és
Népdaléneklő Verseny volt, melyet itt, Sepsiszentgyörgyön szerveztünk meg közösen az ODFIE-vel.

53

Ezen kívül minden nyáron versmondó- és népdaléneklő versenyt, konferenciát, Öko-napokat és más érdekes
rendezvényeket szervezünk, ahol a fiataloknak lehetőségük adódik Erdély más részeiről érkező emberekkel
megismerkedni, összebarátkozni, e rendezvényeket minden évben más településen rendezik meg.
Egyletünk egy kis közösség, egy második család, mely segít a diákok, fiatalok számára az önismeretük erősítésében,
önmegvalósításban, másrészt esélyt ad arra, hogy megtapasztalhassák, milyen az igazán értékes közösségi élet.
Minden pénteken este 7 órától találkozunk, amikor érdekesebbnél érdekesebb programokat szervezünk:
palacsintasütés, játékestek, beszélgetések, gitárestek, filmmaratonok, ahol a jókedv, a jó hangulat garantált.
A frissen konfirmált unitáriusokat évente bevezetjük az egylet életbe. Érdemes megemlíteni azt is, hogy
ez a szervezet mindenkit szeretettel vár, nem csak unitárius fiatalokat, jelen pillanatban is több más
vallású diák jár péntekenként programjainkra.
Ha sikerült felkeltenünk érdeklődésedet, minden pénteken este szeretettel várunk 19 órától a sepsiszentgyörgyi
unitárius templomba.
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14. sz. Dr. Kovács Sándor Cserkészcsapat
Székhely: Sepsiszentgyörgy, Korház utca 11. szám
Kapcsolattartó személy: Gaál Zsuzsa
Elérhetőségek: 0722 726 353, gaal_zsuzsa@yahoo.com
A szervezet küldetése:
A cserkészmozgalom célja olyan életrevaló, elkötelezett, felelős, egészséges polgárok nevelése a társadalom számára,
akiknek fontos, hogy önmaguk folyamatos nevelése által az Isten felé növekedjenek. Ennek érdekében életmodellt
nyújtunk, illetve ifjúságnevelést végzünk önkénteseink segítségével. A helyi közösségekkel együttműködve 7
éves kortól mindenki számára nyújtjuk ezt, aki nyitott elveinkre és közössége életében tevékenyen részt vállal.
Programok, rendezvények, amelyekbe önkéntesként bekapcsolódhatsz:
A 14. sz. Dr. Kovács Sándor Cserkészcsapat a Romániai Magyar Cserkészszövetség egyik legaktívabb csapata,
amely nemcsak a szövetség által szervezett programokon vesz részt (Pentaktív, Cserkész Lelki Napok, Dalos
Pacsirta, Országos Cserkészbál, Szövetségi Nagytáborok, Vezetőképzők stb.), hanem saját programokat is szervez
(tökfesztivál, amely minden évben nagy sikernek örvend városunkban, tojásírás, adventikoszorú-készítés, táborok,
portyák, kirándulások, versenyek). A csapatunk által szervezett programok alatt a fiatalok megtapasztalhatják,
milyen csapatban dolgozni, egy közösség tagjának lenni, ezen kívül megtanulnak növényeket, állatokat felismerni,
népdalokat, játékokat sajátíthatnak el, sőt, még a magyarság történelmét is megtanulják játékos módszerekkel.
Több mint 100 taggal rendelkezik csapatunk, akik nagy része aktívan részt is vesz foglalkozásainkon,
programjainkon. Csapatunk fennállásának 25. évfordulóját 2015 tavaszán ünnepli a városnapok keretében.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
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Sárkányölő Szent György Baranta Had

A szervezet székhelye: Sepsiszentgyörgy, Jövő utca 5-ös tömbház, 6-os lakrész
Kapcsolattartó személy: Tóth Botond
Elérhetőségek: 0743 307 712, tothboti@yahoo.com
A szervezet küldetése:
A névről: szűkebb értelemben a baranta a IX. század és a XX. század között élt magyarság harci kiképzési formáira épülő
fegyveres és pusztakezes harcművészeti irányzat, hagyományos népi és harci értékeink közvetítője.
A forrása: nem egy vagy több „mester” alkotása, hanem a magyar nép mint kultúrkör összegzett tudásanyagának
(életmód, közösségépítés, taktikai modell, technikai alapbázis, személyiségfejlesztési elv, filozófia) tükröződése a sajátos
harci testkultúrában.
A filozófiája: a barantázó magyarul él, gondolkodik, harcol, táncol, énekel. A legfontosabb feladata, hogy a lehető
legalaposabban megismerje és magáévá tegye azt a kultúrát, amely az általa megtanult harci értékeket kifejlesztette.
A barantázó nem valami ellen, hanem valamiért harcol. A barantázó szigorúan véve nem hagyományőrző, nem
hagyományápoló, a barantázó a hagyományokat a mindennapjaiban éli meg, aköré építi fel az életét.
A magyar észjárás megismerése biztosítja az értékek mentén történő haladást.
Fegyverei: a felkészítés során a barantázó a pusztakezes technikák mellett az íj, a szablya, a kard, a fokos, az ostor, a
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lándzsa, a csatakereszt és a különböző hosszúságú botok használatát sajátítja el, a foglalkozások része a néptánc és a
népdalok éneklése is.
Hitvallása: „A magyar kultúra örök harc a hagyomány (népi műveltség) és a nyugati kultúra között. Béke csak úgy lehet,
ha a népkultúra nő fel magas kultúrává, saját törvényei szerint, Európától csak azt veszi át, ami erre kell, s ezt is szervesen
magába olvasztja...” – Kodály Zoltán
Mottója: „A vitézség nem egy napi tanulság!” – Zrínyi Miklós
Nemzettudata: „az, hogy magyar nem faj, nem vér, hanem a lélek dolga. Nem a vér alakította ki a magyar lelket s hozta
létre így a magyar fajt, hanem ellenkezőleg, a magyar lélek hatott a vérre s most és minden időben az a magyar faj,
amit a magyar lélek áthatott. Mindenki olyan mértékben magyar, amekkora mértékben magyar lélek ereje él és hat
rajta keresztül...” – Karácsony Sándor
Nemzetszemlélete: „A nemzet nem más, mint közös nyelven, közös műveltséggel, közös szeretettel és hittel a jövőre
szövetséget kötött emberek nemzedékeken átívelő sorsközössége.” – Vukics Ferenc
Programok, rendezvények, amelyekbe önkéntesként bekapcsolódhatsz:
Barantaedzések, versenyeken, táborokban való részvétel, ünnepségek, megemlékezések szervezése és lebonyolítása,
családi napok, valamint honismereti kirándulások megtartása.

57

Az önkéntesség jeles napjai:

• november 5. – önkéntes koordinátorok világnapja
• november 12. – a szociális munka világnapja
• december 5. – a gazdasági és szociális fejlődés önkénteseinek világnapja
Felhasznált források:
• http://www.onkentes.hu/cikkek/mi-az-az-oenkentesseg
• http://issuu.com/pro_vobis/docs/ce_este_si_ce_nu_este_voluntariatul/1?e=0/1754512
• http://www.erasmusplus.ro/
• http://voroskereszt.hu/toertenetuenk.html
• http://www.rmcssz.ro/cserkeszet-ma
• http://www.ymca.int/who-we-are/history/
• Eurobarométer 2010 - http://www.sociopolitical-observatory.eu/uploads/tx_aebgppublications/Working_Papier_
no_2_Observatory_Volunteering_in_the_EU_Overview.pdfhtm
• www.stiriong.ro
• www.provobis.ro
• www.fedratiavolum.ro
• http://www.galavoluntarilor.ro/

58

Te vagy a változás!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.onkentes.hu
http://www.mindennapiafrika.info/2009/04/27/bono_o_lenne_afrika_uj_megmentoje/
http://www.unitedplanet.org/blog/2014/04/22/celebrities-you-didnt-know-did-volunteer-work-abroad
http://www.life.hu/trend/20120509-takacs-nora-audrey-hepburn-a-no-aki-maga-volt.html
http://www.unhcr.org/pages/49db77906.html
https://www.looktothestars.org/celebrity/angelina-jolie
http://mschumacher.motorsportal.hu/charity.htm
http://weiszfanni.hu/rolam
http://www.letsdoitromania.ro/ideea/lets-do-it-romania
http://gospaar.org/fur_is_dead.html
http://www.peta.org/blog/peta2s-fur-dead-campaign/
http://www.prijatelji-zivotinja.hr/index.en.php?id=146
http://starity.hu/sztarok/sophie-ellis-bextor/
http://www.egyhazestarsadalom.hu/a-szemhataron-innen/egyeb-irasok/egy-leukemias-kisgyerek-kedveertgotham-cityve-valtozott-san-francisco/
• http://offline.hu/kikapcs/2013/11/zsenialis-sajat-filmtrailert-kapott-a-beteg-gyermek-aki-batman-lett-egy-napra
• http://www.72ora.hu/a-72-orarol/mi-is-ez
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Elérhetőségek:
Iroda székhely:
520003, Sepsiszentgyörgy,
Szabadság tér, 7. szám, Lábas Ház, 8-as szoba,
kaputelefon 08, Kovászna megye, Románia
Levelezési cím:
520077, Sepsiszentgyörgy, Kis utca 1. szám,
Kovászna megye, Románia
Telefon/fax: 0267-310150
Drótposta: turuloffice@gmail.com

www.turuliroda.ro
www.facebook.com/turuliroda
www.youtube.com/turuliroda
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