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AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az
Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján





Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység előtt álló akadályok csökkentése.
Az önkéntes szervezetek megerősítése és az önkéntesség minőségének javítása.
Az önkéntes tevékenységek jutalmazása és elismerése.
Az önkéntesség értékével és fontosságával kapcsolatos tudatosság növelése.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG SZEREPE A CÉLOK
MEGVALÓSULÁSÁBAN





Ösztönzi a jó gyakorlatok megosztását az egyes tagállamok hatóságai és önkéntes
szervezetei között.
Figyelmet fordít az önkéntesek képzésére, az akkreditációra és a minőségbiztosításra.
Segít a lehetséges önkéntesekhez a legmegfelelőbb tevékenységeket hozzárendelni.
Ösztönzi az önkéntes szervezetek és egyéb ágazatok közötti, egymást erősítő, az
együttműködést segítő európai szintű új hálózatépítési kezdeményezéseket.
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MAGYARORSZÁGI NEMZETI PROGRAM ÉS
KOORDINÁCIÓ


Kormányzati koordináció és felelősségek:
1270/2010-es Kormányhatározat alapján: KIM Nemzetiségi és Civil Társadalmi
Kapcsolatokért felelős Államtitkárság (előkészítés, tartalom, koordináció), KIM
Kormányzati Kommunikációért Felelős Államtitkárság (kommunikáció).
A Nemzeti Önkéntes Stratégia (2011-2020) az Önkéntesség Éve nemzeti programjaitól
elválik, kormányzati felelőse a NEFMI.



Megalakult a Nemzeti Koordináló Testület.



Az év az alulról érkező kezdeményezésekre fókuszál: egyházi, civil szervezeti, céges,
vagy más programok is csatlakozhatnak a programokhoz a hivatalos magyar honlapon:
www.onkentesseg2011.hu. Csatlakozott kezdeményezések száma eléri a 70-et.



Az „Önkéntesség Európai Éve 2011 Információs Pont” címet pályázat útján megyénként
olyan civil / egyházi szervezetek kaphatták, melyek az Év célkitűzéseivel, ill. az
önkéntességgel kapcsolatban állnak az érdeklődők rendelkezésére. Feladatuk az adott
megyében zajló események, programok felmérése, segítése, információáramlás
biztosítása a NKT és a lakosság felé.
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ÖNKÉNTES NAGYKÖVETEK és TEVÉKENYSÉGÜK
Miklósa Erika Liszt Ferenc-díjas operaénekes

Feke Pál Junior Príma-díjas színművész
Vajda Attila kenus, olimpiai bajnok

Önkéntesen vállalták, hogy:




felhívják a figyelmet az önkéntes tevékenység kiemelkedő jelentőségére,
közvetítik az Európai Év üzeneteit,
az év során részt vesznek néhány, a nemzeti programban kiemelkedően fontos
eseményen.
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EURÓPAI UNIÓS KEZDEMÉNYEZÉSEK
Európai Turné és Európai Staféta
Az önkéntesek egy éven keresztül járják az Unió tagországait, és körutazásuk
minden egyes állomásán népszerűsítik munkájukat, valamint kapcsolatot
teremtenek a politikai döntéshozókkal és a nyilvánossággal.
27 önkéntes „közvetítő” riporter 54 önkéntes szervezet munkájáról készít
riportokat. Év végén a riportokból dokumentumfilm áll össze, amely bemutatja
az Európai Évet és az önkéntesek körutazását, a Turnét.
Tematikus konferenciák:
 2011. január 8.: Az önkéntesség elismerése
 2011. május 19. : Közösség a társadalmi felelősségvállalásban
 2011. június: nemzetközi „high visibility” konferencia az EU támogatásával,
a Századvég szervezésében
 2011. december: záró konferencia a jövő kihívásairól.
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A LEGFONTOSABB MAGYARORSZÁGI ESEMÉNYEK
Hivatalos európai megnyitó és Önkéntes Turné
Az Európai Bizottság 27 országot érintő turnéjának második állomása Magyarország
volt, melynek keretében 2011. január 8-14. között a budapesti Millenáris Teátrumban
hét napos programsorozat indult. A rendezvény tematikus napok révén mutatta be a
magyarországi önkéntesség sokszínűségét.

TEszedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a Vidékfejlesztési Minisztériummal és
az Önkéntes Központ Alapítvánnyal együttműködésben e héten szombaton, május 21én országos hulladékgyűjtési akciót szervez. Az esemény célja felhívni a figyelmet a
környezettudatos viselkedés fontosságára.
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Önkéntesek Hete, 2011. június 4-11
Az önkéntesség elismertségét erősítő, egyhetes, az ország különböző helyszínein az
ÖKA koordinációjában megrendezésre kerülő programsor, mely során a civil
szervezetek konkrét kezdeményezéseken keresztül mutatják be az önkéntes munka
lehetőségeit.
Megyei roadshow, 2011 június-október
A magyarországi szervezés egyik prioritása, hogy a megyeszékhelyeken is lehetőség
nyíljon a személyek és szervezetek bevonására, tájékoztatására. Hétvégenként vidéki
városokban kamion állomásozik, népszerűsítve az önkéntes tevékenységet. Minden
helyszínen, a tevékenységet népszerűsítő foglalkozásokkal mutatkozik be az
Önkéntesek Kertje.
Ünnepélyes záróesemény az önkéntesség napján
Az eseményen az év értékelésére és a nagykövetek tapasztalatainak megosztására
kerül sor, a „jó gyakorlatok” cím pályázói poszter bemutató keretében
mutatkozhatnak be.
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A középiskoláknak meghirdetett Társadalmi Szolidaritás program TÁRS- program
(NEFMI)



A pályázati úton induló közösségi szolgálat lényege, hogy a diákok pedagógus és civil
szakemberek segédletével, egyénileg vagy csoportosan 30 óra önkéntes, társadalmi
szolidaritást erősítő szociális, környezetvédelmi tevékenységet vállalnak és
teljesítsenek tanórán kívüli foglalkozás keretében.



A program célja a hátrányos helyzetű emberek társadalmi integrációjának elősegítése,
a velük szembeni előítéletek csökkentése és a környezettudatosság, állampolgári
aktivitás erősítése.



Beérkezett 350 pályázatból 44 millió ft értékben több mint 100 kapott támogatást.
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CSATLAKOZOTT KEZDEMÉNYEZÉSEK
Az év sikerének egyik kulcsa, hogy minél több kisebb vagy nagyobb akció kapcsolódik be
a nemzeti porgramba a hivatalos honlapon keresztül.


A vállalati önkéntesség témakörében:
- CSR Piac 2011,
- HBLF szervezte AdásNap.



Egyéb kezdeményezések:
- Önkéntesként a hátrányos helyzetű családokért, a változásért (Debrecen, 2011. május 15).
- Európai Ifjúsági Hét (2011. május 15-21.).

- Kulturális Örökség Napjai (2011. szeptember 17-18.).


A Sziget Fesztivál idén először lehetőséget ad, hogy a civil szervezetek ingyen
jelenhessenek meg. Előnyként jelölték meg, ha a jelentkezőnek köze van az önkéntességhez.

9

KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!
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