Bemutatkozik
a nemzetközi
önkéntesség
2011. szeptember 28. 13:00–18:30
Pannon Egyetem „B ” épület, fszt.
k o n fe re n c i a te re m
Meghívott vendég:
Szőke András
Részletes program
13:00–17:30 Világlátott önkénteseink képes élménybeszámolói
és témába vágó filmek
1. FLORANCE, AZ UGANDAI RABSZOLGALÁNY / FLORANCE, THE SLAVE IN UGANDA (25 perc)
Az ugandai polgárháborúban gyermekkatonának és szexrabszolgának elvitt gyermekek
sorsa 15 évvel később, amikor egy magyar önkéntes lány segít feldolgozni nekik a velük
történteket, és segít a környezetüknek elfogadni őket. Készítette: Jaksity Kata.
2. DED ECUADORBAN / DED IN ECUADOR (6 perc)
Munka közben Afrikában: a Német Fejlesztési Szolgálat (DED)
3. AFRIKA LIGHT / AFRICA LIGHT (26 perc)
Egy önkéntes úti naplója, aki egy évet töltött Namíbiában. Készítette: Molnár Zsolt
4. MAGYAR ÖNKÉNTESEK KAMBODZSÁBAN / HUNGARIAN VOLUNTEERS IN CAMBODIA
(16 perc)
Kambodzsa szívében egy ökoturizmus projekttel foglalkozó önkéntes munkájának,
életkörülményeinek bemutatása.
5. MAGYAR ÖNKÉNTESEK VIETNÁMBAN / HUNGARIAN VOLUNTEERS IN VIETNAM (17 perc)
Vietnámban egy sérült gyerekekkel foglalkozó kórházban dolgozó magyar önkéntes
munkájának bemutatása.
17:30–18:30 Kerekasztal beszélgetés – Moderátor: Szőke András színész, filmrendező
Résztvevők:
1. Hódosi Róbert – fejlesztési szakember, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány
(demnet.hu) munkatársa
2. Mikesy Álmos – a Magyar Önkéntesküldő Alapítvány operatív vezetője
3. Daróczy Annamária – nemzetközi önkéntes (Azerbajdzsán )
4. Szőke Zsófia – a BOCS Alapítvány munkatársa, nemzetközi önkéntes (Mongólia)
5. Jelinkó Mónika – Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat
6. Hudi Zsuzsa – MeneTrend Fejlesztő Egyesület
7. Varga Endre – Veszprémi Civil Ház
8. Janzsó Ádám – Várfok Alapítvány

További információ: www.hvsf.hu

A Magyar Önkéntesküldő Alapítvány (HVSF)
az AIESEC Magyarország társszervezésében
nemzetközi önkéntes napot tart a veszprémi Pannon Egyetemen szeptember 28-án
szerdán. Mindkét szervezet biztosít szegény
országok megsegítését célzó fejlesztési és
segélyezési projektekhez emberi erőforrást.
Önkénteseik Afrikában, Ázsiában, Latin-Amerikában és Európában dolgoznak.
A programon szó lesz arról, hogy milyen
kritériumok alapján kerülnek az önkéntesek
kiválasztásra, milyen futó projektekbe lehet
bekapcsolódni. A témához kapcsolódó rövidfilmek és világlátott önkénteseink képes
élménybeszámolói teszik az érdeklődők számára a programot még színesebbé.
A segélyezés és a nemzetközi önkéntesség
megosztja a közvéleményt: miért külföldön
segítünk, mikor itthon is annyi a baj? Mire
költik a pénzt, amit afrikai országoknak adnak?
Mi közünk a szegény országok problémáihoz?
A kérdések jogosak, a válaszok bőségesek és
sokrétűek. 17:30-tól sor kerül egy kerekasztal
beszélgetésre a nemzetközi önkéntességről,
fejlődő és fejlett országok viszonyáról, és
Magyarország szerepéről mindebben. A beszélgetést moderálja: Szőke András színész,
filmrendező.

