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EURÓPA IFJÚSÁGA EGYESÜLET & EGRY ÚTI 
KÖRZETI ÓVODA: KÜLFÖLDI ÖNKÉNTESEK 
MAGYAR ÓVODÁBAN
(projektbemutató)

Milyen, ha külföldi önkéntesek csatlakoznak egy 
óvoda mindennapjaiba? Hogyan hat az interkulturális 
közeg a kicsikre? Gondot okoznak-e a nyelvi korlátok? 
A veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda évek óta fogad 
külföldi önkénteseket, az Európa Ifjúsága Egyesület pedig 
adminisztratív szempontból, koordináló jelleggel segíti az 
óvodát ebben a folyamatban. Most mindketten itt lesznek, 
hogy megosszák tapasztalataikat.

KIKNEK AJÁNLJUK? 
Olyan óvodáknak vagy iskoláknak, akik önkéntes 
fogadáson gondolkoznak; olyan szervezeteknek, akik 
intézményeket segítenének ebben.

SZATYOR EGYESÜLET: 
FENNTARTHATÓSÁG ÉS 
KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS ÖNKÉNTESEKKEL
(projektbemutató)

A Szatyor Egyesület a fenntartható, 
környezettudatos városi és vidéki közösségi létezést 
igyekszik népszerűsíteni. Külföldi önkénteseik 
a mindennapi teendőkben, a workshopok 
háttérmunkálataiban segítik őket, közösségi 
kertészkedésben vesznek részt és megvalósítják 
egyéni projektjeiket is a fenntarthatóság témájában. 
Hogyan jellemzi kapcsolatukat Kondora Dóra, az 
önkéntesek koordinátora? „A kölcsönös tanulás a 
hozzáadott értéke az önkéntesek fogadásának.” 

KIKNEK AJÁNLJUK?
Olyan szervezeteknek, akik szeretnék megtudni, 
milyen segítséget jelenthet egy lelkes önkéntes 
a mindennapokban; mindenkinek, akit érdekel a 
fenntarthatóság.
   

RAPID RANDI
Téma: Milyen külföldön önkénteskedni?

KIKNEK AJÁNLJUK? 
Olyan 18-30 éves fiataloknak, akik szívesen belevágnának 
egy külföldi önkéntes kalandba VAGY olyan „veterán 
önkénteseknek”, akik már átéltek egy ilyen élményt, és 
szívesen megosztanák tapasztalataikat.

   

RAPID RANDI
Téma: Mivel tenném jobbá itthon a közösséget? 

KIKNEK AJÁNLJUK? 
Akiknek van egy jó ötletük arra, hogy itthon mit és 
hogyan szeretnének jobbá tenni, akár szervezetek, 
akár ifjúsági kezdeményezések, azaz szolidaritási 
projektek révén.

PÁRHUZAMOS PROGRAMOK
első idősáv 18:40-19:20

http://www.eplusifjusag.hu/public/files/press/szolidaritasi_projektek-szolidaritasi_projektek_fiataloknak_ok.pdf
http://www.eplusifjusag.hu/public/files/press/szolidaritasi_projektek-szolidaritasi_projektek_fiataloknak_ok.pdf


EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA

NYITOTT KÖR EGYESÜLET: ÖNKÉNTESEK 
BEVONÁSA A SZÍNHÁZI NEVELÉSI MUNKÁBA
(projektbemutató)

A Nyitott Kör munkatársai színházi nevelési 
előadásokat, drámaórákat és tréningeket terveznek, 
játszanak és facilitálnak. A résztvevők önkifejezési 
eszköztárát és reflektív készségeit szeretnék fejleszteni, 
munkásságukban nagy szerepet kap a társadalmi bevonás, 
a készség- és közösségfejlesztés. Külföldi önkénteseik 
ezekbe a programokba csatlakoznak be, illetve saját 
projekteket valósítanak meg a szervezet munkatársainak 
mentorálásával.

KIKNEK AJÁNLJUK? 
Olyan szervezeteknek, akiket érdekel, hogyan lehet 
önkéntesek segítségével tenni a társadalmi bevonásért és a 
szolidaritásért.
        

KACSAKŐ ÉLMÉNYTÁBOR: INKLUZÍV 
SZEMLÉLETŰ TÁBOR 9-12 ÉVES 
GYEREKEKNEK
(projektbemutató)
Egy csapat fiatal összefogott, hogy érdekes és 
tartalmas táborokat, foglalkozásokat szervezzenek 
olyan gyerekeknek, akik különböző társadalmi 
közegből érkeztek és az átlag hétköznapokban 
nagy valószínűség szerint nem találkoztak volna. 
A szolidaritási projekt célja, hogy a fiatalok közösen 
tanuljanak élménypedagógiai programokon 
keresztül és csökkentsék az egymással szemben 
támasztott esetleges előítéleteiket.

KIKNEK AJÁNLJUK?
Olyan 18-30 éves fiataloknak, akik itthon 
szeretnének valami jót tenni. 

RAPID RANDI
Téma: Élet az önkéntesség után – érzések, ötletek, 
életutak

KIKNEK AJÁNLJUK? 
Azoknak a frissen hazatérő önkénteseknek, akik hallani 
szeretnének arról, milyen lehetőségeik vannak most 
VAGY azoknak a volt önkénteseknek, akiknek életére nagy 
hatással voltak külföldi tapasztalataik, és szeretnék ezt 
megosztani másokkal.

   

RAPID RANDI
Téma: Külföldi önkéntest fogadni… 

KIKNEK AJÁNLJUK? 
Olyan szervezeteknek/intézményeknek, akik 
érdeklődnek az önkéntes fogadás iránt VAGY „az 
önkéntes fogadás veteránjainak”, akik szívesen 
megosztanák tapasztalataikat a jelenlévő kezdő 
szervezetekkel.

PÁRHUZAMOS PROGRAMOK
második idősáv 19:30 – 20:10 

http://www.eplusifjusag.hu/public/files/press/szolidaritasi_projektek-szolidaritasi_projektek_fiataloknak_ok.pdf

