
PÁRHUZAMOS PROGRAMOK (első idősáv: 1515-1555)
AZ ÖNKÉNTESEI ÁLTAL IS FEJLŐDŐ SZERVEZET, AVAGY MIÉRT IZGALMAS AZ ÖNKÉNTESEK FOGADÁSA
„Mi, a szegedi Talentum Alapítványnál már 2014 óta fogadunk külföldi önkénteseket. Számos projekt és még 
több önkéntes által gyarapodtunk tapasztalatokban, tudásban, készségekben. De mit jelent ez a gyakorlatban?  
Miért éri meg önkénteseket fogadni? Többek között erről is szó lesz. Két projekt összehasonlításával pedig bemu-
tatjuk, milyen sokat számít az önkéntes személye, hogyan lehet fejlődni nehézségekben és ››jó időkben‹‹ egyaránt.”

KIKNEK AJÁNLJUK?
Olyan szervezeteknek vagy intézményeknek, akik önkéntesek fogadásán gondolkoznak  
vagy már fogadnak önkénteseket, de szeretnének mások jó gyakorlataival gazdagodni.

AZ ÖNKÉNTESSÉG ÉLŐKÖNYVEI - ÉRDEKEL, MILYEN KÜLFÖLDÖN ÖNKÉNTESKEDNI? MOST MEGTUDHATOD!
„Janka vagyok, idén érettségiztem, majd augusztus végén jöttem ki Ausztriába önkéntesnek tizenkét hónapra.  
Egy idősek otthonában dolgozom Linz mellett. Most a körülmények kissé nehezek (a nyelven kívül is), de szeret-
ném mindenkinek ajánlani az önkéntességet – mert egy életre szóló élményt nyújt!” (Sándor Janka)

„18 évesen indultam neki életem legnagyobb kalandjának és költöztem egy teljes évre Olaszországba, ahol egy 
ifjúsági szervezetnél önkénteskedtem és bejártam a fél országot. Ettől az élménytől többet kaptam, mint valaha 
gondoltam volna: az ifjúsági munka iránti szerelmet és a művészetekhez való kötődést. Az ESC teremtette meg 
számomra a jelenlegi hobbim, a munkám és a közösségem.” (Túros Dorottya)

KIKNEK AJÁNLJUK?
Minden olyan fiatalnak, aki gondolkozik azon, hogy külföldi önkéntességbe vág 18-30 éves korában.

MENTORIZÁTOR, AVAGY LEGYÉL TE IS TÁMOGATÓ ÖNKÉNTES!
„Csikós Gábor vagyok, egykori önkéntes, projektemmel megjártam a Baltikumot. Hazatérésem után szó szerint 
értelmeztem az ››élethosszig tartó tanulást‹‹, ezért először önkéntes projektek írásába és koordinálásába, később 
pedig a hazánkba érkező fiatalok mentorálásába tanultam bele. Regisztrálj, ha szeretnéd megtudni, hogy hazaté-
résed után hogyan lovagolhatnád meg a külföldi élményekből fakadó lelkesedésedet mentorként!”

KIKNEK AJÁNLJUK?
Olyan volt önkénteseknek, szervezeti képviselőknek vagy fiataloknak, akik szívesen lennének külföldi ön-
kéntesek mentorai itthon, érdekli őket, mivel jár ez a lehetőség.

BESZÉLGETÉS - TÉMA: MI AZ „ÉN ÜGYEM”? HOGYAN TEGYEM JOBBÁ A KÖZÖSSÉGEM?
KIKNEK AJÁNLJUK?
Akiknek van egy jó ötletük arra, hogy itthon mit és hogyan szeretnének
jobbá tenni, milyen közösségi kihívásokra kereshetnek választ akár 
szolidaritási projektek megvalósítása révén.
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