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Készült a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támoga
tásával
támogatásával

A BÁZIS Gyermek és Ifjúsági
Egyesület bemutatása
Küldetésünk
„Egyesületünk célja, hogy
segítsük a Komárom-Esztergom megyében élõ fiatalok (029 év) társadalmi integrációját, kialakítsuk, megerõsítsük

az ezekhez szükséges készségeket, képességeket, attitûdöket a gyermek és az ifjúsági
korosztály tagjaiban.
Ezen célokat személyek és
közösségek (gyermek, ifjúsá-
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gi, ifjúságsegítõ szervezetek)
számára egyaránt nyújtott információs és tanácsadó tevékenységgel, képzéssel, valamint programok szervezésével kívánjuk elérni.”
Az Egyesületet az 19962001 között az Utcai Szociális Segítõk Egyesületének
szervezeti keretében mûködõ
BÁZIS Ifjúsági Iroda, munkájának folytatására és kibõvítésére alapítottuk 2002-ben.
Tevékenységünket kiterjesztettük Komárom-Esztergom
megye egész területére, valamint a szomszédos, magyarlakta felvidéki járásokra (Párkány és Komárom).
Különféle szolgáltatásokkal
(információnyújtás kulturális,
sportprogramokról, táborokról, iskolákról, képzésekrõl,
szállás- és étkezési lehetõségekrõl, közérdekû telefonszámokról, civil szervezetekrõl, színház- és mozijegyrendelés,…) és tanácsadással
(mentálhigiéné, jogi, orvosi,
pályaválasztás, továbbtanulás, munkavállalás, pszichológia-életvezetés), valamint tá-
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borok, klubok, vetélkedõk,
sport- és kulturális rendezvények szervezésével igyekszünk a fiatalokat érdekes és
értékes programokra becsábítani, illetve ezen rendezvényekrõl tájékoztatást adni.
Képzéseinket diákönkormányzatok és ifjúsági civilszervezetek képviselõi, pedagógusok, szabadidõ-szervezõk, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szakemberek számára szervezzük.
Egyesületünk munkatársa
részt vett a Kompasz emberi
jogi képzésen, ahol trénerként
végzett, így ezen képességeit is kamatoztatjuk rendezvényeinken, tréningjeinken.
Egyik fõ tevékenységünk az
„utcagyerek-program”, melynek keretein belül Tatabánya
két játszóterén kollégáink önkéntes segítõk, kortárssegítõk
bevonásával irányított játékokat kezdeményeznek a gyermekeknek, szüleiknek. Terveink között szerepel ezen tevékenységünk kiterjesztése
régiónk más városainak lakótelepeire is. A projekt kereté-
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ben speciális programlehetõséget (közös játékok, kézmûves foglalkozások, kulturális
és sportrendezvények, vetélkedõk, kirándulások, táborok,…) kínálunk alternatívaként az utcákon, parkokban,
leromlott állagú játszótereken
csellengõ-kallódó gyerekek
számára. E programunk szervezõi, animátorai kortárssegítõ képzõ tréningjeinken, táborainkban sajátítják el e tevékenységek végzéséhez szükséges ismereteket.
A nyári idõszak végeztével
problémát okoz, hogy nincsenek közösségi terek, ahová
bevihetnénk a játszótér-programon összekovácsolódott
kisközösségeket.
www.civilkd.hu néven civil információs portált üzemeltetünk, melyen megtalálhatóak a
civil szervezetek, közösségek
számára fontos jogszabályok,
aktuális hírek,
fórumon kérdezhetnek az
érdeklõdõk.
Egyesületünk rendsze-
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res kapcsolatot tart az alsógallai
egyházközséggel. Baba-mama
klubba várjuk hetente a kisgyermekes anyukákat, kirándulásokat, közös családi és gyermektáborokat szervezünk.
Az egyesüle t ü n k á l t a l
szervezett programokon
sok önkéntes kerül ki ebbõl
a közösségbõl, s nagyon
fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok kipróbálják magukat
az önkéntes munka keretében. A segítség mellett,
melyet részvételük egy-egy
programon nyújt, erõsödik
önbizalmunk, fejlõdik önismeretük, közösséggé kovácsolódnak.
Második alkalommal veszünk részt az Ötlet programban, melynek keretén belül 10
hónapra fogadunk önkéntest
egyesületünk programjainak
megvalósítására.
Smudla Kata
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A Majki Népfõiskolai
Társaság bemutatása
Egyesületünk önálló ítéletalkotásra képes, magyarságára
büszke, az európai értékek
iránt nyitott, szûkebb-tágabb
közösségéért cselekvõ, a világ iránti érdeklõdését, tanulási képességét élethosszig
megõrzõ fiatalokat, felnõtteket
fog össze, körükben a felelõs,
szabad polgári értékrendszert, attitûdöt erõsíti.
Feladatainknak tartjuk:
• A helyi demokratikus közélet fejlesztése, a helyi társadalom önszervezõ képessé-

gének erõsítése, az aktív közéleti részvételhez nélkülözhetetlen sokoldalú információ és
ismeret biztosítása.
• Sokszínû és sokoldalú
együttmûködés kialakítása és
fenntartása a civil társadalom
tényezõivel. A szükséges feltételek megteremtésével önálló népfõiskolai intézmény létrehozása, mûködtetése, fenntartása.
• A népfõiskolai szellemiséget tükrözõ sajtó – hagyományos és elektronikus – és
könyvkiadói tevékenység.
• Bejárásos és
bentlakásos tanfolyamok, tematikus
népfõiskolai napok
és látóutak szervezése, információ-,
ismeret- és tapasztalatátadás..
• A demokratikus
aktív közéleti szerepvállaláshoz
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szükséges ismeretek, képességek, technikák gyakorlása,
fejlesztése.
• Hazai nemzetiségi, határon túli magyar, szomszédsági és európai ifjúsági kapcsolatok fejlesztése.
Mindezek szolgálatában az
alábbi programokat kínáljuk
tagjainknak és minden érdeklõdõ fiatalnak és felnõttnek:
Magyarországon és határainkon kívül is (Felvidék, Kárpátalja, Erdély) ún. „látó-utakat” szervezünk, népfõiskolákat, mûvelõdési intézményeket, civil szervezeteket és ifjúsági közösségeket keresünk fel, értékes szakmai tapasztalatokhoz segítve ezáltal tagjainkat.
Alapítói vagyunk
a Félúton Interregionális Hálózatnak,
mely Közép-Dunántúl, Felvidék és
Erdély ifjúsági civil
szervezetei, intézményei között alakult 2004-ben.Az el-
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telt években számos tréninget, cseretábort, önkéntescserét, tanulmányutat valósítottunk meg a hálózat keretein belül.
Öt éve szervezünk Várgesztesen a Kárpát-medencében élõ, közép-, fõiskolás
és egyetemista fiataloknak
magyarság- és honismerti,
helytörténeti táborokat. Az
elmúlt esztendõkben bentlakásos nyári kurzusainkat
egy-egy témakör köré szerveztük: 2004. A magyarság
eredete, 2005. A hõsök köztünk élnek – Az 1956-os forradalom és szabadságharc,
2006. Közös sorsunk, közös
felelõsségünk: Trianon. Tá-
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borainkban tatabányai, felvidéki, háromszéki és vajdasági fiatalok vettek részt
Számos vetélkedõt, játékot
szerveztünk felnõttek és fiatalok számára egyaránt. Kiemelkedik közülük „A mi Európánk”, melyet 6 éve indítottunk útjára. A nemzetközi
szintûvé vált játékban a
résztvevõk egy-egy fiktív állam kormányát alkotják, s különbözõ problémákban kell
közösen megoldásokat keresniük.
2005 márciusától 25.000 lakásba juttatjuk el „Városunk,
Tatabánya” címmel megjelenõ közéleti ingyenes havi lapunkat.

Kapacitásfejlesztõ tréningeket szervezünk a Középdunántúli Régió civil szervezetei számára, melyeken
évente 15 kistérségben átlagosan 15-20 fõ vesz részt, így
az elmúlt öt évben mintegy
1500 civil szakember és általuk legalább ezer szervezet
mûködésének megerõsödéséhez járultunk hozzá.
Kõhányáspusztán, az erdõ
tövében 2008-ban vásároltunk egy házat, ahol tréningeket, táborokat szervezünk,
s ahol kisközösségek számára is lehetõséget biztosítunk csapatépítésre, pihenésre.
Molnár József

Laár András

kenõdik szerteszét.

Ez a csoki enyém
Ezt a csokit itten
magaménak mondom.
Izgalmas burkából
hamarcsak kibontom.
Fogam karistjával
illetem felszínét,
õ meg csoki módra

Ám én - hopp - lenyalom.
De rágni sem restellem.
S azon kapom magam,
hogy, hogy nem, lenyeltem.
Szegény csoki! - mondom,
de csak színlelem a gyászt.
Valójában egyáltalán nem
vagyok szomorú.
Egy frászt!
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TAHITI Tatabányai Ifjúsági Információs
és Tanácsadó Iroda
„…egy ifjúsági sziget a Közmûvelõdés Házában”
Az iroda, mint szolgáltató tér
A TAHITI ifjúsági iroda
2004 januárjától folyamatosan biztosítja szolgáltatásait
a fiatalok számára. Ez idõ
alatt több ezer fiatal kereste
fel irodánkat személyesen,
telefonon és interneten.
Jelenleg A Közmûvelõdés
Háza Kht. részeként biztosítjuk szolgáltatásainkat, és
arra törekszünk, hogy minden fiatal számára biztosítsuk az egyenlõ hozzáférhetõséget az információhoz,
tekintet nélkül körülményeikre, lakóhelyükre, társadalmi
helyzetükre. A KomáromEsztergom Megyei Ifjúsági
Szakmai Módszertani Központ részeként a megye
egész területén élõ fiatalokkal foglalkozó szakemberek
informálásához és az ifjúsági szervezetek szakmai támogatásához is hozzájáru-

lunk. Szolgáltatásaink és
adatbázisunk jelentõs részét
internetes honlapon (www.
tahiti-tb.hu) is elérhetik az érdeklõdõk.
Az információkhoz szabadon hozzá lehet férni, a szolgáltatásokat természetesen
több csatornán keresztül is
biztosítjuk: - személyesen, interneten, - telefonon, - tájékoztató anyagokban. Az
ügyfélfogadó térben lehetõséget biztosítunk az önálló
információkeresésre (ingyenes internet, sajtó, szakirodalom, prospektusok, mappákban rendszerezett információk, stb.)
Az iroda a szolgáltatási
rendszerén túl rendszeresen
bekapcsolódik különbözõ
programok szakmai munkájába. Preferálunk minden
olyan lehetõséget, amellyel a
fiatal célcsoport szabadidõs
lehetõségeit bõvíthetjük,
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hasznos szabadidõ eltöltésüket elõsegítjük.
• Információs szolgáltatás:
Az iroda huszonöt fõbb témakörben nyújt információkat a fiataloknak. Az információ és a tanácsadás módja
tiszteletben tartja a felhasználó bizalmát és anonimitását.
A munkatársakra és tanácsadókra egyaránt vonatkozik a
titoktartási kötelezettség,
munkájukat eszerint végzik.
Témakörök:
-koncertek, bulik, -kulturális
programok, -sportesemények, -olcsó szállás, albérlet,
-állásajánlatok, -kedvezmények, -szociális ellátások, oktatás, továbbtanulás, -ifjúsági szervezetek, -civil szervezetek, -utazás, kirándulás, táborok.
Egyéb szolgáltatások: -tájékoztató anyagok, -szakkönyvtár, -ingyenes internethasználat, -üzenõ és hirdetõfal, -havi programajánló, -ifjúsági kártya, -internetes tanácsadás, -hírlevél.
• Tanácsadás:
Az iroda ifjúsági informáci-
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ós és tanácsadó szolgáltatások szakmailag és térben elkülönülve mûködnek más
szervezettõl, intézménytõl
vagy szolgáltatástól.
Az alaptanácsadásokat felsõfokú szakmai képesítéssel rendelkezõ tanácsadók végzik.
Alap tanácsadások: - jogi, pszichológiai, - pályaválasztási, - munkaügyi.
Kiegészítõ tanácsadások: EVS, -drogprevenció, - EU-tájékoztatás, - egészséges életmód.
A TAHITI, mint Eurodesk
partner:
A TAHITI az Eurodesk hálózat partnereként információkat szolgáltat a Fiatalok Lendületben és az egész életen
át tartó tanulás és kisebb mértékben a Kultúra 2007-2013
programról. Az iroda szolgáltató terében többféle módon
segítjük az önálló információkeresést (Internet /honlap/,
szóróanyagok, FC, mappákban rendszerezett információk). Az Eurodesk hálózaton
megjelenõ információkat az
iroda folyamatosan közvetíti a
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fiatalok és a szakmai partnerei, kapcsolatai felé.
Az információ biztosításán
kívül, tanácsadást is biztosítunk azoknak, akik a programban részt kívánnak venni. Segítünk nekik az EVS
programban fogadó és küldõ szervezetet találni az
Internet és az iroda szakmai
információs kapcsolatának
segítségével, és eligazítást
nyújtunk a pályázat megírásánál felmerülõ kérdésekben
is. A fiatal csoportokat is tá-
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mogatjuk a Fiatalok Lendületben Programban létrehozható projektek megvalósításában.
Az iroda munkatársai felkeresõ tevékenységgel is népszerûsítik a Fiatalok Lendületben
Programot. A látogatások, elõadások, osztályfõnöki órák alkalmával a fiataloknak a nem
formális pedagógia módszereivel és szóróanyaggal adjuk át
a szükséges és alapvetõ információkat a lehetõségekrõl
Oliviéra de Jesus Andrea

Te is kiveheted a részed tevékenységeink sikerébõl

Gyere hozzánk önkéntesnek!

Sokszor pár perc is sokat számít. Postázásban, plakátolásban, rendezvények lebonyolításában és szervezésében, fiatalokkal folytatott munkában, kiadványok szerkesztésében,
egyáltalán ötletetésben és megvalósításban.
Mi az, amit tõlünk kaphatsz?
- munkatapasztalatot, ha
még híján vagy belõle
- jó érzést, melyet az értel-

mes célért végzett munka
biztosít
- barátságos hangulatot
- és meglepetést, mi még
Rád vár.
Mit tudnál Te elvégezni?
Sokan azt gondolják, hogy
nem lehetnek önkéntesek,
mert nem érzik magukat
szakembernek, nem profi
szakemberek, vagy csak kevés idejük van.
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Mi úgy látjuk, hogy mindenki
lehet önkéntes! Az a kisfiú is, aki
játékból pecsételi az borítékot,
az a néni, aki türelmével lenyûgözi a mai rohanó világból betévedõket és segít nekik az eligazodásban. Az az egyetemista, vagy középiskolás, aki kipróbálná magát mint leendõ szociális munkás, pedagógus,
vagy mûvelõdésszervezõ,
esetleg fejlesztõ, és az az asztalos, aki esetleg megjavítja foglalkoztatóink, irodánk polcait, az
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a festõ, aki kifesti, mázolja játékainkat, falainkat ...
Na, látod mennyi lehetõség
nyílik az önkéntes tevékenységre.
Gyere és próbáld ki nálunk.
A kistérségi ifjúsági módszertani központok szívesen látják a
magukat kipróbálni vágyó fiatalokat kreatív, testhez álló feladatkörökben egy jó hangulatú, fiatal barát munkahelyen.
Elérhetõségeinket megtalálod a következõ oldalon.
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Komárom-Esztergom megyei ISZMK
Konzorcium vezetõje: Mag-ház, Élettér Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület. Kapcsolattartó: Monostori Éva
Címe: 2903 Komárom, Csendes utca 8. T.:06-34/526-955. Email: eletter@novonet.hu Honlap: www.eletteregyesulet.hu. Nyitva: H-P: 8:00-20:00, Szo.: 14:00-20:00 Vasárnap: zárva
A konzorcium további tagjai:
TAHITI Tatabányai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Fenntartó: A Közmûvelõdés Háza Kft. Kapcsolattartó neve:
Oliveira de Jesus Andrea. Cím: 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1. T.: 34-304-451. E-mail: tahiti@chello.hu Honlap:
www.tahiti-tb.hu Nyitva tartás: H-P: 9:00-17:00
Csokonai Mûvelõdési Központ Fenntartó: Komárom Város
Önkormányzata. Vezetõ neve: Balogh Attila. Címe: 2900
Komárom, Kelemen L. u. 7. Tel.:06-34-342 208, tel/fax: 0634-540 064; 06-34-340-140 E-mail: csmk@vnet.hu Honlap:
www.komaromcsmk.hu
Majki Népfõiskolai Társaság Vezetõ/Kapcsolattartó neve:
Dózsa Edina. Címe: 2890 Tata, Kalló u. 12. Telefon: 20-9207177 E-mailcím: smudlakata@civilkd.hu Honlap:
www.civilkd.hu
Gyermek Kert Szociális és Kulturális Alapítvány Kapcsolattartó: Dr. Németh József. Levelezési címe: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u. 5. Pf.:351 Telefon: 06-33-501-740 E-mail:
gyermekkerta@freemail.hu Honlap: www.gyermek
kert.mindenkilapja.hu
Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesület. Kapcsolattartó:
Smudla Katalin. Címe: 2900 Tatabánya, Erõmû tér 7/a. Telefon: 20-920-7177. E-mailcím: smudlakata@civilkd.hu Honlap: www.civilkd.hu
Bakonysárkányért Alapítvány. Kapcsolattartó: Székely Márton. Címe: 2861 Bakonysárkány, Béke u. 100/a T.: 34 377 088
E-mail: szekely44@freemail.hu www.bakonysarkanyert.hu
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A vállalati önkéntesség
Szerencsére az elmúlt egykét évben már Magyarországon is egyre több cég ismeri
fel a vállalati önkéntes programokban rejlõ lehetõségeket, vagyis azt, hogy dolgozói számára lehetõvé tegye
az önkéntes programokban
történõ részvételt, s egyben
ezzel is segítse a környezetében lévõ helyi közösségeket.
A társadalmi felelõsségvállalásnak ez a formája tõlünk
nyugatabbra már gyakori és
bevett módja a cég iránti lojalitás erõsítésének, a csapatépítésnek, és a cég közösségi szerepvállalásának.
Milyen közvetlen haszonnal
jár a vállalati önkéntes programok szervezése a cégek
számára?
• A dolgozók cég iránti lojalitásának erõsítése, a fluktuáció csökkentése, csapatépítés.
• Kommunikációs készségek és interperszonális kapcsolatok fejlesztése, javulása.
• Elõny a munkatársak to-

borzásánál és megtartásánál.
• A vállalati kultúra és etika
fejlesztése.
• A cég esélyegyenlõség
iránti elkötelezettségének kifejezése.
• A cég hírnevének javítása.
• Újfajta motivációk a dolgozók számára.
• Az alkalmazottak személyes fejlõdésének eszköze.
Az elmúlt két évben egyre
több cég kérte és kéri ma is
segítségünket alkalmazottai
számára szervezett önkéntes, illetve közösségi programjainak kialakításában. Az önkéntesség területén szerzett
tapasztalataink, a civil szervezetekkel ápolt jó kapcsolataink, céges együttmûködéseink és folyamatosan fejlõdõ
szervezeti adatbázisunk révén azon dolgozunk, hogy a
cégek és fogadószervezetek
számára egyaránt hasznos és
sikeres vállalati önkéntes programok valósuljanak meg.
A megkereséseket követõen igyekszünk minden cég
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számára megtalálni az igényeinek megfelelõ önkéntes
programot és partnerszervezetet, vállaljuk a felek közötti
közvetítést és teljes programszervezést is, valamint taná-
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csot adunk abban, hogyan
válhat a vállalati önkéntesség
a vállalati kultúra és a CSR
stratégia szerves részévé.
Bõvebb
információ:
www.oka.hu

Az Európai Önkéntes Szolgálat
Ez a Program Neked szól,
ha fiatal vagy, és nem tudsz
mit kezdeni magaddal, vagy
még nem döntötted el mihez
lenne kedved, esetleg szívesen szereznél tapasztalatot
külföldön, úgy, hogy kockázat
nélkül próbálhasd ki magadat, ráadásul ingyen...
Világot láthatsz, megismerkedhetsz más kultúrákkal, élvezheted a szabadságot, és
valami olyannal töltheted a
napjaidat, ami hasznos lehet
a késõbbiek során is.
Szép kihívás, mégsem vagy
egyedül. Eltölteni hosszabb
idõt egy másik országban, ott
élni a mindennapokat, egyedül boldogulni a boltban, a
kávézóban vagy a munkahelyeden nem egyszerû, de
vannak, akik segítenek ebben, és ha nagyon nem megy,
hát felülsz a vonatra, buszra,

repülõre, és folytatod itthon
ott, ahol abbahagytad...
A Fiatalok Lendületben
Program Európai Önkéntes
Szolgálata - melyet az Európai Bizottság finanszíroz mindazon fiatalok számára
elérhetõ, akik elmúltak 18 évesek, és még nem töltötték be
a 30. évüket. Nem kell hozzá
nyelvtudás, diploma, munkatapasztalat, igazolások, csak
egy kis bátorság, kalandvágy
és vállalkozókedv. Az utazásod, szállásod, zsebpénzed
költségeit fedezi a program,
neked nem kell mást tenned,
mint teljesíteni a vállalt feladatot, jól érezni magad, és minél több tapasztalatot, információt gyûjteni.
Mibõl áll a munka?
Egy elõre kiválasztott civil
szervezet feladataiban, tevékenységében kell segédkez-
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ned, és szívesen fogadják kreatív ötleteidet is. A munkahelyed
lehet egy lakóotthon, sportvagy szabadidõközpont, környezetvédõ szervezet, vagy
akár egy mozi is... Olyan élményekkel fogsz hazatérni, melyek
segítenek másképp látni a világot, és mindenki csodálkozni
fog, hogy mennyire megváltoztál... Ha munkát keresel, bátrabb
leszel, és tudással, tapasztalattal felvértezett. Ha tanulni szeretnél, tisztában leszel azzal, mit
és mennyit vállalhatsz - amit
teljesíteni is tudsz -, így tehát a
kudarc esélye sokkal kisebb
lesz. Ha emberekkel kell találkoznod, vagy új közösségbe

Komáromi János
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kerülsz, simán veszed majd az
akadályokat, hiszen ezt csináltad
azalatt
is
míg
önkénteskedtél, és észre sem
vetted, mennyi mindent tanultál a többiekrõl, a világról.
Addig, amíg ki nem próbálod,
persze mondhat bárki, bármit...
Az oldalon - többek között olyan fiatalok beszámolóit
is olvashatod, akik megjárták
az önkéntességet, és megéltek
jót, rosszat. Élvezték az ott töltött idõt, voltak nehézségeik, de
egyvalamiben mindannyian
egyetértenek: nem cserélnék el
ezt az idõt semmiért...
Bõvebb
információ:
www.eurodesk.hu

Marék homok

mindenik egy rész belõlem
e marék homok én vagyok
csak vágy voltam egykor
csak por leszek ha meghalok

egy marék homok
csak ennyit sodor feléd a szél
csupán egy marék homok
de minden szemcse csodákról mesél

a mérhetetlen sóvárgás szült
befogadott az érzékelhetõ
parányok rejtik most életem
összeterelt a Sors, a nagy Tervezõ

az Idõrõl suttog az egyik
másik a Múltról regél
egy porszem a Jövõrõl
egy az Álmaidról beszél

tenyeredben megtarthatod
szél sodorta anyag-létem
láthatod csak ennyi vagyok
Semmiség a Mindenségben
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Egy jó ÖTLET!
Hazánkban a fiatalokat érintõ munkanélküliség egyre
nagyobb méreteket ölt, évrõl évre több pályakezdõ
küzd a munkavállalás nehézségeivel, annak ellenére,
hogy ma jóval több a szakképzett, érettségivel és diplomával rendelkezõ fiatal,
mint akár egy évtizede. A
munkaerõ-piaci lehetõségek különösen korlátozottak a megfelelõ munkatapasztalat és szakmai gyakorlat nélküli pályakezdõknek. Számukra elõnyös, ha
elsõ munkahelyi tapasztalatukat támogató környezetben szerzik meg, ahol a felelõsséget nem kell teljes
egészében egyedül viselniük. Mindezeket felismerve
az ÖKA a Demokratikus Ifjúságért
Alapítvánnyal
(DIA), a foglalkoztatáspolitikai szaktárcával és az Országos Foglalkoztatáspolitikai Alappal (OFA) közösen
útjára indította ÖTLET programját.

Az ÖTLET egy kísérleti jelleggel induló, fiatalok munka-erõpiaci esélyeinek önkéntes tevékenységen keresztül történõ növelését támogató országos program,
ami arra vállalkozik, hogy
meg t e re m t s e a h a z a i
hosszú távú önkéntes szolgálat kereteit, feltételeit, és
kísérleti jelleggel integrálja
azt a pályakezdõ fiatalok
tapasztalatszerzését támogató egyéb programok
közé. A Nyugat – Európában
és az Egyesült Államokban
már évtizedek óta létezõ
hosszú távú (3-6-12 hónapos) önkéntes szolgálat jó
lehetõséget nyújt a fiatalok
gyakorlati tudás- és tapasztalatszerzésének támogatására. Magyarországon eddig,
ha egy fiatal hosszú távú
önkéntes programban kívánt
részt venni, csak az Európai
Önkéntes Szolgálat (EVS European Voluntary Service)
adta lehetõségek álltak a
rendelkezésére.
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Az ÖTLET célja, hogy a 18
és 26 év közötti pályakezd õ , á l l á s keres õ f i at a lok
munka-erõpiaci esélyeit javítsa a hosszú távú önkéntes szolgálat során megszerezhetõ tapasztalati tudással, készségek fejlesztésével és munkahelyi gyakorlat megszerzésével. Lehetõség nyílik arra, hogy a résztvevõk védett körülmények
k ö z ö t t t a p a s z t a l h a s sák
meg, milyen egy munkahelyi közösség tagjaként, a
munka világának szabályai
szerint mûködni, milyen
csapatban és ezzel egy idõben mégis önállóan dolgozni, felelõsséget vállalni saját magukért és másokért.
A tapasztalatszerzésen túl
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személyiségfejlõdésük is
pozitív irányba mozdulhat,
hisz az önkéntességen keresztül olyan emberi és társadalmi értékek szolgálatába állítják magukat, mint a
szolidaritás, az egymás felé
fordulás, vagy az elfogadás.
További célkitûzés, hogy az
önkéntesség eszmeisége
terjedjen, kultúrája fejlõdjön
hazánkban. Fontos, hogy a
programban résztvevõ valamennyi szervezet hozzájáruljon az önkéntes tevékenységek regionális koordinációjának kialakításához
és fejlõdéséhez.
Bõvebb információ:
www.oka.hu
honlapon
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