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1. ALAPVETÉSEK 

 

1.1. Bevezetés 

Az önkéntesség olyan érték, melynek hasznosságát, konstruktív jellegét és 
társadalmi kohéziós szerepét nem lehet eléggé hangsúlyozni. Az Európai Unió 
méltán gondolta úgy, hogy a 2011-es „tematikus évet” az önkéntességnek szenteli, 
külön hangsúlyozva az aktív állampolgárság fogalmát. A 2011-es dátum szimbolikus 
jelentőséggel bír, hiszen 2001-et az ENSZ az önkéntesség nemzetközi évének 
nyilvánította. Az európai intézmények most ismételten szeretnék felhívni a figyelmet 
erre az Európa-szerte milliókat megmozgató tevékenységre, ezért a Bizottság 
javaslatára a Tanács a 2011. évet „Az aktív polgárságot előmozdító önkéntes 
tevékenységek európai évének” nyilvánította.  

Az európai év Magyarország számára is nagy esélyt jelent, hogy egyrészt 
összegyűjtsük és bemutassuk eddigi jó gyakorlatainkat az önkéntesség terén, 
másrészt minél szélesebb körben, minél több társadalmi réteget megszólítva 
tudatosítsuk az emberekben az önkéntes tevékenységek és az aktív állampolgárság 
pozitív következményeit.  

 

1.2. Előzmények 

1.2.1. Az Egyesült Nemzetek Szervezete 2001-et az önkéntesség nemzetközi 
évévé nyilvánította1.  

1.2.2. 2010 a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem 
európai éve volt. A szegénység elleni küzdelemben kiemelkedően fontos 
szerepe jut az önkéntes alapon szerveződő 
tevékenységeknek/szolgáltatásoknak. Az év során számos hasonló, 
önkéntességen alapuló program zajlott Magyarországon. Ezért a két év 
célja, üzenete szorosan összefügg egymással, egymást kiegészítő 
hatású. 

1.2.3. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményt2 bocsátott ki az 
önkéntes tevékenységgel összefüggésben 2006-ban, amelyben felkérte a 
Bizottságot az önkéntesek évének meghirdetésére, valamint fehér könyv 
megalkotására az önkéntes tevékenységről és az aktív polgárságról.  

1.2.4. A Bizottság 2009. július 3-ai javaslata alapján a Tanács határozott3 az 
aktív polgárságot előmozdító önkéntes tevékenységek európai évének 
meghirdetéséről.  

1.2.5. Előző pont szerinti határozat megalapozásához a Bizottság felkérésére 
nemzetközi összehasonlító tanulmány készült4, amelynek publikálására 
2010. elején került sor.  

                                                 
1
 A/RES/52/17 INTERNATIONAL YEAR OF VOLUNTEERS, 2001 : RESOLUTION / ADOPTED BY 

THE GENERAL ASSEMBLY 
2
 Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény – Tárgy: „Az önkéntes tevékenység: szerepe 

az európai társadalomban és kihatásai” (2006/C 325/13) 
3
 A TANÁCS HATÁROZATA (2009. november 27.) az aktív polgárságot előmozdító önkéntes 

tevékenységek európai évéről (2011) (2010/37/EK) 

http://documents.un.org/
http://documents.un.org/
https://toad.eesc.europa.eu/opinions/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces/soc/soc243/ces1575-2006_ac.doc&language=HU
https://toad.eesc.europa.eu/opinions/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces/soc/soc243/ces1575-2006_ac.doc&language=HU
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:017:0043:0049:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:017:0043:0049:HU:PDF
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1.3. Az önkéntesség magyarországi helyzete 

Jogi szabályozás 

A hazai önkéntesség szabályozásával foglalkozó joganyag első koncepcióját a 
témában releváns civil szervezetek készítették el. Széles körű társadalmi, majd 
kormányzati egyeztetést követően született meg a jogszabály végleges, az 
Országgyűlés által négypárti egyetértéssel elfogadott koncepciója. E hosszú 
egyeztetési folyamat, illetve a civil szervezetek és a kormányzat hatékony 
együttműködésének eredményeképpen 2005. október 1-én hatályba lépett a 
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Köt.). 

A törvény célja, hogy a közérdekű önkéntes tevékenységet, mint jogviszonyt 
szabályozza és intézményesítse a magyar jogrendszerben. 

A Köt. alapján vezetett hatósági nyilvántartás tartalmazza azon szervezetek adatait, 
akik e törvény hatálya alatt foglalkoztatnak önkénteseket. A nyilvántartásba történő 
bejelentkezés egyetlen szervezet számára sem kötelező, azonban ha az 
önkénteseket fogadó szervezetek élni kívánnak a jogszabályban biztosított 
kedvezményekkel – pl. bizonyos adómentes juttatások– akkor számukra a 
regisztráció kötelező5. 

Támogatási programok 

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2005-ben indította az első hazai hosszú 
távú önkéntes programot („ÖTLET – Fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését 
támogató, önkéntesek foglalkoztatását segítő kísérleti program” néven), amely 
Magyarországon és a környező országokat tekintve is egyedülálló 
kezdeményezésként jelent meg a fiatalok munkatapasztalat-szerzési lehetőségeinek 
terén. A program azon túl, hogy a fiataloknak lehetőséget nyújt az önkéntes 
tevékenység általi tudás- és tapasztalatszerzésre, a hazai önkéntesség kultúrájának 
fejlődéséhez is aktívan hozzájárul. Az ÖTLET három ciklusán át régiónként egy-egy 
szervezetből kialakult hálózat segítette az önkéntesek és a fogadó szervezetek 
egymásra találását, ugyanakkor a szervezetek hálózati együttműködését, 
fejlesztését, az egységes minőségű szolgáltatásokra való törekvést felkészítésekkel, 
rendszeres szakmai támogatással segítette az Önkéntes Központ Alapítvány.  

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett „Önkéntesség 
elterjesztése” című konstrukció eredményeként egy központi szervezet szakmai 
támogatása mellett megyénként egy-egy, az önkéntesség helyi szintű fejlesztésére 
koncentráló szolgáltató-fejlesztő szervezeti kör együttműködésével növekszik az 
önkéntes tevékenység társadalmi megbecsültsége, ismertsége, és népszerűsége. 
Cél, hogy mind több állampolgár kapcsolódjon be az önkéntes tevékenység 
lehetőségét kínáló szervezetek munkájába, s ezáltal növekedjen a civil szervezetek, 
valamint az állami- és önkormányzati intézmények kapacitása, szolgáltatásaik 
minősége és mennyisége végső soron pedig a társadalmi kohézió. A konstrukció 
forrása nagyságrendileg a 2007/08 és a 2009/10 aktciótervben megegyezően kb. 
600 MFt, amelyet az első fázisban az önkéntesség – megyei hatókörű – szervezői 

                                                                                                                                                         
4
 VOLUNTEERING IN THE EUROPEAN UNION [Educational, Audiovisual & Culture Executive 

Agency (EAC-EA); Directorate General Education and Culture (DG EAC)] – Final Report submitted by 
GHK – 17 February 2010 
5
 Jelenleg (2010. augusztus 24-én) 1513 szervezetet tart nyilván a www.civil.info.hu honlapon 

vezetetett hatósági nyilvántartás. 

http://www.ofa.hu/index.php?WG_NODE=WebPalyazatok&WG_OID=PALfe482e7ce976bee0f
http://www.ofa.hu/index.php?WG_NODE=WebPalyazatok&WG_OID=PALfe482e7ce976bee0f
http://www.nfu.hu/az_onkentesseg_elterjeszteseert
http://www.nfu.hu/az_onkentesseg_elterjeszteseert
http://ec.europa.eu/citizenship/eyv2011/doc/Volunteering%20in%20the%20EU%20Final%20Report.pdf
http://ec.europa.eu/citizenship/eyv2011/doc/Volunteering%20in%20the%20EU%20Final%20Report.pdf
http://ec.europa.eu/citizenship/eyv2011/doc/Volunteering%20in%20the%20EU%20Final%20Report.pdf
http://www.civil.info.hu/
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szolgáltatásainak kiépítésére, második lépcsőben pedig tényleges, mikro szintű 
önkéntes programok finanszírozására használhatnak fel a nyertes szervezetek. 
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2. CÉLKITŰZÉSEK 

 

2.1. Kihívások 

„A Szerződés létrehozza az európai uniós polgárságot, mely kiegészíti a tagállamok 
állampolgárságát, és amely az európai integrációs folyamat megerősítésének és 
biztosításának fontos eleme. 

Az aktív polgárság ösztönzése a kohézió megerősítésének és a demokrácia 
fejlesztésének kulcsfontosságú eleme. 

„Az aktív polgárságot előmozdító önkéntes tevékenységek európai éve” segít majd 
bebizonyítani, hogy az önkéntesség az aktív polgárság és a demokrácia egyik 
kulcsfontosságú tényezőjének számít, mivel olyan európai értékeket valósít meg, 
mint például a szolidaritás és a megkülönböztetésmentesség, és ezzel hozzájárul az 
európai társadalmak harmonikus fejlődéséhez.  

Az önkéntes tevékenységek sokoldalú tanulási tapasztalatot nyújtanak, lehetővé 
teszik a szociális készségek és kompetenciák fejlesztését, valamint hozzájárulnak a 
szolidaritáshoz.  

A valamennyi korosztályból kikerülő önkéntesek által végzett tevékenységek 
kulcsfontosságúak a demokrácia – az EU egyik alapelve – fejlődése szempontjából. 
Az önkéntes tevékenységek hozzájárulhatnak az egyén jólétéhez és az európai 
társadalmak harmonikus fejlődéséhez. 

Kellő figyelemmel az egyes tagállamok helyzetének jellegzetességeire, valamint az 
önkéntesség valamennyi formájára, az „önkéntes tevékenységek” kifejezés a 
bármilyen formában végzett, formális, nem formális vagy informális önkéntes 
tevékenységekre vonatkozik, amelyeket a személy szabad akaratából, egyéni 
választása és motivációja alapján, a pénzügyi haszonszerzés szándéka nélkül 
végez. Az önkéntes tevékenységek mind az önkéntesnek, mind a közösségeknek és 
a társadalom egészének a javára szolgálnak. Emellett az emberi, társadalmi, 
generációs vagy környezetvédelmi szükségletek és problémák kezelésének eszközei 
is az egyének és a szervezetek számára, és gyakran egy nonprofit szervezetet vagy 
közösségi alapú kezdeményezést támogatnak. 

Az önkéntes tevékenységek nem helyettesítik a hivatásszerű, fizetett 
munkalehetőségeket, de hozzáadott értéket nyújtanak a társadalom számára.  

A gyorsan változó társadalmakban biztosítani kell az önkéntes tevékenységeket 
támogató hatékony intézkedéseket, hogy több ember számára tegyék lehetővé 
önkéntes tevékenység vállalását. Ezért fontos támogatni a társaktól való tanulást és 
a helyes gyakorlatok cseréjét és fejlesztését a helyi, regionális, nemzeti és közösségi 
szinteken.”6 

 

                                                 
6
 A TANÁCS HATÁROZATA (2009. november 27.) az aktív polgárságot előmozdító önkéntes 

tevékenységek európai évéről (2011) (2010/37/EK) – preambulum 
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2.2. Az Európai Év EU szintű prioritásai, eszközei 

Az európai év célkitűzései a következők7: 

„1) az önkéntességet támogató környezet kialakítása az EU-ban az önkéntesség 
meghonosítása céljából uniós kontextusban, mint a civil részvétel és az emberek 
közösségi tevékenységének egyik támogatási eszköze, valamint adott esetben és 
szükség esetén az önkéntes tevékenységek előtt álló, meglévő akadályok 
felszámolása; 

2) az önkéntes tevékenységek szervezőinek megerősítése az önkéntes 
tevékenységek minőségének javítása érdekében az önkéntes tevékenységek 
megkönnyítése és a szervezők segítése az önkéntes tevékenységek új formáinak 
megvalósítása céljából, valamint a hálózatépítés, a mobilitás, az együttműködés és a 
szinergiák uniós szintű ösztönzése a civil társadalmon belül, illetve a civil társadalom 
és más ágazatok között; 

3) Az önkéntes tevékenységek elismerése a megfelelő ösztönzők támogatása 
céljából magánszemélyek, vállalatok és önkénteseket képző szervezetek számára, 
továbbá annak elérése céljából, hogy a politikai döntéshozók, a civil társadalmi 
szervezetek, a közintézmények, a formális és nem formális oktatási ágazat, valamint 
a munkáltatók uniós szinten és a tagállamokban is elismerjék az önkéntes munka 
során szerzett készségeket és kompetenciákat; 

4) Az önkéntesség értékének és fontosságának tudatosítása a figyelem felhívása 
céljából általában az önkéntességre, mint a civil részvétel megnyilvánulására, amely 
hozzájárul a minden tagállam közös érdekét képviselő kérdésekhez, mint például a 
harmonikus társadalmi fejlődéshez és a társadalmi kohézióhoz.” 

A célkitűzések eléréséhez szükséges intézkedések az alábbi kezdeményezéseket 
foglalhatják magukban8 az Európai Év tekintetében: 

„(a) a tapasztalatok és a helyes gyakorlatok cseréje; 

(b) tanulmányok és kutatás végzése, valamint ezek eredményeinek terjesztése; 

(c) konferenciák és rendezvények szervezése a vita serkentése és a polgárok 
szerepvállalását ösztönző önkéntes tevékenységek fontosságának és értékének 
tudatosítása, valamint az önkéntesek és szervezeteik erőfeszítéseinek elismerése 
érdekében; 

(d) konkrét tagállami kezdeményezések, amelyek az európai év célkitűzéseinek 
elősegítésére irányulnak; az európai év teljes költségvetésének legalább 25 %-át 
erre a célra fordítják; 

(e) tájékoztatási és promóciós kampányok a kulcsfontosságú üzenetek 
terjesztésére.” 

Tekintettel a vázolt előzményekre és a megfogalmazott célokra indokolt, 
szükségszerű egy közösségi szintű szakpolitikai dokumentumban lefektetni az 
Európai Unió önkéntességgel kapcsolatos elképzeléseit és iránymutatását. 

 

                                                 
7
 A TANÁCS HATÁROZATA (2009. november 27.) az aktív polgárságot előmozdító önkéntes 

tevékenységek európai évéről (2011) (2010/37/EK) – 2. cikk 
8
 A TANÁCS HATÁROZATA (2009. november 27.) az aktív polgárságot előmozdító önkéntes 

tevékenységek európai évéről (2011) (2010/37/EK) – 3. cikk 
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3. A NEMZETI PROGRAM 

 

3.1. A Nemzeti Program iránya a kihívások és a prioritások tükrében 

A Nemzeti Program célja – összhangban a Közösség célkitűzéseivel és 
intézkedéseivel –, hogy felhívja a magyar társadalom figyelmét az önkéntesség 
jelentőségére és hozzájárulására az össztársadalmi célok megvalósításához és 
közös problémáink megoldásához. 

Tekintettel Magyarország e területen elért nemzetközi szinten is jelentős 
eredményeire, a Nemzeti Programnak lehetőséget kell biztosítani tapasztalataink 
bemutatására a jogi szabályozás és a szakterülethez kapcsolódó támogatási 
programok tekintetében. 

Ugyanakkor kiemelt hangsúlyt kell kapnia annak, hogy az önkéntességben érintett 
szereplőkben (állampolgár, civil szervezet, felelős vállalat, önkormányzat és állam) 
tudatos aktivitássá, a társadalom többi részében pedig követendő példává válhasson 
mások önzetlen és önkéntes segítése oly módon, hogy az ezzel egy időben 
mérhetővé, kimutathatóvá váljék. 

E célok elérésére Magyarországon kormányzati koordináció mellett középtávú 
önkéntes stratégia megalkotására van szükség az érdekelt felek széles körének, a 
civil társadalmi szervezetek és az idevágó közösségi programok nemzeti 
ügynökségeinek vagy kapcsolattartó pontjainak bevonásával. 

A stratégiának ki kell térnie minden, az önkéntesség társadalmi kohéziót erősítő, 
állampolgárokat aktivizáló aspektusára, különösen az önkéntesség a felelős vállalati 
magatartás fejlesztésében, a képzési rendszerben betöltött szerepére, a jogi 
szabályozás, a támogatási programok ilyen irányú fejlesztésére és az aktivitás 
elismerésére. 

Az Európai Év nemzeti prioritásai a leírtak tükrében: 

- az önkéntesség motivációinak megteremtése, fejlesztése, tudatosság 
növelése; 

- az önkéntesség szerepe a kompetenciák fejlesztésében (valamennyi 
korosztály) és a munkaerőpiacra való beilleszkedésben (különösen fiatal 
pályakezdők, 50 éven felüli munkanélküliek); 

- önkéntesség a társadalmi kohézióért, az értékek (társadalmi, környezeti, 
kulturális stb.) felismeréséért, megmentéséért és népszerűsítéséért; 

- kiemelt figyelmet szükséges fordítani a környezeti fenntarthatóság 
érvényesítésére, különös tekintettel a parlagfű- és a szemét-mentesítésre. 

 

3.2. A Nemzeti Program tartalmi elemei és belső kapcsolódásai 

Magyarország az Európai Év Nemzeti Programját nem csupán a rendelkezésre álló 
közösségi forrás felhasználásával, hanem a párhuzamos (különböző módon és 
forrásokból megvalósuló) kezdeményezések szinergiájaként kívánja megvalósítani. 
A jelen munkaprogram tehát számos, nem pusztán a közösségi forrásra épülő 
kezdeményezést integrál különös tekintettel a 2011. első féléves elnökség 
programjaira, a hazai pályázati programokra, a hagyományokkal vagy nemzetközi 
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jelentőséggel bíró civil és kulturális, illetve sport rendezvényekre, amelyek együttes 
kommunikációs hatása hatékony, átfogó és mélyreható eredményt hozhat. 

A Nemzeti Programmal kapcsolatban szakmai felelősként a Nemzeti Koordináló 
Testület tesz javaslatot a végrehajtással összefüggő kérdésekben az Európai Év 
magyarországi programjait koordináló minisztérium számára. Így különösen az alábbi 
területeken szükséges szakmai javaslatokat megfogalmazni: 

- az Európai Év magyarországi nagyköveteinek kiválasztása; 

- Önkéntesség Stratégiájának előkészítése (NEFMI főfelelősség); 

- önkéntesség mérésének, „jó gyakorlatok” kiválasztásának módszertana; 

- a Nemzeti Program eseményeinek, a társult- és partnerrendezvényeknek a 
kiválasztása;  

- az Európai Év magyarországi kommunikációs céljainak, módszereinek 
meghatározása. 

A gyakorlati tanulás és tapasztalatok hangsúlyos elemként jelennek meg, ezért 
különösen fontosak az alábbi láncolatok, melyek a program gerincét képezik: 

- a támogató jogszabályi környezet kialakításának célja a gyakorlati alkalmazás 
elősegítése, az adminisztratív akadályok leküzdése  

- az önkéntesség megbecsültségének megteremtése (Önkéntességért Díj, 
illetve egyéb szakmai elismerések a végzett tevékenység tükrében); 

- az önkéntességgel kapcsolatos gyakorlati ismeretek elsajátítása érdekében az 
önkéntes foglalkozást, mint a közoktatás rendszerének szerves részét 
szükséges hangsúlyozni az év során e célnak szentelt tanítás nélküli 
munkanap ideje alatt; 

- fővároson kívüli rendezvénysorozat, hogy az önkéntesség ne csak 
Budapesten, hanem minden megyében, az egész ország területén kiemelt 
figyelmet kapjon; 

A Közösség szintjén megvalósuló kezdeményezésekkel és a Brüsszelből koordinált 
eseményekkel való összhang hozzásegítheti Magyarországot, hogy gyakorlati 
példáink, eredményeink bemutatásával átadhassuk tapasztalatunkat, üzenetünket 
Európa polgárai számára. 

 

3.2.1. Előkészítés, feladatok 2010-ben 

A Nemzeti Koordináló Testület felállítása (KIM, NEFMI, KüM)  

A Nemzeti Koordináló Testület (NKT) működtetésének első helyi felelőse a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium, a feladatokat a Társadalmi és Civil Kapcsolatok Főosztály látja el 
a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, valamint a Külügyminisztérium, illetve civil szervezetek 
képviselőinek bevonásával. (KIM Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős 
Helyettes Államtitkárság, Kormányzati Kommunikációs Államtitkárság, Külügyminisztérium, 
NEFMI Oktatási Államtitkárság, NEFMI Szociális, Család- és Ifjúságügyi Államtitkárság 1-1 
fő, továbbá a tárcák által felkért, a területen releváns tapasztalattal bíró 4 fő civil szervezeti 
képviselő.) 

Tekintettel arra, hogy az NKT működtetését annak túlzottan széleskörűvé válása 
akadályozná, ugyanakkor kiemelt cél az érdekeltek széles körének bevonása, más civil 
fórumok folyamatosan foglalkoznak az Európai Év szervezésével, szakmai programjainak 
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alakításával. E csoportok véleményének becsatornázásáról az NKT civil tagjai 
gondoskodnak. 

Az NKT titkársági és a Nemzeti Programmal kapcsolatos szervezési feladatok zavartalan 
ellátásával egy fő kormánytisztviselő teljes munkaidőben foglalkozik az év során. 

Magyarország, mint tagállam pályázata (KIM) 

A Tanács az aktív polgárságot előmozdító önkéntes tevékenységek európai évéről (2011) 
2010/37/EK határozata alapján a tagállamok elkészítik Nemzeti Programjaikat, amelyet 
egyeztetnek a Bizottsággal. A Nemzeti Program benyújtására pályázatos formában került sor 
2010. szeptember 15-éig, Magyarország volt az első tagállam, aki benyújtotta pályázatát. Az 
elbírálás még nem történt meg (2010. október 13-ig). 

Az Európai Év magyarországi honlapja (KIM/NKT)  

Az Európai Évnek két központi honlapja lesz: a Bizottság által működtetett hivatalos honlap 
(www.eyvolunteering.eu, www.europa.eu/volunteering); valamint az „Alliance” (továbbiakban 
Civil Szövetség) gondozásában a www.eyv2011.eu. E honlapok mellett minden tagállamnak 
készítenie kell a Nemzeti Programnak publicitást adó honlapot is. Az Európai Év hivatalos 
magyarországi honlapjának elérése a www.onkentesseg2011.hu, illetve a 
www.eyv2011.gov.hu címeken keresztül lesz lehetséges, azonban a honlap megvalósítása a 
Kormányzati Kommunikációs Államtitkársággal együttműködésben valósul meg. 

Átfogó és részletes kommunikációs kampány (KIM, Kormányzati Kommunikációért 

Felelős Államtitkárság közreműködésével)  

Kapcsolatfelvétel és együttműködés kialakítása az üzleti szektorral (CSR), az 

egyházakkal és civil hálózatokkal (KIM/NKT, tárcák)  

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a civil szférán kívül az üzleti élet CSR (Corporate 
Social Responsibility) szektora és az egyházak képviselői is megjelenjenek az éves 
programsorozatban, különös tekintettel az egyházakban felhalmozódott felbecsülhetetlen 
tapasztalatra.  

Az Önkéntesség Európai Évének dedikált, pályázat útján kiválasztott szervezetekből megyei 
szinten szerveződő információs pontok hálózatának kiépítése indokolt. Az Önkéntesség 
Európai Éve információs pontjai olyan, pályázat útján minden megyében kiválasztott egy civil 
vagy egyházi szervezetek, amelyek elsősorban magával az évvel, annak célkitűzéseivel, 
másodsorban az önkéntességgel kapcsolatban állnak az érdeklődők rendelkezésére. 

Szervezeti oldalról biztosítani kell egy fő megfelelő szakértelemmel rendelkező tanácsadó 
rendelkezésre állását az év teljes egészében, különös tekintettel az adott megyében zajló 
eseményekre, rendezvényekre. Feladata, hogy felmérje, figyelemmel kísérje a kapcsolódó 
rendezvényeket, programokat és biztosítsa az információáramlást a Nemzeti Koordináló 
Testület felé. Összesített, rendszerezett információinak elsődleges közzétételére az 
Önkéntesség Európai Éve hazai honlapján kerül sor. Az információs pontnak az adott város, 
megyeszékhely frekventált, jól (akadálymentesen is) megközelíthető pontján kell 
elhelyezkednie, valamint a megfelelő irodai infrastruktúra rendelkezésre állásával telefonos, 
internetes és e-mailes csatornákon keresztül is képesnek kell lennie a folyamatos 
kommunikációra. 

Kiemelt együttműködő hálózatok: Civil Szolgáltató Központok, Esélyek Háza, Europe Direct, 
Önkéntes Centrumok. 

Társult programok pályáztatása (KIM/NKT) 

Magyarország az Európai Év megszervezését olyan feladatnak tekinti, amely jellegéből 
adódóan csak társadalmi összefogással valósulhat meg, minél többekhez eljuttatva ezzel az 
Év üzenetét. Ezért szükséges, hogy a szűken értelmezett Nemzeti Programhoz más, a 
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területen régóta aktív szereplők és érintettek is csatlakozhassanak oly módon, hogy az 
Európai Év logóját – meghatározott szakmai feltételek teljesülése esetén – felhasználhassák.   
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Magyarországi programok hivatalos bemutatása – sajtóreggeli az önkéntesség 
napján (KIM) 

December 5-e az önkéntesség nemzetközi napja, ehhez kapcsolódóan a sajtó számára 
bemutatásra kerül az Európai Év eseménysorozat és a Nemzeti Program. Opcionális 
elemként megjelenhet az év (hazai) nagyköveteinek bemutatása, az Európai Év hazai 
honlapjának és kiadványainak ismertetése, valamint közzétehető a jó gyakorlatokkal 
kapcsolatos felhívás és megfelelő feltételek fennállása esetén ismertethetők a TÁMOP 5.5.2. 
konstrukció eredményei. 

 

3.2.2. Megvalósítás, programok és feladatok 2011-ben 

A hivatalos honlap működtetése (KIM)  

Az Európai Év hivatalos hazai honlapjának célja a folyamatos, pontos tájékoztatás mellett az 
interaktivitás kialakítása és erősítése. A honlap tartalmát az NKT titkársága gondozza. 

Továbbá olyan kiadványok, tájékoztató prospektusok elkészítésére is szükség van, melyek 
hasonló tartalommal, de más formában tájékoztatják azon szereplőket, akik valamilyen ok 
miatt nem tudják használni az internetes felületet (pl. rendezvény helyszínén, stb.) 

Sajtómegjelenések koordinációja és értékelése (KIM)  

A visszacsatolások minél szélesebb körű gyűjtése érdekében az NKT titkársága 
folyamatosan figyelemmel kíséri az Európai Év hivatalos és társult rendezvényeinek 
sajtóvisszhangját. 

Hivatalos európai megnyitó – Budapest (COM, KIM)  

A Bizottság szervezésében megvalósuló program, amelynek célja, hogy a politikai és 
szakpolitikai döntéshozók konferencia keretében osszák meg gondolataikat az Európai Évvel 
és az önkéntességgel kapcsolatban. 

Megnyitó sajtóesemény: 2011.01.08. délelőtt (Millenáris) 

Nyitókonferencia: 2011.01.08. délután (Az Alliance európai civil ernyőszervezettel közös 
szervezésben) 

Párhuzamosan futó kiemelt események: 

- Bizottság Magyarországi Képviselete új irodaházának ünnepélyes felavatása, illetve 
ehhez kapcsolódóan a European Public Space (EPS) megnyitója – 2011.01.07-09.;  

- Európai Unió Tanácsa soros elnökségének hivatalos megnyitója a biztosok 
kollégiumának részvételével (KÜM szervezésében) – 2011.01.06-07. 

- Alliance európai önkéntes ernyőszervezetek Önkéntesség Évére fókuszáló szakmai 
konferenciája programjai (Európa Tanács Budapesti Európai Ifjúsági Központja) – 
2011.01.07-08. 

Európai turné budapesti állomása, staféta (KIM)  

Központi, a Bizottság által kijelölt kommunikációs ügynökségen keresztül megszervezett 
egyhetes program, amely (az EU minden országában végigvitt) beltéri installáció 
segítségével mutatja be az önkéntesség különböző aspektusait. Az eseménysorozatot a 
„staféta” keretében minden országból kiválasztott tudósítók kísérik és adnak róla 
tájékoztatást oly módon, hogy saját országukban kezdik, és a turné következő országának 
állomásán fejezik be munkájukat, ezzel láncot képezve és biztosítva a külső szemlélődő 
látásmódjának megjelenítését. 

Európai turné magyarországi állomásának ideje: 2011.01.08-14. (Millenáris Teátrum) 

EYV-HU
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Európai staféta:  

- külföldi tudósító Magyarországon: 2010. december 

- magyar tudósító külföldön: 2011.  

- fogadó szervezet kiválasztása folyamatban 

[Az európai turné folytatásaként Magyarországon a megyeszékhelyeken hasonló tájékoztató 
rendezvények valósulnak meg a II. félév folyamán.] 

Kulturális önkéntes program kialakítása (NEFMI)  

A 2011-es Európai Év alkalmából átfogó, minden kulturális intézménytípusra kiterjedő akció 
megszervezésével biztosítható az önkéntes fiatal, aktív illetve nyugdíjas korosztály bevonása 
a helyi kulturális témájú önkéntes programokba, könyvtári szolgáltatásokba. A résztvevők 
önzetlenséggel és az önkéntes feladatvállalással tevékenyen vehetnek részt a társadalmi 
folyamatokban; szerepvállalásuk egy új tevékenységi formában valósul meg. 

Jó gyakorlatok gyűjtése, publikálása (KIM)  

A „jó gyakorlat” cím elnyerésére 2010 folyamán jelenik meg jelölési felhívás, melynek 
elsődleges célja, hogy példaértékű, kiemelkedő projektek kerülhessenek bemutatásra. A 
legjobb gyakorlatok közül választja ki az NKT az Önkéntességért díj díjazottjait. (A jelölési 
felhívás szervezetek meghatározott projektjeire vonatkozik, és lehetőséget nyújt arra is, hogy 
a pályázók az önkéntesség területén hosszú ideje aktív magánszemélyt is javasolhassanak 
a díj elnyerésére.) 

A gyűjtemény publikálására a hivatalos magyarországi honlap mellett kiadvány formájában is 
szükséges lehetőséget biztosítani, amelynek bemutatására az év záróeseménye keretében 
kerül sor. 

Önkéntességért díj – szakmai elismerés alapítása (NEFMI)  

Az Európai Év egyik távlati hozadéka lehet, hogy miniszter által adományozható szakmai 
elismerés alapítására és későbbi (a hazai záró rendezvényen történő) átadására kerüljön 
sor, amely időről időre felhívja a figyelmet azon személyek és szervezetek (civil, vállalati, 
önkormányzati/intézményi szereplők) munkájára, akik önkéntes tevékenységükkel 
ténylegesen hozzájárulnak a társadalom fontos céljainak megvalósulásához, a kohézió 
erősítéséhez és példát mutathatnak más szereplők számára is. [A díj alapításánál figyelmet 
kell fordítani a már létező gyakorlatokkal való összhang megteremtésére.] 

A díjat a „jó gyakorlat” cím elnyerésére pályázó szervezetek és az általuk javasolt személyek 
(1-1) kaphatják a fenti pályázói körben, amelyek átadására az Európai Év zárórendezvényén 
kerül sor. 

Iskolai önkéntes program (NEFMI)  

A fiatal korosztály befogadóképessége, nyitottsága miatt kiemelt célcsoportja az egész éves 
programsorozatnak. Ezért a közoktatásban fontos olyan tanítás nélküli munkanapot 
biztosítani a tanév rendjében megszabott tanítás nélküli munkanapok terhére – 
hagyományteremtő célzattal –, amelyen a közoktatási intézmények önkéntes programot 
valósítanak meg. 

A 2011-es Európai Év alkalmából átfogó, minden középiskola számára nyitott akció 
megszervezésével biztosítható a fiatalok bevonása helyi önkéntes programokba, akik ezáltal 
gyakorlati tapasztalatokat szereznek, sikerélményeik pedig további részvételük biztosítását 
alapozhatják meg. 

A 2011. év első félévében az iskolaigazgatók felhívást kapnak a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium illetékes államtitkárságától, hogy az önkéntes tevékenységek gyakorlására – 
tanári felügyelet mellett – a fiatalok számára kiadható 1 tanítás nélküli munkanap. 
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Önkéntes Stratégia kidolgozása (NEFMI)  

Magyarországon régóta és egyre erőteljesebben megfogalmazódik az igény, hogy szükség 
van egy olyan Önkéntes Stratégia kialakítására, elfogadására és végrehajtására, amely 
középtávon (5-10 év), az érintettekkel egyeztetett módon határozza meg a fejlődés irányait, 
ezzel is erősítve a társadalmi kohéziót és a közös célok megvalósulását. 

A Stratégia kormányzati kezdeményezésére a második negyedévben – az e témával 
foglalkozó és az elnökségi program részét képező – rendezendő nemzetközi konferencia 
keretein belül kerül sor. Önkéntesség Évének zárórendezvényére időzítve, decemberre 
kerülhet kihirdetésre. 

A kormányzat önkéntességgel kapcsolatos szakpolitikájának felelőseként a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal szoros 
együttműködésben, társadalmi párbeszéd-folyamat eredményeként szakmai tanácskozáson 
meghirdeti az Önkéntes Stratégiát. 

Önkéntes Stratégiából következő jogalkotási feladatok előkészítése  

Az Önkéntes Stratégia megalkotásából, elfogadásából fakadó jogalkotási feladatokat a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal együttműködésben a Nemzeti Erőforrás 
Minisztériumnak kell előkészítenie 2011 folyamán. A jogszabályok előkészítésénél az 
érdekeltek széles körének bevonása szükséges. 

Nemzetközi Mandela Nap (KIM)  

Nelson Mandela Nobel békedíjas egykori dél-afrikai elnök tiszteletére, az ENSZ Nemzetközi 
Nelson Mandela Nappá nyilvánította9 július 18-át, amely alkalmából az üzleti élet szereplői 
és a civil társadalom tagjai Mandela 67 éves tevékenységének tiszteletére legalább 67 
percet fordítanak ezen a napon jótékonyságra. A felhívás közzétételére az első félév során 
kerül sor, amelynek célja, hogy országos akció valósulhasson meg a jeles alkalomból. 

Ezen az eseményen kiemelt figyelmet kap a vállalkozások és nagyvállalatok CSR 
tevékenysége, egyrészt ismert hazai és multinacionális cégek saját megmozdulásai, 
másrészt a CSR-t népszerűsítő üzleti ernyőszervezetek akciói nyomán. 

Megyei rendezvénysorozat: ROADSHOW (KIM, NEFMI)  

A magyarországi szervezés egyik kiemelt területe, hogy az Európai Év eseményeire ne 
csupán koncentráltan, a fővárosban kerüljön sor, hanem a lehető legszélesebb körben, a 
megyeszékhelyeken is lehetőség nyíljon a személyek és szervezetek bevonására, 
tájékoztatására. A Bizottság szervezésében megvalósuló európai turné analógiájára az 
Európai Év már megvalósult intézkedéseit, az Önkéntes Stratégiát, az Önkéntességért díjat, 
a jogalkotási folyamat eredményeit bemutató rendezvénysorozatot szervez a KIM. 

Összhangban a Közösség szintjén megvalósuló programokkal szükséges az európai turné 
kiterjesztése annak érdekében, hogy ne csupán egyetlen héten és helyszínen 
találkozhassanak a polgárok az önkéntes standdal. Megyei (megyeszékhelyeken 
megvalósuló) rendezvénysorozat lehetőséget biztosít arra, hogy a társadalom egésze részt 
vehessen az Európai Év kínálta lehetőségek kihasználásában, az ismeretek bővítésében és 
azok átadásában is. 

Fontosnak tartjuk, hogy lehetőség nyíljon a kulturális intézmények, könyvtárak 
bekapcsolódásra illetve a kulturális intézmények programjaival történő összehangolására, 
valamint kiemelten fontosnak tartjuk az érdeklődők konkrét bekapcsolódási lehetőségekről - 
az önkéntességi tevékenység kifejtésének lehetőségeiről, módjairól, helyszíneiről- való 
tájékozódását. 

                                                 
9
 A/RES/64/13 NELSON MANDELA INTERNATIONAL DAY: RESOLUTION / ADOPTED BY THE 

GENERAL ASSEMBLY   

EYV-HU

EYV-HU

EYV-HU

EYV-HU



 

15 

Ünnepélyes záró és sajtótájékoztató az önkéntesség napján (KIM/NKT)  

Az Európai Év magyarországi programjainak lezárására -- a lengyel elnökség okán -- a 
Varsóban megrendezendő hivatalos európai záróeseménnyel párhuzamosan kerül sor. Az 
eseményen az év értékelése mellett a nagykövetek tapasztalatainak megosztására, az 
„Önkéntességért díj” szakmai elismerés átadására és az egyes kategóriák nyerteseinek rövid 
előadások formájában, a „jó gyakorlatok” cím pályázóinak poszter bemutatója keretében 
nyílik alkalma a bemutatkozásra. Emellett az Európai Év eredményei, a következtetések és 
további intézkedések ismertetésére is sor kerül majd. 

A jó gyakorlatokat összegző kiadvány elkészítése a záró rendezvényt követően valósul meg. 

A középiskoláknak meghirdetett Társadalmi Szolidaritás program TÁRS- program 

(NEFMI)  

A pályázati úton induló közösségi szolgálat lényege, hogy 15-18 éves diákok pedagógus és 
civil szakemberek segédletével, illetőleg irányítása mellett egyénileg vagy csoportosan 30 
óra az önkéntességhez is kapcsolható társadalmi szolidaritást erősítő szociális, 
környezetvédelmi tevékenységet vállaljanak, és teljesítsenek a tanórán kívüli foglalkozás 
keretében. A program célja a társadalom nehéz helyzetben lévő tagjainak, e körön belül 
hangsúlyozottan a segítséggel élők, a segítségre szorulók támogatása, társadalmi 
integrációjának elősegítése, a hátrányos helyzetű emberekkel szembeni előítéletek 
csökkentése és a környezettudatosság, állampolgári aktivitás erősítése. A 
környezettudatosság kialakítása azt eredményezi, hogy a fiatal állampolgár sajátjának érzi 
és tudatosan óvja, védi a közösségi tereket. A TÁRS - programba beépülhetne a tanítás 
nélküli munkanap, azon iskolákban, amelyek erre jelentkeznek. 

A program indulását megelőzően e tárgyban január 22 - 23-án konferencia kerül 
megrendezésre a diákparlament elő rendezvényeként, majd a program zárásaként szintén 
egy konferenciára kerül sor, amely összegyűjti a pályázat tanulságait. 

A program finanszírozása az év első felében a KIM esélyegyenlőségi előirányzatából 
valósulna meg, a későbbiekben országos jelleggel az első pályázat szakmai tanulságainak 
felhasználásával a TÁMOP megfelelő pályázati forrásainak összehangolása segítségével. 
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3.2.3. Utókövetés 

Az Európai Év Nemzeti Programja eredményeinek összegzése, értékelése  

A Nemzeti Program átfogó szakmai szempontú értékelése mellett a finanszírozási források 
szakszerű elszámolását is rövid időn belül biztosítania kell az NKT titkárságának. 

Intézkedések utólagos monitorozása (KIM/NKT) 

Bár a szűken értelmezett Európai Év csak 2011-et érinti, mégis szükséges, hogy annak 
kommunikációjában nem a naptári évet, hanem egy hosszabb társadalomfejlesztési folyamat 
indítását kell hangsúlyozni. Az Önkéntes Stratégia végrehajtására, az elért eredmények 
gondozására később is nagy hangsúlyt kell fektetnie elsősorban a szakpolitika 
gondozójának, kormányzati felelősének, amely során a tárcákkal és civil szervezetekkel 
kialakított együttműködést szükséges megőrizni, és a mindenkori igényekhez igazítani. 

Honlap és publikációs anyagok utógondozása (KIM) 

A kommunikációs terv megvalósulását záró értékelés keretében kell ellenőrizni, a 
tapasztalatokat összegezni. 

A honlap és a szakmai anyagok, publikációk, dokumentumok összegyűjtésével, 
rendszerezésével a központi igazgatás szereplőinek lehetősége nyílik az önkéntességgel 
kapcsolatos kormányzati tevékenységek és akciók dokumentációs rendszerének 
megalapozására. Az intézkedés elengedhetetlenül szükséges a szakmai monitoring és a 
későbbi döntés-előkészítő tevékenységek színvonalának biztosításához és az esetleges 
későbbi átfedések kiszűrésével a költséghatékony gazdálkodáshoz is hozzájárulnak. 
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4. VÉGREHAJTÁS 

 

4.1. A konzultációs folyamat és a Nemzeti Koordináló Testület 

Tanácsadó Bizottság az Európai Unióban 

Az Európai Év végrehajtására vonatkozó stratégiai keretdokumentum értelmében az 
Év európai szintű összehangolását és irányítását Tanácsadó Bizottság segíti, 
melynek tagjait az egyes tagállamok jelölik ki, elnöke az EU Bizottság képviselője. A 
tanácsadó bizottság üléseit az EU Bizottság szervezi. A tervek szerint öt ülésre kerül 
sor: kettőre 2010-ben, kettőre 2011-ben és egy záróülésre 2012-ben. 

A Tanácsadó Bizottságban Magyarországot a KIM delegáltja képviseli. 

Nemzeti Koordináló Testület 

A Nemzeti Koordináló Testület (NKT) titkársági feladatait a KIM TCKF látja el. Az 
NKT felel a program teljes körű végrehajtásáért és az EU felé történő jelentések 
elkészítéséért, valamint a pénzügyi elszámolásért és monitorozásért. 

Az Önkéntesség Évére vonatkozó tanácsi határozatban megfogalmazottak szerint 
mind a tervezés, mind pedig a végrehajtás során elengedhetetlen az aktív és érdemi 
partnerség kialakítása a civil szereplőkkel és az érdekelt felekkel. Ennek érdekében 
került felállításra egy nemzeti szintű koordinációs testület, mely a magyarországi 
program fő irányvonalait tárgyalja, véleményezi és hagyja jóvá. 

A Testület figyelemmel kíséri a program végrehajtását. A Nemzeti Testületben helyet 
kapnak állami szereplők, és a civil szervezetek delegáltjai. 

 

4.2. Kommunikációs terv 

4.2.1. Célcsoport 

Mivel az önkéntesség nem kötődik szigorúan célcsoporthoz, illetve fontos, hogy a 
társadalom minél szélesebb rétege értesüljön az önkéntesség fogalmáról és a kapcsolódó 
programokról, az önkéntességi tevékenységbe való bekapcsolódási lehetőségekről, ezért 
ebben az esetben a célcsoport szűkítése helyett prioritási célcsoportok meghatározása 
javasolt. 

Azon túl, hogy az önkéntesség évét lehetőség szerint minden hírfogyasztóhoz szükséges 
eljuttatni – amire alapvetően alkalmasak a tömegmédiumok –, két olyan szűkebb, 
kulcsfontosságú célcsoportot kijelölése és elérése szükséges: 

- az önkéntességre egyébként is fogékony, abban multiplikátor szerepet is vállalni 
képes, a helyi és regionális, valamint szektoriális társadalmi tevékenységben 
szerepet vállaló civil szervezetek, egyházak; 

- az önkéntes tevékenységet érdeklődésük felkeltése esetén szociális helyzetükből 
adódóan is felvállalni képes fiatalok, fiatal felnőttek (14-30 éves korosztály) 
valamint az aktív elfoglaltságot kereső idősebb korosztály; 

- szociális intézményekben élők megszólítása. 

 

4.2.2. Elérés 

A tágabb értelemben vett célcsoport-elérés a honlap és a rendezvények segítségével 
történik  
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4.2.2.1. A célszervezetek elérése 

Az önkéntességre egyébként is fogékony, abban multiplikátor szerepet is vállalni képes civil 
szervezetek elérését célzott kampánnyal, hagyományos és nem hagyományos eszközök 
alkalmazásával javasolt megoldani. A civil szervezetek számára szervezett rendezvényeken 
való kihelyezett megjelenéssel, a civil szervezetek direkt marketing formában történő 
elérésével (a Nemzeti Civil Alapprogram adatbázisán keresztül), illetve a civilek által 
látogatott honlapokon (www.ngo.hu, www.nca.hu, www.nonprofit.hu, stb.) való 
megjelenéssel, illetve a Civil Szolgáltató Központokon keresztül lehetséges megvalósítani.  

A költségvetés nyújtotta lehetőségeknek megfelelően szükséges a Nemzeti Civil 
Alapprogram Tanácsával és szakmai kollégiumokkal is együttműködni a 2011-es pályázati 
kiírásokkal kapcsolatban érdemes az önkéntesség évéhez kapcsolódó pályázati kiírásokat 
alkotni, akár az erre vonatkozó kommunikációs kampány megszervezésére irányuló kiemelt 
pályázatokkal pl. az országos és regionális 1%-os kampányok mintájára).  

4.2.2.2. A fiatalok elérése 

Az önkéntesség fogalma és az önkéntes tevékenységek megfelelő kampánnyal vonzóvá 
tehetők a fiatalok számára. Ők mind élethelyzetükből, mint életkorukból adódóan hosszú 
távon is résztvevői lehetnek az önkéntes programoknak, tevékenységeknek.  

Fiatalok elérése a médiában 

Fontos, hogy a fiatalokat az általuk „fogyasztott” hagyományos médián keresztül szükséges 
elérni. Így érdemes olyan televízió-csatornákon, illetve online és nyomtatott magazinokban, 
lapokban hirdetni, amelyeket a fiatalok jellemzően olvasnak. Professzionális PR 
tevékenységgel és jól megkötött barterszerződések segítségével ennek költségei is 
minimálisra szoríthatók. 

Fiatalok elérése az új generációs kommunikációs eszközökkel 

A fiatalok elérésekor ma már megkerülhetetlenek a „webkettő” néven ismert új generációs, 
interaktív kommunikációs eszközök. A web 2.0 gyakorlatilag olyan online megjelenéseket 
jelent, ahol a kommunikáció és az interakció kétirányú, és a felhasználó nem pusztán 
passzív fogyasztója, hanem aktív résztvevője a kommunikációs tevékenységnek, így egy jól 
kiválasztott kommunikációs üzenet esetén önmaga is reklámozóvá válik. Itt természetesen 
kulcsfontosságú az üzenet körültekintő és célirányos megválasztása és kidolgozása.  

A web 2.0 alkalmzások elsődlegesen a népszerű közösségi portálokon keresztül (iwiw, 
facebook, twitter), illetve az internetes naplók (blog.hu, blogspot.com végződésű online 
naplók, honlapok) formájában vannak jelen Magyarországon, ezekre külön alkampányt 
érdemes felépíteni. Itt az elérés pontosságához és hatásához képest minimális ráfordítással 
nagy eredmény érhető el.  

Fiatalok elérése BTL kampányokkal 

BTL kampánynak (Below The Line) a nem a hagyományos médiumokon keresztül (televízió, 
rádió, óriásplakátok, kültéri hirdető felületek) történő hirdetéseket nevezzük. A BTL 
kampányok esetén maga a hirdetés valamilyen nem szokványos formában történik meg, így 
pl. a fiatalok által látogatott fesztiválokon hosztesz – kitelepüléssel kombinált szóróanyagok 
terjesztésével. Így érdemes megjelenni zenei (Sziget, EFOTT, Hegyalja, stb.), tematikus 
(Művészetek Völgye, Mesterségek Utcája, Kutatók Éjszakája, stb.) és hasonló 
rendezvényeken. 

Fiatalok elérése a felsőoktatáson keresztül 

A felsőoktatásban tanulók a fiatalokon belül is kiemelt célcsoportjai lehetnek az önkéntesség 
évének. Elérésüket a felsőoktatási intézményekben közvetlenül, a legtöbb felsőoktatási 
intézményben már jelen lévő karrierközpontok, illetve a hallgatói önkormányzatok (illetve 
ezek országos szervezete) segítségével lehetséges. 

http://www.ngo.hu/
http://www.nca.hu/
http://www.nonprofit.hu/
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Fiatalok elérése a kulturális intézményeken keresztül valamint a kulturális örökséghez 
kapcsolódóan 

A kulturális intézmények (közgyűjtemények, könyvtárak) rendszerének és hálózatának 
felhasználásával egy az önkéntességet támogató környezet kialakítására van lehetőség. A 
kultúra és műveltség tárházai lehetőséget nyújtanak szolgáltatásaik és eszközeik révén arra, 
hogy az önkéntességre motiválják a fiatalokat. A könyvtár web 2.0 szolgáltatásainak 
kialakításába és működtetésébe széles körűen bevonhatók az önkéntes fiatalok. Ennek 
révén a fiatal korosztályok könnyebben szólíthatók meg a szolgáltatások igénybevételére. 

Emellett a kulturális intézmények szerepet vállalhatnak - az egész országra kiterjedő, 
nagyszámú használóik és látogatóik révén - az önkéntesség kommunikációjában. 
Honlapjaik, portáljaik és programjaik révén biztosítani tudják az önkéntesség európai évéhez 
kapcsolódó programok, felhívások minél szélesebb társadalmi rétegekhez történő 
eljuttatását. 

Továbbá, országos szinten a nagyközönség számára elérhető, épített örökség elemek 
bemutatása, fenntartása (pl. történeti kert fenntartása, rekonstrukciója, graffiti eltávolítása, 
egy-egy örökséghelyszín ill. helyi értékek megőrzése) szakmai irányítással vagy az említett 
helyszíneken kulturális rendezvények megvalósítása, potenciális lehetőségeket rejt a fiatalok 
bekapcsolása tekintetében. 

Fiatalok elérése a tudományon keresztül 

A fiataloknak az újdonságok iránti természetes érdeklődése miatt fokozott figyelmet 
érdemelnek a tudományos kutatás, a műszaki fejlesztés és az innováció eredményei, illetve 
a tudományok által felvetett érdekességek (szenzációk). Épen ezért a tehetséggondozás 
megerősítése, a tudománynépszerűsítés támogatása és a tudományhoz való hozzáférés 
(könyvtárak, inkubátor házak szolgáltatásai stb.) elősegítése nagymértékben hozzájárulhat a 
megfelelő tehetségek felkutatásához és a rendszerbe történő beirányításához. 
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4.2.2.3. Public Relations  

A Public Relations alkalmazásával jelentősen lehet a célcsoport elérésének hatékonyságát 
növelni.  

Így a fentebb említett és a szakmai anyag kommunikációs tervében is ismertetett 
kampányelemek mellett mindenképpen szükséges olyan médiaesemények generálása a PR 
segítségével, amelyek önmagában hírértékűek, így nem hirdetési formában szükséges az 
önkéntesség évét reklámozni. A PR alkalmazása egy ilyen, pozitív töltettel rendelkező 
eseménysorozat és téma kapcsán indokolt.  

A minél szélesebb társadalmi rétegek elérése érdekében az Európai Évvel kapcsolatos PR 
tevékenységbe hazai hírességek bevonása elengedhetetlen, a művészetek, a sport és a 
közélet több területéről. (Magyarországon is sok híresség végez önkéntes munkát, illetve 
adakozik, és ők személyes példájukon keresztül vonzóvá tehetik az ilyen típusú 
tevékenységet, illetve ismertségüket felhasználva azt is el lehet érni, hogy a velük 
kapcsolatos híradások elolvasásával indirekt módon értesüljenek az Önkéntesség Évéről a 
médiafogyasztók.) 

Lehetséges bevonási módok: 

- Hírességek részvétele a programsorozat rendezvényein: érdemes minden olyan 
nagyobb eseményre, amely az Önkéntesség Éve kapcsán megrendezésre kerül, 
olyan hírességeket hívni, akik saját példájukon keresztül mutatják be az 
önkéntességet.  

- A hónap önkéntese: az önkéntesség évében minden hónapban javasolt egy férfi és 
egy női híresség kiválasztása, akik vagy már végeznek önkéntes munkát, vagy a 
programsorozat során vállalnak ilyen tevékenységet. Itt érdemes valamilyen 
médiapartnert bevonni (lehetőség szerint televíziót, rádiót, valamint nyomtatott és 
online sajtót is), amelyek segítségével a hírességeken keresztül népszerűsíthető a 
nemzeti program. Fontos, hogy a széles társadalom elérése érdekében lehetőség 
szerint kereskedelmi médiumok népszerű műsorait megnyerni médiapartnernek. 

 

4.2.3. A kommunikáció tartalma 

- a demokrácia nem csak jogokat biztosít, hanem felelősséget is ró az állampolgárokra 

- ha jól működnek a közösségi rendszerek, az egyének is könnyebben boldogulnak 

- konstruktív részvétel, cselekvő részvétel 

- bizalom (társadalom egészében, társadalmi rendszerekben, közintézményekben, 
állampolgárok között: mint állampolgár, tudjam, hogy az önkéntességre fordított 
erőforrásaim [pénz, idő, know-how] valóban hasznosulnak és jó befektetésként 
jelennek meg 

- vízió és perspektíva (főleg fiatalok felé): milyen országban, környezetben akarok élni? 
Ahol mindennek ára van, vagy ahol önként és hitelesen tudunk egymásnak segíteni? 

 

4.2.4. Fókusz témák 

- „awareness raising” hatás a legfontosabb, elsősorban nem konkrét célok és ügyek 
felkarolása, hanem elhinteni a köztudatban az önkéntesség pozitív tartalmait, hatásait 

- a civil szervezetek, a civil társadalom valódi és hiteles bevonása a nemzeti szintű 
tervezésbe, szervezésbe 

- kapcsolat és összhang az EU elnökséggel (tartalmilag is, és a megjelenítésben is) – 
így például az oktatási ágazat egyik elnökségi prioritásával, az Aktív 
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állampolgárságra nevelés témájával, melyet egy Informális Oktatási Miniszteri 
Találkozó keretében tervez megvitatni a Nemzeti Erőforrás Minisztérium. A szinergia 
biztosítása érdekében fontos a kölcsönös tájékoztatás, illetve, amennyiben erre 
lehetőség nyílik, az eredmények kölcsönös becsatornázása. 

 

4.2.5. Üzenetek 

Az Európai Év hivatalos – pályázati úton kiválasztott, majd a Bizottság által jóváhagyott – 
szlogenje: 

Önkéntesként a változásért! 

Az üzenetek megfogalmazásánál kiemelt figyelmet kell fordítani a Bizottság és az általa 
megbízott kommunikációs ügynökség (P.A.U. Education) ajánlásaira, valamint arra, hogy a 
magyar elnökségi félév lakossági kommunikációja összhangban legyen az Európai Unió 
kommunikációs üzenetével. 

Különleges történetek hétköznapi emberekről (identitás) 

Az üzenet célja bemutatni, hogy az egyéni és legtöbbször anonim vállalások milyen 
nagymértékben járulhatnak hozzá a társadalom integrációjához. 

Te is lehetsz önkéntes! (aktivitás) 

Az üzenet azt hangsúlyozza, hogy minden ember alkalmas az önkéntes munkára, csak meg 
kell találnia azt a területet, ahol legjobban kibontakozhat saját képességei, tapasztalatai 
alapján. 

Köszönjük! (összetartozás) 

Az önkéntes tevékenység attól önkéntes, hogy nem jár érte ellenszolgáltatás. Köszönet 
azonban feltétlenül megilleti az időt és más saját forrásokat a közjó szolgálatába állító 
önkénteseket!  

 

4.2.6. Kommunikációs csatornák 

Az Európai Év során innovatív, a költséghatékonyság elvét és igényét szem előtt tartó 
technológiák és csatornák alkalmazása az egyik legfontosabb cél. Ennek – és a 2011. évre 
vonatkozó költségvetés által szabott kereteknek – megfelelően további eszközök és 
csatornák alkalmazására nyílik lehetőség. 

4.2.6.1. Az Európai Év magyarországi honlapja 

A honlap kialakítása az NKT titkárságának kezdeményezésére a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium és a Kopint-Datorg ZRt. közreműködésével valósul meg. A belföldi 
kommunikáció a www.onkentesseg2011.hu, a nemzetközi kommunikáció a 
www.eyv2011.gov.hu oldalon lesz elérhető. A portálok, melyek web2-es megoldásokat is 
tartalmaznak, minden releváns dokumentumot és információt megjelenítenek az Európai 
Évvel, a Nemzeti Programmal és az önkéntességgel kapcsolatosan. Segítséget nyújtanak 
abban is, hogy az önkéntes tevékenységek keresleti és kínálati oldalai a lehető 
leghatékonyabban és a legrövidebb úton összekapcsolódhassanak. 

A honlapok legfontosabb tartalmi elemei: 

- az Európai Év, a Nemzeti Program és az NKT bemutatkozását szolgáló statikus 
aloldalak; 

- jogszabályok, nemzetközi dokumentumok gyűjteménye közvetlen eléréssel (feltöltve, 
vagy hivatkozásként); 

- kapcsolódó pályázatok gyűjteménye kereshető és rendezhető adatbázisos formában; 

http://www.onkentesseg2011.hu/
http://www.eyv2011.gov.hu/
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- naptár (utólag is visszakereshető, lapozható, kereshető adatbázisos formában). mely 
az Európai Év eseményeit, a társult rendezvényeket, pályázati határidőket 
tartalmazza; 

- TÁMOP 5.5.2. konstrukció kedvezményezett önkéntes centrumok elérhetősége; 

- jó gyakorlatok gyűjteménye; 

- Köt. információk és a nyilvántartás megjelenítése kereshető, rendezhető, az oldalba 
ágyazott formában; 

- Társoldalak, támogatók; 

- technikai ajánlás, impresszum, jogi nyilatkozat. 

A honlapok legfontosabb funkciói: 

- belépés a kormányzati portálon regisztrált magánszemélyek felhasználónevével, 
jelszavával; 

- hivatalos logó letöltése 

- fórumozás lehetősége, jó gyakorlat rögzítése a belépett felhasználók számára; 

- hírlevél szerkesztése a honlapon megjelent tartalmakból; 

- RSS szolgáltatás; 

- adminisztrációs felület, melyen keresztül minden lényeges tartalom módosítható, 
kiegészíthető vagy eltávolítható, az események megfelelő naplózása mellett. 

A honlap kialakítása során ügyelni kell a felhasználóbarát megoldások, a biztonsági 
előírások és nemzetközi szinten elfogadott sztenderdek alkalmazására, valamint a 
többnyelvűség és a látássérült személyek számára is elérhető verziók megalkotására. A 
honlap arculatában követni kell az Európai Év hivatalos arculatát, ehhez kell hozzákapcsolni 
az első féléves magyarországi elnökségi, illetve a szervező minisztériumok megjelenési 
elemeit. 

Alapvető cél, hogy online fórumokon és más, regisztrált felhasználók számára biztosított 
szolgáltatásokon keresztül maga az internetes felület is lehetőséget biztosítson az 
interaktivitásra. 

A honlap kifogástalan működőképességét 2010. december elejére biztosítani kell. 

 

4.2.6.2. Az Európai Év kommunikációja más honlapokon 

Az Európai Év céljai számos civil kezdeményezéssel átfednek, amely arra ösztönzi a 
végrehajtókat, hogy a megfelelő szinergiák kihasználására törekedve további személyeket 
szólítsanak meg. A kapcsolódó események, rendezvények, szervezetek honlapjai mellett 
számos szakmai és egyéb portál foglalkozik az önkéntesség, az aktív polgárság, a civilség 
és a közösségfejlesztés témájával, így a web 2.0 technológia által teremtett lehetőségekkel 
az alábbi területekre fókuszálva növelhető a kommunikáció hatékonysága: 

- közösségi honlapok (iwiw, facebook, blogok, youtube, videa, stb.); 

- szakmai portálok (nonprofit.hu, SZÖVET, adhat.hu); 

- könyvtárak honlapjai, portáljai; 

- rendezvényszervezésben, vagy más módon érintett szervezetek honlapjai; 

- társminisztériumok tematikus oldalai. 
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4.2.6.3. Nagykövetek 

Az Európai Év üzeneteit közismert, egyértelműen pozitív megítélésű személyiségek tudják 
hatékonyan közvetíteni. Ők az Európai Év nagyköveteként végeznek majd jószolgálati 
munkát 2011. során. Bemutatásukra és munkájuk megkezdésére a nyitó sajtótájékoztató 
alkalmával kerül sor. 

A nagykövetek feladata az év során, hogy média megjelenéseik alkalmával felhívják a 
figyelmet az önkéntesség fontosságára, lehetőségeik szerint bekapcsolódjanak a hivatalos 
honlap interaktív részeinek működtetésébe. 

 

4.2.6.4. Kiadványok 

Az Európai Év során az alábbi kiadványok készülnek az Év arculatának alkalmazásával 
kifejezetten a magyarországi nyilvánosság számára: 

- tájékoztató füzet az Európai Évvel és a Nemzeti Programmal összefüggésben; 

- Önkéntes Stratégia kiadvány; 

- jó gyakorlatok gyűjteménye, az Európai Év eredményei. 

Minden kiadvány a Nemzeti Program mentén, egy-egy rendezvény alkalmával kerül 
bemutatásra. A kiadványok és promóciós anyagok eljuttatása szükséges a közkönyvtárakba 
annak érdekében, hogy az önkéntességgel kapcsolatos ismereteket minél szélesebb 
társadalmi körben terjeszteni tudják. 

Megfontolandó az európai turné installációjának magyarországi legyártása, rollup-ok és 
molinó megrendelése a megyeszékhelyeken megvalósuló rendezvénysorozathoz. (Egyes 
elemeket az európai szintű eseménysorozat szervezői biztosítanak.) 

 

4.2.6.5. A Nemzeti Program rendezvényei 

A Nemzeti Program rendezvényeinek szervezése során biztosítani kell az Európai Év 
vizuális és tartalmi megjelenítését. A különböző programokon részt vevő érdeklődőket 
bátorítani fogjuk az elégedettségi kérdőív kitöltésére, ennek kiértékelését be kell építeni a 
kommunikáció egészének értékelési folyamatába. 

A Nemzeti Program és az első féléves elnökség eseményein a tájékoztató prospektust, 
valamint az addig megjelent további kiadványokat elérhetővé kell tenni.  

 

4.2.6.6. Társult- és kapcsolódó rendezvények 

A pályázati úton kiválasztásra kerülő társult rendezvények számára meghatározott szakmai 
elvárások teljesülése esetén – az elnökségi félév hasonló programjai során alkalmazott 
eljárás mentén – a tájékoztató anyagokat és a logóhasználatot biztosítani és előírni 
szükséges. (A pályázat elnyerése esetén a logó használata és az Európai Év üzenetének 
közvetítése nem csupán lehetőség, hanem kötelezettség is egyben.) 

A kapcsolódó programok és rendezvények esetében a kapcsolatfelvételt és a 
kommunikációs együttműködést az NKT kezdeményezi. 

Fontosnak tarjuk, hogy a Nemzeti Program rendezvényeihez a közgyűjtemények 
(könyvtárak, múzeumok) is kapcsolódhassanak. Emellett rendezvényeiket társult illetve 
kapcsolódó rendezvényként is beépíthetik éves programjukba, így erősítve a Nemzeti 
Program hatását. 

A környezetvédelmi témájú, környezeti fenntarthatóságot hangsúlyozó programok 
csatlakozását az NKT üdvözli. 
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Megyei információs pontok kialakításával a helyi rendezvényeknek területileg közel eső 
szervezési, infrastrukturális és tartalmi támogatást nyújt az NKT titkársága. A megyei 
információs pontok kiválasztása pályáztatás útján történik.  

 

4.2.6.7. Sajtóvisszhang és kommunikációs munka értékelése 

Sajtómegjelenések gyűjtése, rendszerezése. A kommunikációs munka értékelésének ki kell 
terjednie a visszajelzésekre és a honlap látogatottságára, felhasználói véleményekre. 

Az alábbi indikátorok segíthetnek az értékelésben (a részletes program véglegesítésekor a 
célindikátorok is kitűzésre kerülnek): 

- rendezvényeken megjelentek száma; 

- rendezvényen megjelentek elégedettsége; 

- médiamegjelenések száma; 

- médiamegjelenések hány embert értek el; 

- médiamegjelenések fogadtatása, hatása, vélemény; 

- kiírt pályadíjakra beérkezett munkák száma; 

- tematizált események száma, ezek hatása; 

- honlap látogatottsága; 

- honlapon hozzászólók száma. 

 

Az Év alakulásáról legalább két alkalommal tájékoztatjuk a Nemzeti Koordináló Testületet, 
így az ott megjelenő államigazgatási és civil delegáltak egyrészt pontos képet kapnak a 
Program megvalósításáról, másrészt visszajelzéseket is adhatnak az egyes tevékenységek 
megvalósítása során nyert tapasztalataikról. 

 

4.3. Az Európai Év arculata, magyarországi sajátosságok, az alkalmazás 
köre 

Az Európai Év pályázati úton kiválasztott, majd a Bizottság által elfogadott logója és 
annak változatai: 

 

 

A további arculati elemek kidolgozását a Bizottság által felkért kommunikációs 
ügynökség, a P.A.U. Education végezte. Rendelkezésre áll 4 + 2 narráció nélküli 
(nyelvsemleges) TV spot, valamint a kommunikációs csomag. 

A Nemzeti Program keretében megvalósuló rendezvények, kiadványok és honlap, 
valamint a további kapcsolódó és társult programok során szükséges a logó 
megjelenítése. (Az előbbi esetekben a teljes arculat alkalmazása.) 
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5. A LOGÓHASZNÁLAT KRITÉRIUMAI 

 

A logó használatát előzetesen szükséges „szabályozni”. A hivatalos magyarországi 
honlapon keresztül egyszerű nyomtatvány kitöltésével és elektronikus továbbításával 
(programakkreditáció) és egyszerű szűrőfeltételek meghatározásával nyílik 
lehetősége a szervezeteknek csatlakozni a kezdeményezéshez. Az önkéntesség éve 
hivatalos honlapján a szervezetek akkreditált programjait nyilvánossá kell tenni. 

Az akkreditációs eljárás során szükséges biztosítani, hogy a rendezvény, illetve 
program valóban releváns hozzáadott értéket képviseljen összhangban a Tanács 
határozatával, a Nemzeti Programmal, valamint az önkéntesség szellemiségével. A 
logó használatára vonatkozó szabályokat a logó átadásával egy időben szükséges 
az akkreditációt végző szervezet tudomására hozni. 
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6. AZ EURÓPAI ÉVHEZ KAPCSOLÓDÓ RENDEZVÉNYEK 

Az alább felsorolt rendezvények nem képezik a Nemzeti Program részét, azonban 
tematikájuk, célcsoportjuk és nyilvánosságuk indokolja a minél szorosabb 
együttműködés kialakítását ezzel is teljesebbé téve az Európai Év programját, 
kommunikációját. 

A rendezvények során szükséges a szakminisztériumok megfelelő szintű részvétele, 
az Európai Évvel kapcsolatos figyelemfelhívás megjelentetése és tájékoztató 
anyagok eljuttatása a hallgatóság számára. 

 

6.1. Kiemelt programok 

Média tájékoztatása – Brüsszel  

Központi, a Bizottság szervezésében megvalósuló program az önkéntesség nemzetközi 
napjához kapcsolódóan, amelynek célja, hogy megfelelő színvonalú előzetes tájékoztatást 
nyújtson az Európai Évről, annak programjairól.  Ezzel párhuzamosan a Civil Szövetség 
koordinátori feladatait ellátó Európai Önkéntes Központ10 megtartja éves közgyűlését. 

Időpont: 2011. december 

Helyszín: Brüsszel 

Szervező: COM, P.A.U. (http://www.eyvolunteering.eu/)  

Kapcsolattartó: John Macdonald 

Az „Alliance” szakmai megnyitó értekezlete – Budapest  

A Civil Szövetség által koordinált munkacsoportok és szakértők számára tartandó kétnapos 
konferencia, amelynek elsődleges célja az Európai Év civil munkaprogramjának elindítása és 
egy szakpolitikai dokumentum készítésének kezdeményezése. 

Időpont: 2011.01.07-08. 

Helyszín: Budapest, Budapesti Európai Ifjúsági Központ 

Szervező: Alliance, CEV (http://www.eyv2011.eu/)  

Kapcsolattartó: Gabriella Civico 

Lakhatási konferencia  

Az ENSZ Habitat Világnapjához kapcsolódóan évente kerül megrendezésre a Szociális 
Lakhatási Konferencia, amelyen részt vesznek Európa és a világ minden tájáról érkező 
lakás- és otthonteremtési szakértők. A 2011-es konferencia célja az egyes országok 
szociális bérlakás szektoraival kapcsolatos adatok, trendek és a mindennapi gyakorlatból 
vett tapasztalatok megvitatása mellett az önkéntes programok fejlesztése lehet. 

Időpont: 2011. február 

Helyszín: Budapest 

Szervező: Habitat for Humanity International (http://www.habitat.org/)  

Kapcsolattartó: Sümeghy György 

                                                 
10

 European Volunteer Centre (CEV), az igazgató tanács alelnöke a magyar származású Susanna 
Szabo (France Bénévolat), magyar tagja F. Tóth András (Önkéntes Központ Alapítvány) 

EYV-EU

CIVIL

CIVIL

http://www.eyvolunteering.eu/
http://www.eyv2011.eu/
http://www.habitat.org/
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Lengyel-Magyar Barátság Napja (szervezés alatt) 

A lengyel-magyar barátság napja 2007 óta a lengyel Szejm és a magyar Országgyűlés 
döntésének megfelelően március 23. 2006-ban Győrben a két ország köztársasági elnöke 
felavatta a Lengyel Barátság Emlékművet. A magyarországi Lengyel Intézet aktív részvétele 
és a nagykövetségek közreműködése mellet javasolt egy nagyobb volumenű kulturális 
esemény megszervezése március 23-án. 

Időpont: 2011.03.23. 

Helyszín: n.a. 

Szervező: n.a. 

Kapcsolattartó: n.a. 

Pedagógus Civil Fórum (PECIFÓ)  

Az Önkéntesség Éve jegyében az Oktatási tárcához regisztrált civil szervezetek 
részvételével (kb.150 szervezet) fórumon a jelentkező szervezetek bemutatják céljaikat, 
megismertetik önkéntes tevékenységüket a többi szervezettel. Fő cél a szervezetek közti 
összefogás kialakítása, közös információs csatorna kiépítése, (honlap, közös adatbázis, 
stb.), egymás segítésének áttekintése. A fórum lehetőséget biztosít ezen felül a 
minisztériumi törvényalkotó folyamatokba és egyéb oktatáspolitikai koncepciók kialakításába 
történő bekapcsolódásra. 

Időpont: 2011.03.24. 

Helyszín: Budapest 

Szervező: POZITÍV Országos Szakmai Egyesület a Nehezen Kezelhető Gyerekek 
Megsegítésére (NEFMI) 

Kapcsolattartó: Várdai Márta 

Felsőoktatási Önkéntesség Napja   

A projekt keretében a HÖOK a 16 legnagyobb magyarországi felsőoktatási intézményben a 
helyi hallgatói önkormányzatokkal közösen szervezi meg 2011. április 8-án a Felsőoktatási  

Önkéntesség Napját és a kezdeményezést népszerűsítő nemzetközi konferenciát 2011 
májusában, ahol a felsőoktatási intézmények hallgatói által végzett önkéntes munka 
gyakorlatáról esik szó. 

A kezdeményezéshez csatlakoznak határon túli partnerek is, a kolozsvári Babes-Bolyai 
Egyetem hallgatói és révkomáromi és nyitrai egyetemek hallgatói szervezetei. 

A szervezők Felsőoktatási Önkéntesség Napján így több mint száz projekt helyszínen 
30.000-40.000 fiatalt mozgatnak meg. A rendezvényt jól felépített médiakampány kíséri. 

A tematikus programnapot 2011-től évente rendezi meg a HÖOK és a helyi hallgatói 
önkormányzatok. A projekt ideje alatt létrehoznak egy olyan adatbázist, ahol az önkéntes 
munkát ajánló szervezetek és az önkénteskedni kívánó hallgatók találhatnak egymásra. Ezt 
a lehetőséget az intézmények karrier irodáin keresztül is szeretnék népszerűsíteni. 

Időpont: 2011.04.08. 

Helyszín: országos 

Szervező: Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája 

Kapcsolattartó: Szűcs Gabriella  

  

CIVIL

CIVIL



 

28 

Nemzetközi konferencia az önkéntességről  

A korábbi gyakorlattal részben szakítva nem kizárólag a civil szervezetek egymás közötti 
tanácskozását, hanem a négy szektor bevonását biztosító konferenciát szükséges szervezni. 
A civil szervezetek mellett a kormányzat, az egyházak és a forprofit szektor képviselői 
dolgoznak majd együtt annak érdekében, hogy az önkéntességgel kapcsolatban valódi 
eredmények születhessenek.  

A konferencia célja, hogy a négy szektor egymás álláspontját megismerve, egymás 
véleményét és prioritásait is szem előtt tartva alakíthasson ki álláspontot és irányelveket az 
önkéntességgel kapcsolatban. További cél, hogy a kialakított közös álláspont mind a négy 
szektor szereplői illetve a társadalom egésze számára is megfelelő és azonos módon 
értelmezhető tartalommal és eredménnyel bír majd, továbbá európai szinten is említésre 
méltó kimenetet biztosít a konferenciának. 

Időpont: 2011.04.15-17. 

Helyszín: Magyarország 

Szervező: Századvég Civil Akadémia (http://www.szazadveg.hu/civil-akademia/)  

Kapcsolattartó: Barthel-Rúzsa Zsolt 

KÖZÖD! Önkéntes Fiatalok Napja  

A KöZöD! a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány hálózati programja: 2002 óta országszerte 
önkéntes fiatalok csoportjait fogja össze és támogatja. A kezdeményezés célja, hogy 
lehetőséget teremtsen 14 és 25 év közötti fiatalok számára közösségi önkéntes 
tevékenységek szervezésére, miközben kipróbálhatják magukat, s olyan készségeiket 
fejleszthetik mint együttműködés és kritikus gondolkodás, döntéshozatal, tolerancia és 
empátia, kommunikáció és felelősségvállalás. A KöZöD! több mint önkéntes csoportok 
összessége: mozgatórugója az a gondolat, mely szerint az önkéntesség terén szerzett 
élmények hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok felnőve felelős és aktív állampolgárokká 
váljanak. 
A KÖZÖD! program egyik leghangsúlyosabb eleme az Önkéntes Fiatalok Napja, amelyen 
minden év áprilisában, országszerte egy napon, több mint tízezer fiatal mozdul meg és tesz 
valamit a saját közösségéért.  

Időpont: 2011.04.16. 

Helyszín: Budapest 

Szervező: Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (http://www.kozod.hu/) 

Kapcsolattartó: Hámori Zoltán 

Divízió I-es Jégkorong Világbajnokság – Budapest  

A Nemzetközi Jégkorong Szövetség döntése alapján Magyarország kapta a 2011-es divízió 
I-es jégkorong-világbajnokság rendezési jogát.  A sporteseményre 2011. április 17. és 23. 
között kerül sor a budapesti Papp László Arénában. 

Tekintettel arra, hogy közösségi szinten is kiemelt jelentőséget tulajdonítanak az 
önkéntességnek a sport területén, indokolt és hatékony eszköze lehet a figyelemfelhívásnak 
a nagy nemzetközi sporteseményeken való megjelenés és kommunikáció. 

Időpont: 2011.04.17-23. 

Helyszín: Budapest, Papp László Budapest Sportaréna 

Szervező: Magyar Jégkorong Szövetség (www.icehockey.hu)  

Kapcsolattartó: Szekeres Pál (NEFMI), Németh Miklós  

PRES

CIVIL

SPORT

http://www.szazadveg.hu/civil-akademia/
http://www.kozod.hu/
http://www.icehockey.hu/


 

29 

Köz-Jó-Tett  

2009. áprilisában került megrendezésre első ilyen nagyszabású programsorozat, mely a 
„KözJóTett – I. BCE Önkéntes Hét” nevet viselte. A programsorozat önkéntes 
rendezvényekből, a témához kapcsolódó konferenciákból és ún. belső programokból állt. 

Összesen 35 programot kínáltak hallgatótársaiknak és 600-an döntöttek úgy, hogy néhány 
órára a társadalom valamely, rajtuk kívül álló okból hiányt szenvedő tagjaira fordítják 
figyelmüket, s olyan tevékenységeket végeznek, melyek eltérnek a mindennapok megszokott 
rendjétől. 

A Corvinus Egyetem hallgatói a gyakorlati önkéntes tevékenységekre koncentrálva tudja jól 
megmozgatni – amely átültethető más felsőoktatási intézményekbe is – így a tenni vágyók 
az önkéntes programokból választhatnak, s emellett élelmiszer-, ruha-, játék- és 
könyvadományokkal támogathatják a rászorulókat. 

Időpont: 2011. április hónap 

Helyszín: Budapest, BCE 

Szervező: Hallgatók a Közösség Szolgálatában Országos Egyesület 
(http://kozjotett.hakosz.hu) 

Kapcsolattartó: Vécsei Gábor 

Országos Diákparlament  

A rendezvénynek a megvalósítása önkéntesek bevonásával történik. A parlament egyik 
témája – amelyről a résztvevők beszélgetnek és előadást hallgathatnak meg – az 
önkéntességről, annak fontosságáról szól. 

Időpont: 2011. április hónap 

Helyszín: Budapest 

Szervező: NEFMI, Országos Diákjogi Tanács 

Kapcsolattartó: Kosinszky Zsuzsanna – NEFMI 

„Méltóság mezeje” – Nárcisz Futás  

A programot a brit Marie Curie Cancer Centre indította el először „Fields of Hope” 
elnevezéssel, majd a kilencvenes évek végén csatlakozott a mozgalomhoz Lengyelország is, 
a közelmúltban sor került a program magyarországi adaptálására. 

A nárcisz szimbólumhoz kapcsolódó események célja, hogy fejlesszék az elesettek, a 
súlyos és gyógyíthatatlan betegek iránti együttérzést és a társadalmi 
felelősségvállalás szükségességét. A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a programba 
oktatási intézményeket (iskolákat, óvodákat) is bevonnak a szervezők, hogy már 
gyermekkorban elkezdődhessen egy olyan tudatos nevelés, mely a szenvedő emberrel való 
együttérzést, a betegséghez, halálhoz való viszonyt természetessé teszi.  

(A „Méltóság mezeje” program fővédnöke Sólyom Erzsébet asszony, a Magyar Köztársaság 
korábbi elnökének felesége.)  

Időpont: 2011.05.07. 

Helyszín: Budapest, Margitsziget 

Szervező: Magyar Hospice Alapítvány (http://www.hospicehaz.hu/)  

Kapcsolattartó: Kovács Katalin 
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Szomszédünnep  

Szomszédünnep Magyarországon elsőként Pécs csatlakozott az EKF évében a 
Franciaországban 10 éve elindított mozgalomhoz, amely kis lakóközösségeket aktivizál 
egymás megismerésére, az együttélés segítésére. Több ezer pécsi polgár vonult ki a 
szabadtérben felállított asztalok köré. A soros elnökség évében a Szomszédünnep országos 
szinten kerül megrendezésre, összehangolva az önkéntesség évének üzeneteivel és 
céljaival. 

Időpont: 2011.05.08. 

Helyszín: Párkány, Beregszász Sepsiszentgyörgy, Szabadka, Lendva, Fertőd, Eszék 

Szervező: Hungarofest 

Kapcsolattartó: Gárdos Bernadett 

2011-es kajak-kenu világbajnokság  

A nemzetközi szövetség, az ICF végrehajtó bizottsága egyhangúlag döntött úgy, hogy a 
magyar szövetség és Szeged legyen a 2011-es olimpiai kvalifikációs síkvízi kajak-kenu 
világbajnokság házigazdája. 

Tekintettel arra, hogy közösségi szinten is kiemelt jelentőséget tulajdonítanak az 
önkéntességnek a sport területén, indokolt és hatékony eszköze lehet a figyelemfelhívásnak 
a nagy nemzetközi sporteseményeken való megjelenés és kommunikáció. 

Időpont: 2011.05.20-22. 

Helyszín: Szeged 

Szervező: Magyar Kajak-Kenu Szövetség (www.kajakkenusport.hu)  

Kapcsolattartó: Szekeres Pál (NEFMI), Dr. Baráth Etele 

Szeretethíd  

Az egész Kárpát-medencére kiterjedő segítségnyújtó akció 2011-ben harmadik alkalommal 
kerül,megrendezésre. 2010-ben a rendezvény közel nyolcezer embert mozgatott meg.  

Az esemény célja, hogy a társadalmi felelősségvállalás jegyében a Kárpát-medence minden 
területén munkálkodjanak kisebb-nagyobb csoportok szociális, fejlesztési vagy 
környezetvédelmi területen, valódi segítséget nyújtva ezzel településeknek, intézményeknek, 
közösségeknek. Mindezt közösségben, egymást megismerve és egymásra jobban 
odafigyelve valósítjuk meg.  

Az eseménnyel a szervezők szeretnének rámutatni továbbá arra, hogy bár az elmúlt évek 
válságának következménye lehet a családok bezárkózása, magába fordulása, meg kell 
előzni a helyi közösségektől való elszigetelődés folyamatát. 

Időpont: 2011.05.20-21. 

Helyszín: Budapest, Kárpát-medence 

Szervező: Magyar Református Szeretetszolgálat (http://szeretethid.jobbadni.hu/) 

Kapcsolattartó: Vad Lilla 

Femme d’Europe Gála – Brüsszel  

A magyar elnökségi program részeként a 2011-ben megrendezésre kerülő gálát az 
önkéntesség témakörének szentelik a szervezők. 

Időpont: 2011.05.25. 

Helyszín: Brüsszel, Flagey 
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Szervező: Balassi Bálint Intézet (http://www.hungarianculture.be/; www.flagey.be) 

Kapcsolattartó: Dr. Reményi Krisztina (BMKI) 

Nagy sportágválasztó – A SPORT NAPJAI  

A Nagy Sportágválasztó rendezvény azért született, hogy kedvet csináljon a sporthoz, 
lehetőséget adjon a sportágak megismerésére, kipróbálására és a kiválasztásra. 

A Nagy Sportágválasztó – A SPORT NAPJAI rendezvény egy abszolút civil, „alulról jövő”, 
non-profit kezdeményezésként indult útjára 2007. szeptemberében . A rendezvény célja 
minél több emberhez eljuttatni a sport pozitív üzeneteit, nem elméleti síkon, hanem a 
gyakorlatban. A program során edzők, élsportolók, olimpikonok instruálása mellett 
kipróbálható sportágak, aktív tapasztalást, igazi sportélményt adnak, s ezáltal pozitív irányba 
tudják befolyásolni a sporthoz való hozzáállást, viszonyulást. Külön ereje a rendezvénynek, 
hogy felvonultatja szinte a teljes sportági palettát, felkínálva a megismerés és a választás 
lehetőségét.  

A Nagy Sportágválasztó célja: minél többeket buzdítani a sportolásra, egy helyszínen 
lehetőséget adva több mint 90 sportág kipróbálására. Mert más érzés nézni a sportot, és 
más érzés kipróbálni, kézbe venni a sporteszközöket, belekóstolni az egyes mozgásformák 
lényegébe, gyakorlati sportélményeket szerezni, melyek a szervezők reményei szerint 
sokakat vezetnek el a kiválasztott mozgásforma sportegyesületi kapuihoz. 

Időpont: 2011.05.27-28. 

Helyszín: Budapest, Merkapt Maraton Sportközpont, országos 

Szervező: Országos Sportágválasztó Szervezőiroda (www.sportagvalaszto.hu)  

Kapcsolattartó: Koós-Lukács Tímea 

Magyar Cserkészszövetség kiemelt programja (egyezetés alatt)  

Az Európai Civil naphoz kapcsolódóan a Cserkészszövetség szakmai műhelykonferenciát 
szervez az ifjúsági önkéntesség hazai megjelenési formáiról. A program kialakításába 
bevonják a témában tapasztalattal rendelkező hazai civil szervezeteket és az egyes témák 
mentén európai kitekintésről is gondoskodnak a szervezők. 

A rendezvény és a hozzá kapcsolódó kiadvány célja, hogy az ifjúsági szervezetek által 
végzett önkéntes munkát összefoglalja, lehetőség szerint tipizálja és ezen keresztül 
gyakorlati alternatívákat mutasson arra, hogy miként is lehet fiatalokat felelős állampolgárra 
nevelni. A műhelykonferencia célja még a mélyebb szakmai párbeszéd elindítása a nevelési 
és közösségszervezői munkát végző ifjúsági szervezetek és mozgalmak között. 

Időpont: 2011. május hónap 

Helyszín: országos 

Szervező: Magyar Cserkészszövetség 

Kapcsolattartó: n.a. 

Önkéntesek nemzetközi fóruma  

Központi, a Bizottság szervezésében megvalósuló program, amelynek célja az önkéntesek 
véleményének meghallgatása, továbbítása a döntéshozók felé. 

Időpont: 2011. május/június hónap 

Helyszín: Brüsszel 

Szervező: COM, P.A.U. (http://www.eyvolunteering.eu/)  

Kapcsolattartó: John Macdonald 
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Önkéntesek napja  

Az Önkéntesek Napja elsődleges célja, hogy bemutatkozási lehetőséget teremtsen olyan 
szervezeteknek, melyek önkéntesekkel végzik mindennapi tevékenységüket. Az esemény 
során az érdeklődők kipróbálhatnak különféle önkéntes tevékenységeket, informálódhatnak 
a szervezetek tevékenységeiről, mely által a szervezetek és magánszemélyek közötti 
kapcsolat erősödik. Az Önkéntesek Napja rendezvény országszerte több városban zajlik a 
helyi sajátosságokhoz idomulva. Van ahol meglevő városi rendezvényekhez társulva 
népszerűsítik az önkéntes lehetőségeket, míg máshol az önkéntesek munkáját elismerő 
események, vagy önkéntesek bevonásával megvalósuló tevékenységek valósulnak meg. A 
program hagyományosan minden év júniusának első szombatján kerül megrendezésre. 

Időpont: 2011.06.04. 

Helyszín: Budapest, országos 

Szervező: Önkéntes Központ Alapítvány (www.onkentes.hu) 

Kapcsolattartó: F. Tóth András 

Önkéntesek hete  

Az önkéntesség elismertségét erősítő, egy hetes, az ország nagyvárosaiban megrendezésre 
kerülő program. Az egyes önkéntes szervezetek tagjai a hét során saját, személyes 
történeteiken keresztül mutatják be az önkéntes munka lehetőségeit, arra ösztönözve a 
lakosságot, hogy aktívan kapcsolódjanak be és végezzenek maguk is önkéntes 
tevékenységeket, különös tekintettel a parlagfű- és szemétmentesítés területén. 

Időpont: 2011.06.04-12. 

Helyszín: országos 

Szervező: KüM, KIM 

Kapcsolattartó: TCKF 

Csillagpont Ifjúsági Találkozó  

A Csillagpont Ifjúsági Találkozó az önkéntes munka gyümölcse, hiszen a Kárpát-medencei 
szintű fesztivált fiatalok szervezik fiataloknak. 2009-ben 500 önkéntes és két tucat civil 
szervezet fogott össze azért, hogy megvalósulhasson a találkozó. A Csillagpont abban 
különbözik más fesztiváloktól, hogy nem, csak a találkozó 4 napja fontos, hanem az 
odavezető út, az előkészítés több mint egy éve is. A fiatalok 30 különböző munkacsoportban 
tanulhatnak meg felelősséget vállalni egymásért és a környezetükért. A következő 
Csillagpont 2011. július 19-23. között kerül megrendezésre Tatán, az Olimpiai Edzőtáborban. 
Bővebb információ: csillag.reformatus.hu 

Időpont: 2011.07.19-23. 

Helyszín: Tata 

Szervező: Magyarországi Református Egyház (http://ifjusag.reformatus.hu)  

Kapcsolattartó: Tarr Zoltán, Pusztai Tímea 

Nagy sportágválasztó – A SPORT NAPJAI  

A Nagy Sportágválasztó rendezvény azért született, hogy kedvet csináljon a sporthoz, 
lehetőséget adjon a sportágak megismerésére, kipróbálására és a kiválasztásra. 

A Nagy Sportágválasztó – A SPORT NAPJAI rendezvény egy abszolút civil, „alulról jövő”, 
non-profit kezdeményezésként indult útjára 2007. szeptemberében . A rendezvény célja 
minél több emberhez eljuttatni a sport pozitív üzeneteit, nem elméleti síkon, hanem a 
gyakorlatban. A program során edzők, élsportolók, olimpikonok instruálása mellett 
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kipróbálható sportágak, aktív tapasztalást, igazi sportélményt adnak, s ezáltal pozitív irányba 
tudják befolyásolni a sporthoz való hozzáállást, viszonyulást. Külön ereje a rendezvénynek, 
hogy felvonultatja szinte a teljes sportági palettát, felkínálva a megismerés és a választás 
lehetőségét.  

A Nagy Sportágválasztó célja: minél többeket buzdítani a sportolásra, egy helyszínen 
lehetőséget adva több mint 90 sportág kipróbálására. Mert más érzés nézni a sportot, és 
más érzés kipróbálni, kézbe venni a sporteszközöket, belekóstolni az egyes mozgásformák 
lényegébe, gyakorlati sportélményeket szerezni, melyek a szervezők reményei szerint 
sokakat vezetnek el a kiválasztott mozgásforma sportegyesületi kapuihoz. 

Időpont: 2011.09.16-17.  

Helyszín: Budapest, Merkapt Maraton Sportközpont, országos 

Szervező: Országos Sportágválasztó Szervezőiroda (www.sportagvalaszto.hu)  

Kapcsolattartó: Koós-Lukács Tímea 

Állampolgári Részvétel Hete  

Az ÁRH egy egyhetes kampány, a közép-kelet európai hálózatok együttes megnyilatkozása 
annak érdekében, hogy az állampolgári részvétel erőteljesebben jelenjen meg az európai 
médiában, politikában és a civil társadalomban. 

A részvételi demokrácia fontosságára koncentrál. A programok figyelemfelkeltő jellegűek, a 
közjó gyarapítását, a helyi közösségi és civil cselekvést helyezik a középpontba. Az 
Állampolgári Részvétel Hetének programját helyi, megyei és országos akciók, szakmai és 
civil találkozók, médiaesemények, nyilvános gyűlések adják ki. 

Időpont: 2011.09.19-25. 

Helyszín: országos 

Szervező: Közösségfejlesztők Egyesülete (http://www.arh.kozossegfejlesztes.hu/)  

Kapcsolattartó: Varga Máté 

Civil társadalom találkozója   

Központi, a Bizottság szervezésében megvalósuló program, melynek célja az önkéntesekkel 
foglalkozó, önkéntes munkát szervező nem-kormányzati, civil szereplők szakmai 
véleményének becsatornázása a politikai döntéshozatalba. 

Időpont: 2011. október hónap 

Helyszín: Róma/Madrid/Athén 

Szervező: COM, P.A.U. 

Kapcsolattartó: John Macdonald 

72 óra kompromisszumok nélkül (egyeztetés alatt)  

Három nap a tettek mezején! Fiatalokat megmozgató, egész Magyarország területét lefedő 
szociális akció, mely felekezeteken átívelve szeretné meghívni Magyarország fiatalságát, 
hogy tegyenek együtt másokért! 

Időpont: 2011. október hónap 

Helyszín: országos 

Szervező: Ökomenikus Ifjúsági Iroda (http://www.oki-iroda.hu/72h/)  

Kapcsolattartó: Gábor Miklós 
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Egymillió csillag   

Az akció célja minden országban közös: az összetartozás szellemének, az emberi 
szolidaritás érzésének erősítése. Figyelemfelhívás a társadalom peremére szorultak felé. 

Magyarországon a szolidaritás egy millió csillaga, 2009 december 6-án ragyogott fel először. 
Minden egyes gyertya a Karitász kiáltása az elesettekért, az idősekért, a betegekért, a 
rászorultakért. Az országos akcióban a katolikus egyház 10 egyházmegyei karitász-
szervezete vesz részt. 

Időpont: 2011.12.04-11. 

Helyszín: országos 

Szervező: Magyar Katolikus Karitász (http://www.karitasz.hu)  

Kapcsolattartó: Horváth Árpádné 

Hivatalos európai záró  

Központi, a Bizottság szervezésében megvalósuló program, melynek célja az Európai Év 
tapasztalatainak ismertetése, annak lezárása, és az év során készült szakpolitikai 
dokumentum hivatalos vitájának elindítása az önkéntesség nemzetközi napjához 
kapcsolódóan. 

Időpont: 2011. december hónap 

Helyszín: Varsó 

Szervező: COM, P.A.U. (http://www.eyvolunteering.eu/)  

Kapcsolattartó: n.a. 

 

Bem Program (szervezés alatt) 

A program célcsoportja elsősorban a középiskolás korosztály. A történelem során számtalan 
esetben önkéntesek sora segítette a másik ország boldogulását, erre szeretnénk fölhívni a 
fiatalok figyelmét. Példaként említve: 

- 1848-49 lengyel önkéntesek a magyar szabadságharcban 

- 1863-64 magyar önkéntesek a lengyel szabadságharcban 

- Katyń magyar áldozata Korompay Emánuel  

- 1939-ben magyar segítségnyújtás a lengyel politikai menekültek számára 

- a lengyelek által nyújtott 1956-os segítség – kevéssé ismert tény, hogy a legtöbb 
vérszállítmányt a lengyelektől kaptuk. 

Érdemes létrehozni lengyel és magyar nyelven egy honlapot, kifejezetten oktatási célzattal, 
ahol a közös történelmi hősök és események szerepelnek. A honlapon szerepelhet kvíz 
középiskolások számára. A kvíz nyertesei közös tanulmányi versenyen vehetnek részt.  

Időpont: folyamatos 

Helyszín: online vetélkedő + Balatonfüreden rendezvény 

Szervező: KIM miniszteri kabinet 

Kapcsolattartó: KIM miniszteri kabinet 

  

CIVIL

EYV-EU

http://www.karitasz.hu/
http://www.eyvolunteering.eu/
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6.2. Szervezetek programjainak további csatlakozási lehetősége 

További egyházi, civil szervezeti, céges, vagy más programok is csatlakozhatnak az 
Önkéntesség Európai Éve kezdeményezéseihez, amelyre vonatkozóan a hivatalos honlap 
biztosít tájékoztatási és publikálási felületet. 
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7. GANTT diagram 
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Az Európai Év magyarországi 
honlapja 

 X X X X                 

 Társult programok pályáztatása    X X X X X              

 Média tájékoztatása – Brüsszel     X                 

 
Magyarországi programok 
hivatalos bemutatása 

    X                 

 
A honlap működtetése, PR 
anyagok 
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Honlap és publikációs anyagok 
utógondozása 
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Sajtómegjelenések koordinációja 
és értékelése 
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Jó gyakorlatok gyűjtése, 
publikálása 
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Önkéntességért díj – állami 
elismerés alapítása 

          X X          

 Önkéntes Stratégia kidolgozása      X X X X X X X X X X X      

 
Önkéntes Stratégia 
meghirdetése 

               X X     

 

Stratégiából következő 
jogalkotási feladatok 
előkészítése 
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Az „Alliance” szakmai megnyitó 
értekezlete – Budapest 

     X                

 Európai turné budapesti      X                
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EYV-HU

EYV-HU

EYV-HU

EYV-HU

EYV-HU

EYV-HU

EYV-HU
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 Lakhatási konferencia       X               

 Iskolai önkéntes program          X X             

 Lengyel-Magyar Barátság Napja        X              

 Pedagógus Civil Fórum        X              

 
Felsőoktatási Önkéntesség 
Napja 

        X             

 
Nemzetközi konferencia az 
önkéntességről – Budapest 
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KÖZÖD! Önkéntes Fiatalok 
Napja 

        X             

 
Divízió I-es jégkorong-
világbajnokság – Budapest 
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 Köz-Jó-Tett Országos Egyesület         X             

 Országos diákparlament         X             

 „Méltóság mezeje”         X             

 Szomszédünnep          X            

 
2011-es kajak-kenu 
világbajnokság – Szeged 
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Brüsszel 
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kiemelt programja 
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Önkéntesek nemzetközi  fóruma 
– Brüsszel 
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 Önkéntesek napja           X           

 Önkéntesek hete           X           

 Csillagpont Ifjúsági Találkozó            X          

 Mandela nap            X          

 Megyei ROADSHOW              X X X      

 Nagy sportágválasztó              X        

 Állampolgári Részvétel Hete              X        

 Civil társadalom találkozója                X       

 72 óra kompromisszumok nélkül               X       

 Egymillió csillag                 X     

 Hivatalos európai záró – Varsó                 X     

 

Ünnepélyes záró és 
sajtótájékoztató az önkéntesség 
napján 

                X     

 

Az Európai Év Nemzeti 
Programja eredményeinek 
összegzése, értékelése 

                X X X X » 

 
Intézkedések utólagos 
monitorozása 

                    » 

 
Jelmagyarázat: 

 a hivatalos EU elnökségi program része 

 az Európai Év központi szervezésű programjai 

 az Európai Év – Magyarország Nemzeti Programja 

 kapcsolódó civil rendezvény 

 nemzetközi jelentőségű magyarországi sportesemény 
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8. A Nemzeti Program pénzügyi vonatkozásai 

8.1. A Nemzeti Program indikatív költségvetése, forrásai 

Forrás/tevékenységcsoport megnevezése (szponzor) 
Forrás 

tervezett 
összege 

Felelős 

Pályázat a Nemzeti Program költségeire (Európai Bizottság) 36 MFt KIM 

Hivatalos európai megnyitó (Európai Bizottság) n.a. COM, PAU 

Európai turné budapesti állomása (HU PRES – költségvetés 2011) 20 MFt 
COM, PAU, Önkéntes Központ 

Alapítvány, Millenáris 

Nemzetközi konferencia az önkéntességről (HU PRES – költségvetés 2011) 22 MFt Hungarofest, Századvég 

Önkéntesség hete (HU PRES – költségvetés 2011) 50 MFt KIM, KÜM 

Szomszédünnep (HU PRES – költségvetés 2011) 22 MFt Hungarofest 

Nemzetközi konferencia a civil szervezetekről (HU PRES – költségvetés 2011) 16 MFt Hungarofest, Hybl Alapítvány 

Femmes d’Europe gála (HU PRES – költségvetés 2011) 0,5 MFt BMKI 

Kommunikációs kísérőkampány (KIM KKÁT – költségvetés 2011) 200 MFt KIM 

TÁMOP 5.5.2. pályázat kiírása (ÚMFT 2009-10 AT) 600 MFt  NFÜ, NEFMI, KIM 

 



 

40 

 

8.2. Finanszírozás, cash-flow terv 

Finanszírozás forrása Összeg12 

Európai Bizottság (DG COMM) 28,34 MFt 99.968 € 

Magyar Köztársaság (KIM fejezet) 7,66 MFt 27.020 € 

Összesen: 36 MFt 126.988 € 

 

A Bizottság által biztosított forrás a Nemzeti Program bizottsági jóváhagyását és a 
szerződés megkötését követően, a 2010. október 1-je és 2012. január 31-e közötti 
időszakot érintően használható fel. 

A megállapodás aláírását követő 45 napon belül a támogatás legfeljebb 70%-os 
része hívható le előlegként.  Az elszámolás határideje 2012. február 28. 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésében biztosítani kell a Bizottság által 
előírt legalább 20%-os önrészt. Jelen esetben a program lebonyolításához csaknem 
8 millió Ft szükséges. Ez az önrész 2011. elején lesz elérhető, felhasználható. 
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9. DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE 

 

A/RES/52/17 INTERNATIONAL YEAR OF VOLUNTEERS, 2001 : RESOLUTION / 
ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY 

A/RES/64/13 NELSON MANDELA INTERNATIONAL DAY: RESOLUTION / 
ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény – Tárgy: „Az önkéntes 
tevékenység: szerepe az európai társadalomban és kihatásai” (2006/C 325/13) 

A TANÁCS HATÁROZATA (2009. november 27.) az aktív polgárságot előmozdító 
önkéntes tevékenységek európai évéről (2011) (2010/37/EK) 

VOLUNTEERING IN THE EUROPEAN UNION [Educational, Audiovisual & Culture 
Executive Agency (EAC-EA); Directorate General Education and Culture (DG EAC)] 
– Final Report submitted by GHK – 17 February 2010 

Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 

 


