
EFOP-1.3.5-16-2016-00935  
„Zemplénért önként” 

 

 

Koinonia Sátoraljaújhelyért és Zemplénért  
Baráti Közhasznú Egyesület 
Cím: 3980 Sátoraljaújhely, Bajza u.30. 
Telefon: +36/70-501-9284 
 

1 

Beszámoló 

Dátum: 2019. március 07. 

Program megnevezése: 22. Önkéntes klub- Nemzetközi önkéntesség lehetőségei 

Program időtartama: 1 óra 

Program helyszíne: Koinonia Egyesület székhelye 3980 Sátoraljaújhely Bajza utca 30. 

Összefoglaló: 

A programon 12 fő vett részt. 

Az előadó bemutatta, hogy az  önkéntesség olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy 

csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó 

érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az önkéntes 

tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár annak végzője számára, továbbá az 

önkéntes nem helyettesíti a fizetett munkaerőt. Az önkéntes nem elsősorban saját 

családjának segít, munkálkodása hozzáadott értékként jelenik meg a fogadó szervezet 

életében. A tevékenység megvalósulhat non-profit, civil szervezet, vagy állami intézmény-, 

ritkább esetben for-profit szervezet (cégek , vállalkozások) keretein belül. Előnye, hogy 

elősegíti a társadalmi beilleszkedést, hozzájárul a szegénység, a kirekesztődés 

csökkentéséhez és a teljes foglalkoztatottsághoz. Az önkéntesség segít környezetünk és 

közösségünk jobbá tételében. 

A http://www.onkentes.hu/cikkek/nemzetkoezi-oenkentesseg honlap alapján, a résztvevők 

megvizsgálhatták, hogy nemzetközi viszonylatban, milyen önkéntes tevékenységet 

folytathatnak a fiatalok, hiszen az önkéntesség fontos szerepet játszik nemcsak Európában, 

de a világ számos országában. 

1. African Conservation Experience: http://www.conservationafrica.net/, ami 

bemutatja a délafrikai vadállatok mentésében, segítésében való részvétel 

lehetőségei. 

2. AFS - Nemzetközi Csereprogram Alapítvány http://www.afs.hu/ a külföldön 

végzett tanulmányi lehetőségeket és az ehhez kapcsolódó önkéntes lehetőségeket 

mutatja be: „ “Az AFS önkéntesek csapata egy olyan társaság, ahol feltételek nélkül 

elfogadják és segítik egymást az emberek. Az egész olyan, mint egy nagy család: 

gyakran úgy érzed, hogy már ezer éve ismered azt, akivel talán csak másodszor 

találkozol.” mondta egy önkéntes. 

3. Alliance: http://www.alliance-network.org/ kiemelten kezelik a környezetvédelem 

kérdését és az ehhez kapcsolódó önkéntes tevékenységet. 

4. AVSO: http://www.avso.org/ Több újrahasznosított termékekkel is megismerkedhet 

a honlapot felkeresőt, és természetesen az önkéntes lehetőségekről is olvashat az 

érdeklődők. 

5. CCIVS: http://www.unesco.org/ccivs/ Az együttműködésre és kooperációra alapozó 

szervezet, ahol külön tréningeket is szerveznek a jelentkezőknek. 
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Egykét ismerős kérdés most is felmerült a résztvevők részéről 

 Mit is jelent az, hogy önkéntesség ezekben az országokban? 

 Milyen ellátást, szállást kaphatnak az önkéntesek? 

 Hogyan válasszunk az önkéntesmunka-lehetőségek közül? 

Az előadó megosztott még több olyan böngészési lehetőséget is ahol további 

információkat kaphatnak az érdeklődők. 

 Civil információs portálok 

 Online önkéntes adatbázisok 

 Önkéntes menedzsment 

 Országos önkéntes szervezetek 

 Önkéntes központok a nagyvilágban 

 Önkéntességről általában 

 Világszervezetek 

 Fiataloknak szóló önkéntes szolgálat programok más országokban 

 Önkéntesek blogjai 

 Európai Ifjúsági Portál – EVS 

        
 

 


