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Beszámoló 

Dátum: 2019. július 03. 

Program megnevezése: 26. Önkéntes klub-Nemzetközi önkéntesség 

Program időtartama: 1 óra 

Program helyszíne: Hegyközi Általános Iskola 3994 Pálháza Vásártér u. 13. 

Összefoglaló: 

A programon 16 fő vett részt, melyből a közvetlen célcsoport 16 fő volt. 

 

Az előadó bemutatta, és a résztvevőkkel közösen dolgozták fel az Útilapú szervezet 

honlapján található információk alapján a témát. 

Az Útilapu Hálózat a 100 éves múltra visszatekintő Service Civil International (SCI) 

nemzetközi humanitárius célú, önkéntességgel foglalkozó szervezet magyarországi 

partnerszervezete. 

Az Egyesület tagjai azok az önkéntes fiatalok, akik hisznek abban, hogy kis lépéseket 

megtéve oktatással, neveléssel mi is hozzájárulhatunk a fenntartható fejlődésen, egymás és 

a kultúrák kölcsönös tiszteletén, és erőszakmentességen alapuló, békésebb világ 

létrehozásához. 

Alapértékeik az önkéntesség, erőszakmentesség, az emberi jogok, szolidaritás, 

környezettudatosság, befogadás, felelősségteremtés és együttműködés. 

 

Az Útilaput 1993-ban alapította egy csapat lelkes fiatal, akik maguk is részt vettek egy 

külföldi táborban, és úgy gondolták, hogy ezt a lehetőséget megismertetik Magyarországon 

is. Azóta bejáratott rendszerben működve, nyaranta több mint 100 önkéntes jut ki 

segítségünkkel külföldi táborokba a világ minden táján, ahonnan élményekkel gazdagabban 

térnek haza. 

 

Fő tevékenységünk 2-3 hetes önkéntes táborok szervezése, melyek célja, hogy a résztvevők 

figyelmét felhívják a különböző szociális és környezeti problémákra, és motiválják őket 

abban, hogy a társadalom felelős résztvevői legyenek a tábor lezárultával is. Folyamat 

munkájuk eredménye, hogy több hátrányos helyzetű térségben s közösségben visszatérő 

vendégként számítanak rájuk. Jelenlétüknek a kézzelfogható eredmények mellett (pl. 

játszóterek, közösségi terek rendberakása) közösségfejlesztő szerepe is van. 

 

A rövidtávú önkéntestáborok mellett hosszútávú külföldi önkéntességre is lehetőséget 

biztosítanak, évközben pedig munkacsoportjaik különböző ügyekért dolgoznak itthon. 

Programjaik mindenki előtt nyitva állnak, lehetőségeket és eszközöket adnak a 

valószínűtlennek tűnő ötletek megvalósításához is. 

 

 

 

 

http://www.sci.ngo/
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Mindez azt is jelenti, hogy ezáltal az érdeklődők is többféle részvétel közül választhatnak, 

aszerint, hogy hol és miként szeretnének egy kicsit jobbá tenni a körülvevő világot, és 

segíteni másokon. 

 Az Útilapu a hosszútávú önkéntes munka területén küldő és fogadó szervezetként vesz 

részt az Erasmus+ keretein belül az Európai Önkéntes Szolgálat (European Voluntary 

Service, EVS) programban, illetve LTV (Long term Volunteering) projektekre delegál 

önkénteseket világszerte. Az EVS program 2018-ban átalakult, és Európai Szolidaritási 

Testületként (European Solidarity Corps, ESC) működik tovább.  

Célja a 17-30 év közötti fiatalok önkéntes társadalmi tevékenységekben való részvételének 

támogatása főként Európában, ám akár azon kívül is. Ezzel szemben az LTV projekteken 

korhatár nélkül vehetnek részt az önkéntesek a világ szinte bármely pontján. A különböző 

külföldi önkéntes szolgálat ideje alatt a résztvevőknek lehetősége nyílik nemcsak egy másik 

ország és kultúra megismerésére, személyiségük fejlesztésére, hanem egy intenzív tanulási 

folyamatnak is a részesei lesznek. 

Az alábbi két programokat tanulmányozták a fiatalok: 

 EURÓPAI SZOLIDARITÁSI TESTÜLET (KORÁBBAN EURÓPAI ÖNKÉNTES 

SZOLGÁLAT) – ESC/EVS 

 LONG TERM VOLUNTEERING – LTV 

     
 

 


