VII. ÖNKÉNTES PROGRAM
A Diakónia Keresztyén Alapítvány életében fokozatosan körvonalózódott az
önkéntes program elindítása és fejlesztése, mivel helyi közösségeinkben tudatosítani szeretnénk, hogy a bennünket körülvevő problémákért mindannyian
felelősek vagyunk.
Az önkéntesség egy jelentős forrás a mai világ számos szociális problémájának megoldásához, és ugyanakkor egy személyes és szakmai fejlődési lehetőség az önkéntesek számára.
Az önkéntesség helyi szintű megszervezését és fejlesztését a következő tevékenységek segítették: a helybéli lakosság informálása az igényelhető szociális
segélyekről, szolgáltatásokról, melyek biztosításában nagy szerepet kap az önkéntesek munkája; az önkéntesség bemutatása középiskolákban és egyetemeken; önkéntes csereprogramokban való részvétel; szimpózium szervezése helyi
civil szervezetek tapasztalatcseréje céljából; önkéntesek toborzása és képzése,
valamint bevonása az alapítvány szociális programjainak tevékenységeibe.
Ezek a tevékenységek a 2011 – Az Európai Önkéntesség Éve keretén belül folytak.
Jelen voltunk úgy helyi szervezetek által szervezett rendezvényeken mint nemzetközi eseményeken. Az általunk szervezett eseményeken pedig jelen voltak
más önkéntességet és önkénteseket támogató szervezetek.

1. Belföldi önkéntesség
Statisztikai adatok a 2012-es évre
Helyi önkéntesek száma: 111 személy
Alkalmi helyi önkéntesek: 89 személy
Alkalmazottak, akik önkénteskednek is: 22 személy
Az önkétesek életkora: 6 és 80 év között

2. Nemzetközi önkéntesség
A Diakónia Keresztyén Alapítvány 2007 óta hivatalosan elismert szervezetként
önkénteseket küld és fogad az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) programban.
Az EVS program célja, hogy a fiatalok személyisége a külföldön végzett önkéntes munka által fejlődjön, idegen nyelvet tanuljanak, más kultúrákat ismerjenek meg, új képességekre tegyenek szert és erősítsenek meg.
A küldési és fogadási tevékenység megvalósulásának feltétele mindig a Fiatalok Lendületben Programon belül (2. Alprogram – Európai Önkéntes Szolgálat)
leadott és megnyert pályázat.
2007 óta minden évben sikerült EVS projektet megvalósítani:
• 29 önkéntest küldtünk különböző időtartamra Magyarországra, Németországba, Spanyolországba és Dániába
• 41 németországi, magyarországi, törökországi és portugáliai partnerszervezetek által küldött önkéntest fogadtunk programjainkba
A 2012-es év jelentős megvalósításai és újdonságai
• először fogadtunk önkéntest az EU szomszédságából, Törökországból
• 2012 decemberében befejeztük a Megéri! projektet, melynek keretén belül 10
önkéntest fogadtunk, és szeptemberben elkezdtük az új Sowing today for tomorrow’s society projekt megvalósítását, amely által 5 önkéntest fogadtunk
• megnyertünk két EVS projektet
• először sikerült önkéntest fogadni az otthoni palliatív gondozáshoz
• külföldre küldött önkéntesek száma: 19
• megszerveztük az Önkéntesség Hetét és az Önkénteskaravánt

• több kolozsvári iskolában részt vettünk az Iskola másképp különleges hét
tevékenységeiben
• EVS-tapasztalatcserén vettünk részt Nagyváradon
Események, amelyeken részt vettek az önkéntesek, vagy amelyeket az önkéntes program szervezett
• Iskola másképp
• Mérai Falunapok
• Önkéntesség Nemzeti Hete
• Önkénteskaraván
• búcsú-parti szolgálatukat befejezett EVS önkénteseknek
• negyedéves és éves találkozó az EVS mentorokkal
• csapatépítő szeminárium az új EVS önkéntesek számára
• önkéntesek fogadása a LLL: Live-Learn-Love projekten belül
• megemlékező ünnepség
• Várom az Urat Adventi Keresztyén Zenefesztivál
• adventi adománygyűjtés
Terveink a 2013-as évre:
• részvétel a Weimar-i (Németország) és a Berekfürdő-i (Magyarország) EVS
önkéntesszűrőn,
• új EVS projektek benyújtása
• az EVS akkreditáció felújítása
• új Youth in Action projekt benyújtása
• újra belekapcsolódni az Önkéntesség Nemzeti Hete rendezvénysorozat szervezésébe
• az önkéntesség népszerűsítése a fiatalok körében
• az új EVS önkéntesjelöltek felkészítése és kiküldése

