ÖNKÉNTES SZERETNÉK LENNI!
Jelentkezési lap
Kérünk, add meg az adataidat!
Név

MIÉRT JÓ ÖNKÉNTESNEK LENNI?
#ÉLMÉNY

__________________________________________________

Születési év

__________________________________________________

Telefonszám

__________________________________________________

Email cím

__________________________________________________

Megye

__________________________________________________

Település

__________________________________________________

Végzettség/foglalkozás

__________________________________________________

Korábbi önkéntes tapasztalat

__________________________________________________

IKSZ órák igazolását szeretnéd-e? (Húzd alá!)

igen/nem

Milyen típusú önkéntes tevékenységet vállalnál? Többet is választhatsz!
□
Állatokkal való foglalkozás
□
Oktatás, tanítás
□
Vállalati önkénteskedés
□
Művészet, kultúra
□
Idősekkel való foglalkozás
□
Környezetvédelem
□
Gyermekek segítése
□
Egészségügy
□
Menekültek és menedékkérők segítése
□
Sport és mozgás
□
Ifjúságügy
□
European Voluntary Service

Egyéb, éspedig: __________________________
Hol szeretnél önkénteskedni?
o
településemen
o
szomszédos településen is

o
o

messzebbre is szívesen elmegyek
mindegy

Önkénteskedj, hogy szerezz minél több élményt,
impulzust, benyomást. Légy részese egy nagy kalandnak,
fedezd fel a világot és közben önmagad.

#TAPASZTALAT

Önkénteskedj, hogy szerezz minél több tapasztalatot,
amit később, a tanulmányaid és a munkád során is
kamatoztathatsz.

ÖNKÉNTESSÉG

#FEJLŐDÉS

Önkénteskedj és nőni fog az önbizalmad, nyitottabb
és rugalmasabb leszel. Ismerj meg új embereket, tanulj
másoktól, magadról.

#FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Szeretnél tenni a szűkebb vagy akár tágabb
környezetedért? Látod magad körül a problémákat,
nehézségeket és vannak ötleteid és elképzeléseid azok
megoldására? Tégy a közösségedért, vállalj felelősséget
és vágj bele! Önkénteskedj!

Feladat helyszíne:
o
kültér
o
beltér

Mely hónapokban vállalnál önkéntes tevékenységet?
o
o
január
május
o
o
február
június
o
o
március
július
o
o
április
augusztus

Milyen módon önkénteskednél?
o
o

o
o
o
o

szeptember
október
november
december

rendszeresen
alkalmanként

#ÖNKÉNTESKEDJ!

élmény

Jelentkezz most!
onkentes.gov.hu

közösség

Milyen időtartamban?
o
1-2 óra
o
3-4 óra
o
akár egész nap
Egy mondat magamról:

_______________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Kelt:
Aláírás:

innováció

felelosségvállalás

____________________________________________________________________________________

- Alulírott, önkéntesnek jelentkezem, kérem, hogy az ÚNK közvetítsen ki igényeimnek megfelelő
önkéntes fogadó szervezethez.
- Alulírott, önkéntesnek jelentkezem, kérem, hogy az ÚNK jelenítsen meg internetes
adatbázisában.

tapasztalat

Európai Szociális
Alap

segítség

érték

rugalmasság

onkentes.gov.hu

AZ ÚJ NEMZEDÉK KÖZPONT
SZEREPE AZ ÖNKÉNTESSÉG
NÉPSZERŰSÍTÉSÉBEN
ÖNKÉNTESSÉG

MIÉRT JÓ ÖNKÉNTESEKKEL
DOLGOZNI?
Az Új Nemzedék Központ szerepe az
önkéntesség népszerűsítésében

#INNOVÁCIÓ
#ÖNKÉNTESSÉG

#Élmény
#Közösség
#ÖNKÉNTESKÖZVETÍTÉS
Az Új Nemzedék#Felelősségvállalás
Központ egyik kiemelt feladata az
önkéntesség népszerűsítése a fiatalok körében.
#Rugalmasság
Honlapunkon, az onkentes.gov.hu weboldalon egy
#Tapasztalat
olyan önkéntes közvetítő
felületet működtetünk,
amely segítségével egymásra
#Segítségtalálhat az önkéntes
tevékenységre nyitott érdeklődő és az önkéntest
#Érték
kereső szervezet.
#Innováció

#ELISMERÉS

#KAPCSOLAT
#JÓ
GYAKORLAT
Az
önkéntesekgyűjtjük
bevonása
személyes
és szervezeti
Rendszeresen
ésújaz
unp.hu honlapunkon
kapcsolatokat jelent, bővül és színesedik a szervezet
közzétesszük a hazai és külföldi jó gyakorlatokat,
kapcsolati hálója, mely számos új együttműködést,
ötletbázist kínálva ezzel mindazoknak, akik
támogatást eredményezhet.
szeretnének hozzájárulni a társadalmi kohézió
erősítéséhez önkéntes programok szervezésével,
megvalósításával.

Az önkéntes tevékenység a társadalomban meglévő
szolidaritás
egyik
legközvetlenebb
kifejezése.
Mozgatója a segítő szándék kifejezése, támogatni a
rászorulókat, a fogyatékossággal élőket, az időseket
és mindazokat, akiknek erre szükségük van. Az
önkéntesség hozzájárul a társadalmi felelősségvállalás,
az aktív közösségi, állampolgári szerepvállalás
erősödéséhez.

#JÓ GYAKORLAT
Rendszeresen gyűjtjük és az unp.hu honlapunkon
közzétesszük a hazai és külföldi jó gyakorlatokat,
ötletbázist kínálva ezzel mindazoknak, akik szeretnének
hozzájárulni a társadalmi kohézió erősítéséhez
önkéntes programok szervezésével, megvalósításával.
Az Új Nemzedék Díj alapításával szeretnénk
elismerni és nagy nyilvánosságot biztosítani
azoknak a kezdeményezéseknek, amelyek az
onkentes.gov.hu
önkéntesség, az innováció
és az együttműködés
terén kiemelkedőek, inspirálnak és más
szervezetek számára példát mutatnak, új
ötletet adnak.

Kérjük, adja meg a szervezet adatait!
A szervezet

neve:_______________________________________________________________________________
Típusa:_____________________________________________________________________________
Önkéntes nyilvántartási száma: _______________________________________________________
Hivatalos képviselője: ________________________________________________________________

Az önkéntesek bevonása új lendületet, tudást,
Az önkéntes tevékenység a társadalomban meglévő
szakértelmet, motivációt visz a szervezet életébe,
szolidaritás egyik legközvetlenebb kifejezése.
emellett hozzájárul a szervezet ismertségének,
Mozgatója
a segítő
szándék kifejezése, támogatni a
elismertségének
növekedéséhez.
rászorulókat, a fogyatékossággal élőket, az időseket
és
mindazokat, akiknek erre szükségük van. Az
#TOBORZÁS
önkéntesség
a megtalálni
társadalmi
Minden szervezethozzájárul
számára kihívás
a
felelősségvállalás,
az aktív közösségi,
állampolgári
megfelelő munkatársakat,
idő- és költségigényes
az utánpótlás-nevelés.
A szervezetben dolgozó
szerepvállalás
erősödéséhez.
önkéntesek közül könnyebben tudunk jövőbeni
#ÖNKÉNTESKÖZVETÍTÉS
munkatársakat toborozni az előzetes tapasztalatok,
benyomások
alapján.
Az
Új Nemzedék
Központ egyik kiemelt feladata az
önkéntesség népszerűsítése a fiatalok körében.
#HATÉKONYSÁG
Honlapunkon,
az onkentes.gov.hu weboldalon egy
Az
önkéntesek
egyéni elköteleződésből
és erős
olyan önkéntes közvetítő
felületet működtetünk,
motivációs
szinttel
végzik
tevékenységüket.
Ez a
amely segítségével egymásra találhat az önkéntes
lelkesedés kihat a szervezet fizetett munkatársainak
tevékenységre nyitott érdeklődő és az önkéntest
munkamoráljára, munkavégzési hatékonyságára is.
kereső szervezet.

#ÖNKÉNTESSÉG

Címlap designolva

ÖNKÉNTES PROGRAM regisztrációs lap

#ELISMERÉS
Keress minket az alábbi elérhetőségeken:
Az
Új Nemzedék Díj alapításával szeretnénk
www.ujnemzedek.hu/onkentesseg
elismerni és nagy nyilvánosságot biztosítani azoknak
www.fb.com/ujnemzedek
a kezdeményezéseknek, amelyek az önkéntesség, az
innováció
és
az
együttműködés
terén
kiemelkedőek, inspirálnak és más szervezetek
számára példát mutatnak,
új ötletet adnak.
#FOGADJÖNKÉNTEST!

Jelentkezz most!
onkentes.gov.hu

Kapcsolattartó/önkéntes koordinátor

Név: _______________________________________________________________________________
Telefonszám: _______________________________________________________________________
E-mail cím: __________________________________________________________________________
Feladat megnevezése: _______________________________________________________________
Feladat típusa:
□
Állatokkal való foglalkozás
□
Oktatás, tanítás
□
Vállalati önkénteskedés
□
Művészet, kultúra
□
Idősekkel való foglalkozás
□
Környezetvédelem
□
Gyermekek segítése
□
Egészségügy
□
Menekültek és menedékkérők segítése
□
Sport és mozgás
□
Ifjúságügy
□
European Voluntary Service
□
Egyéb, éspedig:
________________________________________________

A feladathoz megközelítőleg hány önkéntes segítsége szükséges? _________________________
A feladat elvégzéséhez megközelítőleg mennyi idő szükséges? (órában) ____________________
Feladat helyszíne: (intézmény/terület neve) _____________________________________________
Helyszín típusa: kültér/beltér
Pontos cím (ir. szám, település, közterület, házszám) vagy GPS koordináta
____________________________________________________________________________________
Feladat időpontja, intervalluma:
Kezdő időpont: ____________________________ Záró időpont: _____________________________
Gyakorisága:
□
hetente
□
havonta
□
alkalmanként
□
egyéb: ________________
Feladatleírás részletesen:

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Feladat előkészítése, szükséges eszközök
Kérem, írja be, a feladatban mi az, amit az önkéntesek maguk készíthetnek elő, mi az, amit
nekik kell beszerezni, megszervezni hozzá, illetve kivel, milyen elérhetőségen tudnak
kapcsolatba lépni ezekben a kérdésekben.
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
Ruházat, felszerelés
Kérem, írja le, pontosan milyen eszközök kellenek a feladathoz, s van-e szükség a normálistól
eltérő (munka)ruházatra? Ezek közül mi az, amit önök biztosítanak, s mit kell az önkénteseknek
beszereznie?
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
Tud-e a szervezet étkezést biztosítani az önkéntesek számára? ___________________________
Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) órák igazolására van-e módja a szervezetnek? ____________
Egyéb megjegyzés a
feladathoz:__________________________________________________________________________
Önkéntes program figyelemfelkeltő, publikálható, rövid
összefoglalása:______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
Alulírott,
_________________________________________________________
szervezet
képviselője kérem, hogy az ÚNK közvetítsen a szervezetünk számára önkénteseket a fenti
projekthez, hozzájárulok a szervezet és önkéntes program internetes publikálásához.
Kelt:
Cégszerű aláírás:

