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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
november
24-én
önkéntes
munkát
népszerűsítő kampányt indított el, amely
december
5-éig,
az
Önkéntesek
Világnapjáig tart. Az akció célja, hogy
felhívja
a
figyelmet
az
önkéntes
tevékenységek széles körére és az
önkénteseket foglalkoztató szervezetekre,
intézményekre.
Az
önkéntes
tevékenységekben a miniszter és az
államtitkárok is részt vesznek. Sokan
csupán egy ételosztással azonosítják az
önkéntes
munkát,
pedig
mindenki
találhat
olyan
feladatot,
amelyet
szabadidejében végezve – amellett, hogy
egy jó ügyet szolgál, – még örömét is leli
az adott tevékenységben. A kampányban
az EMMI vezetői különböző önkéntes
munkát
vállalnak
az
ország
több
településén, ahol bekapcsolódnak egyegy helyi szervezet, csoport munkájába.
A kampányban részt vevők – az EMMI
minisztere és államtitkárai – az általuk
választott önkéntes tevékenységre hívják
fel a figyelmet, otthonokba látogatnak el,
étel-,
italosztásban
segédkeznek,
gyerekekkel
foglalkoznak,
terepet
rendeznek,
művészeti
programokban
vesznek részt – és azért is kampányolnak
majd, hogy minél többen válasszák az
általuk
népszerűsítendő
önkéntes
segítségnyújtást - természetesen ezzel is
erősítve a társadalmi felelősségvállalás
szerepét és fontosságát. Balog Zoltán
indította el ma az EMMI kampányát azzal,

hogy egy budapesti idősek otthonában
csatlakozott
az
önkéntesekhez
és
beszélgetett a délelőtt folyamán az otthon
lakóival. Novák Katalin család- és
ifjúságügyért felelős államtitkár pedig
délután Miskolcon fogyatékos gyerekekkel
való foglalkozásba kapcsolódik majd be.
Az EMMI vezetői – akik közül többen
rendszeresen
végeznek
önkéntes
tevékenységet – a kampány folyamán az
ország
több
településén
önkéntes
feladatot vállalva, együttműködve a helyi
önkéntes közösséggel, arra is fel kívánják
hívni a figyelmet, hogy vannak olyan
segítő, civil szervezetek, amelyektől meg
lehet tanulni a segítségnyújtást, s
amelyhez kapcsolódva a felnövekvő
fiatalok tudatos, aktív állampolgárokká
válnak,
érzékenyebbek
lesznek
a
társadalmi problémákra, de felnőttként is
elkezdhető az önkéntes tevékenység. Az
Emberi Erőforrások Minisztériuma egyik
fontos célja, hogy erősítse a társadalmi
felelősségvállalást,
a
szolidaritást
a
közgondolkodásban. Példa erre az iskolai
közösségi szolgálat megvalósítása, vagy
az
önkéntesség
fontosságát
hirdető
események, programok támogatása, de a
2010-ben alapított Pro Voluntarius díj is
ezt
az
ügyet
szolgálja,
amellyel
szervezetek,
illetve
magánszemélyek
közösségért
végzett
önkéntes
tevékenységét ismeri el a tárca.
forrás:kormany.hu

Hírek a CIC tájáról

Pro Bono önkéntesség és vállalati
társadalmi felelősségvállalás (CSR)
Örömmel várjuk aktuális
híreiket,

eseményeiket,

amelyeket
megjelentetnének
hírlevelünkben

a

cic@szazadveg.hu

e-mail

címre.

Keressen

minket

Facebook-on
Információs

a
(Civil

Centrum

-

tanácsadások

a Centrumban: pénzügyi,
EU

kapcsolatok

és

magyar - külhoni magyar
tanácsadás decemberben
is.

Érdeklődni

lehet

cic@szazadveg.hu
címen

valamint

Hazánkban egyre több vállalat CSR programjában megtalálható az önkéntesség.
Ezek jellemzően egy-egy civil szervezet felmerülő igényeire adnak általában gyors és
azonnali választ. Gondoljunk az egynapos hagyományos önkéntes formákra, amelyek
többnyire fizikai segítésnyújtásra „korlátozódnak”, mint pl. a kerítésfestés, parkosítás
vagy kutyasétáltatás. Azt is mondhatjuk, hogy egyfajta extra-kezet nyújtanak a
nonprofit szervezetnek a program lebonyolításában, a szervezet működésében, a
célcsoport igényeinek és szükségleteinek azonnali vagy szervezett keretek között
működő kiszolgálásában. Mind a civilek, mind a vállalati oldal igénye, hogy a
befektetett erőforrásaik tényleges társadalmi hatást hozzanak létre. Ahhoz, hogy ez
létrejöhessen, a CSR (vállalati társadalmi felelősségvállalás) programokat jelenleg
jellemző ad hoc ötletek helyett végiggondolt programokra, a civil szervezetek
részéről pedig erősebb megvalósító szemléletre van szükség.

Nem csak civil…
25 éves a Fehér Gyűrű
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Támogatására

Minden tétel elkelt a Civil
Liciten

Közhasznú

Áldozatainak
nemzetközi

konferenciával, jubileumi fotó kiállítás
megnyitójával és az erre az alkalomra

Budapest) is!

Személyes

Pro Bono önkéntesség: a vállalati-civil együttműködés új mérföldköve. Civil
igényfelmérés. Kedvezményes regisztráció a www.adnijo.org oldalon.
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479-

5297-es számon lehet.

A CivilJob felületén keresztül azt szeretnénk könnyen elérhetővé tenni, hogy a
vállalati önkéntes programok egy-egy számukra fontos ügyet képviselő civil
szervezet problémaismeretéhez és szaktudásához kapcsolódhassanak, és együtt
mérhetően nagyobb társadalmi hatást hozzanak létre. Ebben nyújt segítséget a pro
bono önkéntesség, ahol a vállalatokban meglévő szakmai tudás, kompetencia, sok
éves tapasztalat és hozzáértés kerül felajánlásra önkéntes formában a társadalmi
szervezetek számára. Olyan erőforrások válnak így a civil szervezetek számára is
elérhetővé, amelyeket eddig anyagi vagy egyéb okból kifolyólag nem tudtak a
szervezet hatékonyabb működéséhez biztosítani.
A Civil Support 2014 nyarán 20 nagyvállalat CSR vezetőjével készített mélyinterjút.
Ez alapján a hazai civil szervezetek döntő többségének jelentősen fejlődnie kellene
vezetői, munkaszervezési, projekt-megvalósító és kommunikációs területen,
miközben a for-profit szektorban ezek a kompetenciák rendelkezésre állnak. Ezért
tartjuk fontosnak a hazai vállalati-civil együttműködések területén a szakmai
önkéntesség (pro bono) elterjesztését.
Ha nonprofit szervezetként érdekel a pro bono önkéntesség, töltsd ki az
igényfelmérőt, amelyet itt érhetsz el: kérdőív. Azok a nonprofit szervezetek, akik
kitöltik a kérdőívet, lehetőséget kapnak arra is, hogy most díjmentesen
regisztráljanak az adnijo.org honlapra, ahol meghatározott projektekre tudnak
forrást gyűjteni. A kérdőív kitöltésével így egyrészt részese lehetsz a pro bono
mozgalom hazai elindításának, másrészt lehetőséget kapsz, hogy egy innovatív
forrásgyűjtő csatornát próbálj ki. További információt a kedvezmény feltételeiről az
info@adnijo.org e-mail címen kérhetsz.
forrás: blog.civiljob.hu

készült kiadvány bemutatójával ünnepli
az

évfordulót.

További

részletek

és

regisztráció az Egyesület honlapján.

Minden szolgáltatás gazdára talált a 7.
Civil Licit fenntarthatósági aukción,
mely így az eddigi évek legsikeresebb
árverése lett. Közel három millió forint
összértékben
keltek
el
a
civil
szervezetek
által
felkínált
szolgáltatások, melyekre nagy- és
közepes vállalatok licitáltak november
12-én a KIOSK-ban.
Galéria és beszámoló az aukcióról itt.

Forrás: Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület a
Bűnözés Áldozatainak Támogatására
Forrás: civillicit.hu

Egy kérdés - egy válasz
Kérdés: Költségvetési támogatásnak számít-e egy nemzetközi
szervezettől érkező támogatás?
Válasz: Igen, ha az Európai Uniótól származik, mivel az EU forrásai a
tagállamok befizetéseiből származnak, illetve más államoktól is érkeznek
támogatások.

