
 

 

 

 

 

FELHÍVÁS ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGI ÉVE 2021 

ÖNKÉNTESSÉG HETEI ESEMÉNYSOROZATHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSRA 

 

Kedves érdeklődő Intézmények, Gyülekezetek! 

 

Az Önkéntesség Magyarországi Éve 2021 11 elkötelezett szervezet 
összefogása eredményeként jött létre. Célunk, hogy sokan csatlakozzanak 

az évhez programokkal, eseményekkel vagy egyedi kezdeményezésekkel. 
Minél több csatlakozót tudunk megnyerni és minél színesebb lesz az Év 

programja, annál több emberhez és szervezethez juthat el annak üzenete. 
Az eseménysorozat az Önkéntesek Nemzetközi Évének 20., illetve 

az Önkéntesség Európai Évének 10. évfordulóján kerül megszervezésre. A 
kezdeményezést civil – kormányzati – üzleti szereplők szakmai 

összefogása mentén szervezzük. 

Az Önkéntesség Magyarországi Éve 2021 céljai az önkéntesség 

népszerűsítése a hazai társadalomban, minél több ember és célcsoport 
bevonása önkéntes tevékenységekbe, az elmúlt évtizedekben elért 

eredmények felmutatása, valamint jól látható előrelépés elérése az 

önkéntes programok minőségfejlődésében. 

Az Önkéntesség Hete eseménysorozatok az év szíve és lelke, amelyből 

helyi szinten mindenki KIVEHETI A RÉSZÉT. Az év folyamán 4 tematikus 

hét fog megvalósulni akár valódi, akár az online élettérben.  

Ezen események időpontjai, fókuszai: 

• április 19-25. környezetvédelem és fenntarthatóság 

• június 7-15. szociális ellátás 
• augusztus 23-29. gyermek-család-ifjúság 

• október 1-10. idősügy 

Természetesen egész évben várjuk helyi önkéntes tevékenységek 
regisztrációját, illetve helyi szereplők jelentkezését. Az adott hetekben is 

lehet más témájú önkéntes tevékenységekkel regisztrálni, de a 4 

tematikus héten a fókuszok kapnak nagyobb hangsúlyt. 

 

 



 

 

 

 

Kiket várunk? Kik csatlakozhatnak? 

Minden olyan helyi közösség, informális csoport, civil szervezet, állami, 
önkormányzati vagy egyházi intézmény, szociális, kulturális intézmény, 

nevelési-oktatási intézmény, egyházi szervezet, helyi cég vagy országos 
vállalat helyi egysége, illetve helyi médiacég csatlakozására számítunk, 

amelynek van tapasztalata önkéntes program megvalósításában, illetve 
azokéra is, akik most szeretnének ebbe belevágni. Fontos, hogy az Év 

céljaival tudjanak azonosulni, és tevékenységük illeszkedjen az Év 
keretrendszerébe. Kirekesztő vagy gyűlöletkeltő, illetve politikai pártokhoz 

köthető kezdeményezéseknek nem tudunk helyet biztosítani. 

A szervezetek programokat és eseményeket regisztrálhatnak az erre 

kialakított felületen, melyeket a Szervezők az ÖMÉ felületein 

népszerűsítenek. Bármilyen önkéntesek bevonásával megvalósuló 

program regisztrációját örömmel fogadjuk – legyen az akár online vagy 

határon túli. Bíztatunk minden szervezőt, hogy tervezett önkéntes 

tevékenységeit tegye nyitottá, és várja saját szervezetén kívüli 

önkéntesek jelentkezését. 

Jelentkezni az ÖMÉ2021 weboldalán keresztül lehet a Csatlakozz! 

menüpont, Program regisztráció pontja alatt, egy online jelentkezési lap 

kitöltésével (https://ome2021.hu/csatlakozo-szervezeteknek/). 

 

Bővebb információra, illetve szakmai segítségnyújtásra a regionális 

koordinátorok állnak rendelkezésre az adott földrajzi régiókban: 

• Nyugat-Magyarország, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl régiókban: 

Rózsás Ildikó (Kaptár Országos Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft) – 

rozsasildiko@gmail.com 

• Közép-Magyarország és Budapest:  

Nagy Brigitta (Önkéntes Központ Alapítvány) – 

nagy.brigitta@onkentes.hu 

• Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld: 

Bálega János (KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület) – 

balega.janos@kozpontegyesulet.hu 

VEDD KI A RÉSZED! 

Tegyünk együtt a magyarországi önkéntességért, az Önkéntesség 

Magyarországi Éve 2021 keretében. 
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