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Projekt bemutatás 

A projekt címe: „ÉRTED” ÖNKÉNTES PROGRAM 
Főpályázó: Laurus Alapítvány 7150 Bonyhád Fáy ltp. 9. II/9 +36 74/454460 
Képviselő: Dudás Olga kuratóriumi elnök. projektvezető 
Konzorciumi partner: Aparhanti Független Roma Egyesület 7186 Aparhant Kossuth Lajos utca 67.  
Képviseli: Jákovics Vilmos egyesületi elnök 
Támogató: Európai Szociális Alap a Magyar állam társfinanszírozásával 
Támogatás intenzitás: 100% 
Elnyert támogatási összeg: 18.297.068 Ft 
Projektidő: 2012. 10. 01- 2013. 09.30.  
 
A projekt céljai:  

- Bonyhádon Önkéntes Pont létrehozása  Völgységi önkéntesség megalapozása és koordinálása 
érdekében  

- Önkéntes programok lebonyolítása a lakosság figyelmének felhívása,  
- Segítsük a települések intézményeinek, családjainak életét 
- Kialakuljon és bővüljön az önkéntesi kör és adatbázis.   
- A Völgységi civil szervezetek, a gazdasági szféra és az önkormányzatok közötti együttműködés 

javuljon 
- A szervezetek intézmények és önkéntesek információhoz jussanak,  
- Az önkéntesek képzése által kialakuljon az önkéntes programokat szervezni tudó, az önkéntesek 

csoportjait motiválni, irányítani tudó, elkötelezett kör. 
- Átvegyük a jó gyakorlatokat, információkat az Önkéntes Központtól, ill. együttműködjünk azokkal.  

 

A projekt célcsoportja:  

Az önkéntesek célcsoportja esetében 

- a Bonyhádon és a környező településeken élő, segíteni akaró felnőtt lakosság, azon belül elsősorban:  
- idősek, akiknek van ideje, átadható tapasztalata  
- főiskolai hallgatók, akik gyakorlatot szereznének az önkéntesség területén és teljesíteni szeretnék 

tanulmányi kötelezettségeiket.  
- A Foglalkoztatást helyettesítő ellátásra jogosult álláskeresők, akik az Aktív korúak ellátásáról szóló tv. 

36.§ 2-3. pontjában foglaltak szerint  30 napos közérdekű  önkéntes munkával szeretnék teljesíteni a 
jogosultságuk feltételeit.  

- A Völgységben szociális intézményben élő fogyatékkal élők 
- Roma lakosság a lakhatási körülményeik javítása érdekében.   

 
Az önkéntes munkák haszonélvezői célcsoportja:  

- oktatási intézmények tanulói  
- szociális és egészségügyi intézmények ellátottai 
- hátrányos helyzetű családok 
- bármely fogyatékkal élők 
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Projekt tevékenységek:  
I. Bevezető szakasz (1-2. projekthó)  
-A projekt START NAP-on nyitórendezvényt bonyolítunk le a fogadó szerveztek képviselői és az önkéntesek 
részvételével, tájékoztatjuk a sajtót a projektről, a helyi zenekar fellépésével kísért önkéntes toborzót tartunk, 
ill. felhívó szórólapot adunk ki 1000 példányban.  
-A szakmai vezető részt vesz a központi képzésen. A fogadó intézményeket, szervezeteket tájékoztatjuk a 
projektről ill. felkészítjük őket az önkéntesek fogadására.  
-Kialakítjuk a projektirodát, amelyet önkéntesek segítségével rendezünk be.  
-Beszerezzük az eszközöket, az önkéntesek részére logózott pólókat PR ajándékokat készíttetünk.  
-Kialakítjuk és elkezdjük működtetni az Önkéntes Pont  szolgáltatási és adminisztrációs rendszerét, az 
elektronikus nyilvántartást  
-Megkezdjük az együttműködést az Önkéntes Központtal ill. a mentorral rendszeres műhelymunkák keretében.  
-Kialakítjuk a honlapon akadálymentesített projekt aloldalt, amelyen folyamatos információkat nyújtunk a 
projektről.  
 
II: Aktív szakasz (3-12. hónap)  
-Az Önkéntes Pont működtetésével önkéntesi kör bővítése, koordináció, adatbázis bővítés, információ nyújtás, 
népszerűsítés 
-Az oktatási, szociális és egészségügyi intézményekben önkéntes akciókat bonyolítunk le, melyhez munkaruhát 
és szerszámokat, ill. alapanyagot biztosítunk önkénteseinknek.  
-1 alkalommal Kisvejkén és 1 alkalommal Nagymányokon vagy Váralján IZZÍTÓ Nap lebonyolítása 
-Tapasztalatcsere más projektek lebonyolítóival 2 alkalommal, amelyből 1 más projektgazdánál valósul meg, 1 
alkalommal más szervezet lebonyolítóit fogadjuk.  
-1 Videofilmet készíttetünk, melynek célja a projekt bemutatása, az önkéntesség népszerűsítése, azt 
honlapunkon , a TV-ben is nyilvánossá tesszük.  
-A mentorral 2 hetente 4 órában bonyolítunk le műhelymunkát.  
-1 szakmai tanulmányt, esettanulmányt készítünk 
- önkéntes tábort szervezünk, melynek keretében Bonyhád Város táborhelyének felújítási feladataiból 
vállalnak önkénteseink a szállás "fejében" 
-1 Közösségi oldalon kampányt indítunk az önkéntesség népszerűsítése érdekében 
-Projektzáró rendezvényünket az utolsó hónapban sajtó tájékoztatóval, a film bemutatásával , PR ajándékok 
átadásával "KÖSZI NAP" keretében.  
 
Együttműködők és feladataik:  
Önkormányzatok: Bonyhád Város Önkormányzata, Váralja Község Önkormányzata, Nagymányok Város 
Önkormányzata, Tevel Község Önkormányzata, Kisvejke Község Önkormányzata  
Szerepük: Az általuk fenntartott intézményekben az önkéntes munkák maghatározása, a helyszín biztosítása, 
koordináció, esetleg eszközök, alapanyagok biztosítása.  
 
Intézmények, szervezetek:  
-Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény (BONI) és  tagintézményei 
- Városi Kórház és Rendelőintézet Bonyhád  
- Együtt Egymásért Nappali Intézmény  
- ÁMK Tevel  
- Árvácska Családok Átmeneti Otthona 
- Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ 
- mentorszervezet: megyei, regionális Önkéntes Központ 
Feladatuk a projektben: Az önkéntesek fogadása, munkájuk irányítása, koordináció, az önkéntes munkákhoz 
helyszín, feltételek biztosítása, kapcsolattartás a projekttel és a fenntartóval.  
 
 


