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„ÉRTED” ÖNKÉNTES PROGRAM

STARTNAP „ÉRTED”
A bonyhádi Laurus Alapítvány az EU támogatású, Érted Önkéntes Program című projektje keretében a
hivatalos projektkezdő STARTNAPOT 2012. november 15-én a bonyhádi Vörösmarty Mihály Általános
Művelődési Központban tartotta meg. Délelőtt 10 órakor a Perczel utca 9. szám alatt, a korábbi gyógyszertár
épületében kialakított ÉRTED ÖNKÉNTES PONT átadására került sor.
Dudás Olga a Laurus Alapítvány kuratóriumi elnöke, az „Érted” Önkéntes Program projektvezetője, a
tájékoztató keretében elmondta, hogy várják mindazok jelentkezését az Önkéntes Ponton, akik szeretnének
tenni lakóhelyükért, szeretnének közérdekű munkát végezni az intézményekben vagy közterületeken, de azon
intézmények, önkormányzatok jelentkezését is, akik egy-egy feladat ellátása érdekében önkéntesek
munkájára számítanak.
A folyosói és megvendégelés alatti beszélgetések is hasznosnak bizonyultak, mert a Völgységi Múzeummal,
több civil szervezettel, a Gondozási Központtal és a munkaügyi szervezettel is körvonalazódott a további
együttműködés lehetősége ill. a katasztrófavédelmi események során is igény lenne a szervezet munkájára az
önkéntesek toborzása, értesítése területén. A projekt keretében kisfilm készül az önkéntesség népszerűsítése
érdekében.
A START napon készülő interjúkat a Vörösmarty Mihály ÁMK-ban délután folytatódó projektindító
rendezvényen már megtekinthették a résztvevők.
A nyitórendezvényen informatív és szórakoztató blokkok váltották egymást. Dudás Olga a Laurus Alapítvány
kuratóriumi elnöke bemutatta a projektgazda szervezetet és a projektet, Jákovics Vilmos pedig a konzorciumi
partner szervezeti munkáját. Ezt követően a városban már jelentős önkéntes munka tapasztalattal
rendelkezők színpadi interjúi következtek, amely során bemutatta az önkéntességgel kapcsolatos
tapasztalatait Nagy Eszter a Laurus Alapítvány kuratóriumi tagja, Scheidler Jánosné, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat bonyhádi csoportjának vezetője. A
második blokkban pedig Adorján Gyöngyi – a BONI
főigazgató helyettese és Steib György beszélt az est két
háziasszonyával az önkéntesség fontosságáról. Az
interjúkba ágyazottan Domonkos László bonyhádi BeeGees
dalénekes - aki, mint az összes fellépőn önkéntesként
vállalta
a szereplést a
projektindítón – szórakoztatta a
közönséget. A külföldi önkéntes
munka lehetőségeit, előnyeit
pedig Barta Szabolcs - aki jelenleg
a Polip ifjúsági iroda nemzetközi
koordinátora – mutatta be.
Az est vendége Bródy Norbert volt aki színész, rendező, művésztanár és DTK Show
testénekese, aki a rendezvény keretében vehette át a Laurus Alapítvány elnökétől a
fővédnöki megbízását. Természetesen önkéntesként lépett színpadra a testénekléssel
és musical betétdallal is. Az estet a No Fashion jó hangulatú koncertje zárta.
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Köszönjük a fellépők, segítők támogatók és résztvevők segítségét. Segíteni jó.
Találkozzunk az önkéntesek csapatában és a rendezvényeinken!
Dudás Olga projektvezető
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