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Csatlakozzon az Önkéntesség Magyarország Évéhez!
Tájékoztató az ÖMÉ-hez kapacsolódó szervezetek, intézmények és vállalatok számára.

11 elkötelezett szervezet összefogása eredményeként jött létre az Önkéntesség Magyarországi Éve
2021. Célunk, hogy minél többen 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.

Kiket várunk? Kik csatlakozhatnak?
Minden olyan civil szervezet, intézmény vagy vállalat csatlakozásra számítunk, amelynek van
tapasztalata önkéntes program megvalósításában, illetve azokat is, akik most szeretnének ebbe
belevágni. Fontos, hogy az Év céljaival tudjanak azonosulni és tevékenységük illeszkedjen az Év
keretrendszerébe. Kirekesztő vagy gyűlöletkeltő kezdeményezéseknek nem tudunk helyet biztosítani.

Melyek a csatlakozási lehetséges formái?
1. Csatlakozó Szervezet – azon szervezetek, intézmények és vállalatok melyek az Év céljaival
azonosulnak és szeretnének az ÖMÉ Csatlakozó Szervezetek listájára felkerülni és vállalják,
hogy az Évet saját csatornáikon keresztül népszerűsítik.
2. Program regisztráció – a szervezetek programokat és eseményeket regisztrálhatnak az erre
kialakított felületen, melyeket a Szervezők az ÖMÉ felületein népszerűsítenek. Jelentkezési
felület: https://bit.ly/2YndjPu
3. Támogató – a programot anyagilag támogatni kívánó vállalatok vagy intézmények

Milyen típusú programokra számítunk?
Bármilyen önkéntesek bevonásával megvalósuló program regisztrációját örömmel fogadjuk. A célunk,
hogy az Év keretében az önkéntes programok minél szélesebb tárházát be tudjuk mutatni, lehetőség
szerint az ország minél több pontjáról. A programokhoz határon túlról is lehet csatlakozni. A Covid
járvány miatt online megvalósuló programok és események regisztrációját is örömmel fogadjuk.
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Programok típusai
1. Zárt programok – amelyekre külső jelentkezőket nem vár a program szervezője
2. Nyitott programok – melyekre ’külsős’ egyéni vagy szakmai érdeklődők bejelentkezhetnek.
Örülnénk, ha minél több nyílt programot tudnánk felmutatni, melyekre az önkéntesség iránt
érdeklődő egyének, vagy az önkéntesek szervezéséről tanulni vágyó szakemberek be tudnak
jelentkezni. Számítunk a szervezetek ötletességére és kreativitásra a programok kialakítása terén. A
teljesség igénye nélkül szóba jöhetnek online események, flash mobok, szervezeti bemutatkozók,
klubest, illetve akár szakmai konferenciák, workshopok, képzések, vagy tapasztalatcsere alkalmak. A
szervezetek tájékozódását és bekapcsolást három regionális koordinátor (Kelet-Magyarország;
Nyugat-Magyarország; Központi Régió) is segíteni fogja, akik elérhetősége az ÖMÉ honlapon lesz
megtalálható.

Milyen eseményekhez lehet csatlakozni?
Az ÖMÉ-nek vannak kiemelt eseményei. Ezekről a www.ome2021.hu oldalon lehet tájékozódni. Ezek
közül talán a legfontosabb az Önkéntesség Hetei kampány. Ennek keretében négy kiemelt kampány
hét kerül megvalósításra, melynek keretében a szervezetek az alábbi témahéthez kapcsolódóan
(önkéntes) programokat valósítanak meg.
•
•
•
•

2021. április 19-25. környezetvédelem és fenntarthatóság
2021. június 7-15. szociális ellátás
2021. augusztus 23-29. gyermek-család-ifjúság
2021. október 1-10. idősügy

Az adott témahetek keretében szeretnénk elsősorban a megadott tematikákra koncentrálni, mely
nem jelenti azt, hogy kizárólag az ahhoz kapcsolódó programok regisztrációt fogadnánk el.
Szeretnénk, ha az ÖMÉ során minél több program megvalósulhatna és az Önkéntesség Hetei csak
orientálnának, de nem korlátoznának senkit. Az Önkéntesség Heteiben kifejezetten azon programok
regisztrációját várjuk, melyekre külső résztvevők bejelentkezése is lehetséges.

Önkéntesek bemutatkozása, szervezeti hírek
Az ÖMÉ honlapján www.ome2021.hu és facebook oldalán www.facebook.com/OME2021
elindítottunk A Hét önkéntese sorozatot, melyhez örömmel fogadunk önkénteseket bemutató
anyagokat. 2500 karakteres E/3 leírást várunk, illetve 2 - 3 db jó minőségű fotót (portré és
tevékenységet bemutató).
Az ÖMÉ felülteken örömmel adunk hírt az Évhez kapcsolódó eseményekről, programokról, de
sajtócikkeket, publikációkat és szakmai cikkeket is örömmel fogadunk.
Ezeket az információkat és az általános kérdéseket a kommunikacio@ome2021.hu e-mail címre
várjuk.
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Hogyan lehet csatlakozni?
A jelentkezéseket és programregisztrációkat az erre kialakított felületeken várják a Szervezők.
Csatlakozó szervezetek jelentkezési oldala https://bit.ly/2KRk0Gu
Program regisztrációs oldal: https://bit.ly/2YndjPu

Mit kínálunk a csatlakozó szervezeteknek?
•
•
•
•
•
•

Az ÖMÉ logók használata
Megjelenési lehetőség az ÖMÉ kommunikációs felületein
Közvetlen értesítés az ÖMÉ kiemelt eseményei, eredményei és programjai kapcsán
Kommunikációs felület biztosítása az események és szervezeti jó gyakorlatok bemutatásához
Szakmai támogatást az ÖMÉ-hez való kapcsolódás formáiról
Régiós koordinátori támogatás szakmai programok szervezése kapcsán

2021. január
A Szervezők fenntartják a jogot a csatlakozási feltételek, illetve a regisztrációs felületek Év közbeni
módosítására.
www.ome2021.hu
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