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Leírás: Lezajlott a hatodik Közöd! Önkéntes Fiatalok Napja
A rövid mérleg: 32 000 regisztrált fiatal önkéntes az ország közel 200 településén, 
200 000 önkéntes munkaóra, megszámlálhatatlan sajtómegjelenés, riport, híradás. 
És ami talán szintén nem rejtendő véka alá: ezzel a teljesítménnyel a 
magyarországi rendezvénysorozat a világon a második legnagyobb volt az USA 
után a Nemzetközi Önkéntes Fiatalok Napja (Global Youth Service Day) keretében.
„Büszkék vagyunk arra, hogy mi nem csak az Önkéntesség Európai Éve miatt 
csináljuk ezt. – mondja Galambos Rita, a koordináló szervezet, a Demokratikus 
Ifjúságért Alapítvány (DIA) stratégiai igazgatója. Hat éve dolgozunk azon, hogy 
minél több fiatal értse és szeresse az önkéntes részvétel fontosságát, hogy 
tegyen valamit másokért, amikor arra szükség van. És azt tapasztaljuk, hogy a 
fiatalok nagyon is kaphatók erre, sőt igen érzékenyek a társadalmi problémákra, 
szívesen segítenek, de nem szeretik a szervezetlenséget és a fejetlenséget. A mi 
dolgunk, hogy jó példákat mutassunk, hogy megteremtsük a kereteket. A DIA 
elsősorban ezt teszi, és az eredmények azt mutatják, hogy nem is sikertelenül.”
Ebben az évben néhány különleges esemény is kiegészítette az évente 
megrendezésre kerülő eseménysorozatot: a DIA egyik munkatársa Két keréken az 
önkéntességért! akció keretében március 16. és április 16. között gyakorlatilag 
körbetekerte az országot, és minden állomáson ún. civil órát tartott 
középiskolásoknak az önkéntességről és a másokért való önzetlen 
felelősségvállalásról. 30 nap alatt 1500 kilométert tett meg, és közel 700 fiatallal 
találkozott. Az ÖFN budapesti központi programja a Fuss a fényben! Futógála volt 
a Margitszigeten, amikor is látás és mozgássérült fiatalok futottak önkéntes 
segítőkkel. A program fővédnöke Bombera Krisztina volt, aki elmondta a 
megnyitón, hogy mekkora öröm számára, hogy ma már nem kell a fiatalkori 
önkéntességet Amerikából importálni, ez a kultúra már itt van, csak ápolni, 



segíteni kell. Az eseményen megjelent még és segédkezett a futásban Miklósa 
Erika világhírű operaénekesnő, aki az Önkéntesség Európai Évének magyarországi 
nagykövete, a bemelegítést Rubint Réka tartotta, az egészséges életmódról pedig 
Monspart Sarolta beszélt igen emlékezetes formában.
„Az esemény önmagában is nagyon fontos, hiszen ráirányítja a figyelmet arra a 
fontos tényre, hogy a fiatalok tudnak és akarnak részt vállalni a helyi közösségek 
ügyeiben, társaik megsegítésében – vallja Simai Anna, a NOKIA Magyarország 
kommunikációs igazgatója. És ez 2011-ben külön hangsúlyt is kap az Önkéntesség 
Európai Éve kapcsán.”
Az elmúlt években a KöZöD! Önkéntes Fiatalok Napja programjaiban országszerte 
mintegy 10-17 000 fiatal vett részt, és ezzel a Nemzetközi Önkéntes Fiatalok 
Napja (www.gysd.org) elnevezésű kezdeményezés egyik legnagyobb programjává 
vált Európában. A DIA 2006-ban csatlakozott a nemzetközi mozgalomhoz, ebben 
az évben pedig a hazai ÖFN program mellett közel egy tucat európai országban is 
koordinálta azt.
Az eseménysorozat főtámogatói 2011-ben a NOKIA és az OTP Bank. 

Körösnagyharsányért Egyesület
Postacím: 5539 Körösnagyharsány, Rákóczi u. 42.
E-mail küldése
Honlap: www.bekesbihar.hu

Bemutatkozás: Második alkalommal veszünk részt az Önkéntes Fiatalok Napján. 
Először tavaly neveztünk ebbe a hasznos programba, ahol az Óvoda udvarát 
parkosítottuk, fákat ültettünk, és füvesítettünk.A Kdörösnagyharsányért 
Egyesület 1998-ban alakult. Azóta kisebb nagyobb aktivitással segíti a hátrányos 
helyzetű gyermekeket, játszóházakat rendezünk, nyáron kézművestábort 
szervezünk. Az iskolában folyó rendezvényeket is támogatjuk, valamint 
önkénteseink az ott zajló rendezvényeken is besegítenek.

Kamuti Cserkészcsapat
Postacím: 5673 Kamut Petőfi u. 47.
E-mail küldése

Bemutatkozás:Korábban \"Diákszemmel\" Szerkesztősége nevet viselő csoport 7 
év óta létezik. Az általuk kiadott diákújság egykor önálló kiadványként, most a 
községi \"Kamuti Hírharang\" c. újság mellékleteként jelenik meg. A csoport 
összetétele változó. Az év elején a csapat egy sor sikeres közös rendezvényt 
valósított meg a falu lakossága és elsősorban a kisebb gyerekek részére. Ennek 
alapján megfogalmazódodtt bennük az ötlet, hogy ezt szervezetttebben is 
lehetne folytatni, pl. egy cserkészcsapat formai keretein belül. Mostanra ez a 
kezdeményezés már a megvalósítás fázisában van. 2 éve működik a floorball-
klubunk, ahová rendszeresen 15-20 fiatal és gyerek hetente jár sportolni. Önálló 
standdal részt vettünk az utolsó 2 Falunapon. Évente adjuk ki a falu történetét 
könyvalakban.

Mezőmegyeri Fiatalok Klubja Közhasznú Egyesület
Postacím: 5600 Békéscsaba, Esze Tamás u. 30.
E-mail küldése

mailto:fegya16@freemail.hu
mailto:slawek@tvn.hu
http://www.bekesbihar.hu/
mailto:gymilona@freemail.hu


Bemutatkozás: Az egyesületet Békéscsaba kertvárosrészében, Mezőmegyeren 
alapította meg 38 fő ott élő fiatal. Az egyesület célja, hogy segítsen a fiatalok 
szabadidejének hasznos eltöltésében, de szerepet vállal a fiatalok közéleti 
tevékenységének bővítésében is, s nem marad el az önkéntes segítségadás (pl. 
korrepetálás) sem. A megalakulás óta eltelt 2-3 év alatt a településrészen 
működő civil szervezetekkel jó együttműködési kereteket alakított ki az 
egyesület, s együtt munkálkodásunk eredmény látható a programok látogatói 
számának növekedésében, a lakosok önkéntes segítségadásában is.

Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Postacím: 5600 Békéscsaba, Orosházi út 32
E-mail küldése
Honlap: www.ibsen.hu

Bemutatkozás: A Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1993-tol a 
népi kézműves hagyományok megőrzése érdekében népi kézműves szakmai 
képzést folytat. A tanulók által készített munkadarabok őrzik a hagyományokat, 
e illeszkednek a mai kor követelményeihez is. A tanulók az elsajátított 
ismereteket, kézműves technikákat szívesen mutatják meg a fiatalabb 
gyermekeknek játszóházi foglalkozásokon. Az iskola tanulói több éve gondozói 
az iskola telephelye melletti játszótérnek, ahol az őszi és a tavaszi időszakban 
kézműves foglalkozásokat tart a játszótérre kilátogató szülőknek és 
gyermekeknek. 

Czabán Samu Általános Iskola és Óvoda
Postacím: 5931 Nagyszénás Táncsics M. u. 24/1.
E-mail küldése
Honlap: www.nszenas-iskola.hu

Bemutatkozás: Nagyszénás Békés megyében található nagyközség, melynek kb. 
5500 lakosa van. Az itt élők főleg mezőgazdasággal foglalkoznak, de sokan 
dolgoznak a két szomszédos városban is: Szarvason és Orosházán. Iskolánk 2009-
ben ünnepelte 80. születésnapját, tehát nagy múltra tekint vissza. Az iskola 
önálló gazdálkodási joggal rendelkező többcélú közös igazgatású közoktatási 
intézmény. Intézményegységeiben jó színvonalú infrastruktúrával és szervezeti 
kultúrával biztosítja a magas színvonalú nevelést és oktatást.

Békéscsabai Diákönkormányzat
Postacím: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 1.
E-mail küldése
Honlap: www.ifihaz.hu

Bemutatkozás: A Békéscsabai Diákönkormányzat 1995-ben alakult, a 
békéscsabai általános iskolák, középiskolák, kollégiumok és diákotthonok 
diákönkormányzatainak érdekképviseleti szerve. A Békéscsabai Kulturális 
Központ Patent Diákirodájában van a központja. Az idei év legfontosabb 
programjai: közéleti kortárssegítő képzés, tavaszi és őszi Városi Ifjúsági 
Parlament, Hely!Nekem diákbuli projekt megvalósítása.
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mailto:info@ibsen.hu
http://www.ifihaz.hu/
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Farkas Gyula közoktatási Intézmény Diákok Önálló 
Kongresszusa
Postacím: 5630 Békés, Hőzső u .39.
E-mail küldése
Honlap: www.fgyki.hu

Bemutatkozás: A Kongresszus négy önálló diákönkormányzatot fog össze. 
Békésen a Diákok Önálló Köztársasága (Kollégium), Mezgé DÖK, EGYMI DÖK és 
Dévaványa \"V\" DÖK. Mindegyik diákönkormányzatunk csatlakozik a KÖZÖD! 
munkaakcióba. Szervezetünk közel 1500 diák tevékenységét fogja össze, melyek 
között működik egy speciális iskolában (fogyatékkal élők)működő 
diákönkormányzat is. Ebben vannak általános és középiskolás tanulók egyaránt. 
A diákönkormányzatok önállóan szervezik belső életüket, de a koordináló 
szerepet a Diákok Önálló Kongresszusa látja el. Az önálló diákönkormányzatok 
több önálló élő külföldi kapcsolattal rendelkeznek. A tagintézményeknél 
hagyomány az önkéntes tevékenység, mindegyikben működik a belső 
önkiszolgáló rendszer. A KÖZÖD! programba évek óta aktívan bekapcsolódnak.

ÖFN 2010: A fiatalok több helyszínen végeztek faladatokat. Ablakot tisztítottak 
a kollégiumukban, díszsövényt nyírtak, rózsabokrot metszettek, továbbá a Városi 
Művelődési Központ karbantartását is sikerült megvalósítaniuk.

Hunyadi János Közoktatási Intézmény
Postacím: 5800 Mezőkovácsháza Sármezey u. 63. 
E-mail küldése

Bemutatkozás: Iskolánk tanulói létszáma 400 fő. Fiataljaink a tanuláson kívül 
nagyon sokrétű tevékenységet folytatnak. /művészeti, kulturális, sport, 
vöröskeresztes stb./ Szivesen vesznek részt versenyeken, valamint különböző 
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csoportos rendezvényeken.

Vésztői Településszépítők Egyesületének Ifjúsági 
Csoportja
Postacím: 5530 Vésztő, Kossuth u. 49-51.
E-mail küldése

Bemutatkozás: A VÉTE Ifjúsági Csoportja 2005-ben alakult az anyaszervezet 
keretén belül. Az eltelt öt év alatt igen komoly dolgokat vállaltak fel, melyek a 
település értékeit gyarapította. A csoportnak 10 tagja van, ők kimondottan 25 év 
alattiak. Eredmények: kopjafaállítás kegyeleti kert városi szintű szemétszedések, 
takarítások kiadvány megjelentetése kiállítások szervezése.
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