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A Békés Megyei Önkéntes Centrumot működtető
Béthel Alapítvány és a Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövetsége 

együttműködésében
Önkéntes Pont nyílik Szeghalmon

Az ünnepélyes megnyitó

Helyszíne: 5520 Szeghalom, Tildy Z. u. 15-17., Civil Ház
Időpontja: 2011. július 23. szombat 

A rendezvény során megismerkedhetsz:
• a helyi, önkénteseket fogadó civil szervezetekkel, 
• önkéntes lehetőségekkel,
• az önkéntes munka előnyeivel,
• védett körülmények között kipróbálhatod, hogy milyen, ha valaki nem lát, nem hall, vagy 

mozgásában korlátozott.

Megtudhatod, hogy milyen önkéntes munkákat végezhetsz a nyári szünetben a saját 
településeden.

Egyéb a rendezvény ideje alatt folyamatos programok:

 csőlátó foci bajnokság,
 kirakó másKÉPp,
 nem látom,. hogy mit mondassz!,
 akadálypálya négy „kerékkel”,
 Profi fal,
 kik vagyunk., stb.

Amennyiben szívesen kipróbálnád magad és lenne kedved jó hangulatban tölteni egy napot, 
gyere el a rendezvényre, és hozd el a barátaidat is!
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Az Önkéntes Pont feladatai:
• Önkéntesek és fogadó szervezetek toborzása, 
• tájékoztatása,
• önkéntesek közvetítése.

Miért érdemes önkéntesnek lenni?

Azért, mert az ÖNKÉNTES
- új ismereteket szerezhet környezetéről, más emberekről és saját magáról,
- átélheti a segítés örömét, növekedhet az önbizalma, barátokat szerezhet,
- fejlődik az önismerete, ami hozzásegíti a személyiségéhez leginkább illő iskolatípus vagy munkahely 
megtalálásához,
- gyakorlati ismereteket sajátíthat el,
- álláskeresés esetén segítséget kaphat, hogy a helyi közösség fontos tagjává váljon és 
visszaintegrálódjon a munkaerőpiacra.

Miért érdemes fogadó szervezetként csatlakozni?

Azért, hogy a SZERVEZET
- még több önkéntest tudjon toborozni,
- tevékenysége a nyilvánosság és a média segítségével még inkább ismert legyen,
- felhívja a döntéshozók, a média és az üzleti élet figyelmét az önkéntesség jelentőségére.

Amennyiben szívesen kipróbálná magát önkéntesként, vagy szívesen fogadna önkénteseket, keressen 
minket az alábbi elérhetőségeken:

Körös-sáréti Civil Szervezetek Szövetsége
Cím: 5520 Szeghalom, Tildy Z. u. 15-17.,  
Honlap: www.sarreticivilek.hu 
Telefon, e-mail: 30/399-7977, 30/380-2418, sarreticivilek@gmail.com

Nyitva tartás: Minden kedden 9-15 óra között
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