
Konferencia az 
önkéntesség jegyében 

  
A  Béthel  Alapítvány  záró  konferenciát  tartott  szeptember  23-án  a  Békés  Megyei 
Önkormányzat  tanácskozótermében.  Az  országos  konferencia  több  célt  is  szolgált, 
egyrészt az ESZA által támogatott és a Civil Szervezetek Szövetségével konzorciumban 
megvalósított  TÁMOP-5.5.2/09/3-2009-0021.  sz.  „Önkéntes  Centrum  létrehozása  és  
fejlesztése  az  önkéntesség  elterjesztése  céljából  Békés  megyében”  című  projekt 
záróeseménye,  másrészt  egy  15  éve  működő  önkéntes  segítő  szolgálat,  a  Kapu 
Program jubileumi ünnepsége volt. A konferenciát Kovács Edina, a Béthel Alapítvány 
elnöke  nyitotta  meg.  Az  egybegyűlteket  Kónya  István,  Békés  Megye  Képviselő-
testületének  alelnöke  köszöntötte,  majd  Bernáth  Ildikó  miniszteri  biztos  asszony 
üdvözlő sorainak felolvasására került sor. 
 Az összejövetelen jelenlévőknek számos előadó megfogalmazta értékes gondolatait az 
önkéntesség jegyében: elsőként Szőke Katalin (Béthel Alapítvány - szakmai vezető) a 
Békés  Megyei  Önkéntes  Centrum  eredményeiről  adott  tájékoztatást.  Nyitrai  Imre 
(NEFMI  -  helyettes  államtitkár)  a  szociális  ellátórendszer  és  a  jóval  rugalmasabb 
önkéntes  szolgáltatások  együttműködési  lehetőségét  mutatta  be,  Gelencsér  Katalin 
(KIM  –  főosztályvezető)  az  Önkéntesség  Európai  Évének  eseményeit  és  eddigi 
eredményeit ismertette, Zentai László (Országgyűlés Hivatala Népjóléti Kabinet - vezető 
titkár) az elmúlt 10 év önkéntességet érintő változásairól, és az abból adódó társadalmi 
üzenetről beszélt. Gregersen-Labossa György, evangélikus lelkész a szombathelyi Kapu 
Program hatását mutatta be a diakóniai munkára, Varga Marianna (ESZA Nonprofit Kft. - 
szakterületi  szakértő)  az  Önkéntes  Centrumok  országos  eredményeit  ismertette.  A 
délután  folyamán  Paddy  Cooney,  a  Kapu  Program  angliai  kifejlesztőinek  egyike  a 
program kezdeteiről  mesélt  illetve  arról,  hogy  mit  tanult  a  magyar  partnerektől.  H. 
Kovács Judit, a Kapu Program első koordinátora az önkéntességhez kapcsolódó saját 
élményeit, érzéseit osztotta meg a közönséggel. Katona Gyula, református lelkész az 
önkéntesség békési gyülekezetre kifejtett hatását, ifj. Beszterczey András, református 
lelkész  az  önkéntesség  szociális  szolgáltatások  fejlesztésében  betöltött  szerepét 
mutatta  be  a  budapesti  Schweitzer  Albert  Református  Szeretetotthonban  szerzett 
tapasztalatai alapján. Szalóki Mihály és a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium diákjai 
az önkéntesség személyiségfejlesztő hatásairól és saját élményeikről beszéltek. 
A  későbbiekben  még  hallhattunk  beszámolókat  a  Kapu  Programot  működtető 
szervezetek,  önkéntesek  és  az  önkéntes  munkát  igénybevevők  részéről  is.  Végül 
átadásra kerültek az „Év Kapu Önkéntese” díjak. Az oklevelet Dr. Dávidné Hidvégi  
Julianna,  a  Kapu  Program  magyarországi  szakmai  kifejlesztője  adta  át.  Békés  
megyéből Bereczki Ilona (Békés), Takács Marianna (Békéscsaba) és Purgel Mihályné  
(Dévaványa) vehette át az elismerést és a mellé járó ajándékokat. 

  
Seres Gyöngyi 

forrás: http://civilek.csabanet.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1330&Itemid=158


