Mielőtt regisztrálsz önkéntesként, olvasd el…

VEB 2023 EKF Önkéntesekre vonatkozó irányelvek
Ragyogjunk együtt!
Háttér és bemutatkozás
A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program keretén belül számos
esemény kerül majd megrendezésre, amelybe szeretnénk a lakosságot is bevonni, hogy
azokat mindenki magáénak érezze! Az EKF a miénk!
Az önkéntesek számunkra különleges segítők, akik fontos szerepet játszanak a programok
értékeinek születésében, átadásában. Veletek, a Veszprém-Balaton térségében élő, itt
tartózkodó, a térségért tenni akaró emberekkel együtt tudunk különleges és maradandó
élményeket szerezni.
Önkéntes programjainkba az egyenlő bánásmód alapelve szerint lehet részt venni, ezt
garantálja felvételi folyamatunk is. Minden önkéntest a jelentkezése után (személyes vagy
on-line) beszélgetésre hívunk, majd felkészítést és pontos feladatkiosztást biztosítunk
számára. 2020-2023. Között az önkéntesség koordinálását – tervezetten, egy ezzel a
feladattal megbízott szervezet fogja végezni, amely az önkéntes regisztrációs és menedzsment folyamatainkat is jelentősen segíteni fogja. Ezen rendszer működéséig itt
fogalmazzuk meg irányelveinket.

Önkéntesekkel megvalósuló programok
Az önkéntes programunk során 2020/2021 években
egyes eseményekhez, programokhoz, feladatokhoz
meghatározott
számban
fogunk
keresni
önkénteseket, hogy következetesen és hatékonyan
fel tudjuk építeni a rendszert. Azt, hogy ebben az
időszakban melyik programhoz, feladathoz szeretnél
csatlakozni,
a
regisztrációs
lapon
tudod
megjeleníteni .
Az EKF évéhez közeledve 2022/2023 években
folyamatosan fogunk keresni önkéntes segítőket különböző izgalmas feladatokra. Fontos,
hogy önkéntesként támogató, kiegészítő tevékenységet végzel a fizetett alkalmazottak
mellett, munkád nem helyettesíti a fizetett alkalmazottak feladatait.
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Önkéntesek beillesztési folyamata…azaz hogyan tudsz hozzánk csatlakozni?
A Veszprém-Balaton 2023 EKF önkéntes programjaiban való
részvételhez egyenlő esélyt biztosítunk a város és a VeszprémBalaton régió lakóinak, tanulóinak, itt dolgozóknak.

Olvasd el az
önkéntes
irányelveinket

Ha érdeklődsz az EKF önkéntes programjai iránt, az oldalon
található regisztrációs felületen kell bejelentkezned. A
regisztrációs lap kapcsolattartáshoz szükséges személyes
információkat, az készségeidre, tapasztalataidra vonatozó
kérdéseket tartalmaz.

Regisztrálj

Ha bármilyen okból kifolyólag nem tudod kitölteni az online
regisztrációs lapot, lépj kapcsolatba velünk, mi készséggel
segítünk a folyamatban. Azért, hogy a megfelelő önkéntesek
kerüljenek a megfelelő helyre, jól és hasznosnak érezd magad a
feladat elvégzése során, különböző módszereket alkalmazunk a Gyere el egy közös
beszélgetésre
kiválasztás során. Leendő önkéntesként, a beillesztési folyamat
részeként, az önkéntes tevékenység megkezdése előtt
felkészítésben részesülsz. Általános ismereteket szerzel az
Vegyél részt a
EKF programról, helyi programokról, lehetőségekről,
képzésen
valamint a menedzsment és koordináló szervezet
/szerződés
felépítéséről. Információkat kapsz arról, hogy milyen
jogaid, kötelességeid és esetlegesen speciális feladataid
lesznek. A képzés célja továbbá, hogy jól és magabiztosan tudd
majd ellátni feladataidat és büszkén képviseld EKF programunkat.
A 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes
tevékenységről szabályozásának megfelelően önkénteseinkkel
szerződést kötünk.

Lész részese az EKF
programoknak
önkéntesként!

Az önkénteseket, az elvégzett feladatok alapján csoportonként fogja
segíteni kijelölt mentor.
Minimum életkor
Programjainkba elsősorban betöltött 18 év felettieket várunk önkéntesnek.
Lesznek majd olyan eseményeink, ahol kiskorúak segítségét is tudjuk fogadni,
ezeket külön fogjuk meghirdetni.
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Iskolai Közösségi Szolgálat keretében szeretnél önkéntes tevékenységet végezni?
Töltsd ki az önkéntes regisztrációs lapot, az utolsó megjegyzés rovatba pedig írd bele, hogy
IKSZ, valamint iskolád nevét.

Önkéntesek megjelenése és ellátása
Minden önkéntesünknek egységes megjelenést biztosító felsőruházatot biztosítjuk, amelyet
a feladat elvégzésekor viseltek majd. Természetesen, ha bármilyen speciális eszköz
szükséges a tevékenység ellátásához, azt is biztosítani fogjuk. Az önkéntesek étkezéséről és
frissítőiről gondoskodunk, amennyiben a feladat hossza, vagy jellege ezt megkívánja.
Programunk nem biztosít további költségtérítést az önkéntesek részére.

Önkéntesek biztonsága és védelme
A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről
szabályozásának megfelelően, önkénteseinkre vonatkozóan
megfelelő balesetbiztosítást kötünk. Az önkéntesek a
tevékenységük végzése előtt munka-és balesetvédelmi oktatásban is részesülnek.

Személyes adatvédelem
Regisztrációdat csak az Adatvédelmi irányelvek elfogadása után
tudod véglegesíteni.

Kapcsolat
Ha bármilyen kérdésed lenne, vagy bármilyen okból szeretnéd visszavonni jelentkezésedet,
kérjük ide írj: onkentes@veszprembalaton2023.hu
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