2013-as év tervezete
Az előttünk álló évben szeretnénk kiszélesíteni programjainkat és némi változtatást is beiktatni
annak érdekében, hogy színesebb és hasznosabb rendezvények házigazdái legyünk. Olyan
tervezetekkel szeretnénk előállni, melyek megfelelnek az ifjúság igényeinek és nagyobb
számban mozgatják meg a fiatalokat.
Az Európai Önkéntes Szolgálatot népszerűsítő előadássorozatunk pozitív visszajelzéseket kapott,
így ebben az évben is tervben van az, hogy még több településre ellátogassunk, és hogy a
bánáti, szerémségi részt se felejtsük ki, hiszen az ott élő fiatalok szintén jelezték azt, hogy
érdekeltek az EVS után. Igyekszünk hozzájuk is eljuttatni az önkéntesség előnyeit és motiválni
őket az új kalandra.
Ehhez szorosan kapcsolódik az az új ötletünk, hogy angol tanfolyamot indítsunk, mely mintegy 3
hónapig tartana, és így a résztvevők egy interaktiv előadás alatt gyakorlati tudást
sajátíthatnának el. Mind tudjuk azt, hogy mennyire fontos a mai világban az idegen nyelv
ismerete, és igen, az EVS program keretén belül is szükségeltetik egy minimális angol nyelv
tudása, hiszen valahogy meg kell értetned magad, hogyha éhes vagy, ha az ágyad kényelmetlen,
vagy ha internet hozzáférést keresel. És különben is, sosem tudhatod, hogy mikor lesz mondjuk
az angol nyelv alapvető ismerete feltétel egy új munkahely megszerzéséhez. Mi itt vagyunk,
próbálunk segíteni. Ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz.
Szervezetünk mindidáig 9 fiatalnak tudta biztosítani azt a lehetőséget, hogy az Európai
Önkéntes Szolgálat programjain részt vegyenek különböző országokba. Így jutottak ők el
Magyarországra, Szlovákiába, Ausztriába, Szlovéniába, Svédországba, Törökországba.
Mivel akkreditálva vagyunk mint küldő, koordináló és fogadó szervezet is, ezért ez évben
szeretnénk mi is egy önkéntest fogadni és számos program megvalósításába bevonni őt. A
nálunk töltött idejét hasznossá tenni, emlékezetessé barátságos környezetben.
Márciusban szeretnénk újra feleleveníteni a bál hangulatát, és ismételten számíthattok az
ingyenes buszjáratunkra, mellyel biztosítjuk azt, hogy a távolabbi településeken élő fiatalokat is
elszállíttatjuk hozzánk, ahol fergeteges hangulat várja őket. Persze lesznek újítások is, amit
reméljük jó kedvvel fogadtok majd.
Nyáron már a XII. Ifjúsági Etno Tábort fogjuk megszervezni, hiszen vannak olyan
hagyományaink, gondolunk itt a népi mesterségekre, melyeket nem szabad megszakítanunk.
Persze rengeteg új játékot szeretnénk becsempészni a forró nyári napokba, és így hasznossan
töltenétek el a szabadidőtöket. Hasonló emberekkel találkozni, akik hasonló felfogással,
érdeklődési körrel rendelkeznek, mint ti – kell ennél jobb reklám?
Ifjúsági képzésünket szeretnénk továbbra is fejleszteni, és minden szükséges információt átadni
az érdekelt és valamely más civil szervezet aktiv fiataljainak. Sokszor biztosítani tudjuk a
1

gyakorlati tudás megszerzését is, gondolunk itt a pályázatírás elsajátítására, az elszámolás
elkészítésére, vagy egy új ötlet kivitelezésére. Egy ilyen képzés alatt számos új terv
megszülethet és minden adott ahhoz, hogy szorosabb együttműködések is kialakuljanak, két
vagy akár több civil szervezet között.
Terveink között szerepel így tehát az is, hogy egy közös programot alakítsunk ki az itthoni civil
szervezetekkel, és ezáltal nagyobb ifjúsági csoportot mozgassunk meg, igényeiteknek
megfelelően.
Ma már mondhatjuk azt is, hogy számos együttműködési szerződést aláírtunk határon túli
szervezetekkel, melyeknek célja az, hogy mi is tapasztalatokat szerezzünk, ötleteket lopjunk és
megvalósításainkhoz teret kapjunk. Nemzetközi programokon is törjük hát a fejünket, ahol
anyaországi társainknak mutathatnánk be a vajdasági magyar fiatalok életét.
És még sorolhatnám, hogy mennyi buli, filmes est, vetélkedő megszervezése van a fejünkben,
de nem szeretnénk az összes meglepetést felfedni előttetek. Bármikor felkereshettek
bennünket, ha további ötletetek van, ha szeretnétek csatlakozni hozzánk és ezáltal is színesebbé
tenni szervezetünket, újdonságot belopni a programjainkba. Hisz ez mindannyira a tiéd, mint
amennyire a miénk.
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