„Szociális innováció önkéntesekkel”
TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0013
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül
Az önkéntesség elterjesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre
Alapítványunk pályázatot nyújtott be.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma döntése alapján
Alapítványunk 100 % vissza nem térítendő támogatásban részesül.
Ennek köszönhetően 2014. május 1-jén elindítottuk a megvalósítás útján a
TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0013 számú „Szociális innováció önkéntesekkel” c. projektet.
A projekt időtartama: 12 hónap, az elnyert támogatási összeg: 16.108.522 Ft.
Alapítványunk vállalta, hogy a projekt időtartama alatt 150 fő önkéntest von be a programba,
akik az egy év alatt 3000 munkaórával vesznek részt az Alapítvány programjaiban,
tevékenységében.
A projekt eddigi folyamatára jellemző a sokszínűség, változatosság, az újító szándékkal
kezdeményezett programok megszervezése, lebonyolítása. A meghirdetett tevékenységekhez
sok frissítő ötlettel járulnak hozzá azok az önkéntesek, akik szívesen vesznek részt aktív
projektcsapatunkkal a munkálatokban, a folyamatokban.
Az önkéntesség fogalma a működési területeinken sokak számára még mindig egy misztikus,
megfoghatatlan dolog, főként Csurgó és Somogyudvarhely vonzáskörzetében, annak ellenére,
hogy szervezetünk eddigiekben is dolgozott együtt önkéntesekkel, igaz, hogy nem ilyen nagy
létszámban.
A kaposvári térségben elterjedtebb az önkéntesség, hiszen a partnerként együttműködő
Compass Egyesület az ifjúsággal, az önkéntességgel már jelentős sikereket ért el, jelen
projektünkben szervezetünk önkénteseinek is bővebb bepillantásra adtak lehetőséget az
önkéntes foglalkoztatásról a megvalósított tanulmányút alkalmával. A vállalt időszakon belül
került megrendezésre egyik műhelymunkánk, melynek témája: „Mentális és testi egészség”.
Ennek megvalósításában sok önkéntes vett részt szintén. Mivel témája szerint az egészség
témakörére építettünk, így általános és alternatív orvoslással, diabétesszel foglalkozó
szakemberek előadását, bemutatóit követően az egészséges étkezéssel kapcsolatos ételeket,
kóstolókat önkénteseink készítették, állították össze, kínálták. A helyszínen általános
állapotfelmérésre is sor került (vérnyomás, vércukorszint...), melyet a résztvevők 90 %-a
igénybe vett. Hogy a mentális egészségre is gondoljunk, a kaposvári Somogy Táncegyüttes
tagjai és az őket kísérő Somogy Zenekar népi zenei, táncos, énekes összeállítását, táncházát
élvezhettük.
A projekt mindennapjai folyamatosan, tervszerűen zajlottak, aktív közösségünk innovatív
gondolatait igyekeztünk megvalósítani és beépíteni a mindennapjainkba. Önkéntesek bevonása
a feladatok ellátásában megtörtént.

